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1.  Účel objektu 

   Tento objekt byl navržen za účelem výstavby nových bytů v této lokalitě, nedaleko 

centra města Brno. Objekt má celkem 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní. Celkem 

se v objektu nachází 32 bytových jednotek a 6 jednotek nebytových jednotek vedených 

jako ateliér z důvodu nedostatečného proslunění. Velikosti bytů se pohybují od 1+kk až 

4+kk. V podzemním podlaží se nachází parkovací místa pro celkem 58 osobních 

automobilů skupiny 1/O2, 4 parkovací místa pro ZTP a 2 parkovací místa pro motorky. 

Dále se v podzemním patře nachází technické zázemí objektu. 

2.  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního, 
provozního a výtvarného řešení  

2.1 Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení 

   Část horní stavby je členitého půdorysu s pravoúhlými liniemi, poslední podlaží je 

ustoupené, celkový rozměr půdorysu je 36,25 m na 43,55 m. Půdorys suterénu 

přesahuje půdorys horní stavby a má celkový rozměr 64,70 m na 43,55 m. Vstup do 

objektu je situován ze severní strany objektu z ulice Zaječí Hora, vjezd do garáží je řešen 

z jižní strany z ulice Kociánka. Výška atiky je 16,45 m nad upraveným terénem a výška 

komínu je 17,45 m nad terénem. 

   Hmotově je objekt řešen jako kvádr, ze kterého na jižní straně ustupují lodžie tak, aby 

bylo zajištěno soukromí uživatelů. První nadzemní podlaží je menší oproti dalšímu 

podlaží, které předstupuje na části severní strany. Poslední nadzemní podlaží ustupuje  

a vytváří tak prostor pro terasy. Tyto pravoúhlé tvary podporují i klasická obdélníková 

okna a dveře, která jsou z většiny řešená jako francouzská, případně jako klasická 

s parapetem. Okna a dveře spolu vertikálně i horizontálně lícují tak, aby fasáda působila 

sjednoceně.  

   Dispozice objektu je řešena s ohledem na všeobecné pohodlí uživatelů jednotlivých 

bytů. Většina obytných místností je orientována na jižní stranu objektu tak, aby bylo 

zajištěno dostatečné proslunění a tepelné zisky v průběhu zimního období. Některé 

prostory se však vzhledem k orientaci musí vést jako nebytové, a užívat se například jako 

ateliéry z důvodu nesplnění požadavků na proslunění. V přízemním podlaží se nachází 

kočárkárna a místnost pro popelnice, mimo tyto společné prostory se zde nachází  

6 bytových jednotek různých velikostí. Všechny bytové jednotky v přízemí mají vlastní 

terasu a zahrádku, tyto zahrádky jsou od sebe děleny pomocí gabionových zdí. 

V podlažích 2.NP až 4.NP se v každém podlaží nachází 7 bytových jednotek s vlastními 

lodžiemi a balóny, dále se zde nachází dva nebytové prostory vedené jako ateliéry. 

V posledním podlaží se nachází celkem 5 bytových jednotek, všechny tyto byty mají 

vlastní terasu oddělenou od ostatních lehkou příčkou. V bytech jsou obývací pokoje 

většinou orientovány k jižní straně, součástí obývacích pokojů je vždy i kuchyňský kout. 
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Místnosti hygieny (WC a koupelna) jsou řešené jako společné i oddělené dle velikostí 

bytu. Ve všech podlažích, kromě posledního, se nacházejí kóje pro jednotlivé byty. 

Přístup do bytů i nebytových prostor je řešen pomocí schodiště, které je umístěno na 

severní fasádě domu, v objektu se nachází i dva výtahy, každý pro celkem 6 osob. 

Výtahová šachta je z důvodů umístění vedle bytu řešená jako šachta v šachtě pro redukci 

přenášeného hluku do chráněných prostor bytů. 

   Venkovní fasáda objektu je řešena pomocí kontaktního zateplovacího systému se 

silikátovou omítkou v kombinaci bílé a šedé barvy. Soklová omítka je řešena jako 

mozaiková se zrny v různých odstínech šedé barvy. Venkovní okapový chodníček je řešen 

ze sypaného kačírku ze zrn frakce 16/32. Terasová dlažba na terčích je betonová, stejně 

jako ostatní zpevněné plochy v okolí vstupu do budovy, které jsou ze zámkové dlažby. 

Okna a dveře jsou plastová, rámy oken mají z exteriéru šedivou barvu a z interiéru barvu 

bílou.  

   V interiéru objektu jsou společné prostory – chodby a schodiště, barevně řešeny do 

světlého spektra, vnitřní omítka bude štuková bílé barvy a nášlapná vrstva podlahy bude 

tvořena keramickou dlažbou šedivé barvy, tak aby došlo k zachování barevného modelu 

fasády. Vnitřní schodiště je železobetonové monolitické s pohledovou úpravou stupňů, 

upravenou hranou schodišťového stupně, a s barevným vyznačením pomocí pásky 

prvního a posledního schodišťového stupně. Zábradelní madlo schodiště bude 

z nerezové oceli. Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou bezpečnostní s ocelovými 

zárubněmi tmavě šedé barvy s nerezovým kováním. Vnitřní dveře bytů jsou dřevěné 

s dřevěnou obložkovou zárubní. Povrch stěn bytů bude ze štukové vnitřní omítky bílé 

barvy. 

   Bytový dům je v zastavitelné ploše, a celková zastavěná plocha pozemků objektem je 

nově 959,9 m2, tj. zastavěnost pozemků k.ú. Brno – Sadová s plochou celkem 4 074,8 m2 

je 24 %. 

2.2 Terénní a vegetační úpravy 

   Terénní a zahradní úpravy okolí objektu nejsou součástí předkládané projektové 

dokumentace. Je zde však předpoklad, že pozemek bude po dokončení stavby  

upraven - dosyp zeminy k hraně objektu, srovnání pozemku. Zpevněné plochy jsou 

předpokládány z betonové zámkové dlažby, příjezdová cesta do garáží bude z betonové 

stěrky, okapový chodníček je ze sypaného kačírku frakce 16/32. Část pozemku, kde se 

nachází zahrady, bude oseta trávou a stromy na pozemku budou umístěny dle 

požadavků architekta. Vyšší zeleň vysazená na pozemku bude respektovat tradiční druhy 

dřevin, které jsou v tomto místě obvyklé. 
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2.3 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

   Stavba bytového domu umožňuje pohyb osobám s omezenou schopností pohybu  

a orientace a je navržena pro bezbariérové užívání, což je v souladu s §2 vyhlášky 

398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje obecně technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. V objektu jsou 

situovány 4 parkovací místa pro osoby ZTP a je umožněn bezbariérový vstup do objektu 

hlavním vstupem i vjezdem. Vertikální pohyb je zajištěn výtahem, který mohou užívat  

i osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

3.  Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, 
zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 

   Celková kapacita všech bytových a nebytových jednotek při plném obsazení  

je 108 osob. 

3.1 Technické údaje stavby 

                                                                                              PLOCHA        
 

Plocha společných prostor  824,5 m2 

Plocha garáží  484,4 m2 

Plocha bytů  3 696,5 m2   

Užitná plocha budovy celkem 5 005,4 m2 

 

Plocha pozemku:  4 074,8 m2 

Plocha pozemků celkem:  4 074,8 m2 

 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA        SO01 Bytový dům 959,9 m2     

ZASTAVĚNÁ PLOCHA CELKEM 959,9 m2     

tj. zastavěnost pozemku  24,0 %   

 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY: Okapový chodník 67,12 m2 

 Ostatní chodníky 597,7 m2 

 Vjezd do garáží 38,9 m2 

 Parkoviště    73,5 m2 

 Zpevněná plocha celkem: 777,2 m2     
 

 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR:  

SO01 BYTOVÝ DŮM                     15 125,4 m3    

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM                     15 125,4 m3   
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3.2 Orientace, osvětlení a oslunění 

   Vstup do objektu se nachází ze severní strany, směrem do ulice Zaječí Hora, vjezd do 

garáží se nachází na jižní straně z ulice Kociánka. V objektu byla snaha orientovat většinu 

bytů a jejich obytných místností na jižní stranu. Pouze 6 místností je orientováno přímo 

na severní stranu, z důvodu co největší využitelnosti plochy objektu. V těchto 

místnostech není splněn požadavek na proslunění, a proto budou vedeny jako ateliér. 

Všechny ostatní místnosti splňují požadavky na proslunění dle ČSN 73 4301 

a ČSN EN 17037. Po provedení navržených úprav z textové části B.1.1.03c splňují 

všechny obytné místnosti bytů požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-2. V okolí 

budovy se nachází pouze několik vyšších budov, které jsou orientovány převážně na 

západ a mírně na východ. Tyto budovy tak svojí orientací neovlivňují čas oslunění,  

a nepatrně ovlivňují denní osvětlení obytných místností. Návrh umělého osvětlení 

interiéru bude řešen v souladu s požadavky TNI 36 0450 a ČSN EN 12 464-1. 

4.  Technické a konstrukční řešení objektu 

   Objekt bytového domu je navržen a výkresová dokumentace je zpracována  

dle vyhlášek č. 268/2009 Sb. a č. 499/2006 Sb. 

4.1 Příprava území – zemní práce 

4.1.1 Osazení objektu do terénu 

   Objekt má 1.PP celé zapuštěné do terénu, který se mírně svahuje směrem k jihu, tento 

svah je ovšem vyrovnán v rámci stavby tak, aby podzemní podlaží bylo po celé ploše  

pod terénem a mohli na něm být provedeny zahrady. 

4.1.2 Bourací práce 

   Bourací práce nejsou předmětem řešení tohoto projektu, na pozemku se nenacházejí 

žádné stávající objekty. 

4.1.3 Výkopy 

   Před zahájením výkopových prací budou geodetem vytyčeny všechny existující 

inženýrské sítě. Prostorová poloha objektu a další geometrické prvky se vyznačí pomocí 

vytyčovacích značek umístěných na lavičkách. Při výkopových pracích budou vytyčené 

rohové body zajištěné pomocí laviček umístěných 1 m od hrany výkopu. Dále bude před 

zahájením hlavních výkopových prací zajištěná skrývka ornice do hloubky 0,2 m, tato 

zemina bude uložena na dočasné skládce zřízené mimo staveniště, maximální výška 

skládky je 2 m a sklon svahu 1:2. 

   Hlavní výkopové práce spočívají ve vyhloubení jámy pro základovou desku objektu  

a hloubení rýh pro rozvod a přívod inženýrských sítí. Výkop pro založení objektu bude 

proveden strojně s následným ručním začištěním základové spáry. Základová spára bude 
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chráněná proti povětrnosti. Nezapažené výkopy budou svahované tak, aby byla zajištěna 

dostatečná stabilita výkopové jámy. Všechny porušené povrchové části horniny 

v základové spáře budou odstraněny. Po ručním začištění základové spáry bude výkop 

opatřen podkladním betonem. Vytěžená zemina bude skladována mimo staveniště  

a bude následně použita na zpětný zásyp výkopů a na terénní úpravy pozemku. Zpětné 

zásypy budou hutněné po 250 mm, hutnění se bude provádět vibračními válci nebo 

pěchy. Výkopy je možné zasypat až po provedení stropů nad 1.PP, kdy dojde k provázání 

výztuže stěny se stropem a dojde tak ke změně statického působení!!! 

4.2 Geologické poměry – základy 

   Předmětem průzkumu stávajícího stavu bylo provedení geologických vrtů pro zjištění 

geologického profilu a odběry vzorků pro stanovení vlastností zemin a následně dle 

výsledků stanovení způsobu založení. Průzkumem byla rovněž ověřena skutečná poloha 

inženýrských sítí dle podkladů poskytnutých od jednotlivých provozovatelů sítí.  

Dále bylo specializovanou firmou provedeno měření radonu v místě stavby, 

plynopropustnost zeminy byla stanovena jako nízká s nízkým radonovým indexem 

pozemku. Průzkumy a měření slouží jako podklad pro statické výpočty a projektové 

práce. Geologický profil je uveden pro studijní účely a neodpovídá geologickému profilu 

z dané oblasti. 

Zjištěný geologický profil:  0 - 0,6 m  – Navážky (F5-MI-Y) 

0,6 - 1,1 m  – Písčitojílovité hlíny (F5-MI) 

1,1 - 5,2 m  – Rozložené břidlice (F5) 

5,2 - 7,5 m  – Zvětralé břidlice (R5) 

7,5+ m  – Navětralé břidlice (R4) 

   Hladina podzemní vody byla stanovena v hloubce 5,2 m od původního terénu. V této 

hloubce hladina ovlivňuje únosnost základu, ale nemá vliv na sedání základu, protože se 

nachází na rozhraní stlačitelných a nestlačitelných vrstev (horniny R4 jsou uvažovány 

jako nestlačitelné). Vliv HPV na návrhové parametry je zohledněn pomocí váženého 

průměru délky, resp. plochy smykové plochy v daných zeminách pod základem, smyková 

plocha bude určena dle Prandtla. 

4.3 Hydroizolace stavby, protiradonová opatření 

   Hydroizolace spodní stavby bude provedena jako černá vana ze dvou modifikovaných 

asfaltových pásů SBS tloušťky 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Faktor 

difúzního odporu pásu bude minimálně 25 000 [-]. Pás bude natavován na penetrovaný 

podklad a prováděn s přesahem minimálně 100 mm. Zpětné spoje hydroizolace budou 

řešené jako násobné pro co největší spolehlivost a odolnost proti vodě tohoto spoje. 

Nad hydroizolací spodní stavby bude provedena ochranná betonová vrstva o tloušťce  

40 mm. Hydroizolace bude vytažena minimálně 300 mm nad upravený terén. Takto 
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navržena hydroizolační obálka spodní stavby poskytuje i dostatečnou izolaci proti 

radonu v místě s nízkým radonovým indexem stavby.  

   Hydroizolace střechy je řešena ze dvou modifikovaných asfaltových pásů SBS, spodní 

pás je lepený na tepelnou izolaci střechy a má požadovaný faktor difúzního odporu 

29 000 [-], vrchní pás je na něj natavovaný s vrchním posypem proti působení UV záření 

a má požadovaný faktor difúzního odporu 30 000 [-]. Tyto pásy jsou vytaženy až pod 

oplechování atiky. Spodní asfaltový pás ve skladbě střechy plní funkci parozábrany, je 

z modifikovaného asfaltového pásu SBS a je natavovaný na penetrovaný podklad, který 

tvoří železobetonová stropní deska. Požadovaný faktor difúzního odporu je  

370 000 [-]. Při provádění je třeba dodržovat technologické postupy výrobce  

asfaltových pásů.  

   Hydroizolace teras a stropu suterénu pod terénem bude provedena z hydroizolační 

fólie PVC-P s faktorem difúzního odporu 15 000 [-]. Tato fólie bude z obou stran 

opatřena separační a ochrannou geotextílií. 

4.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

4.4.1 Svislé nosné konstrukce 

   Svislé nosné konstrukce nižších nadzemních i podzemních podlaží jsou řešeny jako 

železobetonové monolitické stěny a sloupy. Stěny jsou provedeny v tloušťkách 300 mm, 

250 mm a 200 mm dle působení zatížení, některé stěny jsou navrženy jako stěnové 

nosníky tak, aby dokázali přenášet zatížení z vyšších pater, případně zajistili větší 

vyložení konzol. U některých balkónů je zábradlí tvořeno pomocí železobetonové stěny, 

která funguje jako parapetní nosník a podporuje tak stropní desku. Monolitické sloupy 

jsou navržené převážně v suterénu májí rozměry 800x300 mm a 600x300 mm. Vyztužení 

stěn a sloupů bude v souladu s podrobným statickým výpočtem, který není předmětem 

řešení této práce. Ve vyšších podlažích přecházejí železobetonové monolitické stěny na 

akustické stěny zděné z keramických bloků tloušťky 300 mm. Výplňové zdivo 

obvodového pláště je řešeno z lehkých keramických bloků tloušťky 250 mm pro 

odlehčení stropní konstrukce, avšak v posledním nadzemním podlaží plní i funkci 

nosnou. Ztužující jádro, ve kterém je umístěna dvojice výtahů a schodiště, je rovněž 

řešeno z železobetonových stěn po celé výšce objektu z důvodu zajištění dostatečné 

horizontální tuhosti. Při provádění je třeba dodržovat technologické postupy výrobce 

zdiva a tvarovek.  

4.4.2 Vodorovné nosné konstrukce 

   Stropní nosné konstrukce všech pater jsou tvořeny převážně železobetonovými 

monolitickými deskami s tloušťkou 250 mm, které jsou po obvodě nepoddajně 

podepřené průvlaky nebo stěnami. Největší rozpon pole je 7,95x9,3 m. Stropy 

v některých částí půdorysu jsou tvořeny jednosměrně pnutými deskami na rozpony do 

5,0 m. Prostupy konstrukcemi nesmí být menší než je okótováno ve výkresech,  

a mohou být větší maximálně o 10 mm na každé straně. 
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   Průvlaky podporující stropní desku se nacházejí rovněž ve všech podlažích. Protože je 

v podzemním podlaží rastr sloupů 7,4x7,95 m mají tyto průvlaky výšku 650 mm a šířku 

dle navazujících sloupů 300 mm. V nadzemních podlažích jsou průvlaky provedeny 

převážně nad obvodovými stěnami, kde tvoří železobetonový věnec s dostatečnou 

torzní tuhostí pro zachycení kroutících momentů od podporované desky. Poslední 

podlaží je výškově odskočeno o 550 mm, tak aby se vytvořil trám podporující stěny 

z ustoupeného vyššího podlaží. Některá nadpraží oken a dveří budou provedeny pomocí 

systémových překladů výrobce zdiva. 

4.5 Schodiště 

   Hlavní schodiště budovy je situováno u severní strany fasády. Je řešené jako 

železobetonové monolitické s přímými rameny, která jsou podporována podestami.  

Ramena schodiště o tloušťce 168 mm mají každé 9 stupňů o výšce 172 mm a šířce stupně 

290 mm, pouze v nejvyšším nadzemním podlaží má schodiště v jednom rameni  

10 stupňů o výšce 170 mm a šířce 290 mm z důvodu větší konstrukční výšky. Ramena 

jsou uložena do podest pomocí prvků pro přerušení šíření kročejového zvuku. Šířka 

ramen je 1 400 mm. Hlavní podesta je součástí stropní konstrukce, která má tloušťku 

250 mm. Mezipodesta má šířku 1 700 mm a je provedena v tloušťce 180 mm, s nosnými 

stěnami je mezipodesta spojena pomocí akustických boxů, pro snížení přenášeného 

hluku ze schodiště, vložených do stěn před betonáží. Ramena schodiště budou od 

přilehlých stěn oddělena pomocí polystyrenu vloženého do bednění před betonáži. 

Akustické řešení schodiště je podrobněji popsáno v části práce B.1.1.03b Akustika. 

Povrchová úprava schodiště je řešena jako pohledový beton, proto je nutné dávat pozor 

při betonáži na správné zhutnění a ošetřování stupňů schodiště. Na podestách bude 

provedena těžká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Hrany 

schodišťových stupňů budou zkoseny 15/15 mm. První a poslední stupeň v rameni bude 

vizuálně označen barevnou páskou. 

4.6 Výtahy 

   Součástí objektu jsou rovněž dva výtahy bez strojovny KONE MONOSPACE 500, které 

jsou umístěny v šachtě přiléhající k hlavním společným prostorům domu. Vnitřní 

rozměry kabiny výtahů jsou 1 600x1 650 mm, horní přejezd výtahu pro rychlost 1,75 m/s 

je 3 800 mm od podlahy nejvyššího patra a výška prohlubně je 1 200 mm od podlahy 

nejnižšího patra. Vnitřní výška kabiny je 2 300 mm. Nosnost jednoho výtahu je  

6 osob/480 kg. 

4.7 Příčky 

   Nenosné a dělící stěny jsou v objektu řešeny z keramických tvárnic tloušťky 115 mm 

(150 mm s omítkami) pro bytové prostory, případně z keramických tvárnic tloušťky  

80 mm (100 mm s omítkami) pro příčky mezi sklepními kójemi v podzemním podlaží. 
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Příčky budou zděné na předpisovou maltu MC10. Bytové příčky splňují akustické 

požadavky na dělící konstrukce dle ČSN 73 0532. 

4.8 Podlahy 

   Všechny podlahy v nadzemních podlažích objektu mají shodnou tloušťku 150 mm, 

v suterénu je podlaha tvořena ŽB monolitickou deskou o tloušťce 100 mm, jako nášlapná 

a pojížděná vrstva zde bude epoxidová stěrka. Na mezipodestách je podlaha provedena 

rovněž v tloušťce 100 mm s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

   Podlahy všech obytných prostor jsou navrženy jako těžké plovoucí, s nášlapnou 

vrstvou dle účelu místnosti. V obytných prostorech bude nášlapná vrstva tvořena 

laminátovou dřevěnou podlahou, v hygienických prostorech, na chodbách bytů 

a ve společných prostorech bude nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou. 

V pokojích a ložnicích je navržena jako nášlapná vrstva koberec. Roznášecí vrstva je 

tvořena betonovou mazaninou s výztuží tl. 65 mm. Pod nášlapnými vrstvami z koberce  

a laminátové podlahy bude provedena vyrovnávací stěrka, která bude eliminovat 

nerovnosti roznášecí vrstvy. Kročejová izolace je z akustického polystyrénu EPS tloušťky 

40 mm se stlačitelností do 5 mm, pod touto vrstvou je provedena vrstva o tloušťce  

30 mm z polystyrenu EPS 100, která bude sloužit pro vedení rozvodů vytápění v podlaze. 

Rovinnost podkladů i finální vrstvy bude v souladu s požadavky dle ČSN 73 0205. 

4.9 Podhledy a instalační předstěny 

   V objektu se nacházejí pouze instalační předstěny v koupelnách a na WC, které jsou 

zde pro vedení instalací vodovodu a odpadního potrubí ze zařizovacích předmětů, 

případně je do těchto stěn provedena konstrukce záchodů GEBERIT. Tyto stěny jsou 

tvořeny sádrokartonovým pláštěm na ocelových profilech UW a CW, stěny mají tloušťku 

100 mm a v koupelnách jsou provedeny převážně na výšku podlaží, na záchodech jsou 

z uživatelských důvodů provedeny do výšky 1 400 mm.  

   Podhledy se v tomto objektu nevyskytují. 

4.10 Střecha, terasy, lodžie 

   Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovými monolitickými deskami  

o tloušťce 250 mm. Střešní plášť je řešen jako nepochozí s klasickým pořadím vrstev, 

hydroizolace a parozábrana bude z asfaltových modifikovaných pásů, vrchní asfaltový 

pás bude opatřen ochranným posypem proti působení UV záření, druhý pás 

v hydroizolační vrstvě bude samolepící tak, aby nedošlo k tepelnému poškození tepelné 

izolace ve skladbě. Spádování střechy je řešeno pomocí spádových klínu z polystyrenu. 

Kotvení střešního pláště bude prováděno jako mechanické do nosné konstrukce střechy.  

Nad suterénem, který bude pod úrovní terénu je provedena skladba zelené střechy 

s extenzivním substrátem, který zároveň tvoří přitížení hydroizolace z PVC-P fólie  

a polystyrenu. 
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   Terasy provedené v posledním podlaží mají spádovou vrstvu z cementové lité pěny, na 

které je následně provedena skladba terasy s betonovou dlažbou na terčích. 

Hydroizolace je zde opět z PVC-P fólie, která musí být opatřena ochrannou vrstvou proti 

poškození od protlačení rektifikačních terčů.  

   Spádová vrstva lodžií je z polystyrenových spádových klínů, na kterých je provedena 

vyztužená betonová roznášecí vrstva o tloušťce 50 mm s nášlapnou vrstvou z keramické 

dlažby do cementového lepidla. Tepelný most v oblasti lodžií je řešen izolací celého 

obvodu lodžie. Detailní skladby konstrukcí jsou dostupné ve výkresech řezů D.1.1.06  

a D.1.1.07, případně ve výkresech skladeb konstrukcí D.1.1.16. 

4.11 Tepelné izolace 

    Tepelná izolace spodní stavby je z extrudovaného polystyrenu (XPS) tl. 140 mm se 

součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 W/(m*K) a je k podkladu lepena pomocí  

nízko-expanzní PUR pěny. Tato izolace sahá do nezámrzné hloubky minimálně 0,9 m pod 

upravený terén a 0,3 m nad podlahu přízemního podlaží.  

    Tepelná izolace fasády je provedena z fasádního polystyrenu EPS F tl. 200 mm 

lepeného celoplošně pomocí cementového lepidla, a je zároveň kotvena k podkladu 

pomocí kotev pro ETICS, součinitel tepelné vodivosti λ = 0,036 W/(m*K). V oblasti 

nadpraží je tento detail doplněn o izolaci z fenolické pěny tloušťky 70 mm  

s λ = 0,020 W/(m*K). Vodorovné plochy jako jsou lodžie či balkony jsou ze spodní strany 

zatepleny pomocí izolace na bázi minerálních vláken kvůli požární ochraně, součinitel 

tepelné vodivosti λ = 0,036 W/(m*K). Pomocí tepelné izolace z minerálních vláken budou 

provedené požární pásy na fasádě objektu šířky 900 mm horizontálně v oblasti nadpraží 

oken a svisle mezi jednotlivými požárními úseky. Tepelná izolace teras je provedena 

z EPS 200 S se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,036 W/(m*K) o celkové tloušťce  

220 mm. 

    Tepelná izolace střechy je ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 S, 

spádová vrstva je z klínů EPS, a na ní leží vrstva tepelné izolace o tloušťce 200 mm,  

λ = 0,037 W/(m*K). 

    Suterén je řešen jako nevytápěný, proto bylo nutné oddělit vytápěné prostory od 

tohoto prostoru pomocí tepelné izolace z minerálních vláken tl. 100 mm,  

λ = 0,035 W/(m*K). Tato izolace je použita i na stěny oddělující schodišťový prostor. 

4.12 Úprava povrchů  

    Vnitřní omítky se skládají z jádrové omítky tl. 15 mm a vnitřní štukové omítky tl. 2 mm, 

u které je požadovaná rovinnost 3 mm na 2 m. Venkovní fasádní omítka je silikátová  

tl. 4 mm nanášena na vyrovnaný a penetrovaný podklad tmelu s výztužnou síťovinou.  

Při provádění omítek budou použity přechodové profily pro napojení na dveře a okna 

(APU lišty), na rozích ostění a nadpraží budou použity rohové omítkové lišty. Další 

exponovaná místa jako jsou nadpraží oken či rozhraní různých materiálů je nutno opatřit 

přídavnou výztužnou síťovinou vloženou do omítky. Povrchy stěn a stropů suterénu jsou 
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pouze opatřeny nátěrem bílé barvy. Při provádění omítek je nutno dodržovat 

technologické postupy stanovené výrobcem. Budou dodrženy požadavky na rovinnost 

omítek dle ČSN EN 13914-2. Na chodbách bude proveden sokl z keramického obkladu 

do výšky 100 mm. V koupelnách, WC a kuchyňských koutech bude proveden keramický 

obklad do výšky dle výkresů. 

4.13 Výplně otvorů 

   Okna bytového domu mají plastové rámy, stavební hloubka rámu je 76 mm, rám má 

z vnitřní strany bílou barvu a z venkovní strany barvu šedivou. Zasklení bude provedeno 

z izolačního trojskla, celkový součinitel prostupu tepla okna Uw = 0,85 W/(m2*K). Okna 

budou otevíravá a výklopná s možností ventilace. Část oken je řešena jako francouzská 

okna. Okna nacházející se na fasádě u schodiště budou ve spodní části řešená jako 

neotevíravá z bezpečnostního skla tak, aby byla zajištěna bezpečnost při užívání 

schodiště. Kování oken bude celoobvodové. Vchodové dveře do objektu mají navržený 

ocelový rám a celkový součinitel postupu tepla Ud = 1,1 W/(m2*K). Detaily 

a osazení oken bude provedeno dle technický a technologických předpisů výrobce oken. 

    Vstupní dveře do jednotlivých bytů jsou bezpečnostní s ocelovými zárubněmi tmavě 

šedivé barvy s nerezovým kováním. Vnitřní dveře bytů jsou dřevěné s dřevěnou 

obložkovou zárubní. 

4.14 Kanalizace 

    Splašková kanalizace: Zařizovací předměty jsou umístěny maximálně 4,0 m od 

stoupačky (WC max. 0,5 m), připojovací potrubí je z PP ve sklonu 3 %. Většina rozvodů 

připojovacího potrubí je vedena za kuchyňskou linkou, případně za předstěnou. Odpadní 

potrubí je umístěno v šachtě TZB a v 1.PP dochází ke spojení odpadního potrubí pod 

stropem do dvou větví pro snížení prostupů v základech. Každá větev je pod stropem 

doplněna čistící tvarovkou, která je provedena i na patě hlavních odpadních potrubí 1 m 

nad zemí. Odpadní potrubí je odvětráno na střechu. Pod základovou deskou přechází 

odpadní potrubí do svodného, a přes revizní šachtu v technické místnosti vede ve sklonu 

3,5 % mimo objekt do revizní šachty, a odtud následuje přípojka na potrubí splaškové 

kanalizace. 

   Dešťová kanalizace: Na střeše jsou umístěné střešní vpusti, které odvádí vodu vnitřkem 

objektu, svody jsou situovány do společných prostor chodeb, případně do prostor šachet 

WC tak, aby co nejméně zasahovali do obytných prostor. Pod základovou deskou dochází 

ke spojení svodů ze střechy a svodů z lodžií a teras. Společný svod vede přes revizní 

šachtu umístěnou v suterénu a prochází ven z objektu, kde je napojený na potrubí 

dešťové kanalizace. 
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4.15 Studená a teplá voda  

   Přípojka je provedena z materiálu HDPE PE 80 SDR 11 PN 12,5 o vnějším průměru  

50 mm a tloušťce stěny 4,6 mm. Přípojka vede do technické místnosti, kde se nachází 

vodoměrná sestava, odtud je voda vedena do zásobníku teplé vody a dále je společně 

s teplou vodou a cirkulací vedena pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupačkám. Dále je 

zde další větev studené vody vedena pod stropem pro požární hydrant. Před 

jednotlivými stoupačkami jsou umístěny kulové kohouty s vypouštěním. Vnitřní 

vodovod je po celé délce izolován až po jednotlivé uzávěry v bytech. V bytech je potrubí 

osazeno vodoměrem a uzávěrem na teplé i studené vodě. Dále je rozvod k jednotlivým 

zařizovacím předmětům řešen převážně za kuchyňskou linkou, ale i v instalační 

předstěně a výjimečně v podlaze. 

4.16 Plynovod 

   Přípojka plynu je provedena z materiálu HDPE 40x3,7 SDR 11 PN 10bar o vnějším 

průměru 40 mm a tloušťce stěny 3,7 mm. Přípojka vede od plynovodního řádu do niky 

na fasádě, kde je umístěn HUP a regulátor tlaku, odtud je dále potrubí napojeno do 

technické místnosti. V technické místnosti je plyn následně připojen do plynového kotle. 

Na potrubí je před spotřebičem umístěn plynoměr a kulový uzávěr. 

4.17 Vytápění 

   Vytápění je v objektu řešeno jako centrální pomocí plynového kotle, od kterého je 

veden rozvod k jednotlivým stoupačkám pod stropem. Rozvody jsou opatřeny izolací  

a delší větve jsou doplněny o kompenzátory tepelné roztažnosti, před stoupačkou je 

umístěn kulový kohout s vypouštěním. V jednotlivých bytech je na větvi teplé vody  

i vratné vody uzávěr, a na teplé vodě je ještě umístěn kalorimetr pro měření spotřeby 

tepla. Z šachty TZB je potrubí vedeno v podlaze k jednotlivým otopným tělesům. Kotel 

je umístěný v technické místnosti, a je napojen na typový komín pro odtah plynových 

spalin. 

4.18 Vzduchotechnika/větrání 

   Větrání objektu je řešeno jako nucené pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné 

v technické místnosti, vzduchotechnika umožňuje zpětné získávání tepla, a tak snižuje 

tepelné ztráty větráním. Jednotlivé rozvody vedou ve stoupačkách, na které jsou 

napojeny rozvody uvnitř bytů. Rozvody uvnitř bytů jsou krátké, a vedou podél stropu 

v rozích, kde jsou zakrytý sádrokartonovým obkladem. Koncové přívodní i odvodní prvky 

jsou řešeny pomocí talířových ventilů. Vzduchotechnická jednotka nasává vzduch 

z východní fasády, a zde rovněž vyvádí i odpadní vzduch, proto je nutný rozestup těchto 

vývodů. Připojení potrubí je řešeno pomocí flexibilního potrubí a rozvodné potrubí je 

řešené z hranatých plechových trubek. Návrh a řešení vzduchotechniky není předmětem 

této práce.  
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4.19 Klempířské výrobky 

   Klempířské výrobky budou provedeny z žárově pozinkovaného plechu. Bude se jednat 

především o oplechování atiky, dále pak oplechování venkovních parapetů  

a betonového zábradlí. Klempířské prvky budou provedeny v odpovídající kvalitě  

a jakosti. 

4.20 Zámečnické výrobky 

   Zámečnické výrobky budou provedeny v odpovídající kvalitě a budou provedeny  

v následující povrchové úpravě - viditelné konstrukce budou z nerezové oceli, 

neviditelné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systém protikorozní ochrany. Jedná 

se především o pomocné ocelové konstrukce a ostatní doplňkové konstrukce, tyto části 

budou součástí dodávky jednotlivých zařízení či technologií. 

4.21 Truhlářské výrobky 

   Truhlářské výrobky budou upřesněny v závislosti na vnitřním vybavení a interiéru. 

Jedná se především o vnitřní kuchyňské linky a vybavení pokojů. Truhlářské výrobky 

budou provedeny v požadované kvalitě s důrazem na kvalitní opracování a povrchovou 

úpravu dřeva. Povrchová úprava bude provedena dle požadavků investora. 

Nedoporučuje se však příliš odchylovat od barevného řešení interiéru z důvodu 

možnosti snížení činitele odrazu světla. 

4.22 Barevné řešení exteriéru 

   Exteriér má fasádu řešenou převážně v bílé barvě, poslední podlaží a fasádní stěna 

schodišťového prostoru s částí stěny prvního nadzemního podlaží bude mít šedivou 

barvu tak, aby fasáda ladila s šedivou barvou rámů oken a dveří. Sokl bude tvořen 

z mozaikové soklové omítky ze zrn v různých odstínech šedi. Gabionové zdi, které tvoří 

plot mezi jednotlivými zahradami, budou vyskládány z kamenů šedivé barvy. 

4.23 Akustika 

   Řešení akustiky objektu je podrobně popsáno v části B.1.1.03b Akustika. 

5.  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a 
výplní otvorů 

   Řešení tepelné techniky je podrobně popsáno v části B.1.1.03a Tepelná technika. 

6.  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 
inženýrko-geologického průzkumu 

   Objekt bytového domu bude založen na základové desce, která bude mít tloušťku  

450 mm a bude vyztužená dle podrobného statického výpočtu (výpočet základové desky 
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není předmětem této práce). Prostupy základovou deskou budou upřesněny podle 

požadavků TZB. 

7.  Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a 
řešení případných negativních účinků 

   Během výstavby se předpokládá zhoršení okolního prostředí vlivem hluku ze 

stavebních strojů, zvýšené prašnosti, popřípadě znečištěním příjezdových komunikací 

od nánosů na kolech stavební mechanizace, příjezdové komunikace budou průběžně 

čištěny. Následným vlastním užíváním objektu nedojde ke zhoršení okolního životního 

prostředí. 

   Investor, případně jím pověřená osoba, je nucena předložit při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby potvrzení o naložení s odpady vzniklými při realizaci stavby v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Předběžné nakládání s odpady je stanoveno takto: 

 - Stavební suť bude deponována na stavebním pozemku, a následně bude odvezena na 

nejbližší skládku v okolí. 

 - Plastové a papírové obaly od stavebních materiálů a jiné nebezpečné odpady budou 

shromažďovány dodavatelem stavby na staveništi v nádobách či kontejnerech, a po 

ukončení stavebních prací budou odvezeny k jejich likvidaci oprávněné firmě. 

8.  Dopravní řešení včetně dopravy v klidu 

   Objekt bytového domu bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu, na jižní 

straně pozemku je navržen vjezd do podzemních garáží z ulice Kociánka. 

8.1 Doprava v klidu 

   Doprava v klidu je řešena na pozemku investora, v rámci projektu je navrženo 

parkování v suterénu, kde se nachází celkem 62 parkovacích stání (58 skupiny 1/O2  

a 4x pro ZTP). Další parkování je řešeno vně objektu na jižní straně podél ulice Kociánka, 

kde je řešeno celkem 5 parkovacích míst skupiny 1/O2. 

NAVRHOVANÝ STAV 

Součinitel vlivu stupně automobilizace pro Brno: 1,25 [-] 

Charakter území: B 

Součinitel redukce počtu stání: 0,6 [-] 

Účelová jednotka-byt o 1 obytné místnosti (7x):  

Počet účelových jednotek na 1 odstavné stání: 2  

Parkovací stání na jednu účelovou jednotu: 0,05 
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Účelová jednotka-byt do 100 m² celkové plochy (19x): 

Počet účelových jednotek na 1 odstavné stání: 1  

Parkovací stání na jednu účelovou jednotu: 0,1 

Účelová jednotka-byt nad 100 m² celkové plochy (12x): 

Počet účelových jednotek na 1 odstavné stání: 2 

Parkovací stání na jednu účelovou jednotu: 0,2 

Počet odstavných stání: 7*0,5+19*1+12*2= 46,5 = 47 

Počet parkovacích stání: 7*0,05+19*0,1+12*0,2 = 4,65 = 5 

Celkový počet stání: 47*1,25+5*1,25*0,6 = 62,5 = 63 

   Dle vyhlášky 398/2009 Sb., §4, odst.2) je při tomto počtu stání nutné navrhnout 

minimálně 4 stání pro ZTP. 

   Celkem je potřeba 67 stání, z toho je 59 odstavných stání, 4 parkovací stání a 4 místa 

vyhrazena pro ZTP. Tento počet stání je možno pokrýt počtem navržených stání na 

pozemku investora.  

9.  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí, protiradonová opatření 

   Objekt bytového domu nevyžaduje žádné opatřením proti vnějším škodlivým vlivům. 

Index radonového rizika stavby byl stanoven jako nízký, proto není potřeba žádné 

speciální opatření, dostatečnou ochranu objektu vytváří hydroizolace spodní stavby 

navržena podle hydrogeologických poměrů. 

10.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu, BOZP 

10.1 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

    Projekt bytového domu je v souladu s platnými vyhláškami a ČSN týkajících se oboru 

stavebnictví. Vlastnosti stavebních výrobků, které mají vliv na výslednou kvalitu stavby, 

musí být ověřeny podle zvláštních předpisů. Technické požadavky na pozemní stavby 

jsou stanoveny ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

s odvoláním na související vyhlášky a ČSN. 

10.2 Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků (BOZP) 

   Při práci budou dodržovány všechny zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

podle kompletního znění zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Při stavebních pracích podle předložené projektové dokumentace je 

dodavatel rovněž povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb., o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky, č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci. Všichni zaměstnanci, kteří budou pracovat na stavbě 

musí být důkladně proškoleni, a školení bude zaznamenáno ve stavebním deníku. 

Stavební deník bude po celou dobu stavby veden a kontrolován osobou odpovědnou za 

vedení stavby. Veřejnost nebude mít přístup do bezprostřední blízkosti stavby. Všechny 

vstupy na staveniště budou označeny a budou uzamykatelné. 

10.3 Podmínky pro investora stavby 

   V průběhu stavby je možné, že dojde k drobným změnám stavby, které se následně 

zapracují do dokumentace skutečného provedení stavby ke kolaudaci. Při větších 

změnách v projektu stavby je nutné písemně požádat stavební úřad o změnu stavby 

v jejím průběhu s přiloženou projektovou dokumentací. 

11.  Normy a vyhlášky 

Výčet vyhlášek a technických norem týkající se návrhu: 

Vyhláška č. 268/2009 Sb.        o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky  

                                                     č. 20/2012 Sb. 

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

Vyhláška č. 264/2020 Sb.        o energetické náročnosti budov 

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

             užívání staveb 

ČSN EN 1990  Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, Část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní 

tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí, Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla  

a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí, Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní 

stavby – Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí, Část 2: Volba materiálu, konstruování  

a provádění zdiva 

ČSN EN 17037  Denní osvětlení budov 

ČSN EN 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdící prvky 

ČSN EN 998-2  Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění 
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ČSN EN 1997-1-1 Navrhování geotechnických konstrukcí, Část 1: Obecná pravidla 

ČSN EN 206-A1  Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 10080  Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel - Všeobecně 

ČSN EN 772-1  Zkušební metody pro zdící prvky – Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku 

ČSN EN 13914-2 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek  

- Část 2: Vnitřní omítky 

ČSN 73 0038  Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení 

ČSN ISO 2394  Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

ČSN 73 4301   Obytné budovy 

ČSN 73 1901-1   Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN P 73 0600  Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0540-1  Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení 

ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů 

ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


