
 



 



 

 

 

 



 



ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je novostavba viladomu v Masarykově čtvrti v Brně. Vypracovaná 
studie vychází z předešlého předmětu AG032. Cílem práce je rozpracovaní konstrukční studie až 
k projektové dokumentaci pro provedení stavby. Viladům se nachází na nároží ulic Helceletova a 
Roubalova. Jedná se o menší svahovitý pozemek nepravidelného tvaru. Stavební pozemek je 
v současné době využíván k bydlení. Na pozemku se nachází starší rodinný dům, který bude 
zbourán. Okolní zástavba je charakteristická rodinnými a bytovými domy.  
Viladům má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s hromadnou garáží a příslušným 
domovním vybavením. Na každém patře bude jeden velkorysý byt. 
Hmota je osobitá jednoduchou formou. Geometricky definovanou jako kvádr. Výška objektu 
dodržuje výškovou linii okolní zástavby. Celkový vzhled budovy dotváří vyřezané lodžie, 
propojující dvě strany domu. Návrh je přizpůsobený svahovitému terénu. V objektu je využit 
terén tak, že nejnižší místo pozemku slouží jako vjezd do podzemní garáže. A nejvyšší místo 
pozemku jako bezbariérový vstup do objektu.  
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ABSTRACT 

The topic of the bachelor thesis is the new building of the villa in Masaryk district in Brno. The study 

is based on the previous subject AG032. The aim of the thesis is the elaboration of the design study 

up to the project documentation for the execution of the construction. The villa is located 

on the corner of Helcelet and Roubalov streets. The building site is smaller, hillside and it has 

irregular shape. The building site is used for housing. On the building site there is an older family 

house that will be demolished. The surrounding built-up area is characterized by family houses 

and apartment buildings. 

The villa has four above-ground floors and one underground floor with a collective garage 

and appropriate home furnishings. There will be one magnanimous apartment on each floor. 

The material is distinctive in a simple form. It is geometrically defined as a cuboid. The height 

of the object respects the height line of the surrounding built-up area. The overall appearance 

of the building completes the carved loggia, connecting the two sides of the house. The design 

of the villa is adapter to the hillside sloping terrain. The land is used in the building so that the lowest 

point of the building site serves as an entry into the underground garage. And the highest place 

of the building site serves as a barrier-free entrance to the building. 

 

KEYWORDS 
 

Villa, apartment building, Brno, Stránice, Masaryk district, Helcelet, Roubalov, corner, apartments, 

loggia 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je novostavba viladomu v Masarykově čtvrti v Brně. Viladům se nachází 

na nároží ulic Helceletova a Roubalova. Jedná se o menší svahovitý pozemek nepravidelného tvaru. 

Stavební pozemek je v současné době využíván k bydlení. Na pozemku se nachází starší rodinný dům, 

který bude zbourán. Okolní zástavba je charakteristická rodinnými a bytovými domy. 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby:  

 

Viladům Masarykova čtvrť - Brno 

 

b) místo stavby:  

 

Brno- Masarykova čtvrť, Stránice, ulice Roubalova 242/18 a Helceletova242/11,  

č. p. 242 

parcelní číslo: 1033 

výměra parcely: 805,90 m 

kraj: Jihomoravský  

 

c) předmět dokumentace:  

 

Předmět dokumentace je vypracovaní projektové dokumentace pro novostavbu bytového 

domu, která bude sloužit jako bakalářská práce. Součástí stavby budou terénní úpravy, 

napojení na sítě technické a dopravní infrastruktury. Proběhne zbourání starého rodinného 

domu. Dokumentace je zpracovaná ve stupni pro stavební povolení v rozsahu a obsahu dle 

přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2016 Sb. o dokumentaci staveb.  

 

A.1.2 Údaje o žadateli 
 

Stavebník (adresa): údaje o stavebníkovi nejsou, protože tato dokumentace je vytvořena pro 

účel bakalářské práce  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
 

Kateřina Dudíková 

Boženy Němcové 1072, 

Lipník nad Bečvou 751 31 

 

Zodpovědný projektant: Ing. Dušan Hradil 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická zařízení 

 
S0 01 Viladům  

S0 02 Zpevněné plochy 

S0 03 oplocení 

S0 04 přípojka splaškové kanalizace  

S0 05 přípojka dešťové kanalizace  

S0 06 přípojka vodovodu  

S0 07 plynovodní přípojka 



S0 08 přípojka elektro 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  
 

Zadání ateliérové práce AG032 

Zadaní bakalářské práce AG036 

Návštěva řešeného místa a fotodokumentace místa a jeho okolí. Legislativní požadavky na 

bytové domy ve formě vyhlášek, zákonů a norem. Mapové podklady území (geoportal, 

katastr nemovitostí). Podklady od Magistrátu města Brna, vyjádření o existenci sítí.  
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B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby  
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 
Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Brno – Stránice. Nachází se v centru 

v Masarykově čtvrti. Pozemek je svahovitý, nepravidelného tvaru, je zatravněný a se středně 

vysokou vegetací. Na pozemku se nyní nachází starý rodinný dům, který bude zbourán. 

Nadmořská výška stavebního pozemku se pohybuje v rozmezí 274,000 až 280,000 m n.m.. 

Výměra pozemku je 805,90 m. Pozemek je označený v územním plánu jako plocha pro 

bydlení. V okolí pozemku se nachází rodinné vily a bytový dům. Inženýrské sítě se budou 

využívat některé původní a některé se budou budovat nové.  

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 

Navrhovaná stavba je v souladu s územní plánovací dokumentací platnou pro město Brno. Na 

parcele č. 1033 v k.ú. Stránice, Brno bude umístěna novostavba bytového domu dle doposud 

platného územního plánu města Brna, která se nachází v zóně určené pro bydlení. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území, údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Navrhovaný objekt vyhovuje požadavkům využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využití území. Umístění a realizace stavby na dané parcele je v 

souladu s územním plánem a cíli a záměry územního plánování. Stavba musí splňovat také 

požadavky životního prostředí, urbanistické, architektonické, požární ochrany a hygienické. 

Objekt musí splňovat požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 

prostředí. Dále pak musí zachovávat kvalitu daného prostředí pro bydlení. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků, provozovatelů a správců sítí 

technické a dopravní infrastruktury, musí být dodrženy při zpracováni návrhu stavby.  

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

 

V rámci bakalářské práce nebyly potřeba vyhotovit žádné podrobné průzkumy ani rozbory. 

Pro potřeby projektu byla provedena prohlídka pozemku. Na pozemku jsou spraše a sprašové 

hlíny. Získáním dostupných informací byly zjištěny poznatky, které stačí pro bakalářskou 

práci, ale je nutno prověřit průzkumy a rozbory před začátkem realizace a jejich dodatečné 

provedení. A je nutná případná úprava projektové dokumentace. 

 

Oblast: pokryvné útvary českého masivu 

Region : kvartér extraglaciální oblasti 



Stáří-útvar : KVARTÉR 

Stáří - stupeň:   

Číslo ZM 25: 24-324 

 
          spraše 
 

 
http://mapy.geology.cz/geocr_25/ 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 

Pozemek spadá do památkové rezervace a do památkové zóny. Nachází se v ochranném 

pásmu nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek. Původní stavba se 

nenachází v ústředním seznamu kulturních památek. V okolí se nachází objekty zapsané 

v ústředním seznamu kulturních památek. Pozemek neleží na území národního 

parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní 

rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. Další ochranná a bezpečnostní 

pásma jsou vymezena stávajícími trasami inženýrských sítí vedoucími do objektu. V dalším 

ochranném pásmu se pozemek nenachází.   

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Nenachází se v záplavovém území ani v poddolovaném území apod.  

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území apod., 

 

Stavba bude umístěna v zastavěné části města Brna, kde se nachází rodinné domy, vily a 

bytové domy a je řešena ve vztahu k okolní zástavbě. Po dobu výstavby dojde ke zhoršení 

hlukové situace a ovzduší kvůli prachu v posuzované lokalitě. Zdrojem hluku budou stavební 

práce a dále zvýšená dopravní zátěž lokality. Během užívání nebude mít stavba zásadní 

negativní vliv na okolní prostředí a objekty. Nárůst frekvence automobilové dopravy a 

souvisejících emisí bude ke vztahu k okolí zanedbatelný. Nová stavba nezhorší odtokové 

podmínky. Dešťové vody budou eliminovány v sakováním do zeminy nebo odvodem do 

kanalizace.  

 

http://mapy.geology.cz/geocr_25/


i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nenachází zákonem chráněné dřeviny. Na pozemku se nachází středně vysoké 

dřeviny, které budou muset být odstraněny před realizací stavby. Na pozemku se nachází 

starší rodinný dům, který bude zbourán. Obvodová zídka kolem pozemku bude zbourána a 

vytvořená nová, kvůli novým vstupům na pozemek.  

 

j) požadavky na maximální dotčené a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 

Pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem ani není určený k plnění funkce lesa. 

 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

 

Z hlediska dopravní infrastruktury bude stavba napojena na místní obslužnou komunikaci 

v ulici Helceletova výjezdem z podzemní garáže. Stavba bude nově napojena na veřejnou 

jednotnou kanalizaci, silové vedení NN, pitnou vodu a vedení veřejného osvětlení. 

Bezbariérový přístup ke stavbě bude zajištěn rampou. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Žádné věcné časové vazby a související investice nejsou známy. 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje. 

 

Parcelní čísla pozemků, na nichž má být provedena stavba objektu bytového domu  

 

Starší rodinný dům na parcele č. 1033, budova s číslem popisným 242, Stránice, Brno  

Zahrada na parcele č. 1032/1 

Zahrada na parcele č. 1032/2 

Zahrada na parcele č.1032/3 

 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 

Zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 1030, budova s číslem popisným 1030, Stránice, 

Brno 

Zahrada na parcele č.1031 

Zahrada na parcele č. 1029 

 

Zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 1027, budova s číslem popisným 306, Stránice, Brno 

Zahrada na parcele č. 1026/1 

Zahrada na parcele č. 1026/2 

Zahrada na parcele č.1026/3 

Zahrada na parcele č. 1028 

 

Zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 1035, budova s číslem popisným 243, Stránice, Brno 

Zahrada na parcele č. 1034/1 

Zahrada na parcele č. 1034/2 



Zahrada na parcele č. 1034/3 

 

Ostatní plocha na parcele č. 1036 

Ostatní plocha na parcele č. 1037 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

 

Pozemky a stavby spadající do památkové rezervace a do památkové zóny. Nachází se 

v ochranném pásmu nemovitých kulturních památek a národních kulturních památek.  

 

Parcelní čísla pozemků, na nichž má být provedena stavba objektu bytového domu  

 

Starší rodinný dům na parcele č. 1033, budova s číslem popisným 242, Stránice, Brno  

Zahrada na parcele č. 1032/1 

Zahrada na parcele č. 1032/2 

Zahrada na parcele č.1032/3 

 

Parcelní čísla sousedních pozemků: 

Zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 1030, budova s číslem popisným 1030, Stránice, 

Brno 

Zahrada na parcele č.1031 

Zahrada na parcele č. 1029 

 

Zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 1027, budova s číslem popisným 306, Stránice, Brno 

Zahrada na parcele č. 1026/1 

Zahrada na parcele č. 1026/2 

Zahrada na parcele č.1026/3 

Zahrada na parcele č. 1028 

 

Zastavěná plocha a nádvoří na parcele č. 1035, budova s číslem popisným 243, Stránice, Brno 

Zahrada na parcele č. 1034/1 

Zahrada na parcele č. 1034/2 

Zahrada na parcele č. 1034/3 

 

Ostatní plocha na parcele č. 1036 

Ostatní plocha na parcele č. 1037 

 

B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

 

Jde o novostavbu bytového domu. 

 



b) účel užívání stavby, 

 

Stavba bude využívána k bydlení. Bytový dům o čtyřech nadzemních podlažích a jednom 

podzemním podlaží s hromadnou garáží a příslušným domovním vybavením. Na každém 

patře bude jeden velkorysý byt.  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 

Stavba bude řešená jako trvalá. 

  

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

 

Objekt je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Vstup do objektu je řešen bezbariérově pomocí rampy a pohyb uvnitř budovy 

pomocí výtahu.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, vlastníků, provozovatelů a správců sítí 

technické a dopravní infrastruktury, musí být dodrženy při zpracováni návrhu stavby.  

V rámci školního projektu (bakalářská práce) se s vyjádřeními dotčených orgánů dále 

neuvažuje. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů)  

 

Předmětným stavebním záměrem je novostavba bytového domu. Pozemek spadá do 

památkové rezervace a do památkové zóny. Nachází se v ochranném pásmu nemovitých 

kulturních památek a národních kulturních památek. V okolí se nachází objekty zapsané 

v ústředním seznamu kulturních památek. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikost, apod., 

 

zastavěná plocha: 362,00 m² 

obestavěný prostor: 4387,63 m³ 

užitná plocha: 682 m2 

počet bytů: 4 

užitné plochy bytů: 1. byt - 3+1 = 105 m2 

                                     2.byt - 4+1 = 155 m2 

                                     3.byt - 4+1 = 152 m2 

                                     4.byt - 4+1 = 155 m2 

 

počet uživatelů: 15 

počet parkovacích míst: 8 



h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 

Jednotlivé etapy výstavby: 

 

1. etapa – přípravné práce – demolice 

2. etapa – zemní práce – terénní úpravy 

3. etapa – hrubá spodní stavba – základy 

4. etapa – hrubá stavba – svislé a vodorovné nosné konstrukce  

5. etapa – obvodový plášť  

6. etapa – výplně otvorů 

7. etapa – práce dokončovací vnitřní  

8. etapa – práce vnější v okolí stavby – zpevněné plochy, oplocení, ozelenění 

 

j) orientační náklady stavby. 

 

Projekt je oceněn podle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2018 

(www.stavebnistandardy.cz). Při ceně 1 m ³/5948 Kč a obestavěném prostoru 4387,63 m³ by 

náklady na objekt byly 26 097 623,24 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

 

Oblast pro stavbu tohoto typu je vyhovující, i když je pozemek v mírném svahu. Pozemek je 

nepravidelného tvaru. Pozemek se nachází v Masarykově čtvrti na nároží ulic Helceletova a 

Roubalova v městské části Brno-střed, spadá do k.ú. Stánice v Brně. Urbanistické řešení 

vychází z tvaru pozemku, orientace ke světovým stranám, orientace ke komunikaci, z polohy 

sousedních staveb, z funkčních a provozních požadavků budoucího uživatele. Objekt využívá 

co největší části pozemku s ohledem na odstupové vzdálenosti od hranic pozemku a od 

okolních budov. Pozemek je menšího rozměru, ale i přesto zůstal stavbě kousek zahrady. 

Daná stavba navazuje na okolní zástavbu. Na místě se v současnosti nachází zchátralí rodinný 

dům, který bude zbourán. Dobrá dopravní obslužnost MHD. Je to klidná část Brna, nedaleko 

centra.     

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Základní koncept stavby je situování parcely vzhledem ke světovým stranám a pak také 

samotným účelem stavby. Vzhled stavby byl ovlivněn dalšími aspekty jako např. podlažnost 

okolní zástavby, odstupové vzdálenosti. Stavba je samostatně stojící, má čtyři nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží. Řešena jako kombinace skeletového systému a stěnového 

v suterénu. A v nadzemních patrech řešena jako stěnový systém z tvarovek Porotherm. Vnější 

obálka stavby tvoří železobetonové stěny. Stavba je založena na základových pásech 

z prostého betonu a základových patkách z železobetonu. Strop tvoří železobetonová 



monolitická křížem vyztužená vetnutá deska tl. 200 mm. Obytné místnosti jsou orientovány 

na západní, jižní a východní stranu. A na stranu severní schodiště. Návrh je přizpůsobený 

svahovitému terénu.  Kdy je pozemek srovnán pomocí podzemního podlaží, kde je umístěná 

hromadná garáž. Podzemní garáž řeší problém s nedostatkem parkovacích míst. Objekt jsem 

se snažila zasadit do okolí tak, aby nepůsobil mohutně. Celkový vzhled budovy dotvořily 

vyřezané lodžie, propojující dvě strany domu. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou 

střechou o sklonu 3%. Hlavní vstup je ze severní strany po schodišti. Bezbariérový vstup je po 

rampě přes terasu domu ze severní strany. Vjezd do objektu je z východní strany z ulice 

Helceletova. Fasáda domu tvoří bílá omítka.   

 

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení 

 
Stavba je samostatně stojící, má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V suterénu 

se nachází sklepní kóje patřící ke každému bytu, technická místnost, místnost na odpadky, 

hromadná garáž a sklad na sezónní nábytek a nářadí pro údržbu domu. V prvním podlaží je 

zádveří, vstupní hala, kočárkárna/kolárna a byt. Na dalších podlažích je jeden byt přes celé 

patro. Na severní straně domu je umístěné dvouramenné schodiště s výtahem umístěným ve 

středu domu. Z prvního podlaží je přístup na terasu, která je ze dvou stran domu, tvořící 

střechu podzemního podlaží.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 

Objekt je řešen bezbariérově dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Vstup do objektu je řešen bezbariérově pomocí rampy a pohyb uvnitř budovy 

pomocí výtahu. V hromadné garáži je jedno bezbariérové parkovací místo.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 

Stavba musí být navržena a provedena podle Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby a tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, 

zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Nášlapné vrstvy budou 

mít takovou povrchovou úpravu, aby byly splněny požadavky normy na rovinnost a na 

protiskluznost, a to i při změně vlhkosti. Zábradlí je navrženo podle technických norem. 

Životnost stavby a s tím zajištění bezpečnosti stavby se doporučuje pravidelná údržba domu, 

jako jsou nátěry, čištění střešních vpustí apod. A správná realizace stavby podle platných 

právních předpisů, norem ČSN. Dodržení bezpečnosti při užívání stavby vyžaduje, aby stavba 

byla navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné 

nebezpečí nehod nebo poškození, například uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, 

zásahem elektrickým proudem a další. Bezpečnost při užívání stavby představuje také vhodný 

návrh stavby tak, aby bylo možné bezpečně provádět její údržbu. 

 

 

 

 

 



B.2.6 Základní technický popis staveb  
 

S0 01 – Viladům  
Příprava pozemku 

 

Na pozemku se nachází rodinný dům, který bude zbourán. Budou provedeny terénní úpravy 

pozemku. A budou odstraněny stávající dřeviny.  

 

Stavební řešení  

 

SO 01 - Stavebně se jedná o podsklepenou novostavbu půdorysu skoro čtverce. Novostavba 

má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V objektu budou dodrženy požadavky na 

minimální světlé výšky, plochy a rozměry obytných místností. Velikosti navržených okenních 

otvorů splňují požadavky na denní osvětlení. Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi 

a jednotlivými byty splňují požadavky z hlediska ochrany proti hluku. Objekt bude založen na 

obvodových základových pasech a patkách. Svislou nosnou konstrukci budou tvořit obvodové 

stěny z železobetonu tloušťky v suterénu 300 mm a v dalších podlažích tl. 250 mm, které 

budou zatepleny izolací z minerální vaty a omítnuty. 

 

Zemní práce 

 

Výkopové práce budou prováděny v rozsahu nutném pro provedení základových 

konstrukcí a jednotlivých přípojek. Přebytečná vykopaná zemina bude použita na konečné 

terénní úpravy anebo bude umístěna na skládce. 

 

Základová konstrukce 

 

Základová spára bude umístěna v nezámrzné hloubce. Základové konstrukce bytového domu 

budou tvořeny pásy z prostého betonu C20/25 a patek z železobetonu C25/30 s podkladním 

betonem tl. 100 mm. Velikost základových pasů viz příloha Výpočet rozměrů základové 

konstrukce. Pod výtahovou šachtou osobního výtahu bude provedena podkladní deska z 

prostého betonu tl. 200 mm a na nich bude provedena samotná základová konstrukce šachty 

formou zesílení obvodových zdí šachty směrem ven. Podkladní deska bude z železobetonu  

tl. 150 mm, která bude uložena na zhutněném štěrkovém podsypu.  

 

Hydroizolace a protiradonová izolace  

 

Hydroizolace a protiradonová izolace bude realizována dvěma SBS modifikovanými 

asfaltovými pásy. Při přechodu vodorovné izolace na izolaci svislou budou spásy spojeny 

pomocí zpětného spoje. Hydroizolace bude vytažena nad upravený terén do výšky 300 mm. 

 

Svislé konstrukce 

 

Suterén: 

Obvodové stěny budou tvořeny železobetonem C25/30 tl. 300 mm s hydroizolací a zatepleny 

extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm. Vnitřní nosné stěny ze železobetonu tl. 300 mm a 

sloupy jsou z železobetonu 300x300 mm. A nenosné příčky z příčkovek Porotherm 14 PROFI 

DRYFIX.  



Nadzemní podlaží: 

 

Vzhledem k tvarovému řešení budou svislé obvodové konstrukce zhotoveny z železobetonu, 

tloušťka stěny bude 250 mm. Vnitřní nosné stěny tl.300 mm, které budou z Porotherm 30 

AKU P+D a 30 PROFI DRYFIX. Mezi bytové stěny budou z Porotherm 30 AKU. Cihelné bloky 

Porotherm a železobetonová stěna budou spojeny pomocí kluzného připojení.  

A vnitřní nenosné zdivo tl. 150 mm z POROTHERM 14 PROFI DRYFIX a 11,5 AKU. 

  

Vodorovné konstrukce  

 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou monolitickou křížem vyztuženou 

deskou tl. 200 mm. Deska je vetknutá a je tvořena po obvodě obráceným průvlakem, 

dohromady celou stavbu ztužují.  

 

Střecha 

 

Střecha objektu je jednoplášťová plochá střecha. Nosnou konstrukci tvoří monolitická 

železobetonová stropní deska tl. 200 mm. Střecha je navržena jako nepochozí, je přístupná 

pouze za účelem údržby. Střecha je přístupná ze schodišťového prostoru. Celá je ve sklonu  

3% a je odvodněna do vnitřních vyhřívaných vpustí. Spád střechy je tvořen spádovými klíny 

z polystyrenu. Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří dva modifikované SBS asfaltové pásy GLASTEK 

30 STICKER PLUS samolepící a ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR celoplošně natavený o tl. 4,5 a 3 

mm.   

 

Vertikální komunikace – schodiště, výtah 

 

Schodiště je dvouramenné železobetonové. Výška zábradlí 1000 mm. Šířka ramene je 1200 

mm, výška a šířka stupně je 160x280 mm. Prochází celou budovou od 1.PP až po 4.NP. Druhé 

schodiště je jednoramenné a slouží ke vstupu do objektu. Šířka ramene je 1300 mm, výška a 

šířka stupně je 160x290 mm. Výtah je bezbariérový. Rozměry výtahové šachty 1600x1400 

mm.  

 

Okna a dveře 

 

Okna jsou od výrobce Vekra. Rámy oken jsou dřevohliníková s izolačním trojsklem. 

S prostupem tepla okna 0,72 W/m2K. Dveře interiérové jsou dřevěné s obložkovou zárubní.  

 

Tepelná izolace 

 

Obvodové zdivo v nadzemních podlažích je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

s tepelnou izolací z minerální vaty Isover TF PROFI tl. 150 mm. Suterén je zateplen 

extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm. 

 

Úpravy povrchů 

 

Úpravu vnitřních povrchů bude tvořit štuková omítka a keramický obklad Rako ve výšce 1800 

mm. A vnější povrchy budou mít silikátovou omítku.  

 



Podlahy 

 

Jsou navrhnuty tak aby vyhovovaly danému provozu. Vyrovnávací vrstva betonu tl. 50 mm. 

Kročejová izolace min. 30 mm. Podlahy tvoří podlahové vytápění. Povrch podlah tvoří 

keramická dlažba nebo laminátová podlaha. A v suterénu betonový potěr. Specifikace 

skladeb podlahy je v příloze výpisu skladeb.  

 

Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky budou ve formě venkovních parapetů oken, dešťových svodů, okapnic a 

oplechování atiky. Klempířské prvky jsou navrženy z titanzinkového plechu v tl. 0,63 mm 

 

S0 02 – zpevněné plochy 

 
 Zpevněné plochy budou napojené k chodníku. Nášlapná vrstva bude tvořena dlažbou.   

 

S0 03 – oplocení 

 

Ze severní a jižní strany pozemku bude plot drátěný. A přední strany domu bude 

zídka.  

 
S0 04 – přípojka splaškové kanalizace  

 
Potrubí vedené v zemi z plastového potrubí PVC-KG. Součástí kanalizační přípojky bude 

revizní a hlavní šachta. Odvětrání kanalizace a wc bude vyvedeno potrubím nad úroveň 

střechy a bude zakončeno větrací hlavicí. 

 
S0 05 – přípojka dešťové kanalizace 

 
Součástí kanalizační přípojky bude retenční nádrž. Objektem prohází dva dešťové svody, 

které jsou vedeny ze střechy. 

 

S0 06 – přípojka vodovodu 

 
Vnitřní přípojka z polyethylenového potrubí HDPE. Součástí vodovodní přípojky bude 

vodoměrná šachta. Minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. 

 
S0 07 – plynovodní přípojka 

 

Plynovodní přípojka je původní přivedena k domu, ale nebude využívaná. HUP s plynoměrem 

je umístěno na hranici pozemku v oplocení z ulice Helceletova. 

 
S0 08 – přípojka elektro 

 
Napojení na elektrickou energii bude zajištěno novou přípojkou NN, která bude připojena do 

pojistkové skříně. Přípojková skříň je na hranici pozemku v oplocení.  

 



B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
 

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií. 

 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu pomocí stávajících a nových přípojek. 

Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových a dešťových 

vod bude řešena napojením na veřejnou jednotnou kanalizaci, ale z objektu bude odváděna 

zvlášť dešťovým potrubím a zvlášť potrubím splaškovým. Objekt bude vytápěn elektrickým 

kotlem, který bude umístěn v kotelně. Kotel může mít každý byt samostatně. K vytápění bytů 

bude využíváno podlahové topení v každé místnosti. K ohřívání vody bude použit elektrický 

ohřívač vody. Větrání WC bude podtlakové nucené a bude vyvedené svislými vzduchovody 

nad střechu objektu.  

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostní řešení  
 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

 

Požární bezpečnost byla řešena podle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. V objektu je 

navržena jedna chráněná úniková cesta formou schodišťového prostoru s výtahem. 

 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 

 

Není předmětem řešené práce. 

 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva  

 

Není předmětem řešené práce. 

 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 

stanovení požadavků pro provedení stavby,  

 

Není předmětem řešené práce. 

 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 

možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany.  

 

Není předmětem řešené práce. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  
 

Kritéria tepelně technického hodnocení. 

 

Součinitel prostupu tepla byl stanoven dle požadavků ČSN 73 0540–2:2002 Tepelná ochrana 

budov. 

 

 

 

 



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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

 

Větrání objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT a 

klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno navrženými francouzskými 

okny. Je navrhnuto tak, aby splnilo normativní požadavky. Odvětrání hygienických místností 

bytů je podtlakové nucené , pomocí ventilátoru. Pro ukládání odpadu bude sloužit místnost 

v suterénu domu. Umělé osvětlení bude zajištěno svítidly podle výběru investora. 

V navrhované stavbě nebude žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit 

současné hlukové poměry pro okolí. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na 

uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. Navržený 

výtah v budově bude od dilatován od ostatních konstrukcí kvůli případnému hluku a vibracím.  

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

 

Střední radonový index. Bude zajištěna vzduchotěsnost prostupů. Bude provedena kvalitní 

montáž protiradonové izolace. Ochrana proti pronikání radonu z podlaží do vnitřních prostor 

stavby je použita hydroizolace z asfaltového modifikovaného pásu, která splňuje požadavky 

minimálně na střední radonové riziko. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 

V okolí budoucí stavby nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 

V okolí stavy nehrozí technická seizmicita. 

 

d) ochrana před hlukem, 

 

Stavba je umístěna v zóně bydlení není potřeba řešit zvláštní ochranu budoucích vnitřních 

prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých konstrukcí. K 

dočasnému zhoršení kvality ovzduší v dané lokalitě může dojít pouze při provádění stavby, a 

to pohybem stavebních mechanizmů, jejich hlukem a zvýšenou prašností. 

 

e) protipovodňová opatření, 

 

Leží mimo oblast záplavového území. Není zde nebezpečí podzemních vod. 

 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

 

Neleží v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. Zóna bez 

ekologické regulace.  

 



B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,  

 

Přípojky technické infrastruktury budou nově zbudované (dešťová kanalizace, splašková, NN 

venkovní vedení). Jinak budou využívaný stávající přípojky, a to vodovodní přípojka. Pozemek 

bude napojen na veřejný vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci, a elektrické vedení. Ale 

plynovod nebude využíván.  

Splašková kanalizace 

 

Potrubí vedené v zemi z plastového potrubí PVC-KG. Součástí kanalizační přípojky bude 

revizní a hlavní šachta. Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a 

bude zakončeno větrací hlavicí. 

 

Vodovodní přípojka 

 

Vnitřní přípojka z polyethylenového potrubí HDPE. Součástí vodovodní přípojky bude 

vodoměrná šachta. Minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. 

 

Přípojka silového vedení 

 

Napojení na elektrickou energii bude zajištěno novou přípojkou NN, která bude připojena do 

pojistkové skříně. Přípojková skříň je na hranici pozemku v oplocení.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

 

Všechny připojovací rozměry a výkonové kapacity a délky jsou podrobněji popsány v 

projektové dokumentace jednotlivých profesí a nejsou součástí projektové dokumentace. 

 

B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 

Objekt je napojen ke komunikaci bezbariérově rampou. K silnici je objekt napojen vjezdem 

z podzemní garáže na ulici Helceletova.   

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Objekt se nachází na nároží ulice Helceletova a Roubalova. Objekt je napojen vjezdem 

z podzemní garáže na ulici Helceletova. Při budování stavebních objektů nedoje k omezení 

provozu na místní komunikaci, případně mírně na ulici Helceletova a na chodnících kolem 

stavby.  

 

c) doprava v klidu. 

 

Pro objekt byl dimenzován vhodný počet parkovacích míst. Parkovaní je zajištěno v podzemní 

garáži s kapacitou 8 parkovacích míst. 



B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

Parcela se nachází ve svažitém terénu, kde je výškový rozdíl 4 m. Na parcele je třeba provést 

výkopové práce pro výstavbu. Tento výškový rozdíl je využit v objektu. Kdy nejnižší místo 

pozemku je využito jako vjezd do podzemní garáže. A nejvyšší místo pozemku jako 

bezbariérový vstup do objektu. Na pozemku se nachází středně vysoké dřeviny, které budou 

muset být odstraněny před realizací stavby. Bude vysazena nová zeleň. Úpravy pozemku 

začnou po dokončení stavby.   

 

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

 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Při stavební 

činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro daný čas dne stanoveného NV 

č.148/2006 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 

předpisů. V navrhovaných stavebních objektech nebudou osazeny žádné zdroje s vlivem na 

ovzduší. Provoz stavby nebude produkovat žádné škodlivé ani toxické látky. Při výstavbě 

bude použito běžných stavebních materiálů s atesty dokládajícími jejich nezávadnost pro 

zdraví a na životní prostředí. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 

Na pozemku nejsou žádné památné stromy. Stavba nebude negativně narušovat ekologické 

funkce ani vazby v krajině. Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území, území 

nezahrnuje registrovaný významný krajinný prvek ani prvek vymezený dle zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.   

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 

Území nespadá pod Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem,  

 

Pro předmětnou stavbu nebyly vydány podmínky zjišťovacího řízení ani nebylo vydáno 

stanovisko EIA (Vyhodnocení vlivů na životní prostředí). 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno, 

 

Předmětný stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

 

 



f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro územní řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace 

vlivů záměru na životní prostředí, 

 

Předmětná stavba nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem ani dalších 

omezení a podmínek ochran podle jiných právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Dle zákona č. 239/2000 Sb. stavba nespadá do kategorie staveb:  

- shromažďování velkého počtu osob, které mohou být potencionálně ohroženy    

mimořádnými událostmi  

- staveb v záplavovém území  

- staveb v zóně havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými zdroji 

ionizujícího záření  

- staveb v zóně havarijního plánování objektů s nebezpečnými chemickými látkami 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  
 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Příjezd na staveniště bude možné z ulice Roubalova i Helceletova. Před zbudováním 

vodovodní přípojky může být staveniště dočasně zásobeno cisternou umístěnou v prostoru 

staveniště.   

 

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

 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, 

toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, 

budou ukládány buď přímo na nákladní vozidla, nebo do kontejnerů pro následný odvoz. 

Výstavba mírně naruší provoz jen na komunikaci Helceletova, na ostatních okolních 

komunikacích nebude provoz narušen a je nutno pouze případné označení zákazu parkování 

před vjezdem na staveniště. 

 

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, 

vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích. Dočasné zábory budou co 

nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 

vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

 

 

 



d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 

S pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace se na staveništi nepočítá. Před 

zahájením výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti vniku neoprávněných osob 

ohrazením, oplocením či jiným viditelným způsobem. 

 

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a 

přípojek. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. Přebytečná zemina 

bude odvezena na deponie zemin.  

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Není předmětem řešené práce. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1.2.2019                                                                          Vypracovala: Kateřina Dudíková                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR  

 
Výsledkem mé bakalářské práce je celkové řešení projektu viladomu. Od architektonické studie až po 

projektovou dokumentaci. Díky bakalářské práci jsem získala cenné zkušenosti s vypracováním 

projektové dokumentace a uvědomit si co všechno obnáší projektování.   
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Abstrakt práce 

Tématem bakalářské práce je novostavba viladomu v Masarykově čtvrti v Brně. Vypracovaná studie 

vychází z předešlého předmětu AG032. Cílem práce je rozpracovaní konstrukční studie až k 

projektové dokumentaci pro provedení stavby. Viladům se nachází na nároží ulic Helceletova a 

Roubalova. Jedná se o menší svahovitý pozemek nepravidelného tvaru. Stavební pozemek je v 

současné době využíván k bydlení. Na pozemku se nachází starší rodinný dům, který bude zbourán. 

Okolní zástavba je charakteristická rodinnými a bytovými domy.  

Viladům má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží s hromadnou garáží a příslušným 

domovním vybavením. Na každém patře bude jeden velkorysý byt. 

Hmota je osobitá jednoduchou formou. Geometricky definovanou jako kvádr. Výška objektu dodržuje 

výškovou linii okolní zástavby. Celkový vzhled budovy dotváří vyřezané lodžie, propojující dvě strany 

domu. Návrh je přizpůsobený svahovitému terénu. V objektu je využit terén tak, že nejnižší místo 

pozemku slouží jako vjezd do podzemní garáže. 

A nejvyšší místo pozemku jako bezbariérový vstup do objektu.  



 

Abstrakt práce v anglickém jazyce 

The topic of the bachelor thesis is the new building of the villa in Masaryk district in Brno. The study 

is based on the previous subject AG032.  

The aim of the thesis is the elaboration of the design study up to the project documentation for the 

execution of the construction. The villa is located on the corner of Helcelet and Roubalov streets. The 

building site is smaller, hillside and it has irregular shape. The building site is used for housing. On the 

building site there is an older family house that will be demolished. The surrounding built-up area is 

characterized by family houses and apartment buildings. 

The villa has four above-ground floors and one underground floor with a collective garage and 

appropriate home furnishings. There will be one magnanimous apartment on each floor. 

The material is distinctive in a simple form. It is geometrically defined as a cuboid. The height of the 

object respects the height line of the surrounding built-up area. The overall appearance of the 

building completes the carved loggia, connecting the two sides of the house. The design of the villa is 

adapter to the hillside sloping terrain. The land is used in the building so that the lowest point of the 

building site serves as an entry into the underground garage. And the highest place of the building 

site serves as a barrier-free entrance to the building. 
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