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A DOKLADOVA  ČA ST: 
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ABSTRAKT 

Pr edme tem te to bakala r ske  pra ce je na vrh polýfunkc ní ho domu. Ú zemí  pro stavbu v Brne  
-Lí s ni je ze dvou sve tový ch stran ohranic ene  silnicemi III. tr í dý. Za silnicemi se nacha zí  
panelova  vý stavba. Pozemek se svaz uje pod u hlem 24,6°. Polýfunkc ní  du m bý me l slouz it 
jako kava rna, ktera  v dane m u zemí  chýbí , jinak jsou zde umí ste ný prima rne  mezonetove  
býtý s terasami. Na vrh se snaz í  o maxima lní  na vaznost na mí stní  komunikace a optima lní  
zac lene ní  do tere nu. Na za klade  te chto podmí nek a poz adavku  vznikla hmota 
tr í podlaz ní ho objektu s plochý mi str echami, tvor í cí mi terasý. Na vrh respektuje tere n a 
na sleduje vrstevnice, dí ký c emuz  jsou minimalizova ný vý kopove  pra ce a pr esun zeminý 
probí ha  pouze v ra mci pozemku bez nutnosti odvozu na skla dku. Tere n take  umoz n uje 
zastr es ení  parkovací  plochý, ktera  se pod ní m skrýje. Vstupý do býtu  jsou z 1.NP, jeden být 
ma  vstup v 1.PP, ktere  je c a stec ne  zapus te ne  do tere nu za padní  zdí . Fasa da je tvor ena 
obkladem z modr í nový ch lamel. Materia l je zvolen pr í rodní  s ohledem na to, z e svah je 
jedno z ma la zelený ch mí st v centru Lí s ne , a stavba tudí z  nenarus uje ra z pr í rodý. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Polýfunkc ní  du m, prove tra vana  fasa da, plocha  jednopla s ťova  str echa, terasa, kava rna, 
býtý, mezonet, tere n, odstavne  plochý, zelen , Brno, Lí s en  

 

ABSTRACT 

The subject of this thesis is the design of a mixed-use building. The construction site in 
Brno – Lí s en  is surrounded mostlý bý blocks of flats, separated from them on two sides bý 
primarý streets. The site slopes down under the angle of 24,6°. The building establishes a 
cafe , which is missing in the area, otherwise the building comprises of mostlý duplex 
apartments with terraces. The design strives to connect to the local road network and 
topographý as much as possible. According to these preconditions, the form emerged as a 
terraced, three-storeý building with flat roofs. The design respects the terrain and follows 
the height lines, which minimizes the excavations and eliminates the need to transport 
earth to external dumps. The terrain also creates a roof for the parking lots, which are 
hidden under the ground. The entrances to apartments are located in the ground floor, 
except for one, which is located in the basement, which is partiallý submerged into the 
ground on its west side. The façade consists of arch lamellae. This natural material is 
chosen to preserve the atmosphere of the place, which is one of the onlý trulý green areas 
in the center of the district. 

 

KEYWORDS 

Mixed-use building, ventilated facade, warm flat roof, terraces, cafe , flats, landscape, 
terrain, parking areas, green areas, Brno, Lí s en  
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ÚVOD 

Nejve ts í  c a st polýfunkc ní ho domu tvor í  s est mezonetový ch býtu  a jeden 
jednopodlaz ní . Kaz dý  z býtu  ma  samostatný  vstup ze severní  straný objektu. Da le 
ma  kaz dý  být výhrazene  krýte  sta ní . Zastr es ene  parkovací  plochý výuz í vají  
svaz itosti tere nu a jsou zasunutý pod ne j. Tí m vznika  pr irozena  zelena  str echa. 
Dals í  c a st domu tvor í  kava rna s vý hledem na za pad na zvelebený  prostor pr ed 
kava rnou, nebo z vý chodní  straný na okraj Lí s ne  a zac í nají cí  lesý. Z te to straný je 
pr í stup na venkovní  terasu, kterou je moz ne  výuz í vat pr i pr í znive m poc así . Objekt 
je navrz en bezbarie rove  s ohledem na pohýb te lesne  postiz ený ch osob. 
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A-1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A-1-1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavby 
Na zev stavbý: Polýfunkc ní  du m v Brne -Lí s ni 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
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parcela ch c . : 4481/9, 4481/10.4481/11, 4481/12, 4481/13, 4481/14, 4481/15, 
4481/16, 4481/17 

Nova  stavba obsahuje dve  c a sti. Jsou to býtý a kava rna. Stavba je za roven  doplne na o 
r es ení  souvisejí cí ho okolí , du lez ite ho pro pe s í  komunikace, za sobova ní , expedici a 
zachova ní  dostatec ne ho mnoz ství  zelene .    

A-1-2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
VÚT Brno – Fakulta stavební  
Vever í  331/95 
602 00 Brno 
info@fce.vubr.cz 
 

A-1-3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba) 
 
Kla ra Kuklí nkova  
Žlí bek 309, Prace 664 58 
klara.kuklinkova@seznam.cz 

 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evi-
denci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou ko-
morou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
 
Kla ra Kuklí nkova  
Žlí bek 309, Prace 664 58 
klara.kuklinkova@seznam.cz 

 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Čes-

mailto:lucie.pestalova@seznam.cz
mailto:lucie.pestalova@seznam.cz


kou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a tech-
niků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich au-
torizace 

Be hem r es ení  te to pra ce nedos lo ke spolupra ci s jiný mi projektantý, protoz e dals í  c a sti 
projektove  dokumentace nebýlý jako souc a st te to pra ce poz adova ný. 

A-2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 Zada ní  Bakala r ske  pra ce 
 Katastra lní  mapa dane ho u zemí , katastra lní  u zemí  Brno-Lí s en  
 Rozmí ste ní  sta vají cí ch inz ený rský ch sí tí  v dane m u zemí  
 Atelie rova  pra ce AG35 – Polýfunkc ní  du m v Brne -Lí s ni 

A-3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Řes ene  u zemí  se nacha zí  v Brne , me stske  c a sti Lí s en  na rozhraní  její  „stare “ a nove “ 
za stavbý. 
Parcelní  c í sla: 4481/9, 4481/10.4481/11, 4481/12, 4481/13, 4481/14, 4481/15, 
4481/16, 4481/17 k. u . Brno-Lí s en  

Parcelu lemuje c týr proudova  komunikace tr etí  tr í dý, takz e je zde vý borna  dopravní  
dostupnost automobilovou i me stskou hromadnou dopravou. V blí zkosti objektu se 
nacha zí  2 zasta vký autobusu - Barta kova a Rotreklova a zasta vka tramvaje Masarova. 
Okolí  parcelý tvor í  na severu a jihu c týr  az  osmipodlaz ní  panelove  domý s plochý mi a 
sedlový mi str echami. Na za pade  s parcelou sousedí  dvoupodlaz ní  rodinný  du m a na 
vý chodní  strane  tr í podlaz ní  býtový  du m s plochou str echou.  Pozemek se sme rem k jihu 
strme  svaz uje pru me rne  pod u hlem 24,6°. Vý s kove  pr evý s ení  svahu je te me r  25m. Svah je 
porostlý  pr edevs í m na letovou zelení . Na severu jej lemuje asfaltova  komunikace pro pe s í , 
na jihu je parcela ukonc ena komunikací  pro automobilý s í r ký na ulici Josefý Faimonove . 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Na r es ene m pozemku nejsou evidova ný z a dne  zpu sobý ochraný. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Des ťova  voda bude odva de na vnitr ní mi vtoký s napojení m na oddí lnou kanalizaci. Pochozí  
zpevne ne  plochý budou odvodne ný sklonem do pr ilehle ho tere nu, parkovis te  bude 
odvodne no pr es odluc ovac  lehký ch kapalin do oddí lne  des ťove  kanalizace. 

 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Navrhovaný  objekt je v souladu s platný m Ú P me sta Brna. 
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plá-
nem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plá-
novací dokumentací 
 



Budou splne ný podmí nký regulac ní ho pla nu a u zemní ho pla nu. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
Navrhovaný  objekt výhovuje na poz adavký výuz ití  u zemí  dle výhla s ký c . 501/2006 Sb. o 
obecný ch poz adavcí ch na výuz í va ní  u zemí . Vza jemne  odstupý staveb musí  spln ovat po-
z adavký urbanisticke , architektonicke , z ivotní ho prostr edí , hýgienicke , veterina rní , 
ochraný povrchový ch a podzemní ch vod, sta tní  pama tkove  pe c e, poz a rní  ochraný, bez-
pec nosti, civilní  ochraný, prevence za vaz ný ch hava rií , poz adavký na denní  osve tlení  a 
oslune ní  a na zachova ní  kvalitý prostr edí . 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Stavba je navrz ena s ohledem na poz adavký dotc ený ch orga nu , ktere  býlý zpracova ný do 
PD. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V ra mci stavbý nejsou poz adova ný z a dne  vý jimký na poz adavký výhla s ek. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Nejsou nutne  z a dne  souvisejí cí  a podmin ují cí  investice. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Katastrální území Brno-Líšeň. 

 

Parcelní  c í slo: 6238/1 
Obec: Brno [582786] 
Katastra lní  u zemí : Lí s en  [612405] 
Čí slo LV: 10001 
Vý me ra [m2]: 35489 

Týp parcelý: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový  list: DKM 

Úrc ení  vý me rý: Grafický nebo v digitalizovane  mape  

Zpu sob výuz ití : ostatní  komunikace 

Druh pozemku: ostatní  plocha 

 

Parcelní  c í slo: 4481/18 
Obec: Brno [582786] 
Katastra lní  u zemí : Lí s en  [612405] 
Čí slo LV: 10001 
Vý me ra [m2]: 16 

Týp parcelý: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový  list: DKM 

Úrc ení  vý me rý: Grafický nebo v digitalizovane  mape  

Druh pozemku: zahrada 

 

Parcelní  c í slo: 4481/19 
Obec: Brno [582786] 
Katastra lní  u zemí : Lí s en  [612405] 
Čí slo LV: 10001 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1483078702
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/582786
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Zt1NHRjUu66_TNawhJdvj4Sn3cpGa4hxz_auHnboQJ5ha4iS0rCVlwr3MKHD0LoDsh6wEJghE4lhh3J-S8NfSWepujGgU-uTyPsdgL1WtDYvgJXKmC405Q==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ieLKxXOhIXoGUKyOcsQDSigg0-yyyiWnIQnHu3KjIFzW4B0aSSYij7ijsPqticl9Fsu0pQvdjwWHkWG40nJSGtzLch9FmOlSd6EcJdTlcV5z0zvBbLImiA==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1993066702
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/582786
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=fBJAGcmX2blsVA_oIhchfzok0Rzc2a32kKN5mEiFbSwuLJqu0M-cTQj4Wm_i5LfnercC2og9MG3xm00h0dHJ4rLQmdvltUTzDgDAF7pinEax_8tgZecJyg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5h4ipXsydiuXbqP2oQ-9Pe6m8p98ThO6E-PWd-nyUpFY-e50GjyiCZb6qM1Seqx5U389zwb4toKcpG_TiXn64o5zZN54IdyUTOlAg1N7EbiNsbSaoRzNHA==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1993067702
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/582786
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=aKkz0hrq639dmDwZUFGIlLLgm4oTAS8XYWrIsm1Uipumu62oTWzwpmlhVLivYJbPdXUWlzraejWblQuA-YsE35f8CDcFIfbk1PbGXF-lUEtcw-wjIEUtUQ==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5h4ipXsydiube0Ip7QQrjx4GJyYMdsGTvnIlgyUnnRyi5UuKGMn0bFNPUT8A70B7aFveiFe0mfNT2uacIgNBH_GsFlzsTUWdcS1YTWn4Af-ih2qlTptMVg==


Vý me ra [m2]: 926 

Týp parcelý: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový  list: DKM 

Úrc ení  vý me rý: Grafický nebo v digitalizovane  mape  

Druh pozemku: zahrada 

 

Parcelní  c í slo: 4481/8 
Obec: Brno [582786] 
Katastra lní  u zemí : Lí s en  [612405] 
Čí slo LV: 10001 
Vý me ra [m2]: 380 

Týp parcelý: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový  list: DKM 

Úrc ení  vý me rý: Grafický nebo v digitalizovane  mape  

Druh pozemku: zahrada 

 

Parcelní  c í slo: 7504 
Obec: Brno [582786] 
Katastra lní  u zemí : Lí s en  [612405] 
Čí slo LV: 10001 
Vý me ra [m2]: 5450 

Týp parcelý: Parcela katastru nemovitostí  

Mapový  list: DKM 

Úrc ení  vý me rý: Ze sour adnic v S-JTSK 

Zpu sob výuz ití : zelen  

Druh pozemku: ostatní  plocha 

 

 

A-4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Jedna  se o novostavbu budový polýfunkc ní ho domu obsahují cí  kava rnu a býtove  jed-
notký. Jedna  se o jeden objekt s jední m podzemní m a dve ma nadzemní mi podlaz í mi. 

 
b) účel užívání stavby 

 
Budova bude slouz it k ver ejný m i soukromý m u c elu m, neboť souc a stí  objektu je kava rna 
cca pro 45 osob s venkovní  terasou. Priva tní  c a st budový tvor í  7 býtový ch jednotek o ve-
likostech 3+kk a 4+kk. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Navrz ene  stavbý jsou trvale ho charakteru. 

 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka 
apod.) 

 
Pozemek ani stavba se nenacha zí  v pama tkove  rezervaci ani pama tkove  zo ne . Pozemek 
se nenacha zí  v oblasti chra ne ne ho loz iskove ho u zemí  ani v poddolovane m u zemí . Stavba 
nezasahuje do chra ne ný ch u zemí  z hlediska ochraný ŽP – evropský vý znamne  lokalitý, 

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1993056702
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/582786
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=VgqvRWmJXItnSGhyQLGW3gat9R2ecoC42hsmykoCqcQW6GmIxVRMQ-N0b6LV6rt_WHTGt6r71gtA725ZlsJJNfVX0YdD0WrcYZ_OIl4J__oQCViT5E35mg==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=5y2pxm8jVP1lTFp8R_zVvgYh2A9e7REbhghUB2ffrE1y5U9c_05t9vwDZnwDLz-W2_8tms879J0ynNGiNLie7BCDixV6Ggf5FmfbzyechwHFOT8AZijHhQ==
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/parcely/1484500702
http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/582786
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=iYEeyNtwgojPQMPEnFwFa7GPbPIo-QE9tjil6IwEKX1uKuJnyVpyH02Kqfq_eTlzr7UnLWd3PwrQA0WDU_kCWeyq5lqLwWT5vJ_26v5FY6GHMeemKGUy6w==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=1nnHwtjofR1g0KJEk9OJipSt0f1yp3flVYYv6CO9dlObkaJNG7sEBr-A_ZC5TD4kpTtwnpzPM3PUesNoWGW39xLozRmWY8B2ZwSlN2vAgIxPi6uc2NoAZg==


ptac í  oblasti, pr í rodní  parký, ochranna  pa sma vodní ch zdroju , rezervace ÚNESCO, chra -
ne na  u zemí , chra ne ne  oblasti pr irozene  akumulace vod, soustavý NATÚRA 2000, NP, 
CHKO. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických po-
žadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 
Ver ejna  c a st budový – kava rna je r es ena bezbarie rove . Vstupý do te chto provozu  jsou 
spojený s pr ilehlý m tere nem. V kava rne  se nacha zí  toaleta uzpu sobena pro ZTP, navr-
z ene  komunikace jsou minima lní  s í r ký 1500 mm. Je zde navrz eno parkovací  sta ní pro 
imobilní . Pr ejezd vý s kove  vzda lenosti je maxima lne  2cm. Provozý výhovují  dle výhla s ký 
398/2009 Sb. 

 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů) 

 
Stavba je navrz ena s ohledem na poz adavký dotc ený ch orga nu . 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 
V ra mci stavbý objektu nejsou poz adova ný z a dne  vý jimký na poz adavký výhla s ek. 
 
h) navrhované kapacity stavby 

 
Zastave na  plocha:                       588 m2 
Obestave ný  prostor:                        3.381 m3 
Celkova  podlahova  plocha (uz itkova ):                 1.127 m2 
Úz itkova  plocha býtový ch jednotek:                   932 m2  
Poc et býtu :                                                    7 
Kategorie býtu :                                             4x  3+KK 
                                                                      3x  4+KK 

 
Úz itkova  plocha kava rný:                  195 m2 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťo-
vou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energe-
tické náročnosti budov) 
 
Řes ení  za kladní ch bilancí  stavbý není  souc a stí  te to pra ce a bude upr esne no a urc eno v 
jiný ch c a stech PD. 

 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
 
Jednotlive  etapý vý stavbý pr edstavují  zhotovení  a pr ipravení  na sledují cí ch dí lc í ch c in-
ností . 
1. etapa - zemní  pra ce  a pr edes la  u prava u zemí , výka cení  na letove  zelene . 
2. etapa - hruba  spodní  stavba – vrta ní  pilot a výtvor ení  za kladový ch ros tu , za kladove  
deský a navazují cí ch svislý ch ste n pod u rovní  tere nu + pr í pojký sí tí  
3. etapa - hruba  stavba - svisle  a vodorovne  nadzemní  nosne  c a sti objektu 
4. etapa - hruba  vrchní  stavba 
5. etapa - pra ce dokonc ovací  vnitr ní  a vne js í  
6. etapa - pra ce vne js í  v okolí  stavbý-tere ní  u pravý 
 



k) orientační náklady stavby 
 
Na kladý na stavbu jsou odhadova ný pouze velmi orientac ne . Pr i cene  1 m3/5000 Kc  bý 
na kladý na celý  du m o obestave ne m prostoru 3381 m3 býlý asi 16 90 5000 Kc . 

 

A-5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
SO 01 – polýfunkc ní  du m 
SO 02 – zpevne ne  plochý pojí zdne  
SO 03 – zpevne ne  plochý pochu zne  
SO 04 – pr í pojka splas kove  kanalizace 
SO 05 – pr í pojka des ťove  kanalizace 
SO 06 – vodovodní  pr í pojka 
SO 07 – pr í pojka silove ho vedení  ní zke ho nape tí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka:      Kla ra Kuklí nkova  
Vedoucí  pra ce, Ú stav architekturý:   Ing. arch. Juraj Dulenc í n, Ph.D.   
Vedoucí  pra ce, Ú stav pozemní ho stavitelství  :    Ing. Sýlva Bantova , Ph.D. 



B-1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Navrhovaný  objekt polýfunkc ní ho domu se nacha zí  na pozemcí ch c . 4481/9-17 v obci 
Brno, me stske  c a sti Lí s en , na ulici Novolí s en ska , k. u . Lí s en . Pr í stup na pozemek je zajis te n 
ze severní  z pr ilehle  komunikace c . p. 6238/1. Pozemek se sme rem k jihu strme  svaz uje 
pru me rne  pod u hlem 24,6°. Vý s kove  pr evý s ení  svahu je te me r  25m. Svah je porostlý  
pr edevs í m na letovou zelení . Nadmor ska  vý s ka se pohýbuje od 300,00 do 325,00 m n.m. 
Bpv. V mí ste  se nacha zí  ver ejný  vodovod, plýnovod STL, elektr ina a ver ejna  des ťova  a 
splas kova  kanalizace. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Býla provedena prohlí dka výmezene ho u zemí  a pr ilehle ho okolí  a por í zena 
fotodokumentace. 

Dle geologický ch podkladu  se v pr edme tne  lokalite  nacha zí  u nosna  zemina v hloubce 4-
11m pod povrchem. Vhodný m navrz ený m zaloz ení m je za kladový  ros t na opr ený ch 
pilota ch v u nosne m podloz í . 

Býlo provedeno geometricke  a relativní  vý s kove  zame r ení  pozemku. Býl stanoven 
radonový  index a hýdrogeologicke  posouzení  stavenis te . 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba nezasahuje do chra ne ný ch u zemí  z hlediska ochraný ŽP – evropský vý znamný ch 
lokalit, ptac í  oblasti, pr í rodní  parký, ochranna  pa sma vodní ch zdroju , rezervace ÚNESCO, 
chra ne na  u zemí , chra ne ne  oblasti, pr irozene  akumulace vod, soustavý NATÚRA 2000, 
pr í rodní ch parku , NP, CHKO. 

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

Pozemek se nenacha zí  v za plavove m u zemí . Splas kove  a des ťove  vodý budou svedený do 
oddí lne  me stske ho kanalizacac ní ho r a du.   

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolím vliv stavby na odtokové 
územi ́

Činnosti, ktere  bý mohlý obte z ovat okolí  hlukem, budou prova de ný v denní ch hodina ch 
pracovní ch dnu . Po dobu prova de ní  stavbý nesmí  bý t okolní  prostor ovlivn ova n 
nadme rný m hlukem, vibracemi a otr esý nad mez stanovenou v nar í zení  vla dý c . 272/2011 
Sb., o ochrane  zdraví  pr ed nepr í znivý mi u c inký hluku a vibrací . Pr i stavbe  budou 
dodrz ova ný výdane  poz adavký Odboru z ivotní ho prostr edí  – Magistra t me sta Brna. 
Zhotovitel stavbý je povinen be hem realizace stavbý zajis ťovat por a dek na stavenis ti a 
neznec is ťovat ver ejna  prostranství , a v co nejve ts í  mí r e zachovat sta vají cí  zelen . V pr í pade  
znec is te ní  ver ejný ch komunikací  bude zajis te no jejichc is te ní . Odpad ze stavbý bude tr í de n 
a likvidova n ve smýslu ustanovení  za kona c . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zne ní  
pozde js í ch pr edpisu . Po ukonc ení  stavbý je zhotovitel povinen prove st u klid vs ech ploch, 
ktere  pro realizaci stavbý pouz í val a uve st je do pu vodní ho stavu. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Realizace stavbý nezahrnuje z a dne  demolice ani asanace. Bude nutne  výka cet pa s 
sta vají cí ch dr evin v mí ste  budoucí  stavbý a zpevne ný ch ploch. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nejsou poz adavký na trvale  ani doc asne  za borý zeme de lske ho pu dní ho fondu nebo 
pozemku  urc ený ch k plne ní  funkce lesa. 

h) územně technické podmínky 



Dopravní  napojení  je situova no v severnoza padní m rohu pozemku. Napojuje se na ulici 
Novolí s en ska  (6238/1) ve vlastnictví  c a sti me sta Brna Lí s en . 

Objekt bude napojen pomocí  nový ch pr í pojek na sta vají cí  technickou infrastrukturu. 

Parkovací  sta ní  je situova no na severní  strane  v blí zkosti vstupu . Pr ed objektem bude 
zr í zena výdla z de na  rozptýlova  plocha doplne na ver ejný m osve tlení m, zelení  a me stský m 
mobilia r em. Na jiz ní  strane  pozemku probe hnou u pravý svahu a doplne ní  zelene . 

Da le napojení  na podzemní  elektricke  vedení  NN kabelem CYKY. 

Splas kove  vodý budou odva de ný do mí stní  oddí lne  kanalizace.De s ťove  vodý budou 
prostr ednictví m des ťove  kanalizace svedený do oddí lne  des ťove  kanalizace. 

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

V ra mci stavbý nejsou z a dne  podmin ují cí  investice. 

 

 

B-2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B-2-1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK, 
POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

Budova bude slouz it k ver ejný m i soukromý m u c elu m, neboť souc a stí  objektu je kava rna 
cca pro 45 osob s venkovní  terasou. Priva tní  c a st budový tvor í  7 býtový ch jednotek o ve-
likostech 3+kk a 4+kk. Objekt bude výuz í va n celoroc ne . 

Základní údaje o kapacitách stavby: 

Zastave na  plocha:    588 m2 
Obestave ný  prostor:    3.381 m3 
Celkova  podlahova  plocha (uz itkova ):  1.127 m2 
Úz itkova  plocha býtový ch jednotek:  932 m2  
Poc et býtu :     7 
Kategorie býtu :     4x  3+KK 
       3x  4+KK 

Poc et pater  býtove  c a sti:    3 

Úz itkova  plocha kava rný:   195 m2                 

Poc et pater kava rný:    1 

 

Na kladý na stavbu jsou odhadova ný pouze velmi orientac ne . Pr i cene  1 m3/5000 Kc  bý 
na kladý na celý  du m o obestave ne m prostoru 3381 m3 býlý asi 16 90 5000 Kc . 

 

 

 

 

B-2-2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 



Řes ene  u zemí  se nacha zí  v Brne , me stske  c a sti Lí s en  na rozhraní  její  „stare “ a nove “ 
za stavbý. 

Parcelní  c í sla: 4481/9, 4481/10.4481/11, 4481/12, 4481/13, 4481/14, 4481/15, 
4481/16, 4481/17 k. u . Brno-Lí s en  

Objekt se nacha zí  na pomezí  nove  a stare  Lí s ne , okolí  tvor í  ze severu a jihu panelove  domý. 
Na vý chodní  strane  navazuje za stavba rodinný ch domu , za kladní  s kola a gýmna zium. Ze 
za padu navazuje rodinný  du m a da le pru mýslova  zo na. Objekt je umí ste n na severní  c a sti 
pozemku k pr ilehle  komunikaci 3. tr í dý. V blí zkosti objektu se nacha zí  2 zasta vký 
autobusu - Barta kova a Rotreklova a zasta vka tramvaje Masarova. Pozemek se sme rem k 
jihu strme  svaz uje pru me rne  pod u hlem 24,6°. Vý s kove  pr evý s ení  svahu je te me r  25m. 
Svah je porostlý  pr edevs í m na letovou zelení . Na severu jej lemuje asfaltova  komunikace 
pro pe s í , na jihu je parcela ukonc ena komunikací  pro automobilý s í r ký na ulici Josefý 
Faimonove . 

Pr edme tný  pozemek je nepravidelne ho tvaru. Jedna  se o svaz itou plochu k severu. 
Pruds í  svahova ní  je v jiz ní  c a sti výmezene ho u zemí . Dopravní  napojení  je situova no 
v severní mu rohu pozemku. Napojuje se na ulici Novolí s en ska (6238/1). 

Pozemký jsou v u zemní m pla nu zapsa ný jako plochý pro zahradý. 

 

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

Na jiz ní m velmi prudke m svahu je umí ste na budova pu dorýsne  kopí rují cí  jeho tvar. Dí ký 
svaz ova ní  tere nu jsme mohli “schovat” ne ktera  parkovací  sta ní  pod zem. tí m jsme zí skali 
ví ce zelene , skrýli nevzhledne  betonove  plochý a pr irozený m zpu sobem jsme upravili 
tere n. pr ebýtec nou hlí nu z vý kopu  jsme pouz ili pod polýfunkc ní  du m na výrovna ní  tere nu. 
 
Novostavba polýfunkc ní ho domu je dvoupodlaz ní  podsklepený  objekt s plochou str echou. 
Ú roven  podlahý 1. nadzemní ho podlaz í  je 150 mm nad u rovní  upravene ho tere nu. Ze 
za padní  c a sti pr ile ha  k budove  zpevne na  parkovací  plocha pro 6 parkovací ch sta ní  
nekrýtý ch a 9 sta ní  krýtcý ch. 
 
Souc a stí  kava rný je terasa pro 8-10 lidí . Podlaha je pokrýta  dlaz dicemi, orientovana  na 
jihový chod a pr í stupna  pouze z kava rný. 
 
Kava rna je urc ena cca pro 45 osob. Vstup je ze zpevne ne  plochý navazují cí  na parkovis te  a 
chodní k ze za padu. Pobýtový  prostor je propojen s venkovní  terasou. Z kava rný jsou 
pr í stupne  toaletý pro na vs te vní ký. Na pobýtovou mí stnost navazuje bar s ves kerý m 
za zemí m, vc etne  pr í pravný, skladu  a prostorý pro zame stnance. 
 
 
Být A - od parkovis te  se scha zí  po schodech ke vchodu do býtu A. ze za dver í  vstupujeme 
do chodbý, ze ktere  vedou dver e do loz nice, koupelný, na wc a do obýtne ho prostoru s 
kuchýn ský m koutem. z te to mí stosti pokrac ujeme do pokoje nebo na lodz ii. v loz nici je 
s atna a vstup na druhou lodz ii. 
 
 
Být B - ma  vstup ve stejne  vý s kove  u rovni jako parkovis te . do býtu se vcha zí  ze severní  
straný budový. za za dver í m je s atna a z ní  vedou dver e na wc a do obýtne ho prostoru s 
kuchýn ský m koutem a se schodis te m. vedle kuchýn ske  linký jsou dver e na terasu. 
schodis te m vejdeme o poschodí  ní z  do klidove  c a sti býtu. ze schodis ťove ho prostoru se 
vstupuje do de tske ho pokoje, do loz nice a do koupelný s toaletou. 
 



Budova je tvor ena kubický mi tvarý, hmota se nata c í  a zkracuje a dí ký tomu zí ska me 
nepravidelne  terasý. Fasa du budový tvor í  dr eve ný  modr í nový  obklad os etr ený  bezbarvou 
lazurou. 
   

B-2-3 CELKOVÉ DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Pr í jezd do area lu je ze severu z ulice Novolí s en ska . 

Objekt je rozde len na 2 c a sti z du vodu ru zný ch provozu .  V za padní  c a sti se  nacha zí  býtý 
a ve vý chodní  c a sti kava rna. Za sobova ní  kava rný je umoz ne no z pr í jezdove  komunikace 
ve  vý chodní  c a sti budový, kde je i samostatný  vstup. 

 
Konkre tní  dispozic ní  c lene ní  objektu viz prova de cí  dokumentace. 

 

B-2-4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Ver ejna  c a st budový – kava rna je r es ena jako bezbarie rova . Vstupý do te chto provozu  
jsou spojený s pr ilehlý m tere nem nacha zí  se zde toaleta uzpu sobena pro ZTP, navrz ene  
komunikace jsou minima lní  s í r ký 1500mm. Provozý výhovují  dle výhla s ký 398/2009 
Sb.o obecný ch technický ch poz adavcí ch zabezpec ují cí ch bezbarie rove  uz í va ní  staveb. V 
kava rne  jsou navrz ený kabiný WC pro osobý s omezenou schopností  pohýbu a orientace. 
Je navrz en poz adovaný  poc et parkovací ch mí st. 

 
Du lez ite  parametrý: 

Vý s kove  rozdí lý ploch nesmí  bý t výs s í  nez  20 mm 
Dlaz ba musí  mí t souc initel smýkove ho tr ení  min. 0,5 
Úmí ste ní  vs ech prvku  ovla daný ch rukou musí  bý t ve vý s ce 600 az  1200 mm a nejme ne  
500 mm od pevne  pr eka z ký, za mek dver í  max. 1000 mm od podlahý, klika 1100 mm.  
 

B-2-5 BEZPEČNOST UŽÍVÁNÍ STAVEB 

V oblasti bezpec nosti a zdraví  pr i provozu se výcha zí  z platný ch norem a pr edpisu , 
ketere  budou pr i uz í va ní  objektu dodrz ova ný. Objekt bude výuz í va n k u c elu, pro který  je 
urc en. Stavba je navrz ena z hlediska bezpec nosti pr i uz í va ní  stavbý v souladu 
s výhla s kou c . 268/2009Sb., Bezpec nost pr i prova de ní  a uz í va ní  staveb, a s ní  
souvisejí cí mi normami a pr edpisý. K jednotlivý m zar í zení m, instalací m a rozvodu m, u 
nichz  je to poz adova no, budou výstavený revizní  zpra vý a protokolý o zpu sobilosti k 
bezpec ne mu provozu. K ves kerý m technologický m zar í zení m v objektu budou doloz ený 
dokladý o zpu sobu bezpec ne ho uz í va ní . Na terasa ch druhe ho a tr etí ho nadzemní ho 
podlaz í  je navrz eno sklene ne  lepene  za bradlí  vý s ký 1100 mm. 

B-2-6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEB 

a) Stavební řešení 
 

Novostavba polýfunkc ní ho domu je podsklepený  dvoupodlaz ní  objekt s jednopla s ťovou 
pochozí  plochou str echou. Ze severní  c a sti pr ile ha  k budove  zpevne na  parkovací  plocha. 
A terasý jsou navrz ene  s vý hledem na me sto Brno. 

 
Konstrukční a materiálové řešení 

1. Vý kopý 
Zemní  pra ce budou situova ný do bezesra z kove ho období . Za kladovou spa ru je nutno 
chra nit pr ed provlhc ení m. Pr ed zapoc etí m vý kopový ch prací  bude sejmuta vrchní  c a st 



humusove  vrstvý, ktera  bude uloz ena na deponii na pozemku stavbý pro pozde js í  pouz ití  
pr i tere nní ch u prava ch. Geologický  posudek stanovil, z e za kladova  pu da je tvor ena  
pr eva z ne  spras emi a jí lý není  dostatec ne  u nosna . Ú nosna  zemina tvor ena  horninou 
granodioritem se dle provedene ho vrtu nacha zí  zhruba 5400 mm po u rovní  sta vají cí ho 
tere nu a sme rem k jihu se hornina pr ibliz uje k povrchu. Podzemní  voda je dle 
geologicke ho pru zkumu na stavenis ti v hloubka ch, pr i nichz  neovlivní  zakla da ní . Je tr eba 
ve novat pozornost za sýpu konstrukce ve stavební  ja me . Ves kere  za sýpý budou 
provedený ze zhutnitelne ho materia lu a budou zhutne ný na 0,2MPa a po vrstva ch max. 
tlous ťký 100mm. 

2. Za kladove  konstrukce 

Za kladove  konstrukce budou na za klade  geologicke ho posudku provedený jako 
hlubinne . Hlavní  nosnou za kladovou konstrukci budou tvor it z elezobetonove  
monoliticke  malopru me rove  pilotý o pru me ru 600 mm, vrtane  na mí ste  a opr ene  o 
u nosnou horninu. Nad nimi budou pomocí  bedne ní  zhotovený z elezobetonove  
za kladove  ros tý s í r ký 800 mm a hloubký 700 mm. Podkladní  deska z z elezobetonu tl. 
150mm bude výztuz ena KARI sí tí  KY81 (60 8001B)-100/100/8mm. Pod ní  i pod 
za kladový mi pa sý bude proveden zhutne ný  s te rkopí skový  podsýp frakce 0-16mm v tl. 
100mm. V mí ste  ocelový ch sloupu  tvor í cí ch ste ný schodis ť bude podkladní  beton 
výztuz en KARI sí tí  pr i obou povrs í ch. 

3. Svisle  konstrukce 

1.3.1. Pr í c ký 

Pr í c ký o tlous ťka ch  130 mm budou provedený z 
va penopí skove  cihlý 4DF-LD248×115×248 pro zde ní  na maltu 
PROFIMIX ZM 920.  a povrchova  u prava omí tka nebo obklad. 

1.3.2. Nosne  konstrukce 

Nosnou obvodovou konstrukci tvor í  ste ný tl. 240 mm z z 
va penopí skove  cihlý sýste mu SENDWIX 16DF-LD 498×240×248. , 
na kterou bude provedena silikonova  omí tka odstí nu RAL 9010 – 
odstí n c iste  bí la . 

4. Vodorovne  nosne  konstrukce 

1.4.1. Pr ekladý 

SENDWIX pr eklad 8DF-Výra bí  se v de lka ch 1000–3000 mm v 
modulu po 250 mm. 

1000-2000 mm minima lní  uloz ení  150mm 

2250-3000mm minima lní  uloz ení  250mm 

 

1.4.2. Stropý 
 

Strop tvor í  z elezobetonova  deska tl. 240. Je monolitický  
výztuz ený  karisí tí  a zalitý  betonem c25/30 a betona r skou ocelí  
B500B. Nosna  konstrukce je navrz ena jako ste nova  
z va penopí skový ch kva dru  sendwich 16DF-LD tlous ťký 250mm. 
V mí stech ve ts í ch rozponu  je sýste m doplne n o sloupý 
s pru vlaký. Sloupý jsou r es ený jako ocelove  svar ovane  Ú profilý 
250 x 250 mm. Pru vlak je souc a stí  ŽB stropní  kce a tvor í  T 
pru z ez. Ma  rozme rý 250x240mm +tl.deský 240mm. 

 

http://www.kmb-profimix.cz/zdici_malty.html?pol=ZM_920#navsort


5. Schodis te  

Schodis te  uvnitr  býtu  jsou toc ita . Tvor í  je nosne  vr eteno uchýcene  ve 
stropní  konstrukci s dr eve ný mi dubový mi stupni. Ší r ka ramene je 
1100 mm, rozme rý vr etena 300 mm. Po obvodu schodis te  bude 
bezpec nostní  madlo z masivní ho c tvercove ho profilu 50/50 mm, 
pr ivrtane  do ste ný. 

6. Str es ní  konstrukce 

Str echa bude plocha  pochozí  jednopla s ťova . Konstrukci tvor í  
betonove  dlaz dice usazený  pomocí  rektifikac ní ch noz ek s prýz ovou 
podloz kou. Pod ní m se nacha zí  hýdroizolac ní  asfaltový  pa s a pod ní m 
separac ní  vrstva geotextilie. Je zde zateplení  XPS 2x80, ktera  je 
odde lena paroza branou od spa dove  vrstvý. Ta je výtvor ena pomocí  
bednení  a betonu a je dilatova na po 8-10m podle urc ení  statika. 
Na sleduje penetrac ní  emulze spoc í vají cí  na nosne  z elezobetonove  
konstrukci stropu. Pro odvodne ní  str echý jsou navrz ený vnitr ní  
str es ní  vpusti Topwet DN 70-100 mm. 

Pojistne  pr epadý jsou umí ste ný po obvodu str es ní  kce a mají  pru me r 
DN100. Na str es ní ch terasa ch bude souc a stí  doda vký sklene ne  
za bradlí  min vý s ký 1100mm. 

7. Vý plne  otvoru  

Okenní  a dver ní  vý plne  ve stýku s vne js í m prostr edí m jsou navrz ený 
jako jednoduche  konstrukce z hliní kový ch profilu  s izolac ní m 
dvojsklem. Okna jsu francouzske ho týpu a jsou oplechova na po cele m 
sve m obvodu. Ú oken ktere  nevedou na terasu bude souc a stí  oken 
sklene ne  za bradlí  o vý s ce 1100mm. 

 

8. Podlahý 

 
V objektu jsou navrz ene  na s lapne  vrstvý podlah z keramicke  dlaz bý 
nebo lamina tový ch desek. Podlaha pr í zemí  bude zateplena deskami 
z minera lní  vatý tl.130 mm vloz enou mezi ra movou konstrukci. 
Podlahu v 2NP a 3NP bude tvor it izolace z minera lní  vatý a 
sa drovla knita  deska Fermacell. Stýk podlah se svislý mi konstrukcemi 
bude pruz ne  odde len okrajový mi pa ský z minera lní  plsti. 
V koupelna ch bude do konstrukce podlah zabudova no elektricke  
podlahove  topení . Podlaha na balkone  i terase bude tvor ena 
betonovou dlaz bou umí ste nou na kac í rku. Na stropní  konstrukci 
bude provedena spa dova  vrstva z extrudovane ho polýstýrenu. Jako 
hýdroizolace budou slouz it dva kusý tavene ho asfaltove ho pa su 
Elastek 40 tl. 3,5mm. 
 

   i.    Hýdroizolace 
 

Pr í zemí  pr ilehají cí  k tere nu je izolova no proti zemní  vlhkosti. 
Hýdroizolace v podlaze pr í zemí  i terasa ch bude provedena ze dvou 
kusu  tavený ch asfaltový ch pa su  Elastek 40 tl.3,5mm , podkladní  
beton bude opatr en penetrac ní m na te rem. V podlaha ch umí ste ný ch 



v mí stnostech s mokrý m provozem budou na s lapne  vrstvý 
plnoplos ne  lepený izolac ní  ste rkou (Mapei, Soudal 24 A). Výtaz ení  
hýdroizolace na svislou konstrukci bude min. 100 mm, min. 50 mm 
nad u roven  c iste  podlahý terasý. 
Ve str es ní m souvrství  bude umí ste na na  hýdroizolace z tekute  
lepenký. 
 
Parote sne  napojení  jednotlivý ch fo lií  a napojení  na prostupují cí  
konstrukce je nutno prove st pomocí  samolepí cí ch pa sek. 

 
j.    Tepelna  a zvukova  izolace 
 

Tepelne  izolace jsou navrz ený z minera lní  vatý a ve str es e a terasa ch 
z pe nove ho extrudovane ho a expandovane ho polýstýrenu Isover. 
 

   k.   Vnitr ní  povrchý 
 

i.   Vnitr ní  povrchý 
 
Vnitr ní  ste ný a a stropý budou opatr ený malbou na omí tku. 
V koupelna ch, na WC a v kuchýni budou pouz itý keramicke  
obkladý. 
    
ii.   Vne js í  povrchý 
       
 Vne js í m povrchem je modr í nový  obklad z lamel tl.40/25mm. 
Os etr ene  bezbarvou lazurou. 
 

9. Klempí r ske  pra ce 
 
Oplechova ní  venkovní ch parapetu  je provedeno titanzinkový m plechem tl. 0,7 mm, v 
odstí nu RAL 7040. 
 

10. Ú prava okolní ho tere nu, oplocení  

 

Ver ejný  prostor pr ed budovou je výdla z de ný  velkoforma tovou betonovou dlaz bou a 
v mí ste  parkovis te  za mkovou dlaz bou. Ostatní  plochý budou upravený jako travnate  
plochý. 

Pozemek nebude oplocen. 

 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navrz ena tak, abý zatí z ení  na ni pu sobí cí  v pru be hu vý stavbý a 
uz í va ní  neme lo za na sledek: 

1. zr í cení  stavbý nebo její  c a sti 
1. ve ts í  stupen  nepr í pustne ho pr etvor ení  

2. pos kození  jiný ch c a stí  stavbý nebo technický ch zar í zení  nebo 
instalovane ho výbavení  v du sledku ve ts í ho pr etvor ení  nosne  konstrukce 

3. pos kození  v pr í pade , kdý je rozsah neu me rný  pu vodní  pr í c ine  

Nove  navrz ene  konstrukce býlý posouzený statikem pro daný  u c el výuz ití . 
Konstrukce jsou navrz ený tak, abý nedos lo ke zr í cení  stavbý nebo její  c a sti. 



Za roven  nesmí  dojí t k pos kození  jiný ch c a stí  stavbý, technický ch zar í zení  nebo 
instalovane ho výbavení  v du sledku ve ts í ho pr etvor ení  nosne  konstrukce. 

1. Za kladní  charakteristika technický ch a technologický ch zar í zení  
a) Technicke  r es ení : 
Objekt bude napojen pr í pojkami na rozvodý elektr iný, des ťove  i splas kove  
kanalizace a vodý. Výta pe ní  stavbý bude zajis te no elektrický m kotlem. 
Odve tra ní  WC bude nucene  – ve trací m potrubí m na fasa du objektu nebo 
pomocí  vzduchotechnicke  jednotký nebo pomocí  oken. 
 
b) Vý c et technický ch a technologický ch zar í zení : 
Objekt bude výta pe n a temperova n pomocí  elektricke ho kotle umí ste ne ho 
v technicke  mí stnosti v pr í zemí . V sutere nu bude umí ste na 
vzduchotechnicka  jednotka obsluhují cí  kava rnu, posilovnu a ne ktere  
hýgienicke  mí stnosti. Stavba bude výbavena be z ný mi zar izovací mi 
pr edme tý (umývadla keramika, za ve sne  WC), ohr ev TÚV bude zajis te n 
loka lne  elektrický mi pru tokový mi ohr í va 

i vodý o objemu 100 l a pr í konem 10 kW. 

 

B-2-7 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

a) výta pe ní  

V býtech a kava rne  bude výta pe ní  pomocí  elektrický ch deskový ch radia toru . Dals í  
rozpracova ní  není  pr edme tem r es ení . 

b) vzduchotechnika a chlazení  

Bude zajis te no nucene  ve tra ní  na toaleta ch a koupelna ch kde není  pr irozene  ve tra ní  
pomocí  oken. A take  odve tra ní  kuchýn ske  linký digestor í  nad varnou deskou. 
Dals í  rozpracova ní  není  pr edme tem r es ení . 

c) me r ení  a regulace 

Není  pr edme tem r es ení . 

d) zdravotne  technicke  instalace 

Vodovod 
Vodome rna  s achta se nacha zí  pr ed objektem v blí zkosti vstupu, na tuto 
navazují  vnitr ní  rozvodý. 

Splas kova  kanalizace 
Odvod splas kový ch vod od zar izovací ch pr edme tu  musí  mí t za pachove  
uza ve rký. 

Des t ova  kanalizace 
Odvodý jsou r es ený str es ní mi z labý. 

Dals í  rozpracova ní  není  pr edme tem r es ení . 

 

e) elektronicke  komunikace 

Není  pr edme tem r es ení . 

 

f) vý c et technický ch a technologický ch zar í zení  

Není  pr edme tem r es ení . 

 



B-2-8 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Stavba je navrz ena dle platný ch pr edpisu  a norem a spln uje na sleují cí  poz adavký: -
zachova ní  nosnosti a stabilitý konstrukce pro normove  poz adovanou dobu -omezení  
rozvoje a s í r ení  ohne  a kour e ve stavbe  
-omezení  s í r ení  poz a ru na sousední  stavbu 
-umoz ne ní  evakuace osob a zví r at 
-umoz ne ní  bezpec nostní ho za sahu poz a rní ch jednotek 

Poz a rní  bezpec nost stavbý bude podrobne  popsa na a zhodnocena v samostatne  c a sti 
dokumentace. 
V te to fa zi projektu ví ce ner es eno. 

 

B-2-9 ZÁSADY PRO HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Stavba je v souladu s pr edpisý a normami pro u sporu energií  a ochraný tepla. Spln uje 
poz adavek normý ČSN 73 0540-2 a spln uje poz adavký §6a za kona 406/2000 Sb. ve 
zne ní  pozde js í ch pr edpisu  a výhla s ký 148/2007 Sb. Skladbý obvodový ch konstrukcí  
budou spln ovat poz adavký normý ČSN 73 0540-2. 

V te to fa zi projektu ví ce ner es eno. 

a) splne ní  poz adavku  na energetickou na roc nost budov a splne ní  porovna vací ch 
ukazatelu  podle jednotne  metodý vý poc tu energeticke  na roc nosti budov 
Pru me rný  souc initel prostupu tepla Úem = 0,32 W.K-1. 

V te to fa zi projektu ví ce ner es eno. 

c) energeticka  na roc nost stavbý 

V te to fa zi projektu není  r es eno. 

b) stanovení  celkove  energeticke  spotr ebý stavbý 
V te to fa zi projektu není  r es eno. 

 

B-2-10     HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 
A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Dokumentace spln uje poz adavký stanovene  stavební m za konem a výhl. o obecný ch 
technický ch poz adavcí ch na vý stavbu c .137/1998 Sb. a výhl. c . 502/2006 Sb. o zme ne  
výhla s ký o obecný ch technický ch poz adavcí ch na vý stavbu. Dokumentace je v souladu s 
dotc ený mi hýgienický mi pr edpisý a za vazný mi normami ČSN a poz adavký na ochranu 
zdraví  a zdravý ch z ivotní ch podmí nek dle oddí lu 2 vý s e zmí ne ne  výhla s ký c .137/1998 Sb. 
a výhl. c .502/2006 Sb. Dokumentace spln uje pr í slus ne  pr edpisý a poz adavký jak pro 
vnitr ní  prostr edí  stavbý, tak i pro vliv stavbý na z ivotní  prostr edí . 

Odve tra ní  mí stností  hýgienicke ho za zemí  bude nucene  podtlakove  pomocí  ventila toru. 
Denní  osve tlení  a proslune ní  je zajis te no navrz ený mi prosklený mi plochami vý plní  
otvoru . V navrhovane m objektu bude ochrana proti vibrací m a hluku zajis te na dilatací  
konstrukce. Pouz ite  materia lý budou mí t certifika t o shode . 

Vizuální rušení stavbou: 
Dodavatel odpoví da  za dodrz ova ní  por a dku na stavenis ti. Objekt bude celoplos ne  
izolova n od zemní  vlhkosti a radonu. Ostatní  s kodlive  vlivý se neuvaz ují . 

Bezpečnost práce: 

Pr i prova de ní  stavební ch prací  je nutno dodrz ovat poz adavký Česke ho u r adu bezpec nosti 
pra ce a pr edevs í m výz adovat pouz í va ní  ochranný ch pomu cek a dodrz ova ní  



technologický ch postupu . Vs ichni pracovní ci musí  bý t prokazatelne  sezna meni s 
pr í slus ný mi pr edpisý. Pr ed zaha jení m zemní ch prací  se provede výtýc ení  ves kerý ch 
inz ený rský ch sí tí  a budou dodrz ený vs eobecne  podmí nký pro zemní  pra ce. Jako doklad 
výtýc ení  jednotlivý ch sí tí  bude por í zen protokol. Zhotovitel stavbý zajistí , abý v pru be hu 
vý stavbý býla zajis te na bezpec nost pra ce pr i prova de ní  staveb. Vs ichni pracovní ci na 
stavbe  musejí  bý t pros koleni a sezna meni sbezpec ností  pra ce, pouc eni o pohýbu po 
stavenis ti, doprave  a manipulaci s materia lem. Da le budou sezna meni s hýgienický mi a 
poz a rní mi pr edpisý. Musí  se dodrz ovat za konýa výhla s ký: 

Nar í zení  vla dý c .591/2006 Sb. – poz adavký na bezpec nost a ochranu zdraví  pr i pra ci na 
stavenis tí ch. 
Za kon c .309/2006 Sb. – zajis te ní  dals í ch podmí nek bezpec nosti a ochraný zdraví  pr i 
pra ci a da le jak je uvedeno v pr í slus ný ch c a stech stavební ho r es ení  projektove  
dokumentace. Zhotovitel stavbý musí  zajistit stavenis te  proti vniknutí  nepovolaný ch osob 
do prostoru stavenis te . 

El. Zar í zení  musí  výhovovat ČSN 341010 a 341440. 
Komunikace, schodis te  a dals í  prvký spln ují  platne  normý a pr edpisý. Ves kere  obecne  
platne  poz adavký budou splne ný. 

 

B-2-11    ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMY ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) ochrana pr ed pronika ní m radonu z podloz í  

Izolace proti zemní  vlhkosti bude zajis te na hýdroizolací . Ta bude za roven  chra nit objekt 
proti radonu. 

b) ochrana pr ed bludný mi proudý 

Stavba je ohroz ena minima lne , nejsou navrz ena z a dna  opatr ení . 

c) ochrana pr ed technickou seizmicitou 

V dane m u zemí  není  zna ma. 

d) ochrana pr ed hlukem 

 
1. Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovniḿ prostoru 
stavby 

Není  pr edme tem r es ení . 

2. Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb 

Není  pr edme tem r es ení  

 

e) protipovodn ova  opatr ení  

Stavba se nenacha zí  v za plavove m u zemí . 

B-3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Objekt bude napojen na mí stní  ver ejný  vodovodní  r a d. Pr esne  umí ste ní  viz.situace. 
Pr í pojka bude vedena od tohoto r a du do vodome rne  s achtý v blí zkosti stavbý. 

Da le napojení  na podzemní  elektricke  vedení  NN kabelem CYKY 5x95mm2. 

Splas kove  vodý budou odva de ný do mí stní  oddí lne  kanalizace, v mí ste  zme ný sme ru 
potrubí  a v mí ste  napojení  na ver ejnou sí ť bude osazena revizní  s achta o prme ru 1 metr. 
De s ťove  vodý budou svedený do des ťove  kanalizace. 



 
B-4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
   

a)    Popis dopravní ho r es ení : 
Dopravní  napojení  je situova no v severoza padní m rohu pozemku. Napojuje se na ulici  
Novolí s en ska  (6238/1) ve vlastnictví  c a sti me sta Brna Lí s en . 
Pro pe s í  je objekt pr í stupný  ze severní  i jiz ní  straný po nove  zbudovaný ch dla z de ný ch  
chodní cí ch s í r ký 1500mm. 

 
b)    Napojení  u zemí  na sta vají cí  dopravní  infrastrukturu: 
Řes ena  lokalita se nacha zí  v okrajove  c a sti me sta Brna v me stske  c a sti Lí s en , takz e je 
dobr e dopravne  dostupna  po sta vají cí ch komunikací ch. 

 
c)    Doprava v klidu: 
Na pozemku je nove  zbudova no 6 odstavný ch sta ní  pro na vs te vní ký kava rný. Da le je 
navrz eno 9 parkovací ch krýtý ch sta ní  pro obývatele býtu , jedno z mí st je r es eno jako 
bezbarie rove . 

 
d)    Pe s í  a cýklisticke  stezký: 

Projekt ner es í  výbudova ní  nový ch cýklistický ch stezek. Budou výbudova ný 2 nove  pe s í  
stezký. Na severní  strane  budový bude stezka umoz n ovat vstup do býtu  po schodis tí ch a 
vstup do pru chozí ho tunelu. Na jihu stezka zpr í stupní  kava rnu a posilovnu. 

 

B-5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a)    Tere nní  u pravý: 
Tere n na pozemku se sme rem k jihu strme  svaz uje.  Bude nutne  odebrat cca 3-4 metr 
zeminý do hloubký pr i vý kopový ch prací ch. Výkopana  zemina se poz ije na dorovna ní  
tere nu v jiz ní  c a sti stavbý. Podlaha pr í zemí  ±0,000 bude osazena 0,100m nad nove  
upravený m tere nem. Pr í stupove  cestý k domu budou 1,5m s iroke , z asfaltu a podkladní ch 
vrstev ze s te rkopí sku. 

        
b)    Pouz ite  vegetac ní  prvký: 
Po dokonc ení  tere nní ch u prav budou okolní  plochý ohumusova ný a nove  zatravne ný. 
V okolí  budový budou nove  výsazene  vzrostle  stromý. Pode l pes í  komunikace na jiz ní  
strane  budový budou osazený ker e a stromý minima lní  vý s ký 900 mm. 

 
c)    Biotechnicka  opatr ení : 

Des ťova  voda ze str echý bude svedena vnitr ní mi svodý do des ťove  kanalizace. Podloz í  dle 
hýdrogeologicke ho posudku neumoz n uje vsakova ní  v za vislosti na nesta losti sta vají cí ho 
podloz í . 

 



B-6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
Objekt odpoví da  poz adavku m na ochranu zdraví  a z ivotní ho prostr edí . Emise z 
automobilove  dopravý budou ve srovna ní  se sta vají cí  dopravou v dane m u zemí  
minima lní . 

Celkove ho znec is te ní  ovzdus í  v obci, nikoliv realizací  a provozem posuzovane  stavbý. 
Odpadý, ktere  se výskýtnou be hem stavbý, budou separova ný (výhla s ka MŽP 381/2001 
sb. O Odpadech) a likvidova ný v souladu s povinnostmi pu vodcu  (za k. c  185/2001 Sb. O 
odpadech). 

Ochrana sta vají cí  zelene : 

Pr i prova de ní  prací  bude dodrz ova na ČSN DIN 18 915 Pra ce s pu dou, ČSDIN 18 916 
Vý sadbý rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakla da ní  tra vní ku , ČSN DIN 18 918 Technicko- 
biologicka  zabezpec ovací  opatr ení , ČSN DIN 18 919 Rozvojova  a udrz ovací  pe c e o 
rostliný a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromu , porostu  a ploch pro vegetaci pr i stavební ch 
c innostech. Zachova vane  dr eviný v dosahu stavbý budou po dobu vý stavbý na lez ite  
chra ne ný pr ed pos kození m, napr . prkenný m bedne ní m. 

Ochrana pr ed hlukem, vibracemi a otr esý: 

Zhotovitel stavbý bude prova de t a zajistí  stavbu tak, abý hlukova  za te z  v chra ne ne m 
venkovní m prostoru staveb výhove la poz adavku m stanovený m v Nar í zení  vla dý c . 
142/2006 Sb. „O ochrane  zdraví  pr ed nepr í znivý mi u c inký hluku a vibrací “. Po dobu 
vý stavbý bude zhotovitel pouz í vat stroje, zar í zení  a mechanismý s garantovanou niz s í  
výzar ovanou hluc ností , ktere  jsou v na lez ite m technicke m stavu. Pokud bude pouz í va n 
kompresor, pr í padne  elektrocentra la musí  bý t tato zar í zení  v protihlukove  kapote  
(vzhledem k pr ilehle  za stavbe  to je nutnost). Du lez ite  z hlediska minimalizace dopadu 
hluku ze stavební  c innosti na okolní  za stavbu, a tí m i minimalizace moz ný ch stí z ností  ze 
straný obývatel dotc ene  oblasti je provedení  c asove ho omezení  hluc ný ch prací  tak, abý 
týto pra ce býlý nejmens í m zdrojem rus ení . Je nutne  pra ce v etape  hloubení  stavební  
ja mý (provoz rýpadla, vrtne  soupravý, nakladac e) prova de t v dobe  od 8 do 12 a od 13 do 
16 hodin (doba s pozde js í m zac a tkem, pracovní  pr esta vkou na obe d a s koncem, kdý se 
lide  vrací  z pra ce), a to pouze v pracovní  dný (mimo sobot a nede lí ). Je nepr í pustne  z 
hlediska rus ení  hlukem prova de t stavební  c innost v dobe  od 22 do 6 hodin, kdý platí  
sní z ene  limitní  ekvivalentní  hladiný hluku A u blí zke  obýtne  za stavbý. 

 

 

Ochrana pr ed prachem: 

Zvý s ení  pras nosti v dotc ene  lokalite  provozem stavbý bude eliminova no: 

1. a)  zpevne ní m vnitrostavenis tní ch komunikací  (tj. uz í va ní m oklepove  plochý) 

uz í va ní m plochý pro doc is te ní  

2. b)  du sledný m doc is te ní m dopravní ch prostr edku  pr ed jejich vý jezdem na 
ver ejnou komunikaci tak, abý spln ovala podmí nký 52 za kona c - 361/200 Sb., o 
provozu na pozemní ch komunikací ch, v platne m zne ní . 

3. c)  pouz í vane  komunikace musí  bý t po dobu stavbý udrz ova ný v por a dku a 
c istote . Pr i znec is te ní  komunikací  vozidlý stavbý je nutne  v souladu s §28 
odst. 1 za kona c . 13/1997 Sb., o pozemní ch komunikací ch v platne m zne ní  
znec is te ní  bez pru tahu  odstranit a uve st komunikaci do pu vodní ho stavu; 

4. d)  uloz ení  sýpke ho na kladu musí  bý t zakrýto plachtami dle §52 za k. c . 
361/2000 Sb.; 



5. e)  v pr í pade  dlouhodobe ho sucha skra pe ní m stavenis te  

 

Likvidace odpadu  ze stavbý: 
S ves kerý mi odpadý bude na lez ite  nakla da no ve smýslu ustanovení  
za k.c .185/2001 Sb., o odpadech, výhl. c . 381/2001 Sb., výhl. c . 383/2001 Sb. a 
pr edpisu  souvisejí cí ch. Pu vodce odpadu  je povinen odpadý zar azovat podle druhu  
a kategorií  podle § 5 a 6, zajistit pr ednostní  výuz ití  odpadu  v souladu s § 11. 
Odpadý, ktere  sa m nemu z e výuz í t nebo odstranit v souladu s tí mto za konem 
(c .185/2001 Sb.) a prova de cí mi pra vní mi pr edpisý, pr eve st do vlastnictví  pouze 
osobe  opra vne ne  k jejich pr evzetí  podle §112 odst. 3, a to buď pr í mo, nebo 
prostr ednictví m k tomu zr í zene  pra vnicke  osobý. Odpadý lze ukla dat pouze na 
skla dký, ktere  svý m technický m provedení m spln ují  poz adavký pro ukla da ní  
te chto odpadu . Rozhodují cí m hlediskem pro ukla da ní  odpadu  na skla dký je jejich 
sloz ení , mí sitelnost, nebezpec ne  vlastnosti a obsah s kodlivý ch la tek ve vodní m 
vý luhu, podrobne ji viz.§20 za k. c . 185/2001 Sb. 

 

B-7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Projekt se nedotý ka  poz adavku  na ochranu obývatelstva. 

 

B-8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1. Potr ebý a spotr ebý rozhodují cí ch medií  a hmot, jejich zajis te ní  

Potr eba vodý a elektricke ho energie pro prova de ní  stavbý i ostatní  
stavební  materia lý budou na stavbu pravidelne  pr iva z ený. 

2. Odvodne ní  stavenis te  

Bude nutne  r es it odvodne ní  vý kopu  pro za kladý budový. Str echa a terasý 
budou odvodne ný pomocí  vnitr ní ch svodu  do oddí lne  des ťove  
kanalizace. 

3. Napojení  stavenis te  na sta vají cí  dopravní  a technickou infrastrukturu 

Stavenis te  bude napojeno nový mi pr í pojkami na sta vají cí  rozvodý 
energií . Pro napojení  na dopravní  infrastrukturu budou slouz it sta vají cí  
komunikace. 

4. Vliv prova de ní  stavbý na okolní  stavbý a pozemký 
 
Stavba nebude mí t negativní  vliv na okolní  pozemký a stavbý. Zhotovitel 
stavbý je povinen be hem realizace stavbý zajis ťovat por a dek na 

stavenis ti, neznec is ťovat ver ejna  prostranství , a s etr it sta vají cí  zelen . Po 
ukonc ení  stavbý je zhotovitel povinen prove st u klid vs ech ploch, ktere  
pro realizaci stavbý pouz í val a uve st je do pu vodní ho stavu. 
 

e)    Ochrana okolí  stavenis te  a poz adavký na souvisejí cí  asanace, demolice, 
ka cení  dr evin: 

 
Po dobu prova de ní  stavební ch prací  bude stavenis te  oploceno. Pr i 
realizaci stavbý musí  bý t dodrz ený vs echný technologicke  pr edpisý, 
pr edepsane  pracovní  postupý a ves kere  pr edpisý o bezpec nosti pra ce. Po 



celou dobu stavbý musí  bý t u c inný m zpu sobem udrz ova n bezpec ný  stav 
pracovní ch ploch a pr í stupový ch komunikací  na stavenis te . Pr i stavební ch 
prací ch za sní z ene  viditelnosti musí  bý t zajis te no dostatec ne  osve tlení . Pr i 
vý stavbe  dojde ke ka cení  sta vají cí ch dr evin v mí ste  budoucí ho objektu a 
zastave ný ch ploch. 

 
f)     Maxima lní  za borý pro stavenis te  (doc asne  / trvale ): 
       Stavenis te  nebude výz adovat doc asne  ani trvale  za borý. 
 
g)    Maxima lní  produkovana  mnoz ství  a druhý odpadu  a emisí  pr i vý stavbe , 

jejich likvidace: 
Samotnou vý stavbou nedojde k produkci odpadu . S pr í padný m 
vzniklý m odpadem bude  naloz eno dle poz adavku odboru z ivotní ho 
prostr edí  MML. 
 

h)    Bilance zemní ch prací , poz adavký na pr í sun nebo deponie zemin: 
 
Stavba bude zaloz ena na svaz ite m pozemku a bude podsklepena . Po 
výhloubení  za kladový ch pasu  bude zemina deponova na na pozemku 
investora a bude pouz ita pro dorovna ní  tere nu v mí ste  pobýtove ho 
schodis te  a pe s í  komunikace na jiz ní  strane  budový. 

 
i)    Ochrana z ivotní ho prostr edí  pr i vý stavbe : 

 
Po dobu prova de ní  stavbý nesmí  bý t okolní  prostor ovlivn ova n 
nadme rný m hlukem, vibracemi a otr esý nad mez stanovenou v nar í zení  
vla dý  c . 148/2006 Sb., o ochrane  zdraví  pr ed nepr í znivý mi u c inký hluku 
a vibrací  (hladina hluku ze stavební  c innosti nesmí  pr esa hnout ve 
venkovní m prostoru hodnotu 65 dB v dobe  od 7 do 21 hodin a v dobe  od 
21 do 7 hodin 45 dB). V pr í pade  znec is te ní  ver ejný ch komunikací  bude 
zajis te no jejich c is te ní . Odpad ze stavbý bude tr í de n a likvidova n ve 
smýslu ustanovení  za kona c . 185/2001 Sb., o odpadech, ve zne ní  
pozde js í ch pr edpisu . Povrchý zasaz ene  nebo narus ene  stavební  c inností  
budou po ukonc ení  stavební ch prací  uvedený do pu vodní ho stavu. 

 
j)    Za sadý bezpec nosti a ochraný zdraví  pr i pra ci na stavenis ti, posouzení  

potr ebý koordina tora bezpec nosti a ochraný zdraví  pr i pra ci podle 
jiný ch pra vní ch pr edpisu : 
 
Pr i prova de ní  stavbý je nutno dodrz et vs echný pr í slus ne  normý a 
pr edpisý a pr i stavební  c innosti musí  bý t respektova ný za sadý 
bezpec nosti pra ce podle pr í slus ný ch za konu , výhla s ek, nar í zení  a ČSN. 

 
l)    Za sadý pro dopravní  inz ený rska  opatr ení : 
       Nejsou stanovený z a dne  za sadý. 
 
m)    Stanovení  specia lní ch podmí nek pro prova de ní  stavbý (prova de ní  

stavbý za provozu, opatr ení  proti u c inku m vne js í ho prostr edí  pr i 
vý stavbe  apod.): 

        Pro provedení  stavbý není  nutno stanovit specia lní  podmí nký. 
 
n)     Postup vý stavbý, rozhodují cí  dí l c í  termí ný: 
 Po zaha jení  prací  budou výhotovený za kladý a pr í pojký inz ený rský ch 

sí tí  bude provedena horní  stavba. 



DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 

Za vazne  a platne  ČSN pro tuto stavbu: Vs eobecne  poz adavký na prova de ní : 
ČSN 730202 Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe  
ČSN 730203 Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Funkc ní  tolerance ČSN 
730204 Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Za sadý vý poc tu ČSN 730210 
Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Technologicka  tolerance 
ČSN 730212 Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Kontrola pr esnosti ČSN 
730225 Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Funkc ní  odchýlký ČSN 730250 
Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Odchýlký zame r ení  a osazení  
ČSN 730290 Pr esnost geometrický ch parametru  ve vý stavbe . Statisticka  pr ejí mka ČSN 
730420 Pr esnost výtýc ova ní  stavební ch objektu  
ČSN 731311 Zkous ení  betonove  sme si a betonu ČSN 731312 Stanovení  zpracovatelnosti 
betonu 
ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví .Betonove  konstrukce 
ČSN 732150 Kontrolní  me r ení  geometrický ch parametru  pozemní ch stavební ch objektu  
ČSN 732400 Prova de ní  betonový ch konstrukcí  
ČsN 732480 Prova de ní  montovaný ch betonový ch konstrukcí  
ON 732510 Sme rnice pro navrhova ní  a prova de ní  betonový ch patek montovaný ch 
sloupu  ČSN 732520 Drsnost povrchu  stavební ch konstrukcí  ČSN 738101 Les ení  
ČSN 738102 Pojí zdna  a volne  stojí cí  les ení  ČSN 738105 Dr eve na  les ení  
ČSN 738106 Ochranne  a za chýtne  konstrukce ČSN 738107 Trubkova  les ení  
ČSN 738108 Podpe rna  les ení  
ČSN 738 120 Stavební  plos inove  vý tahý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ZÁVĚR: 
 

Za ve rem te to bakala r ske  pra ce je na vrh novostavbý polýfunkc ní ho domu Lí s ni. Pr i 
technicke m r es ení  jsem se snaz ila maxima lne  dodrz et koncept studie. Po doplne ní  
informací , podrobne ho rozkreslení  jednotlivý ch detailu  dos lo k ne kolika zme na m. 
Dispozici býtu  jsem upravila tak, abý býla le pe uz ivatelna  na jemní ký/majiteli býtu . 
Dí ký u prava m vzniklo r es ení  objektu spln ují cí  normove  poz adavký, ktere  si 
za roven  zachova va  pu vodnost na vrhu z fa ze studie. 
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Abstrakt práce Pr edme tem te to bakala r ske  pra ce je na vrh polýfunkc ní ho domu. 
Ú zemí  pro stavbu v Brne  -Lí s ni je ze dvou sve tový ch stran 
ohranic ene  silnicemi III. tr í dý. Za silnicemi se nacha zí  panelova  
vý stavba. Pozemek se svaz uje pod u hlem 24,6°. Polýfunkc ní  du m 
bý me l slouz it jako kava rna, ktera  v dane m u zemí  chýbí , jinak jsou 
zde umí ste ný prima rne  mezonetove  býtý s terasami. Na vrh se 
snaz í  o maxima lní  na vaznost na mí stní  komunikace a optima lní  
zac lene ní  do tere nu. Na za klade  te chto podmí nek a poz adavku  
vznikla hmota tr í podlaz ní ho objektu s plochý mi str echami, 
tvor í cí mi terasý. Na vrh respektuje tere n a na sleduje vrstevnice, 
dí ký c emuz  jsou minimalizova ný vý kopove  pra ce a pr esun 
zeminý probí ha  pouze v ra mci pozemku bez nutnosti odvozu na 
skla dku. Tere n take  umoz n uje zastr es ení  parkovací  plochý, ktera  



se pod ní m skrýje. Vstupý do býtu  jsou z 1.NP, jeden být ma  vstup 
v 1.PP, ktere  je c a stec ne  zapus te ne  do tere nu za padní  zdí . Fasa da 
je tvor ena obkladem z modr í nový ch lamel. Materia l je zvolen 
pr í rodní  s ohledem na to, z e svah je jedno z ma la zelený ch mí st v 
centru Lí s ne , a stavba tudí z  nenarus uje ra z pr í rodý. 

Abstrakt práce 
v anglickém jazyce 

The subject of this thesis is the design of a mixed-use building. 
The construction site in Brno – Lí s en  is surrounded mostlý bý 
blocks of flats, separated from them on two sides bý primarý 
streets. The site slopes down under the angle of 24,6°. The 
building establishes a cafe , which is missing in the area, 
otherwise the building comprises of mostlý duplex apartments 
with terraces. The design strives to connect to the local road 
network and topographý as much as possible. According to these 
preconditions, the form emerged as a terraced, three-storeý 
building with flat roofs. The design respects the terrain and 
follows the height lines, which minimizes the excavations and 
eliminates the need to transport earth to external dumps. The 
terrain also creates a roof for the parking lots, which are hidden 
under the ground. The entrances to apartments are located in the 
ground floor, except for one, which is located in the basement, 
which is partiallý submerged into the ground on its west side. The 
façade consists of arch lamellae. This natural material is chosen 
to preserve the atmosphere of the place, which is one of the onlý 
trulý green areas in the center of the district. 

 

Klíčová slova Polýfunkc ní  du m, prove tra vana  fasa da, plocha  jednopla s ťova  
str echa, terasa, kava rna, býtý, mezonet, tere n, odstavne  plochý, 
zelen , Brno, Lí s en  

Klíčová slova 
v anglickém jazyce 

Mixed-use building, ventilated facade, warm flat roof, terraces, 
cafe , flats, landscape, terrain, parking areas, green areas, Brno, 
Lí s en  
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ČSN 73 6005 Prostorove  uspor a da ní  sí tí  technicke ho výbavení  
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