
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

OBJEKT NA KONKRÉTNÍM POZEMKU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   JAKUB LACH  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MILOŠ LAVICKÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2012                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 
Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
Studijní obor 3608R001 Pozemní stavby 
Pracoviště Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Jakub Lach 

Název Objekt na konkrétním pozemku 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

Datum zadání 
bakalářské práce 30. 11. 2011 

Datum odevzdání 
bakalářské práce 25. 5. 2012 

V Brně dne 30. 11. 2011 

     .............................................           .............................................      
doc. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí ústavu 
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT 



  

Podklady a literatura 
- směrnice děkana č.12/2009 a přílohy 
- interní pokyn vedoucího ÚPST č. 2/2007 
- stavební program definovaný textovým popisem 
- studie dispozičního řešení stavby 
- katalogy a odborná literatura 
- Stavební zákon č.183/2006 Sb., Vyhláška č.499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb., platné 
ČSN, hygienické předpisy pro daný účel využití objektu  
Zásady pro vypracování 
- výkresy budou zpracovány na bílém papíře s využitím výpočetní techniky 
- výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k obhajobě budou předloženy 
složené do příslušných desek 
- textové a výpočtové přílohy budou napsány technickým písmem, případně výpočetní 
technikou 
- úprava hlavních složek formátu A4 viz. příloha, desky budou z tvrdého papíru potažené 
černým plátnem se zlatým písmem 
- členění BP bude do tří složek – A, B, C 
- dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popisovým polem s uvedením obsahu  
Předepsané přílohy 
  

.............................................      
Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 

 



Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 Cílem bakalářské práce je vytvoření dvoupodlažního řadového rodinného domu s obytným 
podkrovím na konkrétním pozemku v městské části Brno-Holásky. Dům bude součástí řadové 
zástavby podél ulice Na návsi v Holáskách. Novostavba bude postavena v proluce mezi stávajícími 
domy č.p. 35 a 31. 
 
 Objekt je tvořen dvěma nadzemními podlažími. Rodinný dům má obytné podkroví. Objekt 
je nepodsklepený, je zastřešen sedlovou střechou, krov tvoří hambálková soustava. Navrhnut je pro 
čtyřčlennou rodinu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi Ytong. 
Obvodové konstrukce jsou tvořeny tvárnicemi tl. 375mm s přidanou tepelnou izolací tl.70mm. 
Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou tloušťky 37,5, 30 a 25 cm. Vodorovné nosné konstrukce jsou 
tvořeny stropními nosníky a vložkami systému Ytong.  
 
 Hlavní vstup je navržen z přiléhající komunikace na jižní straně objektu do 1.NP, na vstup 
navazuje zádveří, ze kterého je možný vstup do garáže a do společenskoobytné části domu, kde se 
nachází obývací pokoj, kuchyň+jídelní. Součástí je také WC, které je přístupné ze zádveří domu.  
Schodišťovým tělesem na chodbě je přístup do úrovně 2.NP kde bude ložnice, pokoje, hygienické 
zařízení a úložné prostory. 
Úroveň plochy terasy přímo navazuje na úroveň 1.NP, přístup je z chodby domu a také kuchyně. 
Garáž má samostatná vrata ze strany ulice a zadní vchod ze strany zahrady.  
 

 The aim of the bachelor project is to design the two-storey single family row house on the 
concrete lot on the outskirts of the city Brno. The new house will take place in the vacant lot 
between houses nr.35 and nr.31, Na Návsi street, Brno-Holásky. The building consists of two 
habitable storeys with no basement and with living area under the double-sloped roof. 
  
 The wooden structure of the roof, thanks to it´s low span, is supported by simple spanner. 
The vertical structure is created by porous concrete blocks ´Ytong´. The exterior walls are 375 mm 
thick with additional insulation 70 mm thick. The interior walls are 375, 300 and 200 mm thick 
made of porous concrete blocks ´Ytong´. The floor slabs consist of special Ytong floor slabs. 
Main entrance corridor separates the first floor in the living area (kitchen + living room) and 
staircase + garage. From the main corridor is the exit to garden on the north side of the house. 
 
 The staircase leads us to the second floor. There are three bedrooms, bathroom and 
additional storage spaces. The garage is available to walk through the house. 
 The project focuses on the presentation of the advantages of the system ´Ytong´. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
Objekt na konkrétním pozemku, řadový rodinný dům, podkroví, tvárnice Ytong, sedlová střecha 
 
Building on the specific lot, single family row house, living in the roof attic, porous concrete-
blocks, double-pitched roof 
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ÚVOD  
 
Na žádost investora bude provedena stavba rodinného domu. Z tohoto důvodu bylo 
provedeno výškové zaměření a osazení do terénu. Stavba je nepodsklepená s jedním 
nadzemním podlažím a obytným podkrovím. Střecha je sedlová. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Objekt na konkrétním pozemku 

Holásky, Brno 
  
a) Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Objekt na konkrétním pozemku 
Místo stavby: Na Návsi, p.č. 34/1 
   Holásky, Brno 
Okres:            Brno-město 
Investor:  Pavel Lusk 
   Na Návsi 5, Brno 620 00  
Projektant:  Jakub Lach 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
 Staveniště RD se nachází na pozemku investora v městské části Brno-Holásky. 
Zastavěnost v území je charakterizována nesouvislou výstavbou převážně rodinných domů 
a hospodářských budov. Parcela je určena k zastavění. Místo je mimo veškerá technická 
ochranná pásma a pásma hygienické ochrany. Na pozemku se nenacházejí žádné stávající 
objekty. 
 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 Byl proveden hydrogeologický průzkum. Jedná se o náročnou stavbu 
s jednoduchými základovými poměry - 2.geotechnická kategorie. Vycházíme 
z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží. HPV v hloubce -3,5m pod PT.  
 Byl proveden radonový průzkum. Pozemek spadá do nízkého radonového rizika. 
Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, NN a plynovod, sdělovací 
vedení. Všechny sítě vedou v komunikaci, popř. podél komunikace před stavebním 
pozemkem. 
 Příjezd k RD bude řešen z této komunikace, stání automobilu bude v garáži, která je 
součástí výstavby RD. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Způsob a místa připojených přípojek byly předem dány. Požadavky zpracovány do 
projektové dokumentace a navržené řešení se správci sítí odsouhlaseno. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Stavba splňuje veškeré obecné technické požadavky dle vyhlášky 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zapracovány do 
návrhu rodinného domu. 
 



 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území 
 Stavba nenavazuje na žádné okolní investice. Novostavba neovlivní okolní 
samostatně stojící domy. Očekává se zvýšená prašnost a hlučnost v okolí pozemku. Také 
se zvýší dopravní zátěž na komunikaci. 
Základní podmínkou pro fungování stavby je provedení přípojek inženýrských sítí. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Předpokládané zahájení stavby: březen 2013 
Předpokládaný konec výstavby: listopad 2013 
 
i) orientační hodnota stavby, statistické údaje 
Přibližný odhad hodnoty stavby bez okolních úprav, přípojek, terénních úprav, oplocení – 
2 650 000,- Kč. 
Přibližný odhad hodnoty stavby celkově – 3 600 000,- Kč. 
statistické údaje: 
Velikost pozemku 366,6m ²  
Zastavěná plocha 127,5 m ² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 12. 5. 2012      Podpis…………………….. 
           Jakub Lach 
 



 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Objekt na konkrétním pozemku 

 Holásky, Brno 
 

Identifikační údaje stavby 
Název stavby:  Objekt na konkrétním pozemku 
Místo stavby: Na Návsi, p.č. 34/1 
   Holásky, Brno 
Okres:            Brno-město 
Investor:  Pavel Lusk 
   Na Návsi 5, Brno 620 00  
Projektant:  Jakub Lach 

 
1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení stavby 
a) Zhodnocení staveniště 
 Projekt řeší novostavbu řadového rodinného domu.  Staveniště se nachází v řadové 
zástavbě podél ulice Na návsi v Brně-Holáskách, parcelní č. 34/1 a v zadní části na něj 
navazuje zahrada par.č. 34/2.  Staveniště domu je svažité, terén zahrady je přibližně 
rovinatý. Parcela je napojena na inženýrské sítě. Přístup ke staveništi je umožněn po 
asfaltové komunikaci – ulice Na návsi, pro staveništní zázemí je možno využít zahradu 
investora. 

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Rodinný dům bude vestavěn do proluky mezi stávající rodinné domy číslo popisné 
35 a 31.  Objekt je ve tvaru obdelníku o rozměrech 14,325*9,0 m. Jedná se o dvoupodlažní 
řadový rodinný dům s obytným podkrovím. Objekt je nepodsklepený, je zastřešen 
sedlovou střechou. Vchod do objektu je z jižní strany. Objekt bude sloužit pouze pro 
bydlení. Návrh respektuje běžné architektonické požadavky na zástavbu s ohledem na 
okolní architekturu v návaznosti k běžně používaným stavebním materiálům splňujícím 
současné normy a certifikáty. 
 
c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 
Základové konstrukce 
 Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, pod obvodovými 
stěnami jsou přidány na základový pás betonové tvarovky Merit s výztuží (systém 
ztraceného bednění) z důvodu styku na západní a východní straně se sousedními objekty. 
Základová konstrukce musí být oddělena od sousedících dělící spárou. 
Sousední základy musí ležet ve stejné výškové úrovni, proto je nutno stávající sousední 
základy podbetonovat. 
Svislé nosné konstrukce  
 Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny  pórobetonovými tvárnicemi Ytong. Obvodové 
konstrukce jsou tvořeny tvárnicemi tl. 375mm s přidanou tepelnou izolací tl. 70mm. 



 
Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou tloušťky 37,5,30 25 cm. Příčky jsou pórobetonové 
Ytong tl. 15 a 12,5cm. 
Vodorovné nosné konstrukce  
 Vodorovná stropní konstrukce je tvořena stropními nosníky, vložkami a betonovou 
zálivkou systému Ytong.  
Vnitřní a venkovní schodiště  
Schodiště je dřevěné schodnicové.  
Vchodové venkovní schodiště je železobetonové monolitické. 
Střecha a krov 
Střecha je sedlová, krov je tvořen dřevěnou hambálkovou soustavou, zateplen tepelnou 
izolací ROCKWOOL pod a mezi krokvemi. 
Výplně otvorů 
Výplně otvorů budou plastové, barva středně hnědá, výplně otvorů mají atypické rozměry 
-budou vyrobeny na míru. Dveře budou laminátové Sapeli. 
 
Z uliční strany je veřejný asfaltový chodník, vjezd do garáže bude umožněn zbudováním 
nájezdu. Na objekt navazuje v zadní části zahrada, na kterou je přístup z přízemí objektu 
chodbou nebo z terasy. 
 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Napojení na dopravní infrastrukturu bude vstupem z ulice Na návsi, osobní 
automobil bude moci zaparkovat v garáži v přízemí. Pro příjezd bude využíván stávající 
zpevněný chodník  ve kterém se zbuduje nájezd v návaznosti na silniční komunikaci.  
Napojení na inženýrské sítě – objekt bude napojen na stávající veřejné rozvody (vodovod, 
plyn, elektrika, kanalizace, sdělovací kabel). 
 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 
 Objekt bude napojen a obsluhován s využitím stávající dopravní komunikace. 
Stavba se nenachází v poddolovaném ani na svažném území. 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.  Při likvidaci odpadů je nutno 
postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány na příslušných skládkách. Odpady 
vzniklé užíváním rodinného domu budou řešeny popelnicí a následně likvidovány 
v souladu s požadavky na ochranu lidí a životního prostředí. 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících na veřejně přístupných ploch 
 Rodinný dům není řešen bezbariérově, bezbariérové řešení dispozice nebylo to 
požadavkem investora.  
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace. 
Byl proveden hydrogeologický průzkum, HPV -3,5m od PT. 
Byl proveden radonový průzkum, pozemek spadá do nízkého radonového  rizika. 



 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 
 Umístění stavby je navrženo dle pravidel v regulačním plánu. Je využíván stávající 
systém JTSK. Stavba bude vytyčena z 2 bodů PB1 aPB2. Viz. výkres situace stavby. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 
 Stavba není členěná, jde pouze o jeden objekt - rodinný dům. 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. Očekává se zvýšená prašnost a 
hlučnost v okolí pozemku, zvýší se také dopravní zátěž na veřejné komunikaci.  
 
2. Mechanická odolnost a stabilita  
 Řešena jako samostatná část dokumentace.  
 
3. Požární bezpečnost 
 Objekt bude z hlediska bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů 
a vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti) 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí 
 Stavba nebude mít záporný vliv na okolní pozemky. 
Bezpečnost a ochrana při práci bude řešena v souladu s vyhláškou č.591/206 Sb. 
Provoz v objektu nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem nebo prašností. 
Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány na příslušných skládkách. Odpady 
vzniklé užíváním domu budou řešeny popelnicí a následně likvidovány smluvní firmou. 
Splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizace. 
 
5. Bezpečnost při využívání 
 Rodinný dům je navržen pro bezpečné využívání.  Všechna schodiště jsou opatřena 
zábradlím, na terasách bude použita venkovní mrazuvzdorná a protiskluzová dlažba. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 
okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 
Stěny se sousedem budou z vnější strany opatřena tepelnou izolací z minerální vlny, která 
také přispěje ke zvýšení její vzduchové neprůzvučnosti. Ve vnitřním prostředí budou 
hladiny zvuku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č.502/2000 Sb. O 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále dle zákona č. 258/2000 Sb. 
O ochraně veřejného zdraví. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov. 



 
Tepelně-technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 
norem, vyhlášek a předpisů. Bude ověřeno splnění porovnávacích kazatelů. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 

V objektu není uvažováno. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Není nutno provádět.  
 
10. Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

11. Inženýrské stavby 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Pozemek bude vyspádován 1,5% od RD. Obvod stavební jámy bude vyvýšen o 300mm. 
Stavební jáma je vyspárována do nejnižšího místa a odtud bude dešťová voda 
 
b) Zásobování vodou 
RD bude zásobován vodou z veřejného vodovodu. 
 
c) Zásobování energiemi 
Přívod elektrické energie do RD z podzemního rozvodu NN. 
  
d) Řešení dopravy 
Výjezd z garáže na veřejnou komunikaci je řešen zbudování nájezdu. 
  
e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Budou provedeny sadové a parkové úpravy zahrady spojené se zatravněním a výsadbou 
okrasných, popř. ovocných dřevin. 
 
f) Elektronické komunikace 
Bude vypracována samostatná PD. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují. 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 12. 5. 2012       Podpis…………………….. 

        Jakub Lach 



 
 
ZÁVĚR 
 
Stavební materiály uvedené ve výkresech a v technické zprávě vyhovuji platným normám. 
Mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů. V případě 
požadavku dodavatele na následné změny v projektu nutno vždy zkonzultovat (vyžádat 
souhlas) projektanta. Při pracích nutno dodržovat přepisy o bezpečnosti práce, předepsané 
technologické postupy a používat ochranné pomůcky. 
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TI  Tepelná izolace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
METADATA 
 
md1 
 
Jméno vedoucího práce  Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 
Jméno studenta   Jakub Lach 
Škola     Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta    Stavební 
Ústav     Ústav pozemního stavitelství 
Studijní program   B3607 Stavební inženýrství 
Studijní obor   3608R001 Pozemní stavby 
Název práce    Rodinný dům  
Název práce  v angl.jazyce Building on a specific plot 
Jméno vedoucího práce  Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 
Typ práce    Bakalářská práce 
Přidělovaný titul   Bc. 
Jazyk práce    Čeština 
Formát práce   Pdf., Doc. 
 
md2 
 
Abstrakt v českém a anglickém jazyce 
 
Bakalářská práce ,,Objekt na konkrétním pozemku“ je zpracován ve formě projektové 
dokumentace. Objekt je navržený na parcele č. 34/1 v městské části Brno Holásky. Jedná 
se o novostavbu rodinného domu v proluce mezi stávajícími domy č.p. 35 a 31. Objekt je 
nepodsklepený, je zastřešen sedlovou střechou, krov tvoří hambálková soustava. 
 
The aim of the bachelor project is to design the two-storey single family row house on the 
concrete is processed in the from of project documentation. The building object is 
designed to fit to the parcel 34/1 dictrict Brno-Holásky. The new house will take place in 
the vacant lot between houses nr.35 and nr.31. The building consists of two habitable 
storeys with no basement and with living area under the double-sloped roof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Objekt na konkrétním pozemku, řadový rodinný dům, podkroví, tvárnice Ytong, sedlová 
střecha 
 
Building on the specific lot, single family row house, living in the roof attic, porous 
concrete-blocks, double-pitched roof 
 
md3 
 
Jméno oponenta (oponentů/) 
Posudek vedoucího práce 
Posudek oponenta (oponentů) 
 
md4 
 
Datum obhajoby    12.06.2012 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ    
 

 

 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚŘEČNÉ PRÁCE 
 

Autor   Jakub Lach 

Název   Objekt na konkrétním pozemku 
závěrečné práce   

Název   Building on the specific lot 
závěrečné práce ENG  

Anotace   Cílem bakalářské práce je vytvoření dvoupodlažního řadového 
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    hygienické zařízení a úložné prostory. Úroveň plochy terasy  



    přímo navazuje na úroveň 1.NP, přístup je z chodby domu a  
    také kuchyně. 
    Garáž má samostatná vrata ze strany ulice a zadní vchod ze  
    strany zahrady.  
 
 
Anotace   The aim of the bachelor project is to design the two-storey single 
závěrečné práce ENG family row house on the concrete lot on the  outskirts of the city 
    Brno. The new house will take place in the  vacant lot between 
    houses nr.35 and nr.31, Na Návsi street, Brno-Holásky. The  
    building consists of two habitable storeys with no basement and 
    with living area under the double-sloped roof. The wooden  
    structure of the roof, thanks to it´s low span, is supported by  
    simple spanner. The vertical structure is created by porous  
    concrete blocks ´Ytong´. The exterior walls are 375 mm thick  
    with additional insulation 70 mm thick. The interior walls are  
    375, 300 and 200 mm thick made of porous concrete blocks  
    ´Ytong´. The floor slabs consist of special Ytong floor slabs.  
    Main entrance corridor separates the first floor in the living area 
    (kitchen + living room) and staircase + garage. From the main  
    corridor is the exit to garden on the north side of the house. The 
    staircase leads us to the second floor. There are three bedrooms, 
    bathroom and additional storage spaces. The garage is available 
    to walk through the house.The project focuses on the presentation 
    of the advantages of the  system ´Ytong´. 
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