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Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 
v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36.Na základě této studie student 
vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby navržené 
v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové 
a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině zimního semestru vedoucím 
bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 
Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 
• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, řezy) 
• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může být 
zastoupen detailem architektonickým) 
• architektonický detail 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou 
zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 
Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z ARC 

v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 
Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. všech dodatku 
a příloh. 
Seznam složek: 
A DOKLADOVÁ ČÁST: 
B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 

Ústav architektury 

 

doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA 

Vedoucí bakalářské práce 

Ústav pozemního stavitelství 
 



Tématem bakalářské práce je návrh městského domu v části Brno Žabovřesky. Městský 
dům v ulici Minská je umístěn do extrémně úzké proluky vzniklé po zchátrání původně 
ještě vesnického přízemního domku. Řešená proluka je velmi lukrativně situována, 
má kromě výborné dostupnosti rekreačních ploch, i velmi dobré napojení na dopravní 
infrastrukturu a tím pádem i velmi dobré spojení s centem i hlavními tahy. Objekt 
je navržen tak, aby i navzdory modernímu vzhledu velmi dobře zapadal do okolní 
zástavby, která má nejednotný charakter, styl i výškovou úroveň. Jedná se 
o šestipodlažní obytnou budovu s jedním podzemním podlažím a pěti nadzemními 
podlažími, kde jsou navrženy celkem 4 luxusními byty, a 2 malé komerční prostory 
v přízemí. Celkem 7 soukromých parkovacích míst je umístěno v klidné zahradě.  

městský dům, bytový dům, polyfunkční budova, Brno, Brno-Žabovřesky, Žabovřesky, 
novostavba, betonová fasáda, bydlení, proluka  

The subject of the bachelor thesis is the design of condominium in Brno Žabovřesky. The 
condominium in Minská Street is located in an extremely tight gap site created after the 

demolition of the original village house. The solved gap site is very lucrative, it has 

besides the excellent accessibility of recreational areas, a very good connection to the 

transport infrastructure and, therefore, very good connection with the center and the 

main transport route. The object is designed to fit very well despite the modern 

appearance into the surrounding area, which has a disunited character, style and height 

level. It is a six-storey residential building with one underground storey and five above-

ground floors, where there are 4 luxury apartments and 2 small commercial spaces 

on the ground floor. A total of 7 private parking spaces are located in a quiet garden.  

condominium, block of flats, multifunctional building, Brno, Brno-Žabovřesky, 
Žabovřesky, new building, concrete façade, habitation, gap site  



Magdaléna Poláková Městský dům Minská, Brno. Brno, 2019. 45 s., 287 s. příl. Bakalářská 
práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí 
práce Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Městský dům Minská, Brno zpracovala 

samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 29. 1. 2019  

   Magdaléna Poláková 

autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto cestou bych ráda poděkovala vedoucím své Bakalářské práce, panu doc. Ing. 
Liborovi Matějkovi, CSc. Ph.D., MBA a panu Ing. arch. Juraji Dulenčínovi, Ph.D. za 
odborné vedení v průběhu zpracovávání práce. 

 



a) Titulní list 
b) Zadání VŠKP 

c) Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) Bibliografické citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) Prohlášení autora o původnosti práce 

f) Poděkování 
g) Obsah 

h) Úvod 

i) Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva 

j) Závěr 

k) Seznam použitých zdrojů 

l) Seznam použitých zkratek a symbolů 

m) Popisný soubor závěrečné práce 

n) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

  



Cílem bakalářské práce byl návrh městského domu v Brně v městské části Žabovřesky. 
Návrh městského domu v ulici Minská řeší umístění do extrémně úzké proluky vzniklé 
po zchátrání původně ještě vesnického přízemního domku. Řešená proluka je velmi 
lukrativně situována, má kromě výborné dostupnosti rekreačních ploch, i velmi dobré 
napojení na dopravní infrastrukturu a tím pádem i velmi dobré spojení s centem i 

hlavními tahy. Objekt je navržen tak, aby i navzdory modernímu vzhledu velmi dobře 
zapadal do okolní zástavby, která má nejednotný charakter, styl i výškovou úroveň. 
Jedná se o šestipodlažní obytnou budovu s jedním podzemním podlažím a pěti 
nadzemními podlažími, kde jsou navrženy celkem 4 luxusními byty, a 2 malé komerční 
prostory v přízemí. Celkem 7 soukromých parkovacích míst je umístěno v klidné 
zahradě. 
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Vypracovala: Magdaléna Poláková 

Brno, leden 2019 



a) Název stavby:  Městský dům Minská, Brno 

b) Místo stavby:  parc. č. 2298, 2299/1, 2299/2, 2299/3 k. ú. Žabovřesky  

c) Druh stavby:  novostavba městského domu a garáže  

d) Účel stavby:  bydlení 

Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, APS, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

a) Zpracovatel projektové dokumentace:  

 Magdaléna Poláková, Čechova 79, 584 01 Ledeč nad Sázavou  

b) Vedoucí práce:  

 Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.  

c) Vedoucí práce spec.:  

 doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA   

 

Údaje o pozemku z katastru nemovitostí 
Požadavky zadání 
Požadavky vedoucích práce 

Informace o sítích od jejich správců 

Místní průzkum 

Geologický průzkum 

a) rozsah řešeného území: 

  Stavba je navržena do proluky na ulici Minská v zastavěném území města Brna v části 
Žabovřesky. Řešené území zahrnuje zbořeniště, zahradu, garáž a příjezdovou plochu.   

b) dosavadní využití území:  

 V současné době se na řešených parcelách nenachází pozůstatky staveb, neudržovaný 
pozemek je z velké části zarostlý náletovými bylinami a je využíván jako soukromá parkovací 

plocha. Na pozemku jsou patrné drobné terénní úpravy. 



c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů:  

 Pozemek pro stavbu městského domu se nenachází v žádné památkové rezervaci, 
památkové zóně, zvláště chráněném území, ani v záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech:  

 Výstavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. Pozemek je mírně svažitý 
severojižním i východozápadním směrem. Dešťové vody ze zpevněných přístupových ploch 

budou sváděny do okolních zelených ploch, kde budou přirozeně vsakovány. Přebytečné 
vody ze střechy garáže budou zadržovány v akumulační nádrži na pozemku stavebníka a 
dále budou využívány k zálivce zahrady, případně bude proveden jejich automatický rozstřik 
po pozemku stavebníka. Přebytečné vody ze střech objektu městského domu budou 
svedeny do místní jednotné kanalizace. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly ÚP:  

 Všechny podmínky územně plánovací dokumentace byly splněny.   

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

 Stavba dodržuje obecné požadavky na využití území (bydlení).   

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

 Stavba je v souladu s požadavky DOSS, vyjádření dotčených orgánů není součástí 

dokladové části této projektové dokumentace. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení:  

 Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou pro navrhovanou stavbu stanoveny.   

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

 Ke stavbě je nutno vyhotovit kanalizační, vodovodní, teplovodní a elektrické přípojky. 
Veškeré potřebné sítě technické infrastruktury jsou ukončeny na hlavní komunikaci sousedící 

s pozemkem stavby. Podzemní vedení elektra bude přivedeno do pilíře na hranici pozemku 

na náklady správce sítě. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby dle KN:  

Parcelní 
číslo 

Katastrální 
území 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo podíl 

Pozemky stavby  

2298 Žabovřesky Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

Ing. Jana Vařečková, Za sokolovnou 368, 664 59 Telnice 1 

2299/1 Žabovřesky Zahrada Ing. Jana Vařečková, Za sokolovnou 368, 664 59 Telnice 1 

2299/3 Žabovřesky Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

Ing. Jana Vařečková, Za sokolovnou 368, 664 59 Telnice 1 

2299/2 Žabovřesky Ostatní Ing. Jana Vařečková, Za sokolovnou 368, 664 59 Telnice 1 



plocha 

Pozemky sousedící se stavbou  

3299/1 Žabovřesky Ostatní 
plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

 

2300 Žabovřesky Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

Jiří Jaša, Minská 176/96, Žabovřesky, 61600 Brno 1 

2301/1 Žabovřesky Zahrada 
Jiří Jaša, Minská 176/96, Žabovřesky, 61600 Brno 1 

2301/3 Žabovřesky Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

2301/2 Žabovřesky Ostatní 
plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

2362/2 Žabovřesky Ostatní 
plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

2297/1 Žabovřesky Zastavěná 
plocha a 

nádvoří 

SJM Josef Mikulka a Ing. Jarmila Mikulková  
Josef Mikulka, Ronkova 353/13, Libeň, 18000 Praha 8 

Ing. Jarmila Mikulková, K Avii 169/8, Čakovice, 19600 Praha 9 

 

- 

- 

Pozemky využity pro přípojky inženýrských sítí  

3299/1 Žabovřesky Ostatní 
plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

 

3300 Žabovřesky Ostatní 
plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

2362/26 Žabovřesky Ostatní 
plocha 

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-

město, 60200 Brno 

1 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:   

 Novostavba.  

b) účel užívání stavby:   

 Zejména bydlení a dále pak také komerce.   

c) trvalá nebo dočasná stavba:   

 Trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů:   

 Stavba není chráněna podle jiných předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:    



 Stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

v platném znění. Návrh objektu zohledňuje případné užívání stavby osobami s omezenou 

schopností orientace a pohybu, avšak stavba primárně není navržena jako stavba pro 
handicap. S plnou bezbariérovostí je uvažováno dle metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 
pouze v komerčních částech, kde se uvažuje s pohybem veřejnosti.  

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

předpisů:  Stavba splňuje veškeré požadavky DOSS. Stavba splňuje požadavky všech 
právních předpisů, jež se ke stavbě vztahují. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení:   

 Žádné výjimky, ani úlevová řešení nejsou pro navrhovanou stavbu stanoveny. 

 

h) navrhované kapacity stavby:     

 zastavěná plocha: 191,20 m
2
 

 obestavěný prostor:  3615,10 m
3
 

 užitná plocha:  728,90 m
2
 

 počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  2 komerční prostory 

       2× 3 + kk 

       2× 2 + kk 

 počet uživatelů:  max. 4 pracující 

    max. 12 bydlících 

i) základní bilance stavby:  

Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budovy apod.) jsou navrženy podle standartních potřeb na osobu a den. 

 elektřina:  napojení na veřejnou podzemní síť od společnosti E.ON 

 pitná voda:   dle vyhl. 120/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů: 

    osob: 12 bydlících, 4 pracující  

    spotřeba na osobu v bytové jednotce: 35 m3/os × rok 

    spotřeba na osobu v provozovně: 14 m3/os × rok 

    Celková roční spotřeba: 12 × 35 + 4 × 14 = 476 m
3
/rok 

 produkce odpadů:  pouze komunální odpad svážený v rámci obsluhy města jako celku, 
tříděný odpad z domácnosti (papír, plast, sklo, atd.) bude odvážen 

do kontejnerů pro město. 

 Produkce emisí: Stavba nebude produkovat žádné emise. 



 Energetická náročnost: PENB není součástí BP 

 Dešťové vody budou zachytávány v akumulační nádrži, odkud budou přebytečné 
dešťové vody vsakovány na pozemku investora. Dešťové vody 

z objektu městského domu budou odváděny do jednotné 
kanalizace. 

 

j) základní předpoklady výstavby:  

Stavba nebude členěna na etapy. Výstavba zahrnuje stavbu městského domu se souvisejícím 

napojením na dopravní a technickou infrastrukturu, stavbu garáže s přístřeškem a 
zahradním domkem a úpravu zahrady. Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců.  

 Zahájení výstavby:   březen 2019 

 Hrubá stavba:   červen 2019 

 Ukončení výstavby:   březen 2020 

 Užívání stavby:   květen 2020 

 

k) orientační náklady stavby: 

 Orientační náklady stavby vychází z cenových ukazatelů JKSO platných pro rok 2018: 

Městský dům: 

 803.5 – Domy bytové netypové:    6 625 kč/m3
 

 Orientační náklady stavby dle JKSO:   3 615,10 × 6 625 = 23 950 000,- Kč 

 

Celá stavba je členěna na 2 samostatné objekty, z nichž předmětem BP je objekt SO-01  - 

městský dům, který zahrnuje podobjekty: 

SO-01 – městský dům 

 SO-01.1: ZTI – vodovod a kanalizace  

 SO-01.2: přípojka vodovodu 

 SO-01.3: přípojka kanalizace  

 SO-01.4: Vytápění  

 SO-01.5: Elektroinstalace a hromosvod  

 SO-01.6: zpevněné plochy  

 SO-01.7: oplocení  



 SO-01-8: přípojka horkovodu 

SO-01.1 – ZTI – vodovod a kanalizace 

Zásobení pitnou vodou bude řešeno napojením z veřejného vodovodního řádu na pozemku parc. 
č. 3300 v k. ú. Žabovřesky. Veřejný vodovod je v majetku Statutárního města Brna.  

Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, která je ve správě Statutárního města 
Brna, umístěné v místní komunikaci na pozemku parc. č. 3300 v k. ú. Žabovřesky. 

Dešťové vody jsou svedeny přes lapače střešních splavenin do akumulační podzemní nádrže 

s bezpečnostním přepadem určené na akumulaci této vody, která bude využívána stavebníkem 
jako voda závlahová. Dle § 6 odst. 4 vyhlášky 268/2009 Sb. budou dešťové vody likvidovány na 
pozemku stavby rozstřikem a volným vsakováním. Detailní řešení není součástí BP. 

SO-01.2 – přípojka vodovodu 

Na stávající vodovod bude provedena navrtávka pro napojení nové vodovodní přípojky. Napojení 
přípojek na hlavník bude provedeno navrtávacím pasem s uzávěrem (měkce těsnící domovní 
šoupátko), teleskopickou zemní soupravou a ventilovým poklopem. Realizace vodovodní přípojky 
musí být koordinována s vlastníky pozemků. Přípojky budou provedeny z PE potrubí 1“, potrubí 
přípojky musí být vedeno v hloubce min. 1,5 m. Dno potrubí pod upraveným terénem musí být 
vyspádováno směrem do hlavníku. Přesné řešení napojení a umístění přípojky je nutno před 
realizací projednat se správcem vodovodu. 

Vodovodní potrubí přípojek bude uloženo na pískové lože (100 mm). Na potrubí bude proveden 
pískový obsyp a zásyp (300 mm nad potrubí). Po celé délce vodovodní přípojky bude potrubí 
signalizováno izolačním drátem Cu 6 mm2, který bude veden od poklopu šoupěte přípojky až 
k ukončení v městském domě. Na potrubí bude signalizační drát připevňován po 2 m. Potrubí 
vodovodní přípojky bude tlakově zkoušeno za přítomnosti odborného pracovníka. Zásyp bude 
proveden výkopkem. Zásyp hutnit po vrstvách max. 300 mm, pro hutnění budou do výšky 1,0 m 
nad potrubí použity lehké vibrační pěchy tj. do 60 kg. Výkopy nutno pažit! Pažení bude 
vytahováno před hutněním obsypu. Pokládku potrubí provádět dle technologie výrobce! Detailní 
řešení není součástí BP. 

SO-01.3 – přípojka kanalizace 

Na stávající splaškovou kanalizaci bude napojena přípojka splaškové kanalizace z městského 
domu. Přípojka bude napojena do vybudované šachty, v prefa dnu bude vysazena odbočka pro 
připojení potrubí PVC KG, nebo do stávající šachty navrtávkou a nebo bude vpust napojena na 

vysazenou odbočku. Potrubí přípojky musí být vedeno v hloubce min. 1,8 m na veřejném 
pozemku a min. 1 m na pozemku stavebníka.  

Výkopy a šířky výkopů budou prováděny dle ČSN 1610. Zásyp bude proveden výkopkem. Zásyp 
hutnit po vrstvách max. 300 mm, pro hutnění budou do výšky 1,0 m nad potrubí použity lehké 
vibrační pěchy tj. do 60 kg. Výkopy nutno pažit! Pažení bude vytahováno před hutněním obsypu. 
Pokládku potrubí provádět dle technologie výrobce! Detailní řešení není součástí BP. 

SO-01.4 – vytápění 



Vytápění objektu bude řešeno teplovodním systémem s podlahovým vytápěním, kde zdrojem 
tepla bude teplá voda ohřívaná horkou vodou z horkovodu. Detailní řešení není součástí BP. 

SO-01.5 – elektroinstalace a hromosvod 

Napojení objektu na rozvodnou distribuční síť elektra je zajištěno firmou E.ON.  

Objekt bude napojen na veřejnou distribuční síť elektra z budoucího elektroměrového pilíře 
umístěného na nejbližším možném okraji pozemku parc. č. 2298 od stávající sítě na pozemku 
parc. č. 3300. Elektroměrový pilíř bude umístěn do budoucí vstupní haly.  

Objekty budou opatřeny hromosvody, jejichž provedení musí odpovídat platné ČSN EN 62305. 
Detailní řešení není součástí BP. 

SO-01.6 – zpevněné plochy 

V projektu jsou navrženy zpevněné plochy pochozí a pojízdné. Pojízdnou plochou je plocha pro 
příjezd osobního automobilu do podzemní zakladačové garáže. Pochozí plochy vedou po zahradě 
před zadní vchod do MD. Celková výměra zpevněných ploch je navržena v rozsahu 142,10 m

2
. 

SO-01.7 – oplocení 

Hlavní oplocení bude provedeno jako zděné případně kovové o výšce 1200 – 2500 mm s kovovou 

/ zděnou výplní.  

SO-01.8 – přípojka horkovodu 

Na stávající horkovod bude napojena přípojka horkovodu z městského domu. Bližší informace o 
stávajícím horkovodu nejsou známy. Detailní řešení není součástí BP. 
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a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území okresu Brno-město ve východní 
části katastrálního území Žabovřesky na ulici Minská. Skládá se ze stavební parcely parcelní číslo 
2298 (vedená v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří se způsobem využití jako 
zbořeniště), parcely p. č. 2299/1 (vedená v k. n. jako zahrada), stavební parcely p. č. 2299/3 
(vedená v k. n. jako zastavěná plocha a nádvoří s využitím jako garáž) a parcela p. č. 2299/3 
(vedená v k. n. jako ostatní plocha). Objekty v  oblasti řešeného pozemku tvoří souvislou zástavbu 
řadové struktury, lemující ulici Minská. Terén se pozvolna svahuje ve směru ulice od východu na 
západ.  

Řešený pozemek má z jižní strany přímou návaznost na silnici II. třídy, ze severní strany má 
rovněž návaznost na silnici III. třídy, která končí před řešeným pozemkem. Silnice II. třídy na ulici 
Minská je přímou spojnicí s historickým centrem města, kam se lze dostat tramvají č. 3 a 11 za 10 
min. Řešené místo nabízí kromě velmi rychlého spojení s centrem města i blízkost rekreační 
plochy ve formě Wilsonova lesa, který je dostupný 3 min. chůze směrem na jih. 

Výšková hladina okolních objektů je různá kvůli sklonitosti terénu a kvůli přeměně charakteru 
zástavby z původní vesnické na městskou. Původní domky v okolí Burianova náměstí jsou 
jednopodlažní s klasickou sedlovou střechou, nová zástavba střídající tyto objekty má obvykle 3 
až 5 nadzemních podlaží a plochou střechu. Velmi charakteristické pro tuto ulici je využití vyšších 
pater pro bydlení a parter slouží k obživě (prodej, služby). 

Dle územního plánu se řešené parcely nacházejí v oblasti ploch všeobecného bydlení. Plochy 
všeobecného bydlení slouží především k bydlení, kde podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší 
než 60%. Přípustné jsou zde stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako 
jejich součást také obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které 
slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území, jednotlivá zařízení administrativy, nebo i 
monofunkční objekty (služebny městské policie, zařízení pro církevní, kulturní, sociální, 
zdravotnické, školské, a sportovní účely).  

Staveniště bude zřízeno na pozemku určeném pro stavbu. Staveniště bude přístupné z místní 
komunikace na pozemku parc. č. 3299/1 a 3300 v k. ú. Žabovřesky, které jsou v majetku 

Statutárního města Brna. Veškeré potřebné sítě technické infrastruktury jsou ve veřejné 
komunikaci města Brna na parc. č. 3299/1, 3300 a 2362/26.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

  

Byl proveden geologický průzkum na řešených parcelách, který je přílohou č. 1 v této 
dokumentaci. Závěr tohoto průzkumu zní: 

Základovou půdu 6 – ti podlažní budovy tvoří pevná spraš, která po nasycení jakkoliv vodou je 
náchylná k prosedání (kolapsu). Hloubka založení se předpokládá 3,5 m v proluce mezi objekty, 

z něhož jeden má suterén. Z toho plyne, že tyto sousední objekty je třeba přiměřeně zabezpečit. 



Před zahájením výstavby se doporučuje provést pasportizaci sousedních budov. Zejména je třeba 
ověřit hloubky základové spáry a stav základové půdy těchto sousedních budov.  

Sousední 6-ti podlažní budova je založena ve větší hloubce než projektovaná, na rozdíl od 
přízemního domu. Z tohoto důvodu je třeba tento přízemní objekt zajistit. Například 
vybudováním podzemní stěny (kotvené). V případě, že stávající suterén nebude mít požadovanou 
stabilitu, bude třeba i zde zbudovat kotvenou podzemní stěnu.  

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby je potřebné provést také výškopisné a polohopisné 
zaměření pozemku a sousedních staveb geodetem, zpracování pasportu sousedních staveb a 
stanovení radonového indexu pozemku. Výstupy z těchto měření nejsou předmětem řešení 
tohoto projektu.   

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Navrhovaný objekt městského domu ani jeho funkční části nebudou zasahovat do žádného 
bezpečnostního pásma ani ochranného pásma sítí technické infrastruktury. Pozemek pro stavbu 
se dle územního plánu nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace.   

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

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území.   

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území: 

Stavba negativně neovlivní okolní stavby ani pozemky, okolí není třeba chránit žádným 
způsobem. Odtokové poměry v území nebudou stavbou dotčeny.   

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Stavba si vyžádá asanace terénních a povrchových úprav pozemku, případně demolice trosek a 
základů původních staveb. V místě stavby se v současnosti nenachází žádné dřeviny. 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: 

Žádná parcela řešeného pozemku neobsahuje bonitovanou půdu, požadavky na maximální 
zábory zemědělského půdního fondu se tedy dotčených parcel netýkají. Rovněž zde ani není 
žádný pozemek k plnění funkce lesa.   

 h) územně technické podmínky:  

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu nájezdem bude vybudováno na severním konci 
řešeného pozemku v rámci výstavby zpevněných ploch z místní komunikace na pozemku parc. č. 
2362/26 v majetku Statutárního města Brna.  

Objekt městského domu bude napojen na stávající veřejný vodovod z hlavní komunikace na parc. 
č. 3299/1 a 3300 v k. ú. Žabovřesky, které jsou v majetku Statutárního města Brna, vodovodní 
přípojkou, která bude vyhotovena stavebníkem.  

Splaškové i dešťové vody budou svedeny do jednotné veřejné kanalizace. Přípojka kanalizace 
stavby bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v hlavní komunikaci na parc. č. 3299/1 a 
3300 v k. ú. Žabovřesky, které jsou v majetku Statutárního města Brna. 



Napojení na rozvodnou distribuční síť elektro je zajištěno z podzemního vedení nízkého napětí 
(doklad o uzavření smlouvy s provozovatelem sítě bude přílohou Dokladové části tohoto 
projektu). Objekt bude napojen na veřejnou distribuční síť elektro z přípojkové skříně na 
pozemku 2298 umístěné ve vstupní hale. Přípojka bude vybudována v rámci realizace zasíťování 
pozemku. 

Napojení objektu na rozvodnou síť plynu bude realizováno z hlavní komunikace na parc. č. 
3299/1 a 3300 v k. ú. Žabovřesky, které jsou v majetku Statutárního města Brna, plynovodní 
přípojkou, která bude vyhotovena stavebníkem. 

Objekt bude opatřen hromosvodem, jehož provedení musí odpovídat platné ČSN EN 62305.  

Vytápění objektu bude řešeno teplovodním systémem s podlahovým vytápěním, kde zdrojem 
tepla bude teplá voda ohřívaná horkou vodu z horkovodu. Přípojka horkovodu bude napojena na 
stávající horkovodní vedení v komunikaci na parc. č. 2362/26 v k. ú. Žabovřesky, které jsou 
v majetku Statutárního města Brna. 

Technologická zařízení se v objektu nebudou umisťovat. 

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

Ke stavbě je nutno vyhotovit kanalizační, vodovodní, plynovodní, horkovodní a elektrické přípojky. 
Veškeré potřebné sítě technické infrastruktury jsou umístěny v hlavní komunikaci na ulici Minská 
a ve vedlejší komunikaci v severní části.  
 

 

a) funkční náplň stavby: 
Jedná se o šestipodlažní objekt městského domu s příslušenstvím, domovním vybavením a 
technickým zázemím, určeného zejména k bydlení a částečně ke komerčním účelům. Stavba 
obsahuje 4 samostatné byty v 2NP – 5NP a 2 komerční prostory v parteru. 

b) základní kapacity funkčních jednotek: 
V objektu budou zřízeny 4 samostatné byty 2× 3+kk a 2× 2+kk. Podlahová plocha bytu v 2NP i 

3NP je 123,9 m
2 a náleží ke každému 2 krytá parkovací stání v podzemních zakladačových 

garážích na zahradě. Podlahová plocha bytu v 4NP je 106,2 m2 a náleží k němu rovněž 2 krytá 
parkovací stání v podzemních zakladačových garážích na zahradě. Podlahová plocha bytu v 5NP 

je 83,3 m
2 a náleží k němu 1 kryté parkovací stání.   

V přízemí se nacházejí 2 samostatné komerční prostory, z nichž 1 (natočený do ulice Minská) má 
podlahovou plochu 25,6 m

2
 a je vhodný pro malou provozovnu s pohybem veřejnosti. Druhý 

komerční prostor o podlahové ploše 32,7 m2
 je vhodný např. jako kancelář, nebo pro provoz 

nepočítající s pohybem veřejnosti. 

  



c) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi: 
Produkce odpadů bude pouze komunální odpad svážený v rámci obsluhy obce jako celku, tříděný 
odpad z domácnosti (papír, plast, sklo, atd.) bude odvážen do kontejnerů pro obec. Stavba bude 
produkovat emise ze spalování zemního plynu. 

a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Dle územního plánu se řešené parcely nacházejí v oblasti ploch všeobecného bydlení. Plochy 
všeobecného bydlení slouží především k bydlení, kde podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší 
než 60%. Přípustné jsou zde stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako 
jejich součást také obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb, které 
slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území, jednotlivá zařízení administrativy, nebo i 
monofunkční objekty (služebny městské policie, zařízení pro církevní, kulturní, sociální, 
zdravotnické, školské, a sportovní účely).  

Řešený pozemek má z jižní strany přímou návaznost na silnici II. třídy, ze severní strany má 
rovněž návaznost na silnici III. třídy, která končí před řešeným pozemkem. Silnice II. třídy na ulici 
Minská je přímou spojnicí s historickým centrem města, kam se lze dostat tramvají č. 3 a 11 za 10 
min. Řešené místo nabízí kromě velmi rychlého spojení s centrem města i blízkost rekreační 
plochy ve formě Wilsonova lesa, který je dostupný 3 min. chůze směrem na jih. 

Výšková hladina okolních objektů je různá kvůli sklonitosti terénu a kvůli přeměně charakteru 
zástavby z původní vesnické na městskou. Původní domky v okolí Burianova náměstí jsou 
jednopodlažní s klasickou sedlovou střechou, nová zástavba střídající tyto objekty má obvykle 3 
až 5 nadzemních podlaží a plochou střechu. Velmi charakteristické pro tuto ulici je využití vyšších 
pater pro bydlení a parter slouží k obživě (prodej, služby). 

 

Pozemek hraničí na jihu s rušnou ulicí Minská se silnicí II. třídy, na severu se silnicí III. třídy a 
garážemi bytových domů. Řešený pozemek je tedy průjezdný a má velmi dobré napojení na 
dopravní infrastrukturu. Na východě a západě sousedí se štíty sousedních objektů a jejich 
zahradami.  

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

Na daném místě se nachází souvislá uliční zástavba o různé podlažnosti i výškové úrovni díky 
svažitosti terénu.  Pro maximální využití proluky a zároveň zachování přibližné výškové úrovně 
zástavby je v posledním podlaží odsunut byt o terasu tak, aby z nejzažšího kraje ulice téměř 
nebylo vidět. Charakteristické pro 90 % zdejší zástavby je zvyk v tvorbě závětří pomocí vnoření 
vstupu hlouběji do budovy. Tento poznatek byl v navrhované budově také uplatněn v nemalé 
míře a dal charakteristický vzhled celé budově. Vnoření oken do budovy a zkosení ostění je 
rovněž využito i jako stínění oken před silným zenitálním letním sluncem. Zkosené ostění otvorů 
čelní fasády vzniklo v reakci na zkosené ostění starých budov v interiéru a tento jev byl 
promítnout na stranu exteriéru jako reakce na staré budovy tvořící každou uliční zástavbu. 
Protože je proluka velice úzká je na každém podlaží pouze jedno velké okno do čelní strany i do 
zadní strany. Jedná se opět o zvyk této ulice, kde jsou celkem časté úzké proluky. 



 

Pro zlepšení prosvětlení hluboké budovy je uprostřed při komunikačním jádru vnořen 
celoprosklený světlík (2,36 m × 4,24 m) přisvětlující 4 podlaží. Prosklení světlíku bylo zvoleno čiré 
pouze na schodišťové straně, ostatní plochy mají zasklení mléčné průsvitné z důvodu zachování 
soukromí v bytech. Prosklené plochy světlíku jsou běžně otvíravé ve schodišťovém prostoru a v 
koupelně, ostatní plochy v bytech pouze na klíč pro snadnou údržbu. Všechna skla mají požárně 
bezpečnostní funkci. 

Všechny obvodové stěny jsou zatepleny fasádní kamennou vlnou tl. 140 – 200 mm. Pro vysokou 

pohledovou kvalitu betonového pláště Jižní a severní  exteriérové strany je finální vrstva 
vytvořena z prefabrikátů probarvovaného betonu s bílými pigmenty (příměs oxidu titaničitého).  
Jednotlivé betonové dílce různých rozměrů mají tloušťku 100 mm a maximální rozměr je vybírán 
tak, aby hmotnost panelu nepřesáhla 400 kg. Kotvení prefabrikátů do svislé nosné části v podobě 
vrtaných ocelových kotev. Východní a západní fasáda hraničící se sousedy je opatřena systémem 
ETICS v barvě prefabrikované fasády.  Z důvodu hluku překračující hygienické limity na ul. Minská 
a znemožnění přímého větrání je objekt opatřen vzduchotechnikou.  

Nejedná se o výrobu, provoz a technologie nejsou řešeny.  

Komerční prostor počítající s pohybem veřejnosti má všechny náležitosti bezbariérového 
užívání.  

Jednotlivé byty nejsou navrženy jako bezbariérové, ale v případě potřeby je lze rychle 
předělat na bezbariérové byty pouze výměnou nábytku, nebo vybavení bytu, dle 
požadavků a stupně postižení.  

Všechny podlaží budovy jsou obsluhovány výtahem a v žádném podlaží se nenacházejí 
další schodiště bez druhotné obsluhy výtahem, nebo vyrovnávací stupně, nebo sklony 
větší, než dovoluje vyhláška 398/2009 Sb. Všechna parkovací stání v zahradě splňují 
požadavky bezbariérového užívání. 

Řešení objektu je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických 
požadavcích na bezbariérové užívání staveb v platném znění. 

Užívání stavby nevyžaduje žádnou zvláštní bezpečnost. Jedná se o stavbu, kde je uživatel 
povinen dodržovat pouze intervaly pravidelných kontrol a revizí.  



a) stavební řešení: 

Navržený městský dům je šestipodlažní stavbou s podsklepením a plochou střechou 
prováděný z běžných stavebních materiálů, zahrnující 4 bytové jednotky a 2 malé 
komerční prostory s příslušenstvím, a technickým zázemím. Navrhovaný objekt se 
nachází v úzké proluce, kde jeden ze sousedních objektů je původní jednopodlažní, 
druhý novější čtyřpodlažní. Objekt je navržen jako monolitický železobetonový se 
založením na podzemních stěnách na hranicích se sousedy z vodostavebního betonu. 
Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody, na veřejnou síť rozvodu elektřiny a plynu. 
Splaškové a dešťové vody budou svedeny do jednotné městské kanalizace. Veškeré 
potřebné sítě technické infrastruktury jsou v místní komunikaci na pozemku parc. č. 
3299/1, 2362/26 a 3300 v k. ú. Žabovřesky, které jsou v majetku Statutárního města 
Brna.  

b) konstrukční a materiálové řešení: 

Navrhovaný objekt je šestipodlažní, podsklepený s plochou střechou. Svislé obvodové 
zdivo bude provedeno z monolitického železobetonu tl. 250 mm se zateplením. Ze 
strany k sousedům bude konstrukce zateplena kontaktním zateplovacím systémem 
pomocí sendvičové izolace složené z tužených čedičových minerálních vláken ze strany 
exteriéru a z vnitřní strany z grafitového pěnového polystyrenu o celkové tl. 200 mm. 
V místě, kde nebude sousední objekt bude povrch omítnut silikonsilikátovou omítkou 
v barvě betonových panelů. Strana do ulice a dvora bude řešena pomocí provětrávané 
fasády  zateplené deskami z minerálních čedičových vláken o tl. 140 mm. Před tuto 
vrstvu poté budou zavěšeny prefabrikáty z lehčeného probarveného železobetonu 
modelující vzhled budovy. Suterén bude zateplen perimetrickým tvrzeným polystyrenem 
se speciální odolností v tlaku pro zateplování suterénů v tl. 200 mm. Tepelná izolace 
v suterénu a na straně k sousedům bude využita již při betonáži jako bednění a počítá se 
s jejím spojením s betonem. 

V suterénu je navrženo založení z podzemních stěn na hranicích se sousedními objekty 
z důvodu neznámé stability obou objektů. Tyto 2 stěny budou vybudovány pouze do 
nezbytné hloubky a následně rozepřeny příčnými železobetonovými stěnami o tl. 300 
mm a základovou deskou z vodostavebního betonu o tl. 500 mm. 

Stropní konstrukce nad všemi podlažími bude v celé ploše provedena jako monolitický 
strop ze železobetonu v tl. 200 mm.  

Plochá střecha bude kryta asfaltovou hydroizolací lepenou k tepelněizolační a spádové 
vrstvě z tuženého pěnového polystyrenu. Pochozí terasy mají stejné složení jako plochá 



střecha bez provozu avšak s instalovanou dlažbou na rektifikovatelných terčích pro 
vyrovnání spádů a výškových rozdílů.  

c) mechanická odolnost a konstrukce: 

Konstrukce byla navržena jako železobetonová monolitická s podélným stěnovým 
systémem a ztužujícím jádrem uprostřed objektu ve formě vertikálního komunikačního 
jádra, založená na 2 podzemních stěnách a základové desce. 

Všechny nosné prvky je nutné ověřit statickým výpočtem v souladu se současně 
platnými předpisy pro danou sněhovou a větrovou oblast, který není předmětem této 
dokumentace.  

Ve stavbách se nevyskytují zvláštní a neobvyklé konstrukce ani neobvyklé technologické 
postupy, jedná se o standartní postupy a technologie. Stavba je předběžně navržena 
mechanicky stabilní a odolná. 

a) technické řešení: 

Stavba je řešena jako šestipodlažní podsklepený objekt s plochou střechou, založená na 
podzemních stěnách a základové desce. Nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitické 
železobetonové. Jedná se o stavbu z běžných materiálů zhotovenou běžnými stavebními 
technologiemi.  

b) výčet technických a technologických zařízení: 

Technologická zařízení se ve stavbě nenacházejí, z technických zařízení se jedná o 
zdravotechnická zařízení (rozvod vody a kanalizace), elektrotechnická zařízení 
(silnoproud, slaboproud a hromosvod) a dále o teplovodní vytápění pomocí kotle. 
Rozvod studené i teplé vody (ohřívané pomocí plynového kotle v technické místnosti) po 
objektu bude pomocí 1 domovní větve do celkem 3 jader.  Vyrobené teplo bude 
zadržováno v akumulačních nádržích v technické místnosti.  

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou částí, která není součástí této 
dokumentace. 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Průkaz energetické náročnosti budovy je samostatnou částí, která není součástí této 
dokumentace. 



b) energetická náročnost stavby: 

Průkaz energetické náročnosti budovy je samostatnou částí, která není součástí této 
dokumentace. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Alternativní zdroje energií nejsou navrženy. 

Městský dům je navržen tak, aby všechny pobytové prostory byly přímo přirozeně 
větratelné. Je tedy možné větrat přirozeně okny, avšak kvůli hluku z přilehlé ulice se 
počítá s větráním pomocí vzduchotechnického zařízení. Všechny pobytové prostory jsou 
přímo osvětlené denním světlem. Umělé osvětlení bude provedeno v souladu s platnými 
předpisy pro jednotlivé prostory dle jejich funkce  

Vytápění objektu bude řešeno teplovodním systémem s podlahovým topením, kde 
zdrojem tepla bude horká voda z horkovodu, tepelný výměník je umístěn v technické 
místnosti.  

Stavba bude zásobena pitnou vodou z veřejného řadu. 

Splaškové a dešťové vody budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace umístěné v 
hlavní komunikaci. Přípojka bude vedena z pozemku investora do kanalizační větve 
v hlavní komunikaci.  

Nakládání s odpady: odpady z realizace stavby budou tříděny podle druhů a předávány 
k recyklaci. Nerecyklovatelné odpady budou odloženy na místa tomu určená. Sejmutá 
skrývka a výkopek budou uloženy zvlášť na pozemku majitele tak, aby skrývka nebyla 
nijak znehodnocena, a tyto odpady budou zpětně využity na dosypy kolem stavby, 
vyrovnání dvora a pro zpětné zatravnění, případně odvezeny na nejbližší skládku 
výkopku. Při provozu stavby bude vznikat komunální odpad, který bude odvážen svozem 
odpadů na místa tomu určená. Recyklovatelné odpady (papír, sklo, plast, kovy, atd.) 
budou umisťovány do kontejnerů tříděného odpadu.  

Provoz stavby nebude mít na okolí žádný negativní vliv, nebude produkovat hluk, 
vibrace, ani nebude způsobovat prašnost. Při stavbě budovy může vznikat negativní vliv 
na okolí v podobě hluku, prašnosti i vibrací. Z tohoto důvodu bude staveniště opatřeno 
ochrannými textiliemi omezující šíření prachu. V důsledku hluku a vibrací bude stavba 
probíhat každý pracovní den pouze po omezenou dobu stanovenou v závislosti na výši 
zatížení okolí.  



a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Pro stavební povolení je nutné vypracovat stanovení radonového indexu pozemku. 
Výstupy z těchto měření nejsou předmětem řešení tohoto projektu. 

b) ochrana před bludnými proudy: 

Objekt bude vystaven vlivu bludných proudů od provozu přilehlé tramvajové dopravy. 
Pro stanovení ochrany před těmito vlivy je nutné zpracování korozního průzkumu a 
návrh opatření. Výstupy z těchto měření nejsou předmětem řešení tohoto projektu. 

c) ochrana před technickou seismicitou: 

Objekt není třeba chránit před technickou seismicitou, v blízkosti nejsou žádné zdroje 
technické seismicity. 

d) ochrana před hlukem: 

Navržené obvodové konstrukce a výplně zaručují dostatečnou ochranu uživatelů před 
hlukem z vnějšího prostředí. Stavba se nenachází v lokalitě zatížené hlukem z vnějšího 
prostředí z ulice Minská. 

e) protipovodňová opatření: 

Objekt se nenachází v povodňové zóně. 

f) ostatní účinky: 

V dané lokalitě se nevyskytuje poddolování, krasové jevy, metan, ani jiné další účinky. 

 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury: 
Novostavba bude zásobena pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě s napojením v hlavní 
komunikaci. Napojení na rozvod elektřiny bude z  pilíře umístěného ve vstupní hale na 
pozemku investora u hranice pozemku. Elektroměrový pilíř bude vybudován na základě 
smlouvy s dodavatelem energie. Napojení splaškových vod na veřejnou jednotnou 
kanalizaci bude provedeno přípojkou do hlavní komunikace.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Stanovení rozměrů a výkonů není předmětem řešení tohoto projektu. 



 

a) popis dopravního řešení: 
Napojení pozemku na veřejnou dopravní infrastrukturu bude řešeno na severní straně 
pozemku nájezdem na místní zpevněnou komunikaci III. třídy na pozemku 2362/2, k. ú. 
Žabovřesky, který je  ve vlastnictví Statutárního města Brna. Vjezd i výjezd vydlážděný z 
velkých dlažebních žulových kostek obsluhující garáže je jednosměrný šířky 2,6 m 
s mechanickou točnou před vjezdem na zakladačovou plošinu. Prostor pro vyložení / 
naložení osobního automobilu s manipulačním prostorem kolem min. 1200 mm je kryt 
přístřeškem proti dešti. Součástí tohoto přístřešku je také sklad zahradního nářadí 
s nájezdem na zahradu z plastových zatravňovacích tvárnic. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Napojení pozemku na veřejnou dopravní infrastrukturu bude řešeno nájezdem na 
místní asfaltovou komunikaci III. třídy na pozemku 2362/2, k. ú. Žabovřesky, který je  ve 
vlastnictví Statutárního města Brna. Tato komunikace po necelém 0,5 km navazuje na 
mezinárodní silnici E461.   

c) doprava v klidu: 

Součástí výstavby městského domu bude i výstavba podzemních garáží v severní části 
zahrady. Vzhledem k maximálně stísněným podmínkám pozemku byl zvolen 
zakladačový typ podzemního parkování pro celkem 7 osobních automobilů.  

d) pěší a cyklistické stezky: 
Přístup pro pěší bude umožněn z jižní strany (vchodem z ulice) i ze severní strany 
(brankou vedle vjezdové brány). Severní a jižní strana pozemku je propojena zpevněnou 
komunikací z malých dlažebních žulových kostek pro pěší šířky 800 mm od hlavní 
budovy ke garážovému přístřešku a od garážového přístřešku k severní brance šířky 
1000 mm.  

a) terénní úpravy: 
Pozemek je velmi mírně svažitý od severu na jih. Tento charakter zůstane zachován.  

b) použité vegetační prvky: 
V zahradě bude rovnoměrně osazeno celkem 5 listnatých stromů různých velikostí a 
typů. Všechny stromy budou vybírány tak, aby dosahovaly v dospělosti malého, nebo 
středního vzrůstu a nezasahovali tak do sousedních zahrad. Všechny stromy budou 

vybrány od místních pěstitelů, aby byly zvyklé na zdejší klimatické podmínky. 
Upřednostňovány budou stromy typické pro zdejší krajinu.  



Plocha bez zpevněných ploch bude osazena travním osivem a povrch bude pravidelně 
sekán. 

b) biotechnická opatření: 
Žádná zvláštní biotechnická opatření nebudou realizována.  

 

 

a) vliv na životní prostředí: 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Zdrojem tepla a teplé vody bude 
kondenzační kotel na plyn umístěný v technické místnosti. Stavba nebude zdrojem 
hluku. Odpady z realizace stavby budou tříděny podle druhů a předávány k recyklaci. 

Nerecyklovatelné odpady budou odloženy na místa tomu určená. Sejmutá skrývka a 
výkopek budou uloženy zvlášť na pozemku majitele tak, aby skrývka nebyla nijak 
znehodnocena, a tyto odpady budou zpětně využity na dosypy kolem stavby, a pro 
zpětné zatravnění. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku výkopku. Při provozu 
stavby bude vznikat komunální odpad, který bude odvážen svozem odpadů na místa 
tomu určená. Recyklovatelné odpady (papír, sklo, plast, kovy, atd.) budou umisťovány do 
kontejnerů tříděného odpadu.  

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Výstavbou městského domu nedojde k narušení současných ekologických funkcí a vazeb 
v krajině, stavba si nevyžádá kácení dřevin vyžadujících zvláštní povolení. Vytvořením 
zahrady doprovázející tuto stavbu může dojít k znovuobnovení biodiverzity, která v dané 
části byla již zničena zástavbou. V dané lokalitě se nenachází žádné památné stromy, ani 
chráněné rostliny či živočichové.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Stavby nemají žádný vliv na chráněná území Natura 2000. 

d) návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Vyhodnocování vlivů na životní prostředí není předmětem řešení v této dokumentaci. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Pro navrženou stavbu se žádná ochranná a bezpečnostní pásma nově nenavrhují. 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva není 
předmětem řešení této dokumentace. 



 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Pro stavbu městského domu bude potřeba z médií pouze elektřina a voda. Elektřina by 
měla být zajištěna z budoucího pilíře u hranice pozemku již v době výstavby. Pokud se 
tak neuskuteční, bude dočasně použit mobilní zdroj elektrické energie jen po dobu 
nezbytně nutnou. Vodovodní přípojka bude budována v době hloubení základů. Voda 
pro stavbu bude zajištěna případně z přistavené cisterny. 

b) odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště bude stávající beze změny. Odvodnění stavební jámy suterénu 
bude provedeno pomocí vyspádovaných kanálků do několika bodů, odkud bude voda 
odčerpána čerpadlem.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Nájezd na staveniště bude zřízen severně i jižně ještě před započetím výkopových prací. 
Nájezd bude ze stávajících zpevněných komunikací na pozemcích 2362/26, 3299/1 a 
3300 v majetku Statutárního města Brna. Napojení na vodu a elektřinu bude přípojkami 
zřízenými rovněž před započetím výkopových prací. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Výstavba může ovlivňovat okolní stavby a pozemky produkcí prachu, hluku a vibrací. 
Veškeré hlučné a prašné práce budou prováděny ve všední dny mezi 6:00 až 22:00, 
v případě nadměrného zatížení prostředí bude provoz zdrojů vibrací, hluku a prachu 
omezen individuálně v závislosti na intenzitě zatížení. Pozemek pro stavbu je velmi 
stísněný a pravděpodobně bude vyžadovat dočasný pronájem části městských veřejných 
ploch pro rozšíření staveniště. 

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

Výstavba může ovlivňovat okolní stavby a pozemky produkcí prachu, hluku a vibrací. 
Veškeré hlučné a prašné práce budou prováděny ve všední dny mezi 6:00 až 22:00, 
v případě nadměrného zatížení prostředí bude provoz zdrojů vibrací, hluku a prachu 
omezen individuálně v závislosti na intenzitě zatížení. Výstavba bude vyžadovat asanace 
a demolice zbytků zřícenin, opěrných zdí a základů původních objektů, žádné kácení 
dřevin nebude vyžadováno. 

f) maximální zábory pro staveniště: 
Stavba si pravděpodobně vyžádá dočasný zábor části městských veřejných ploch. 
Staveniště bude tedy rozšířeno o část pozemku č. 3299/1.  



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

Při výstavbě bude dbáno na to, aby vznikalo pouze nezbytné minium odpadů. Odpady 
z realizace stavby budou tříděny podle druhů a předávány k recyklaci. Nerecyklovatelné 
odpady budou odloženy na místa tomu určená. Sejmutá skrývka a výkopek budou 
uloženy zvlášť na pozemku majitele tak, aby skrývka nebyla nijak znehodnocena, a tyto 
odpady budou zpětně využity na dosypy kolem stavby a pro zpětné zatravnění. Doklady 
o převzetí odpadů na sběrná místa budou uschovány a předloženy při kolaudaci. 

Při stavební činnosti SO-01 budou vznikat následující druhy odpadů: 

č. dle katalogu 
odpadů 

název množství v t likvidace 

170101 beton 3 skládka odpadu 

170102 cihly 0,5 skládka odpadu 

170405 železo a ocel 0,1 sběrna surovin 

1703 asfaltové výrobky 0,1 skládka odpadu 

170411 kabely 0,05 sběrna surovin 

170604 izolační materiál 0,2 skládka odpadu 

1705 vytěžená zemina 2020 skládka výkopku 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Výkopek získaný těžením suterénu a garáží bude částečně využit na dosypy. Zbylý 
výkopek bude odvezen na skládku výkopku. Veškerá ornice se uskladní na pozemku a 
použije se na povrchovou úpravu dosypů.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Stavby si nevyžádají při výstavbě žádná mimořádná opatření k ochraně ŽP. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora BOZP podle jiných právních předpisů: 
Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi přípravy i realizaci 
stavby, na které bude působit 2 a více zhotovitelů nebo budou-li přesaženy některé 
následující limity objemu prací: 

Předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 dnů a na stavbě bude 
současně pracovat více jak 20 fyzických osob. 

nebo: 

Při výstavbě budou prováděny práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života, nebo poškození zdraví, které stanovuje Nařízení vlády 



č. 591/2006 Sb. v platném znění. Pro stavby tohoto rozsahu se nepředpokládá 
povinnost zajistit koordinátora BOZP, ale stavebník musí rozhodnout až na základě 
smlouvy o dílo se zhotovitelem v souladu s předloženým harmonogramem 
postupu výstavby. 

Při výstavbě je nutné dodržovat základní právní normy a předpisy, jimiž jsou: 
 NV č. 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky na BOZP    

 Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon      

 NV č. 101/2005 Sb. – podrobnější požadavky na pracoviště a prac. prostředí  

 NV č. 495/2001 Sb. – rozsah poskytování OOPP     

 NV č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na BOZP s nebezpečím pádu z výšky nebo do  
    hloubky       

 NV č. 148/2006 Sb. – o ochraně před nepříznivými hluku a vibrací   

 Zákon č. 185/2001 Sb. – o odpadech       

 Zákon č. 309/2006 Sb. – požadavky na BOZP      

    v platném znění 

 

Rizikové práce a činnosti ve stavebnictví: 

Pokud se na staveništi plánují, nebo provádějí níže uvedené práce, je nutno splnit 
požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle NV č. 591/2006 Sb. v platném 
znění. Jedná se o práce spojené s: 

rozpojováním a přemisťováním zemin (zemní práce): 

nebezpečí řešení opatření 
vstup nepovolaných osob zajištění staveniště, zamezení vstupu nepovolaným 

osobám, oplocení 
pád do výkopů, zavalení pracovníka ve výkopu zajištění výkopů – ohrazení, pažení 
nebezpečný dotyk ochranná pásma sítí – prokazatelné seznámení 

s ochrannými pásmy 

 

prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, výrobou, přepravou a 
ukládáním betonové výztuže (betonářské práce): 

nebezpečí řešení opatření 
pád ze stroje, pád břemena nákladu zvýšená opatrnost v blízkosti stroje, nevstupovat do 

nebezpečného prostoru stroje 

zřícení nebo poškození konstrukce při bednění 
(odbedňování) 

dodržovat technologické postupy práce 

 

se zděním a úpravami konstrukcí ze zdícího materiálu (zednické práce): 

nebezpečí řešení opatření 



možnost propadnutí, vypadnutí zakrytí, ohrazení, označení nebezpečného místa 

pád pracovníka z výšky představená lešení s vnitřním žebříkem 

 

s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozpojováním ocelových, dřevěných, 
betonových apod. prvků (montážní práce): 

nebezpečí řešení opatření 
pád stavebního dílu z výšky jištění konstrukčního materiálu 

vypadnutí stavebníka při montáži či demontáži ze 
stavebního otvoru 

jištění pracovníka osobním úvazem 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Bezbariérové užívání stavby je uvažováno dle metodiky k vyhlášce č. 398/2009 Sb. Návrh 

objektu zohledňuje případné užívání stavby osobami s omezenou schopností orientace 

a pohybu, avšak stavba primárně není navržena jako stavba pro handicap. S plnou 

bezbariérovostí je uvažováno pouze v komerčních částech, kde se uvažuje s pohybem 

veřejnosti.  

Osoby s umožňují bezproblémový pohyb zejména běžným lidem zahrnující všechny 

věkové kategorie, včetně dětí, starých lidí a maminek.  Pro případné obyvatele s jiným 

handicapem je třeba pouze drobná úprava / obměna nábytku a vybavení bytu, dle 

konkrétních požadavků jedince. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Stavby nemají požadavek na žádná opatření tohoto rázu. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Provádění staveb nevyžaduje žádné speciální podmínky, jako jsou provádění stavby za 
provozu, nebo opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Stavba nebude členěna na etapy. Výstavba zahrnuje stavbu městského domu se 
souvisejícím napojením na dopravní a technickou infrastrukturu, stavbu garáže 
s přístřeškem a zahradním domkem a úpravu zahrady. Předpokládaná doba výstavby je 
12 měsíců.  

 Zahájení výstavby:   březen 2019 

 Hrubá stavba:   červen 2019 

 Ukončení výstavby:   březen 2020 

 Užívání stavby:   květen 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. 2. 2019 

        Vypracovala: Magdaléna Poláková 



Příloha č. 1 

- geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200 000, list XXIX Brno 

- Papoušek, Z. 1976: inženýrskogeologická mapa M-33-106-A-C (Brno-západ), M 1:25 000 

 

Předkvartérní podklad u zájmového území tvoří sedimenty terciéru – neogénu, 
zastoupené zde spodním tortonem – vápnitým jílem (téglem) a písky. Kvartérní pokryv 
tvoří spraš, která je náchylná k prosedání. 

Hladina podzemní vody se zdržuje v prolínavě propustných nesoudržných sedimentech 
spodního tortonu, t. j. v hloubce 4,8 – 6,3 m. Je mírně napjatá a po naražení vystoupí i 
cca 0,2 m.  

 

PŘEDPOKLÁDANÝ GEOLOGICKÝ PROFIL   ČSN731001   ČSN733050  

    (zemní práce) 

0 – 6,0 m Spraš žlutohnědá vápnitá, pevná    F6CI  3 

6,0 – 7,0 m Písek jemně až středně zrnitý, zvodnělý, ulehlý, (neogén) S2SP  2 

7,0 – Vápnitý jíl (tégl), pevný      F8CH  3 

Podzemní voda naražená v hloubce 6,0 m, ustálená v hloubce 5,8 m. 

 

 

Poissonovo číslo      ν = 0,40 

Převodní součinitel      β = 0,47 

Objemová tíha      γ = 21,0 kN/m3 

Modul deformace      Edef = 8 MPa 

Edometrický modul deformace    Eaed = 17,02 MPa 



Totální soudržnost      cu = 80 kPa 

Totální úhel vnitřního tření     φu = 5° 

Efektivní soudržnost      cef = 20 kPa 

Efektivní úhel vnitřního tření    φef = 17° 

Tab. výpočtová únosnost (pro orientaci)   Rdt = 200 kPa 

 

Poissonovo číslo      ν = 0,28 

Převodní součinitel      β = 0,78 

Objemová tíha      γ = 8,5 kN/m3 

Modul deformace      Edef = 50 MPa 

Edometrický modul deformace    Eaed = 64,10 MPa 

Efektivní soudržnost      cef = 0 kPa 

Efektivní úhel vnitřního tření    φef = 35° 

 

Poissonovo číslo      ν = 0,42 

Převodní součinitel      β = 0,37 

Objemová tíha      γ = 20,5 kN/m3 

Modul deformace      Edef = 6 MPa 

Edometrický modul deformace    Eaed = 16,22 MPa 

Totální soudržnost      cu = 80 kPa 

Totální úhel vnitřního tření     φu = 0° 

Efektivní soudržnost      cef = 15 kPa 

Efektivní úhel vnitřního tření    φef = 16° 



 

Základovou půdu 6 – ti podlažní budovy tvoří pevná spraš, která po nasycení jakkoliv 
vodou je náchylná k prosedání (kolapsu). Hloubka založení se předpokládá 3,5 m 
v proluce mezi objekty, z něhož jeden má suterén. Z toho plyne, že tyto sousední objekty 
je třeba přiměřeně zabezpečit. Před zahájením výstavby se doporučuje provést 
pasportizaci sousedních budov. Zejména je třeba ověřit hloubky základové spáry a stav 
základové půdy těchto sousedních budov.  

Sousední 5-ti podlažní budova je založena ve větší hloubce než projektovaná, na rozdíl 
od přízemního domu. Z tohoto důvodu je třeba tento přízemní objekt zajistit. Například 
vybudováním podzemní stěny (kotvené). V případě, že stávající suterén nebude mít 
požadovanou stabilitu, bude třeba i zde zbudovat kotvenou podzemní stěnu.  

 

  



 

Výsledkem mé Bakalářské práce je návrh městského domu do komplikované proluky. 
Základním konceptem projektu bylo netradiční moderní řešení fasády, která bude 
zároveň respektovat okolní zástavbu, a co nejlepší řešení prosvětlení bytů ve velmi těsné 
temné proluce. Bakalářská práce vycházela z pečlivě propracovaného ateliérového 
projektu z letního semestru 2018. V tomto ateliéru jsem navrhla a prověřila všechny 
varianty, ze kterých jsem nakonec vybrala tu nejpříznivější. Snažila jsem se tudíž i v této 
BP zachovat původní myšlenku projektu a nenahrazovat netradiční řešení tuctovým. 
 

Bakalářská práce mi byla velkým přínosem, zejména v oblasti pozemního stavitelství. 
Během celého 

procesu tvorby jsem získala mnoho zkušeností, které mohu uplatnit při budoucím 
působení v oboru. 
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S – suterén 

KV – konstrukční výška 

SV – světlá výška 

NN – nízké napětí 
NTL – nízkotlaký 
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d – délka 
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Abstrakt práce Tématem bakalářské práce je návrh městského domu v části Brno 
Žabovřesky. Městský dům v ulici Minská je umístěn do extrémně 
úzké proluky vzniklé po zchátrání původně ještě vesnického 
přízemního domku. Řešená proluka je velmi lukrativně situována, 
má kromě výborné dostupnosti rekreačních ploch, i velmi dobré 
napojení na dopravní infrastrukturu a tím pádem i velmi dobré 
spojení s centem i hlavními tahy. Objekt je navržen tak, aby i 
navzdory modernímu vzhledu velmi dobře zapadal do okolní 
zástavby, která má nejednotný charakter, styl i výškovou úroveň. 
Jedná se o šestipodlažní obytnou budovu s jedním podzemním 
podlažím a pěti nadzemními podlažími, kde jsou navrženy celkem 4 



luxusními byty, a 2 malé komerční prostory v přízemí. Celkem 7 
soukromých parkovacích míst je umístěno v klidné zahradě. 

 

The subject of the bachelor thesis is the design of condominium  

in Brno Žabovřesky. The condominium in Minská Street is located in 

an extremely tight gap site created after the demolition of the 

original village house. The solved gap site is very lucrative, it has 

besides the excellent accessibility of recreational areas, a very good 

connection to the transport infrastructure and, therefore, very good 

connection with the center and the main transport route. The 

object is designed to fit very well despite the modern appearance 

into the surrounding area, which has a disunited character, style 

and height level. It is a six-storey residential building with one 

underground storey and five above-ground floors, where there are 

4 luxury apartments and 2 small commercial spaces on the ground 

floor. A total of 7 private parking spaces are located in a quiet 

garden.  
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