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ABSTRAKT  
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace 
rodinného domu osazeného v prudkém svahu na pozemku v brněnské části 
Nový Lískovec. Dům má jedno podzemní patro a dvě nadzemní, zastřešen 
je plochou vegetační střechou, která plynule navazuje na terén. Konstrukční 
systém je zděný z kombinace tvárnic Porotherm a tvarovek ztraceného 
bednění zateplený systémem ETICS, stropy jsou skládané z POT nosníků 
a MIAKO vložek.  
Každé patro navrhovaného domu plní jinou funkci. Suterén tvoří technické 
zázemí, nachází se zde garáž pro jeden automobil, technická místnost, 
prádelna a sklad. Přízemí je společenským prostorem s pokojem pro hosty 
a velkým obývacím pokojem s kuchyní, prostory od sebe odděluje hlavní 
chodba. Klidová zóna se nachazí v 2.NP, zde jsou dětské pokoje a ložnice 
rodičů. Všechny obytné místnosti jsou zaskleny velkými francouzskými okny 
či HS portály, čímž dochází k vizuálnímu propojení vnějšího a vnitřního 
prostoru.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
rodinný dům, svah, vegetační střecha, zděný nosný systém, ztracené 
bednění, skládaný strop, MIAKO vložka, opěrná stěna, gabion  

ABSTRACT  
The subject of my bachelor&apos;s thesis is design documentation of 
a detached family house on a steep slope located in a city district Brno 
- Nový Lískovec. The house is designed as a three-storey building with one 
underground floor and two above-the-ground floors, roofed with a flat 
green roof that merges with the surrounding terrain. The structural system 
of the building is designed as masonry, the walls are built of clay Porotherm 
blocks and permanent formwork. Thermal insulation of the external walls 
is provided by ETICS. Ceiling construction consists of POT beams and 
ceramic insets MIAKO. 
The house is funcitionally divided into three parts on three different floors. 
Technical facilities are located on the underground floor, that consists of 
a garage, a boiler room, a laundry room and storage space. The first ground 
floor serves as common space, there can be found a large living room with 
kitchen and a guest room across the main hall. A private part of the house 
is on the second floor, there are only bedrooms. Each room is visually 
connected to the exterior through large french windows and HS portals.  

KEYWORDS  



 

family house, detached house, slopped terrain, green roof, masonry 
construction, permanent formwork, prefabricated rib-and-filler floor, 
ceramic inset MIAKO, retaining wall, gabion  
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ÚVOD 
 Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace 
novostavby rodinného domu postaveného v prudkém svahu 
v brněnské městské části Nový Lískovec na parcele č. 733/22. Objekt je 
navržen jako trojpodlažní s plochou vegetační střechou. Do svahu je 
dům osazen tak, aby co nejvíce splýval s okolním terénem, hlavní 
snahou bylo napojit vegetační souvrství střechy na původní terén. 
 Konstrukční systém je zděný z kombinace keramického systému 
Porotherm a tvárnic ztraceného bednění Best. Keramické obvodové 
zdivo je zatepleno minerální vlnou, ztracené bednění je zaizolováno 
polystyrenem XPS. Stropy jsou keramické skládané z POT nosníků a 
vložek MIAKO.  
 Jedním z dílčích cílů práce bylo zpracování vhodného dispozičního 
řešení, které by umožňovalo atypické osazení do terénu, dále terénní 
úpravy a orientační návrh opěrných stěn zajišťujících stabilitu svahu a 
návrh vhodného konstrukčního řešení. 
 Finálním výstupem práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci 
stupně pro provedení stavby, posouzení z hlediska stavební fyziky, 
požárně bezpečnostní řešení a technické zprávy. 
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A. Průvodní zpráva 
A.1. Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby: Rodinný dům ve svahu 
b) Místo stavby: ul. Oldřišky Keithové, Nový Lískovec, 634 00 

Brno, par. Č. 733/22 
c) Předmět dokumentace: novostavba rodinného domu 

A.1.2 Údaje o žadateli/stavebníkovi 
Lucie Chludilová, Za Stadionem 1318, 696 03 Dubňany 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Architektonické a stavební řešení:   

Alice Chludilová 
Údolní 44, 602 00 Brno 

PBŘ: 
Alice Chludilová 

Údolní 44, 602 00 Brno 
Stavební fyzika: 

Alice Chludilová 
Údolní 44, 602 00 Brno 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a 
technologická  zařízení 
SO-01 Rodinný dům 

A.3. Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa 
Vyjádření vlastníků sítí – E.ON, CETIN, GasNet 
Územní plán města Brna 
Osobní návštěva pozemku a oblasti 
Studie rodinného domu 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1.  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází na ulici Oldřišky Keithové 
v Brně - městská část Nový Lískovec. Jedná se o zastavěné 
území, kde se nachází rodinné domy, samotná ulice je slepá. 
Pozemek leží na parcele č. 733/22 o celkové ploše 922 m2. 
Terén pozemku je prudce svažitý a je orientovaný na 
jihovýchod až jih. Na pozemku se nacházejí náletové dřeviny 
a travnatý porost.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
Stavební záměr je projednávám ve společném územním a 
stavebním řízení.  

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  
Dle územního plánu v aktuálním a úplném znění, které bylo 
zpracováno k datu 30.11.2018, je pozemek klasifikován jako 
plocha k bydlení. Oblast není nijak dotčena regulačním 
plánem ani pro ni nebyly vypracovány žádné územní studie. 
Novostavba není v rozporu s územně plánovací 
dokumentací. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území 
Nebyly vydány žádné rozhodnutí o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území. Stavba je 
navrhnuta v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánů 
V projektové dokumentaci jsou zapracovány všechny 
stanoviska a podmínky dotčených orgánů. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – 
geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 
historický průzkum apod. 
 Z dostupných zdrojů, tj. geologických map a vrtu 
provedeného v oblasti Nový Lískovec, bylo zjištěno, že 
zemina nacházející se na pozemku je hlína písčitá – F3, 
tabulková únosnost Rdt=275 kPa. 
 Hladina podzemní vody se nachází pod uvažovanou úrovní 
základové spáry. 
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 Dle orientační mapy radonového indexu podloží se jedná o 
oblast se středním radonovým indexem.   
 Polohy stávajících sítí byly stanoveny dle vydaných 
stanovisek vlastníků sítí. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek neleží v žádném ochranném pásmu ani 
chráněném území. S pozemkem souvisí pouze běžná 
ochranná pásma technické infrastruktury – vodovodu, 
kanalizace, plynovodu, vedení nízkého napětí a sdělovacích 
kabelů. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 
Pozemek neleží v záplavovém území ani poddolovaném 
území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
 Stavba rodinného domu je navrhnuta v území určeném pro 
výstavbu staveb pro bydlení. Objekt je navržen na pozemku, 
který leží mezi dvěma rodinnými domy a je na něm osazen 
tak, aby co nejvíce splynul s okolním terénem. Svou funkcí 
ani charakterem tedy nijak zásadně neovlivňuje okolní 
území ani stavby.  
 Odtokové poměry v území nebudou negativně ovlivněny 
díky vegetační střeše, která vykazuje určitou retenční 
schopnost a návrhu retenční nádrže pro dešťovou vodu. 
Voda z nádrže může být následně využita k zalévání, 
přebytek budu odtékat do jednotné kanalizace.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádné stavby k asanaci nebo 
demolici. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy, 
počítá se pouze s ořezem náletových dřevin a odstraněním 
travnatého porostu před skrývkou ornice, která bude 
uskladněna na pozemku a následně využita k terénním 
úpravám a jako substrát vegetační střechy. Po dokončení 
stavby budou na pozemku vysazeny nové dřeviny.  

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory 
zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 
Stavba nevyžaduje žádný dočasný ani trvalý zábor pozemků 
patřících do ZPF nebo plnících funkci lesa. 
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l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení 
na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude 
zprostředkováno pomocí nové příjezdové cesty vedoucí 
z garáže k místní komunikaci III. třídy. 
 Budou zřízeny nové přípojky vodovodu a kanalizace, 
přípojka NN a NTL a sdělovacího kabelu. Napojení je řešeno 
ve výkresu koordinační situace. Dešťová kanalizace na 
pozemku je oddělená od kanalizace splaškové. Dešťové 
vody budou zachytávány v retenční nádrži a následně 
přepadem odváděny do kanalizace. Vsakování neumožnuje 
charakter svažitého terénu. 
 Objekt není řešen jako bezbariérový. 

m)  Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice  
Stavba není nijak časově vázána na jinou stavbu či soubor 
staveb, nevyvolává žádné související investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 
stavba provádí 
Stavba rodinného domu: 
Parc. č. 733/22, obec Brno, katastrální území Nový Lískovec, 
druh pozemku – zahrada, vlastník Martin de Martini 
Sjezd na veřejnou komunikaci: 
Parc. č. 733/43, obec Brno, katastrální území Nový Lískovec, 
druh pozemku – ostatní plocha, vlastník Statutární město 
Brno 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo 
Parc. č. 733/22, obec Brno, katastrální území Nový Lískovec, 
druh pozemku – zahrada, vlastník Martin de Martini 
Parc. č. 733/43, obec Brno, katastrální území Nový Lískovec, 
druh pozemku – ostatní plocha, vlastník Statutární město 
Brno 

B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu ve svahu. 
Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící 
třípodlažní objekt se dvěma nadzemními patry a jedním 
podzemním. Objekt je jen částečně podsklepen. Střecha 
je plochá vegetační. Stavba je založena na základových 
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pasech z prostého betonu. Stabilita svahu a dílčích 
terénních úprav je zajištěna gabionovými opěrnými 
stěnami, které jsou také založeny na základových 
pasech. Rodinný dům tvoří pouze jedna bytová jednotka 
pro čtyřčlennou rodinu. 

b) Účel užívání stavby 
Předmětem řešeného stavebního záměru je stavba 
rodinného domu o jedné bytové jednotce, který je 
určený k trvalému bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky 
z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Stavba splňuje všechny technické požadavky stanovené 
vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
stavby a obecné požadavky na využívání území 
stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky 
č. 431/2012 Sb. Nejsou vydány žádné povolení výjimky 
z těchto požadavků. Novostavba rodinného domu 
nemusí být navržena jako bezbariérová. Objekt je 
vícepodlažní a nesplňuje tak obecné požadavky pro 
bezbariérové užívání. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace 
jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou dodržena a 
jsou zapracována do projektové dokumentace. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Nejsou žádné požadavky. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, 
obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 
 Objekt tvoří jedna bytová jednotka, jednotlivé funkční 
části leží v různých podlažích. Technické zázemí a garáž 
se nachází v suterénu. Společenská část skládající se 
z kuchyně, obývacího pokoje a pokoje pro hosty je 
v 1.NP, klidová zóna je v 2.NP. 
 
Zastavěná plocha: 175,96  
Zpevněné plochy: 61,85+10,58+104,65 
Užitná plocha: 491,15 
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Obestavěný prostor: 1271,83 m3 

Počet funkčních jednotek: 1 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a 

hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu je 35 m3, 
na každého obyvatele RD je třeba připočítat další 1 m3, 
který zahrnuje spotřebu vody související s údržbou okolí 
domu.  
Qr=4*(35+1)=144 m3/rok 
Objem splaškových vod odváděných do kanalizace je 
Qr=144 m3/rok 
Dešťová voda bude ukládána do retenční nádrže o 
objemu 2,78 m3, přebytek bude přepadem odváděn do 
kanalizace. 
Q=AiC=152,09*0,03*0,5=2,28 l/s 
Energetická náročnost budovy budovy je posouzena 
v samostatné části ve složce č. 6 – Stavební fyzika.  

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy 
Stavba bude zahájena co nejdříve po vydání stavebního 
povolení. Celková doba výstavby se předpokládá na dva 
roky.  
Orientační členění na etapy: vytyčení, zemní práce, 
přípojky, základy, hrubá spodní stavba, hrubá horní 
stavba, výplně otvorů, rozvody vnitřní, omítky, podlahy, 
fasáda, dokončovací vnitřní práce, dokončovací venkovní 
úpravy  

j) Orientační náklady stavby 
Orientační náklady cca 10,5 mil. Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice 

prostorového řešení 
 Městská část Nový Lískovec leží západně od 
historického centra města. V nejtěsnější blízkosti jsou 
pak městská část Pisárky a Bohunice. Ulice Olřišky 
Kethové leží na samém severu části Nový Lískovec 
v bezprostřední blízkosti zeleně a chráněné rezervace 
Kamenný Vrch. Zároveň je však oblast velmi dobře 
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dopravně napojena s centrem i s městským okruhem 
vedoucím ven z Brna.     
 Celá zájmová oblast leží na svahu, dle územního plánu 
se jedná o rozvojovou plochu určenou pro bydlení. 
Nedotýká se jí žádná územní regulace. V oblasti jsou 
postaveny pouze rodinné domy, většinou samostatně 
stojící. Letos byla v ulici Oldřišky Keithové dokončena 
stavba komplexu čtyř řadových domů a v budoucnu se 
plánuje výstavba vila domů na konci ulice. Všechny domy 
v ulici se snaží maximálně využít potenciál oblasti, tj. 
terasovitá zástavba s okny nabízející výhled na město. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, 
materiálové a barevné řešení 
 Půdorys objektu má jednoduchý obdélníkový tvar, kdy 
jsou tři ze čtyř obvodových stěn zasypány zeminou a tím 
zapuštěny do svahu. Plochá vegetační střecha plynně 
navazuje na svah za domem. Opticky je tak vyvolán 
dojem, že dům „vyrůstá“ ze svahu do prostoru. Obytné 
místnosti, i jejich okna, jsou orientovány na jih. Velká 
francouzská okna a HS portály tak nabízí vizuální 
propojení s venkovním prostorem, díky tomu pokoje 
působí otevřeně. K fyzickému propojení místností 
s venkovním prostorem slouží dvě dřevěné terasy, jedna 
v 2.NP a jedna v 1.NP.  
 Na pozemku bylo nutné provést rozsáhlé terénní 
úpravy, stabilitu svahů zajišťují gabionové opěrné stěny. 
Pozemek je s veřejnou komunikací spojen betonovou 
příjezdovou cestou, která vede ke garáži a žulovým 
terénním schodištěm vedoucím k hlavnímu vchodu 
v 1.NP. Samotné barevné provedení fasády domu je 
v bílé barvě. Okna i dveře jsou v barvě stříbrné metalízy, 
Zábradlí je v provedení skla a hliníku.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Objekt rodinného domu má celkem tři podlaží, každému 
z nich připadá jiná funkce. 
 V 1.PP se nachází provozně-technické zázemí, které tvoří 
technická místnost, prádelna a sklad. Dále se zde nachází 
garáž pro parkování jednoho osobního automobilu a 
uskladnění kol.  
 Jednoramenné schodiště spojuje suterén s hlavní 
chodbou v 1.NP. V tomto podlaží se nalevo od schodiště 
nachází pokoj pro hosty, napravo od schodiště jsou pak 
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místnosti pro osobní hygienu a společný velký obytný 
prostor obývacího pokoje a kuchyně, který je od 
venkovní terasy oddělen velkým HS portálem. 
V nejzadnější části místnosti se pak nachází další 
schodiště vedoucí do 2.NP. 
 V posledním nadzemním podlaží se nachází klidová 
zóna s pokoji pro děti a ložnicí rodičů. K ložnici náleží 
vlastní koupelna a samostatná šatna. Dětské pokoje mají 
koupelnu společnou, z dětských pokojů lze vyjít na 
terasu.   

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navrhovaný objekt je rodinný dům, nejedná se tedy o 
stavbu uvedenou ve výčtu §2 (1) vyhlášky č.398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb a nevztahují se na ni 
požadavky na bezbariérové užívání. Stavba není 
navrhnuta jako bezbariérová, ani to nebyl požadavek 
investora. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 
Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 
vyhlášky č.323/2017 Sb. 
 Mechanická odolnost a stabilita je zajištěna vhodným 
konstrukčním systémem. Objekt odpovídá všem 
požárně-bezpečnostním předpisům, konstrukce vykazují 
předepsané požární odolnosti, v objektu jsou navrhnuty 
hasící přístroje i zařízení autonomní detekce a 
signalizace, požárně nebezpečný prostor nezasahuje na 
sousední pozemky. Stavební konstrukce odpovídají i 
všem tepelně technickým a akustickým požadavkům.  
 Funkčnost a bezpečnost všech instalací bude ověřena 
odpovídající zkouškou. Provede se revize kouřovodu a 
instalovaných spotřebičů.  
 Užívání stavby nebude nijak negativně ovlivňovat 
provoz na komunikacích, dále nebude nijak ohrožovat 
životní prostředí vlivem špatného nakládání s odpady, 
odpadními a dešťovými vodami či znečišťovat vzduch 
škodlivými látkami. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 

 Rodinný dům má celkem tři podlaží-jedno podzemní, 
dvě nadzemní, je částečně podsklepen, zastřešen je 
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plochou vegetační střechou. Na pozemku je stavba 
umístěna tak, aby byla co nejvíce zapuštěna do svahu.  
 Objekt je založen na betonových základových pasech, 
konstrukční systém je stěnový zděný s nosnými stěnami 
v obou směrech. Z důvodu otevření dispozice je několik 
stěn nahrazeno skrytými průvlaky ve stropních 
konstrukcích. Stropní konstrukce skládané jsou 
z keramobetonových nosníků POT a vložek MIAKO, 
schodiště jsou monolitická železobetonová  

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 Stavba je založena na základových pasech z betonu 
C20/25, změna úrovně základové spáry mezi 
podsklepenou a nepodsklepenou části je vyřešena 
postupným odstupňováním. V nepodsklepené části jsou 
základové pasy navýšeny jednou řadou tvarovek 
ztraceného bednění. Podkladní betonové desky jsou 
vyztuženy kari sítí 6x150x150 mm. Opěrné gabionové 
stěny jsou také založeny na základových pasech 
z prostého betonu, šířka odpovídá šířce stěny, tj. 300 
mm. Výpočet základů je součástí projektové 
dokumentace.  Základová spára je navržena 
v nezámrzné hloubce. Hydroizolaci základů zajišťuje SBS 
modifikovaný asfaltový pás tl. 4 mm, pás slouží i jako 
ochrana proti zemnímu radonu.  
 Obvodové zdivo je vyzděno z keramických bloků 
Porotherm 30 AKU na maltu pro tenké spáry Profi a to je 
v místě, kde nedochází ke kontaktu se zeminou. Zbytek 
obvodových stěn je vyzděn z tvarovek ztraceného 
bednění Best tl 300 mm, které jsou v obou směrech 
vyztuženy betonářskou výztuží B500B a následně 
vyplněny betonem třídy C20/25. Obvodové zdivo je 
zatepleno systémem ETICS, pro keramické stěny byl 
navržen izolant z minerální vlny Rockwool Frontrock Max 
E tl. 150 mm, pro stěny z tvarovek ztraceného bednění 
izolant XPS Synthos Prime tl. 150 mm. Stěny v kontaktu 
se zeminou jsou chráněny i proti vlhkosti vrstvou SBS 
modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm. Izolovanou 
stěnu od zeminy odděluje a chrání nopová fólie 
s nakašírovanou geotextílií. Vnitřní nosné zdivo je 
keramické z tvárnic Porotherm 30 AKU na maltu Profi, 
stěna oddělující garáž a zbytek suterénu je z bloků 
Porotherm 30 Profi, příčky jsou z příčkovek Porotherm 
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14 Profi. Překlady nad otvory jsou systémové Porotherm 
KP7 a KP 14,5, nad otvory větších rozpětí byly navrženy 
monolitické železobetonové překlady. 
 Stropy jsou skládané z nosníků POT a keramických 
vložek, stropní konstrukce jsou vyztuženy kari sítí 
6x150x150 mm a zmonolitněny betonem C20/25. 
Celková tloušťka stropní konstrukce je navržena jako 250 
mm, kromě části pod terasou v 2.NP, zde je stropní 
konstrukce celkové tloušťky 210 mm. Výměny u 
prostupů jsou řešeny pomocí snížené vložky a 
navázáním dodatečné výztuže, čímž vznikne malý skrytý 
průvlak. Kolmá napojení jsou vyřešená pomocí 
ocelových L profilů. Stropy o větších rozpětích (7000 mm) 
byly vyztuženy ztužujícím žebrem, kari síť byla nahrazena 
klasickou betonářskou výztuží B500B. 
 Střecha je plochá vegetační, namísto systémového 
substrátu bude použita zemina vytěžená na pozemku. 
Hlavní hydroizolační souvrství tvoří kombinace SBS 
modifikovaného pásu tl. 4 mm a SBS modifikovaný 
asfaltový pás odolný proti prorůstání kořínků tl. 5 mm. 
Spádování střechy je řešeno pomocí spádových klínů 
z minerální vlny Rockwool Rockfall, celkový spád střechy 
je 2 %. Hlavní tepelným izolantem je minerální vlna 
Rockwool Monrock Max E tl. 240 mm, kladena ve dvou 
vrstvách tl. 120 mm. Střecha je odvodněná pomocí dvou 
vnitřních střešních vtoků Topwet o DN 100, které jsou 
napojeny na systém dešťové kanalizace. Atipicky má 
střecha dvě atiky, jednu klasickou vyzděnou, druhou 
skrytou. Skrytá atika se nachází v místě napojení střechy 
na přilehlý terén. Řešení obou atik je součástí řešených 
konstrukčních detailů. 
 Terasa ve 2.NP je řešena tak, že nášlapná vrstva 
z dřevěných terasových prken není ve spádu, spád je 
vyrovnán plastovými rektifikačními podložkami 
s nivelací. Podložky nesou dřevěný rošt, ke kterému jsou 
pomocí vrutů přivrtány terasové prkna z tropické 
dřeviny garapa. Hydroizolační vrstva je tvořena mPVC 
fólií Fatrafol, která je odolná vůči účinkům UV záření. 
Spád 2 % je řešen pomocí spádových klínů Styrotrade 
EPS, hlavní tepelněizolační vrstva je z EPS 200 
S v konstantní tloušťce 120 mm. EPS je od mPVC 
odděleno geotextílií z důvodu vzájemných negativních 
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chemických reakcí těchto dvou materiálů. Odvodnění je 
zajištěno do žlabu z pozinkovaného plechu, dešťová 
voda je odváděna pomocí dešťové kanalizace do 
retenční nádrže.  
 Schodiště jsou monolitická železobetonová 
s nadbetonovanými stupni.  
 Okna jsou hliníková s izolačním trojsklem. Střešní 
světlíky jsou z PVC. 
 Všechny podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí 
s betonovou roznášecí vrstvou. Kročejový hluk je tlumen 
pružnou podložkou zabudovanou do konstrukce 
podlahy.  
 Příjezdová cesta a chodníček k terénnímu schodišti je 
z betonové velkoformátové dlažby CSB Formela XL 
uložené do štěrkopískového lože, terénní schodiště je 
z řezaných  žulových bloků také uložených do 
štěrkopískového lože. Vnější terasa je dřevěná 
z terasových prken garapa. Nosný rošt terasy je vynášen 
zemními vruty Bayos, pod terasou je násyp drceného 
kameniva, který od rostlého terénu odděluje geotextílie.  
 Opěrné stěny zajišťující stabilitu terénu jsou 
z gabionových košů tl. 300 mm, koše jsou vyplněny 
kamenivem.  

c) Mechanická odolnost 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby účinky 
zatížení a nepříznivých vlivů, které na stavbu působí 
během výstavby i během jejího užívání nemohly 
způsobit: 
- náhlé nebo postupné zřícení 
- nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce 
-poškození nebo ohrožení provozuschopnosti 
připojených technických zařízení 
- ohrožení provozuschopnosti na pozemních 
komunikacích 
- ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení 
- poškození vlivem nepříznivých účinků podzemních vod 
 Zajištění všech těchto požadavků spočívá v dodržení 
technologických postupů a ověření únosností pomocí 
statických výpočtů. 
Mechanická odolnost stavby je v souladu s vyhláškou 
268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a   
technologických zařízení 

a) Technické řešení 
 Objekt bude připojen na veřejnou dopravní 
infrastrukturu příjezdovou cestou z velkoformátových 
betonových tvárnic. Dále bude připojen na vodovodní a 
kanalizační síť, bude zhotovena přípojka elektrické 
energie a plynovodní přípojka. Do domu bude zaveden i 
sdělovací kabel.  
 Vodovod je navržen jako PE100, součástí navrhovaného 
řešení je i vodoměrná šachta. Napojení na veřejnou síť 
bude v místě vozovky. 
 Kanalizace na pozemku je řešená jako oddílná – zvlášť 
splašková a zvlášť dešťová. Navržené kanalizační potrubí 
je 110 PVC-KG, součástí návrhu dešťové kanalizace je 
retenční nádrž, součástí splaškové kanalizace je to 
revizní a hlavní vstupní šachta. Napojení na veřejnou síť 
je opět v místě vozovky.  
 Plynovod NTL je napojen v místě hlavního uzávěru plynu 
na hranici pozemku, silový kabel NN je napojen v místě 
elektrické skříně na hranici pozemku. 
 Ohřev vody pro vytápění a pro spotřebu zajišťuje 
plynový kondenzační kotel o výkonu 50 kW.  

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Plynovod NTL, vodovod, dešťová a splašková kanalizace, 
silový kabel NN, sdělovací kabel, plynový kondenzační 
kotel o výkonu 50 kW. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je podrobně zpracované 
v přílohové časti Složka č. 5 – D1.3. Požárně bezpečnostní 
řešení. Obsahem složky je technická zpráva s výpočty a 
výkresy PBŘ. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Stavba je navržena v souladu s požadavky normy ČSN 
730540-2:2011 + Z1:2012 a všemi ostatními souvisejícími 
závaznými vyhláškami.  
 Posouzení tepelné techniky a energetické náročnosti je 
zpracováno v samostatné části příloh jako příloha P1 – 
Tepelně technické výpočty ve Složce č. 6 – Stavební fyzika. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení stavby – 
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větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – 
vibrace, hluk, prašnost apod. 

 Větrání obytných místností je zajištěno přirozeně okny. 
Hygienické místnosti a garáž jsou odvětrány pomocí 
větracího potrubí s ventilátorem, které je vyvedeno nad 
úroveň střechy a je opatřeno samotahovou hlavicí pro 
zvýšení tahu potrubí. Na větrací potrubí je napojena i 
kuchyňská digestoř. Vytápění objektu je zajištěno 
otopnými tělesy, teplonosným médiem je voda, jejíž 
ohřívání zajišťuje plynový kondenzační kotel. Spaliny ani 
kondenzát nijak neohrožují životní prostředí ani zdraví 
osob a zvířat. Denní osvětlení zajišťují francouzská okna, 
večer budou umělé osvětlení zprostředkovávat 
instalovaná svítidla.  
 Objekt bude zásobován vodou z veřejného 
vodovodního řadu.    
 S odpady bude nakládáno dle požadavků města Brna. 
Směsný komunální odpad bude ukládán do plastové 
popelnice a bude pravidelně svážen pracovníky města. 
Na pozemku nebude skladován žádný nebezpečný 
odpad ani jiný odpad, který by negativně ovlivňoval 
životní prostředí, zdraví osob a zvířat, či ohrožoval kvalitu 
podzemní vody. 
 V objektu nebude instalováno žádné zařízení, které by 
hlukem či vibracemi ovlivňovalo okolí.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Podle mapy indexu radonového rizika bylo zjištěno, že 
v zájmové oblasti je stupeň indexu střední. V projektu 
tedy bylo navrženo protiradonové opatření v podobě 
SBS modifikovaného asfaltového pásu s výztužnou 
vložkou ze skleněné tkaniny tl. 4 mm se součinitelem 
difuze D 1,3*10-11 m2/s. Tímto pásem je izolován suterén 
i zdivo, které je v kontaktu se zeminou, stěny jsou 
izolovány po celé výšce. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Stavba není ohrožena vlivem bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Technická seizmicita není v oblasti předpokládána. 

d) Ochrana před hlukem 
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 Oblast je zatížena vyššími hodnotami akustického tlaku, 
jehož zdrojem je hustá doprava na pozemních 
komunikacích. Na úpatí svahu leží výpadová silnice 
I.třídy I/23 o něco výš se pak nachází místní komunikace, 
která spojuje městskou část Pisárky a Bohunice.  
 Z důvodu vyššího zatížení hlukem byly obvodové 
konstrukce navrženy tak, aby splnily všechny akustické 
požadavky a nebyly tak překročeny hygienické limity. 
Obvodové zdivo je navrhnuto z keramických tvárnic 
Porotherm 30 AKU a z tvarovek ztraceného bednění Best 
30, které jsou vyplněny zálivkovým betonem C20/25. 
 Podrobné posouzení stavební akustiky je řešeno jako 
příloha P2 – Stavební akustika ve složce č. 6 – Stavební 
fyzika. 

e) Protipovodňová opatření 
 Objekt neleží v záplavovém území, díky poloze na svahu 
se nenachází se v blízkosti žádného vodního toku, který 
by mohl stavbu ohrozit.  

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba neleží v poddolovaném území, není tedy 
ovlivněna dopady těžby ani výskytem metanu. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 Vodovodní přípojka začíná v místě navrtávacího pásu na 
veřejné síti, která je umístěna ve vozovce a končí ve 
vodoměrné šachtě, která je umístěna na hranici pozemku. 
 Kanalizace na pozemku je řešená jako oddílná, tj. zvlášť 
dešťová voda, zvlášť voda splašková. Odpadní vody jsou 
z pozemku odváděny gravitačně pomocí spádu. Ke směšování 
dešťové, přitékající z retenční nádrže, a splaškové vody 
dochází na pozemku v místě hlavní vstupní šachty. Odtud je 
odpadní voda pomocí potrubí odváděna k místě připojení na 
veřejnou kanalizační síť, která je umístěna ve vozovce. 
 Napojení objektu na elektrickou síť probíhá v místě elektrické 
skříně, odkud je do objektu veden silový kabel nízkého napětí. 
Kabel je veden v chráničce.  
 Připojení objektu na plynovodní soustavu probíhá ve skříni 
s HUP, který je opatřen regulátorem, kde dochází ke změně 
STL na NTL. Plynovodní potrubí je označeno výstražným 
žlutým proužkem. 
 Sdělovací kabel je veden od skříně, umístěné na veřejném 
pozemku až do objektu.  
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b) Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky 
 Veškeré polohové údaje jsou zakresleny ve výkresu C3 – 
Koordinační situace. Při realizaci sítí budou dodrženy 
minimální vodorovné i svislé vzdálenosti jednotlivých sítí, tak 
aby nebyla ohrožena bezpečnost a provozuschopnost. 
Požadavky správného umístění sítí uvádí vlastníci sítí ve 
vydaných stanoviscích. Vše musí být v souladu s ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 Délka přípojky vodovodu, od veřejného řadu k vodoměru je 6 
m. 
 Délka přípojky kanalizace je 8,5 m. 
 Délka připojovacího plynovodního potrubí od sítě k HUP je 2,7 
m. 
 Délka napojení silového kabelu od veřejné sítě 
k elektroměrné skříni je 3,3 m.  

B.4. Dopravní řešení  
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro 

přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace 
 Ulicí Oldřišky Keithové probíhá stávající místní asfaltová 
komunikace III. třídy šířky 6 m. V ulici nejsou žádné chodníky 
pro pěší ani označená parkovací místa. Nejsou zde zhotovena 
ani žádná speciální bezbariérová opatření. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 Pozemek bude na stávající komunikaci napojen pomocí 
příjezdové cesty. Jedná se o zpevněnou cestu, která je 
vydlážděná velkoformátovými betonovými dlaždicemi. Šířka 
příjezdové cesty je 4 m. 

c) Doprava v klidu 
 V ulici nejsou zřízena žádná parkovací místa, zároveň ale není 
dopravním značením parkování omezeno, ani zakázáno.   
Navrhovaný objekt je řešen jako rodinný dům s garáží pro 
jeden osobní automobil. Další možnost parkování umožňuje 
příjezdová cesta. Obdobně jsou řešeny i ostatní objekty v ulici. 
Domy mají vlastní garáž, další parkování je umožněno na 
příjezdových cestách. 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 Chodníky pro pěší nejsou v ulici postaveny, samotná ulice 
však není nijak zatížena dopravou a chodcům na silnici tak 
nehrozí žádné velké riziko. Pro pěší je objekt s komunikací 
spojen přístupovým chodníčkem šířky 1,7 m, na který navazuje 
žulové terénní schodiště o stejné šířce.  
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 Cyklistické stezky nebyly součástí řešení projektu. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících úprav 

a) Terénní úpravy 
 Na pozemku jsou předpokládány rozsáhlé terénní úpravy a 
zemní práce, kvůli osazení objektu na pozemek. Velké 
množství zeminy je nutno odtěžit. Ornice bude po dobu 
výstavby uskladněna na pozemku a po dokončení všech prací 
bude rozprostřena na pozemku. Vzhledem ke svažitosti 
terénu a charakteru terénních úprav byly pro zajištění stability 
navrženy opěrné gabionové stěny. Tyto stěny vymezují 
prostor pro terasu v 1.NP a taky příjezdovou cestu v 1.PP. Pro 
sklon svahu byl použit úhel 29°. 

b) Použité vegetační prvky 
 Nezastavěná část pozemku bude využívána jako zahrada. 
Plocha bude zatravněna a osázena drobnými dřevinami a 
květinami, dle přání inverstora. Záměrem je, aby osázená 
vegetace nabízela dostatek soukromí a stínu, ale aby nebránila 
výhledu na město. 

c) Biotechnická opatření 
Nepředpokládá se potřeba žádných biotechnických 
opatřeních. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, voda, odpady a půda 

Existence stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí, nebude ohrožovat kvalitu ovzduší, podzemní 
vody, půdy ani nebude produkovat nebezpečný odpad. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
 Na pozemku se nachází pouze drobné náletové dřeviny, 
nejsou zde žádné vzrostlé ani památné stromy, které by 
bylo třeba na pozemku ponechat a zajistit odpovídající 
opatření pro jejich ochranu. Nebyla zjištěna přítomnost 
chráněných rostlin a živočichů. Stavba tedy nebude 
narušovat funkci stávajícího ekosystému. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt neleží v bezprostřední blízkosti chráněného území 
Natura 2000, na které by mohl mít vliv. Nejbližším územím, 
které je součástí soustavy Natura 2000 je Kamenný Vrch, 
stavba ovšem nebude mít na toto území žádný vliv. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 
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Není řešeno. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o 

integrované prevenci, základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Není řešeno. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 
předpisů 
Nejsou vyžadována a ani navrhována žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Nejedná se o stavbu, která by byla dotčena požadavky civilní 
ochrany. 

B.8. Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 

zajištění 
Pro potřeby staveniště budou zřízeny staveništní přípojky 
elektrické energie a vodovodu. 

b) Odvodnění staveniště 
 Hladina podzemní vody leží pod úrovní základové spáry, 
nepředpokládá jí se žádné speciální opatření. Pracovní 
prostor stavební jámy bude ve spádu 2%, případná voda 
bude odtékat po spádu k okraji jámy a odtud ji bude možné 
odčerpat ponorným čerpadlem.  
 V případě silných přívalových dešťů, které by naplnily 
stavební jámu vodou, bude voda opět odčerpána ponorným 
čerpadlem.  
 Zpevněné plochy na staveništi budou ve spádu a budou 
odvodňovány na volný terén. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci 
pomocí zpevněného sjezdu. Staveniště bude napojeno na 
elektrické vedení pomocí staveništní přípojky – rozvaděče el. 
energie, bude zřízena staveništní přípojka pro odběr vody. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Výstavba zvýší prašnost i hlučnost v okolí. Stavební práce, 
které budou vyžadovat použití těžké techniky zvyšující 
hladiny hluku a prašnosti, budou použity jen v takovém 
časovém intervalu, aby nedošlo k překročení hygienických 
limitů. Stavební práce budou probíhat ve všední dny, od 
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pondělí do pátku, v době od 8:00 do 18:00. Všechny práce 
budou prováděny tak, aby zvýšená prašnost a zvýšené 
hladiny hluku a otřesů co nejméně obtěžovaly okolí. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související 
asanace, demolice, kácení dřevin 
 Staveniště musí být oploceno plotem výšky min. 1,8 m, 
vjezd musí být označen dopravní značkou, která veškerou 
dopravní obsluhu i chodce upozorňuje na výjezd ze stavby.  
 Všechny stroje musí splňovat technické požadavky, aby 
nedocházelo k úniku olejů a rovných látek, které by mohly 
kontaminovat půdu a ohrozit životní prostředí. 
 Během výstavby budou stroje použity jen po dobu 
nezbytně nutnou tak, aby nebyly překročeny hygienické 
limity.  
 Všechny stroje vyjíždějící ze stavby musí být očištěny, aby 
nedocházelo ke znečistění přilehlého okolí a veřejné 
komunikace. 
 Z pozemku budou, před zahájením stavebních prací, 
odstraněny všechny náletové dřeviny. K odstranění bude 
použita motorová pila a křovinořez.  
 Všechny odpady budou zařazeny do odpovídající kategorie 
podle katalogu odpadů vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu 
odpadů a zrecyklovány v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
 Kvůli charakteru pozemku bude nutno zřídit dočasný zábor 
veřejného prostranství přiléhajícího k pozemku, na kterém 
bude postaveno zařízení staveniště. Z důvodu omezených 
prostorových podmínek  nebude možné skladovat velké 
množství stavebního materiálu na staveništi. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou stanoveny žádné požadavky na bezbariérové 
obchozí trasy. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 
při výstavbě, jejich likvidace 
 Stanovení maximálního množství produkovaných odpadů 
není předmětem bakalářské práce. 
 Druhy odpadů, které budou vznikat podle Katalogu odpadů 
budou zejména: 
17 Stavební a demoliční odpady 
20 Komunální odpady 
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02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví 
a myslivosti 
Odpady budou odvezeny do sběrných suroviny nebo na 
skládku odpovídajícího druhu.  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 
Bilance zemních prací není v rámci projektu řešena. Před 
zahájením prací bude provedena skrývka ornice, která bude  
uložena na pozemku. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na ochranu 
životního prostředí. Likvidace odpadů musí být v souladu se 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech. Provoze strojů nesmí 
dojít k překročení povolených hygienických limitů hluku, 
prašnosti a vibrací.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 Všechny práce na staveništi musí být vykonávány osobami 
s odpovídající kvalifikací, které byly řádně proškoleny o 
BOZP. Všichni pracovníci musí při práci používat OOPP a 
dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce. 
 Jedná se o: 

NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích ve znění NV č. 136/2016 Sb. 
NV č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení , přístrojů a nářadí 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 
staveb 
Výstavbou navrhovaného objektu nejsou dotčeny žádné 
stavby, kvůli kterým by bylo třeba dělat dodatečné úpravy 
pro jejich bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Není třeba dělat dopravní inženýrská opatření. Výjezd ze 
staveniště bude označen odpovídající značkou, aby došlo ke 
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zvýšení opatrnosti řidičů i chodců. Řidiči strojů vyjíždějících 
ze staveniště budou brát zřetel na dopravní situaci v ulici. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – 
provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 Nejsou vyžadovány speciální podmínky pro provádění 
stavby. Musí být dodrženy hygienické limity akustického 
tlaku, dále pak všechny požadavky na ochranu životního 
prostředí a požadavky na ochranu zdraví. Stavba bude 
prováděna tak, aby nedošlo k porušení žádných předpisů, a 
aby bylo okolí co nejméně ovlivněno průběhem stavebních 
prací.  

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup prací bude následující: 
1. Přípravné práce – oplocení staveniště, zařízení staveniště 
2. Zemní práce-skrývka ornice, vytyčení, výkopové práce 
3. Provádění základových konstrukcí 
4. Provádění svislých a vodorovných konstrukcí 
5. Instalace, rozvody 
6. Dokončovací práce 
7. Likvidace zařízení staveniště 
8. Sadové úpravy, kontrola a napravení nedostatků 
Nejsou stanoveny žádné dílčí rozhodující termíny, stavba 
bude probíhat v jedné etapě. 

B.9. Celkové vodohospodářské řešení 
 Dešťová voda bude odváděna do retenční nádrže o objemu 
2,78 m3, dále může být využita k zavlažování zahrady, přebytek 
odteče do jednotné kanalizace. 
 Voda ze zpevněných ploch bude gravitačně odváděna na 
okolní terén, vjezd do garáže je opatřen žlabem, který je 
napojený na dešťovou kanalizaci.  
 Splašková voda je gravitačně odváděna do jednotné 
kanalizace. 
 Svažitý terén neumožnil návrh vsakovacího zařízení na 
pozemku. Pokud by byl tento systém na pozemku instalován, 
hrozilo by podmáčení půdy a její následný sesuv. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Navrhovaný objekt je rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu. Dům je 
postaven ve svažitém terénu, má celkem tři podlaží-dvě nadzemní a 
jedno podzemní. Zastřešen je plochou vegetační střechou, která je 
spojena s terénem. Objekt je pouze částečně podsklepen. Suterén 
slouží jako technické zázemí, je v něm umístěna i garáž pro jeden 
osobní automobil, 1.NP je společenskou částí domu, 2.NP je zónou 
klidovou. 
D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 
řešení 
Architektonické řešení 
 Půdorys objektu je jednoduchý obdélník. Tvar vychází z požadavku na 
osazení do terénu tak, aby byla stavba co nejvíce zapuštěna do svahu. 
Obdélník tak nabízí optimální podmínky pro vytvoření vhodné 
dispozice. Při návrhu byla snaha vytvořit vzdušný a otevřený prostor, 
který bude vizuálně propojen s exteriérem pomocí velkých 
prosklených ploch. 
 Každé patro navrhovaného domu plní jinou funkci. Technické patro je 
podzemní patro. Zde se nachází garáž, prádelna, sklad a technická 
místnost. První nadzemní podlaží je společenskou zónou, je zde pokoj 
pro hosty a obývák s kuchyní. Druhé nadzemní podlaží je soukromý 
prostor, jedná se o klidovou zónu, kde se nachází pokoje pro děti a 
ložnice rodičů. Z dětských pokojů je možné vyjít na terasu. 
 Okna všech obytných místností jsou orientována na jižní fasádu domu. 
Jedná se o jedinou stěnu, která není v kontaktu se zeminou. Díky 
orientaci pozemku vůči poloze centra města a dispozičnímu umístění 
všech obytných místností právě na tuto stranu domu, je z místností 
výhled na centrum Brna. Zároveň je v nich po většinu dne dostatek 
přirozeného denního světla. 
 Stabilita terénu je zajištěna opěrnými stěna z gabionových košů. 
 Konstrukční systém je navržen jako kombinace zděného systému 
z keramických tvárnic a zděného systému z tvarovek ztraceného 
bednění. 
 Střecha je řešena jako vegetační, namísto systémového substrátu se 
předpokládá použití vytěžené zeminy z pozemku, aby vegetace střechy 
maximálně odpovídala přirozené vegetaci oblasti. Stavba tak opticky 
skutečně „splyne“ s okolním prostředím. 
Výtvarné řešení 
Jednoduchost je zachována i ve výtvarném řešení, fasáda je omítnutá 
bílou probarvenou omítkou. Barevným kontrastem na fasádě jsou 
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okna a dveře s hliníkovým rámem v provedení šedé metalízy. Stavební 
prvky, které jsou součástí zahrady, tj. příjezdová cesta, terasa, 
gabionové stěny a terénní schodiště, jsou z materiálů v šedém odstínu, 
dřevěná terasa bude v průběhu své životnosti postupně měnit barvu 
z hnědé do stříbrné. 
 Zajímavým prvkem na fasádě jsou skleněná zábradlí na francouzských 
oknech. 
Materiálové řešení 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako betonové z betonu C20/25, 
v některých částech jsou základové pasy navýšeny o řadu tvarovek 
ztraceného bednění. Tvarovky jsou vyplněny betonem C20/25. 
 Obvodové zdivo je řešeno jako kombinace dvou materiálů. Stěny, 
které jsou v kontaktu se zeminou, byly navrženy ze tvarovek 
ztraceného bednění Best 30 tl. 300 mm. Tvarovky jsou na sebe 
skládány nasucho, jsou provázány betonářskou výztuží z oceli B500B 
v obou směrech a vyplněny betonem třídy C20/25. Jižní stěna, jediná 
po celé výšce v kontaktu se vzduchem, je řešena jako keramická 
z tvárnic Porotherm 30 AKU na maltu pro tenké spáry Profi. Obvodový 
plášť je zateplen systémem ETICS. Opět byly použity dvě materiálové 
řešení. Keramická stěna je zateplena izolantem z minerální vlny 
Rockwool Frontrock Max E tl. 150 mm. Stěny z tvarovek ztraceného 
betonu izoluje deska Synthos XPS Prime tl. 150 mm. Vnitřní nosné i 
nenosné zdivo je keramické. Nosné stěny jsou vyzděny z tvárnic 
Porotherm 30 AKU, stěna mezi garáží a zbytkem suterénu je z tvárnic 
Porotherm 30 Profi. Příčky jsou z tvárnic Porotherm 14,5 Profi.  
 Stropy jsou skládané z keramobetonových nosníků POT a keramických 
vložek MIAKO celkové tloušťky 250 mm. 
 Schodiště jsou navrženy jako železobetonové s nadbetonovanými 
stupni.  
 Střecha je plochá vegetační, tepelně izolační vrstva i spádová vrstva je 
tvořena deskami a spádovými klíny z minerální vlny. Hydroizolační 
vrstva je souvrství dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů. Namísto 
systémového substrátu je ve skladbě střechy navrženo použití zeminy, 
který byla vytěžena na pozemku.  
 Terasa ve 2.NP má nášlapnou vrstvu z prken tropické dřeviny garapa, 
nosný rošt terasy je vynášen plastovými rektifikačními podložkami 
s nivelací, která vyrovnává spád. Hydroizolační vrstva je z mPVC fólie 
Fatrafol. Terasa je zaizolována polystyrenem Isover EPS 200 S tl. 120 
mm, spádová vrstva je tvořena EPS spádovými klíny Styrotrade.  
 Zdivo, které je v kontaktu se zeminou a základy jsou chráněny proti 
vlhkosti a proti pronikání radonu vrstvou SBS modifikovaného 
asfaltového pásu tl. 4 mm. 
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 Terasa přiléhající k 1.NP má nášlapnou vrstvu z prken tropické dřeviny 
garapa, nosný rošt je vynášen zemními vruty. Terénní schodiště je 
z řezaných žulových bloků v šedé barvě. Příjezdová cesta a chodníček 
je z velkoformátové betonové dlažby CSB Formela XL v bílé barvě. 
Gabionové koše jsou vyplněny kamenivem v hnědo-šedé barvě. 
 Zábradlí na terase a u francouzských oken je skleněné s hliníkovým 
nosným rámem. 
 Okna i dveře jsou hliníková v barevném provedení stříbrná metalíza.  
 Žlab i svod jsou z pozinkovaného plechu ve stejném barevném 
provedení – stříbrná metalíza. 
 Vnitřní stěny jsou omítnuty a natřeny na bílo. Nášlapná vrstva podlah 
je z laminátových prken Quickstep v barevném provedení dub a 
z keramické dlažby Rako Travertin. 
 Interiérové dveře jsou dřevěné.  
Zábradlí u schodiště z 1.NP do 2.NP je navrženo jako celoskleněné 
s bočním kotvením. U schodiště z 1.PP do 1.NP je naistalována 
celoskleněná lehká příčka, na protější stěně je namontováno ocelové 
madlo. 
 Přesné skladby konstrukcí jsou uvedeny ve výpisu skladeb konstrukcí 
v dokladové části. 
Dispoziční a provozní řešení 
 Do objektu vedou dva vchody – hlavní v 1.NP vchodovými dveřmi a 
vedlejší přes garáž v 1PP.  
 V 1.PP se nachází garáž pro jeden osobní automobil a kola, z garáže 
vedou jedny dveře do skladu, druhé do chodby se schodištěm. 
Z chodby je přístupná prádelna a technická místnost. Schodiště vede 
na chodbu v 1.NP je hlavnímu vchodu. Chodba funkčně odděluje dva 
prostory s různým účelem. Nalevo od schodiště je umístěn pokoj pro 
hosty s vlastní koupelnou. Napravo od schodiště jsou místnosti pro 
osobní hygienu a obývací pokoj s kuchyní, ze kterého je možné vyjít na 
terasu. Za schodištěm je úklidová místnost. Součástí kuchyně je i spíž 
pro skladování potravin. U severní stěny v prostoru obývacího pokoje 
s kuchyní je situováno schodiště do 2.NP. V tomto podlaží se nacházejí 
celkem dva dětské pokoje se společnou koupelnou. Dále je zde ložnice 
rodičů, která má vlastní šatnu a koupelnu.  
 Z dispozičního řešení plyne, že každé patro má jinou provozní funkci. 
Suterén je technické zázemí, 1.NP je společenskou zónou, 2.NP je 
zónou klidovou. 
 Objekt bude pomocí přípojek připojen na vodovodní řad, kanalizaci, 
plynovodní síť a na elektrickou síť. Do objektu bude zaveden i sdělovací 
kabel. Vodoměrná šachta, elektroměrná šachta a HUP se nachází na 
hranici pozemku.  
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 Větrání objektu je převážně přirozené – okny. Místnosti, které 
neumožňují přirozené odvětrání jsou větrány pomocí větracího potrubí 
s ventilátorem. Takto je řešeno odvětrání garáže a technické místnosti, 
hygienických místností v 1.NP i 2.NP. Na větrací potrubí je připojena i 
kuchyňská digestoř. 
 Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem o výkonu 50 
kW. Místnosti budou vytápěny otopnými tělesy. Kotel bude ohřívat 
vodu pro spotřebu i vytápění. 
D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 
Rodinný dům není navržen jako bezbariérový. 
D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
Zemní práce 
 Zemní práce budou složitou částí stavebního procesu,  kvůli 
prudkému sklonu svahu, na kterém pozemek leží. Nejdříve bude skryta 
ornice v celkové tloušťce 200 mm. Následně budou zahájeny výkopové 
práce. Stavební jámu bude třeba zapažit záporovým pažením, 
konstrukce bude zajištěna zemními kotvami, které budou umístěny 
celkem ve třech řadách. Ze statických důvodů se pažení na severní 
straně pozemku nebude odstraňovat. Pracovní prostor bude 2 m.  
 Následně budou vykopány rýhy pro základové pasy a výkopy pro 
přípojky inženýrských sítí. Výkopové práce budou prováděny strojně 
pomocí těžké techniky. Začištění bude prováděno ručně. Před betonáží 
je nutno očistit, srovnat a případně odvodnit základovou spáru.  
Základy 
 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu 
C20/25. Základová spára leží ve dvou různých výškových úrovních, 
protože se jedná o částečně podsklepený objekt. Změna úrovně 
základové spáry je řešena postupným stupňováním. Před samotnou 
betonáží se do výkopu uloží zemnící pásek, prostupy základovými 
konstrukcemi je třeba řádně utěsnit. Základové pasy budou spojeny 
podkladní betonovou deskou vyztuženou kari sítí 150x150x6 mm. Proti 
vlhkosti a zemnímu radonu jsou základy izolovány SBS modifikovaným 
pásem tl. 4 mm. Gabionové opěrné stěny budou také založeny na 
základových pasech, ty jsou spojeny se základy rodinného domu. Šířka 
základového pasu pod gabionovou stěnu odpovídá její tloušťce, tj. 300 
mm. Výpočet základových pasů pro navrhovaných objekt je v součástí 
přílohové části.  
Svislé nosné konstrukce 
 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy ze dvou materiálů. Suterénní 
zdivo a zdivo, které je v kontaktu se zeminou, je navrženo z tvarovek 
ztraceného bednění BEST 30 tl. 300 mm. Tvarovky budou proloženy 
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vázanou betonářskou výztuží z oceli B500B (návrh dle statického 
výpočtu) v obou směrech a vyplněny betonem C20/25. Zbytek nosné 
konstrukce je vyzděný z keramických bloků Porotherm 30 AKU. Stěna 
mezi garáží a chodbou je z tepelně technických důvodů vyzděna 
z bloku Porotherm 30 Profi. Keramické tvárnice jsou zděny na maltu 
pro tenké spáry. Tvarovky ztraceného bednění se skládají nasucho na 
sráz.  
 Obvodové stěny ležící pod úrovní terénu jsou zaizolovány proti zemní 
vlhkosti a zemnímu radonu SBS modifikovaným pásem tl. 4 mm. Plášť 
je tepelně zaizolován systémem ETICS. Keramické stěny jsou zatepleny 
deskami z minerální vlny Rockwool Frontrock Max E tl. 150 mm, 
betonové stěny jsou zatepleny deskami z polystyrenu Synthos XPS 
Prime tl. 150 mm.  
Vodorovné konstrukce 
Stropy jsou řešeny jako systémové skládané z keramobetonových 
nosníků POT a keramických vložek MIAKO. Tloušťka stropní konstrukce 
je 250 mm, nosná konstrukce terasy ve 2.NP je tloušťky 210 mm. 
Nadbetonávka je vyztužena kari sítí 150x150x6 mm. 
 Součástí stropů je i pět skrytých průvlaků, čtyři jsou řešeny jako 
obetonované ocelové profily, jeden je klasický železobetonový. 
 Prostupy jsou řešeny vynecháním vložky nebo vytvořením ztužujícího 
žebra pomocí vložky snížené. Stropní konstrukce o rozpětí větším než 7 
m jsou vyztuženy ztužujícím žebrem a kari síť je nahrazena vázanou 
betonářskou výztuží.  
Schodiště 
 Schodiště jsou navržena jako monolitické železobetonové desky 
s nadbetonovanými stupni. Výztuž schodiště musí být dostatečně 
provázána se stropní konstrukcí.  
Střecha a terasa 
 Střecha je plochá vegetační. Zemina vytěžená na pozemku bude 
použita jako vrstva střešního substrátu, na střeše tak poroste vegetace, 
která se přirozeně se vyskytuje v oblasti. Pojistná hydroizolační vrstva 
je navržena z SBS modifikovaného pásu, hydroizolační vrstva je 
tvořena souvrstvím dvou asfaltových pásů, kdy horní je odolný proti 
prorůstání kořínků. Spádová vrstva je vytvořena ze spádových 
střešních klínů z minerální vlny, spád jsou 2%. Tepelně izolační vrstva je 
navržena z desek minerální vlny Rockwool v celkové tloušťce 240 mm. 
Konstrukce atiky jsou dvě, jedna klasická přiznaná s klempířským 
oplechováním. Druhá je skrytá. Skrytá atika je v místě styku střech 
s terénem. Konstrukčně je řešena tak, že okraj je zpevněn konstrukcí 
z OSB desek, v tomto místě je spojena svislá hydroizolace stěny 
s vodorovnou hydroizolací střechy.  
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 Terasa ve 2.NP má nášlapnou vrstvu z terasových prken garapa, 
nášlapná vrstva není ve spádu, spád 2 % vyrovnávají rektifikační 
podložky s nivelací. Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena m-PVC fólií 
Fatrafol. Fólie je ukončena na okapnici natavením na poplastovaný 
plech, u okna je ukončena natavením na profil z poplastovaného 
plechu. Tepelná izolace je tvořena vrstvou polystyrenu EPS 200 S tl. 20 
mm, spád je vytvořen pomocí EPS spádových klínů. Hydroizolační 
vrstva je od tepelně izolační vrstvy separována geotextílií, aby reakcí 
těchto dvou materiálů nedocházelo k uvolňování změkčovadel z fólie a 
tím k degradaci materiálů.   
Svislé nenosné konstrukce 
 Příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm 14,5 Profi na maltu pro 
tenké spáry. Na chodbě v 1.NP je u schodiště použita lehká skleněná 
příčka.  
Podlahové konstrukce 
 Skladby podlahových konstrukcí jsou navrženy tak, aby odpovídaly 
druhu provozu místnosti. Ve všech obytných místnostech a 
komunikačních prostorech je navržena nášlapná vrstva z laminátových 
prken. V hygienických místnostech je dlažba. Dlažba převažuje i 
v místnostech v suterénu, kromě garáže a skladu, zde byla navržena 
litá podlaha z betonu ošetřená nátěrem. Podlahy na zemině jsou 
zaizolovány tepelným izolantem. Podlahy na stropech jsou opatřeny 
tlumící podložkou pro redukci kročejového hluku. Podrobné řešení 
skladeb podlahových konstrukcí je v přílohách - Výpis skladeb 
konstrukcí. 
Výplně otvorů 
 Okna i dveře v obvodovém plášti jsou hliníková s izolačním trojsklem 
zn. Schueco. Garážová vrata jsou sekční zn. Lomax. Vnitřní dveře jsou 
dřevěné, plné s obložkovou zárubní. Vnější parapety jsou tažené 
hliníkové, vnitřní dřevotřískové. Výpis všech prvků včetně rozměrů viz 
Výpis oken a truhlářských výrobků, Výpis dveří, Výpis klempířských prvků. 
Úprava povrchů 
 Vnitřní stěny a stropy budou omítnuty jednovrstvou 
vápenocementovou omítkou tl. 10 mm, barevná úprava bude dle 
požadavků investora. V hygienickým místnostech budou stěny 
opatřeny obkladem. Fasádní omítka je silikátová v bílé barvě.  Při 
aplikaci je nutné dodržet požadavky výrobců, aby byla zajištěna 
správná funkce a trvanlivost.  
D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 
prostředí 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. Stavební práce budou probíhat dle 
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předepsaných technologických postupů, kvalifikovanými pracovníky, 
kteří byli proškolení o BOZP.  
D.1.1.a.6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika – hluk, vibrace – popis řešení, hospodaření s energiemi, 
ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Navrhovaný objekt vyhoví všem požadavkům, výpočty a technické 
zprávy jsou součástí přílohové složky č.6 – Stavební fyzika. 
D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Řešeno v samostatné příloze, viz složka D.1.3 – Požárně bezpečnostní 
řešení 
D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 
požadované jakosti provedení 
 Veškeré materiály, které budou použity pro stavbu budou odpovídat 
všem technickým požadavkům, dokladem budou technické listy a 
prohlášení o shodě, které poskytuje výrobce.  
 Materiály i výrobky budou zabudovávány dle předepsaných 
technologických postupů, stavební práce budou provádět pouze 
proškolení a kvalifikovaní pracovníci s odpovídajícím vzděláním, 
osvědčením a praxí. 
D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 
požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí. 
Nejsou navrhovány žádné netradiční konstrukce, které by vyžadovaly 
netradiční technologický postup. 
D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
zhotovitele 
 Na základě projektové dokumentace pro provádění stavby a reálné 
zaměření hrubé stavby zhotovitel zpracuje dokumentaci pro okenní 
otvory a HS portály. Dokumentace bude obsahovat detaily osazení 
okna – vyřešení utěsnění okenní spáry, způsob kotvení. Dokumentace 
bude schvalována investorem před výrobou prvků. 
D.1.1.a.11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek. Pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy 
a normami 
Není požadováno. 
D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 0532 – Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních 
konstrukcí a v budovách. Požadavky. 
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ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 
ubytování 
ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 
stavebních konstrukcí  
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 1901 – Navrhování střech 
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Závěr 
 Cílem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby a provedení potřebných posudků z hlediska požární 
bezpečnosti a stavební fyziky.  
 Při zpracovávání bakalářské práce jsem se snažila aplikovat všechny 
vědomosti, které jsem získala v průběhu bakalářského studia. 
Nejasnosti jsem se vždy snažila zkonzultovat s vedoucím práce, 
popřípadě jsem se je snažila najít v literatuře či na internetových 
stránkách. 
 Během navrhování došlo k řadě materiálových změn, zejména 
obvodových konstrukcí, které musí odolávat působení zemního tlaku, 
nakonec je převažující část stěn ze ztraceného bednění. Volba 
skládaných stropů z POT nosníků a vložek MIAKO byla cílená, jelikož 
jsem si návrh tohoto systému chtěla vyzkoušet.  
 Dispoziční řešení bylo zkomplikováno specifickým osazením do terénu, 
které mi umožnilo umístit okna pouze na jednu stranu. Svažitý terén 
pozemku zkomplikoval i návrh základů, konkrétně řešení stability stěn 
stavební jámy. Výkopy sice nebyly předmětem bakalářské práce, ale 
v řezech bylo nutno vyřešit aspoň odhad zapažení stavební jámy. Po 
odborné konzultaci bylo vybráno pažení pomocí záporové stěny, 
alternativně by šlo realizovat i tryskové pažení.  
 Výstupem je textová a výkresová část včetně požadovaných posudků, 
vše provedeno v souladu s platnými vyhláškami a normami.  
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