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Abstrakt 

Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou 

studii polyfunkčního domu na ulici Křenová v Brně. Zadaná stavební parcela se nachází mezi 

ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. Navrhovaný komplex tří objektů navazuje na stávající 

zástavbu, ukončuje uliční blok a tvoří částečně uzavřený dvůr osázený zelení.  

Objekty A a B na jižní a východní straně jsou tvořeny souborem na sobě pravidelně 

naskládaných buněk, obsahujících byty orientované do na jih, východ i západ. Přízemní patra 

obou budov mají jednoduchý půdorys odpovídající tvaru uliční čáry. Tyto patra jsou určeny 

pro administrativu a služby. Objekt C na severní straně je určen pro administrativu. V přízemí 

tohoto domu je vjezd do dvou podzemních podlaží určených pro parkování.  

  

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, modulární architektura, garsonka, 

mezonetový byt, administrativa, provětrávaná fasáda, terasa, kombinovaný nosný systém  

  

  

  

Abstract 

The bachelor thesis is based on the studio project of residential buildings. The project 

develops architectural study of multifunctional house on the Křenová street in Brno. Entered 

building site is located between the streets Křenová, Vlhká and Skořepka. The designed 

complex of three buildings are connected to the existing buildings. They also terminate street-

block and they create partially enclosed courtyard, which is planted by greenery. 

Objects A and B on the southern and eastern side are formed in a regular set of stacked cells. 

They contain apartments which are oriented to the south, east and west. Ground floors of both 

buildings have a simple platform,which is corresponding to the shape of street line. These 

floors are intended for administration and services. Building C on the north side is designed 

for administration. On the ground floor of this house is the entrance into two underground 

floors for parking. 

  

Keywords 

Multifunctional House, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, modular architecture, one-room 

apartment, maisonette apartment, administration, ventilated facade, terrace, combined support 

system  
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Úvod: 

Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu na ulici Křenová v Brně.  V první fázi 

návrhu jsem se zabývala možností mobilního bydlení a možností bydlení v modulárně 

předdefinovaných buňkách. V průběhu práce jsem přehodnotila vhodnost tohoto návrhu a změnou 

konstrukce a modulů jsem vytvořila prostorově výrazný a členitý objekt, který odpovídá standardům 

obytných staveb. Hlavní funkcí objektu je bydlení, ale je zde také prostor pro administrativu a veřejné 

služby. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Základní identifikační údaje stavby:  
 

Název a místo stavby 

Název stavby: Polyfunkční dům 

Místo stavby: Brno, Křenová ulice, číslo parcely č. 1107/1, 1107/3, 1107/4 a 1107/5 

 

Účel stavby 

Novostavba polyfunkčního domu  

 

Projektant 

Nikola Bazelová 

 

Místo a datum vypracování technické zprávy 

Brno, 3.2.2012 

 

Podklady pro zpracování projektu 

Architektonická studie 

Požadavky investora 

Snímek z katastrální mapy 

 

Základní údaje o stavbě: 

Výška atiky: 19,470m 

Celková plocha stavebního pozemku: 3 815m
2
 

Celková zastavěna plocha: 2 260,7 m
2
 

Zastavěna plocha  

o objektu A: 638,7 m
2
 

o objektu B: 723,7 m
2
 

o objektu C: 186 m
2
 

Podlažní plocha  

o objektu A: 5 101 m
2
 

o objektu B: 5 789,2 m
2
 

o objektu C: 1 302 m
2
 

Obestavěny prostor   

o objektu A: 12 390,3 m
3
 

o objektu B: 14 032 m
3
 

o objektu C: 3 273 m
3
 

o suterén: 13 654,2 m
3
 

 

Charakter stavby: novostavba, bydlení  

 

2. Základní charakteristika stavby: 

 
Řešené místo leží v městské části Trnitá v blízkosti centra města, východně od Hlavního 

nádraží nedaleko městské okružní třídy Koliště. Parcela je přístupná automobilem z ulice 

Skořepka, odbočením z ul. Vlhká a Křenová, která navazuje na Koliště a na komunikaci II. 

třídy Ostravská. Při využití městské hromadné dopravy je nejbližší zastávka Vlhká.  Pro pěší 

je ideální využit chodníky podél budov. Teren parcely je rovný. V blízkosti se nachází několik 

pohostinství, různé služby a obchody menšího charakteru. Dopravní dostupnost je dobra. 

Parkovaní je v této lokalitě problémové a většinou je řešeno většinou parkováním podél 

komunikace.  



Navrhovaná stavba by měla být výrazným prvkem v okolí, ale v rámci dodržení 

urbanistických a typologických požadavků by neměla narušovat ráz okolní starší zástavby. 

Většina staveb v blízkosti je tří až pětipodlažní, k čemuž bylo přihlédnuto při návrhu stavby. 

Sousední pětipodlažní domy díky své celkové výšce umožnily navrhnout 

objekty o šesti a pěti nadzemních podlažích a plochou střechou tak, aby objekt výrazně 

nepřesahovaly výšku stávajícího domu.  

Celý komplex zahrnuje celkem tři objekty, které svými odstupy vytvářejí průchody do 

vnitřního dvora, kde je vysázena zeleň. Dvůr je objekty A a B chráněn od hluku z ulice 

Křenová, naopak je částečně otevřen do ulice Skořepka.  

Objekt A na jižní straně pozemku a objekt B (dále řešen v technické zprávě) na východní 

nekopírují stavební čarou linii okolních domů, nicméně uliční čára je díky jednoduchosti 

přízemních částí plynulá. Objekt C na severní straně parcely kopíruje jak stavební tak uliční 

čáru. Díky členité fasádě vyšších pater objekty A a B částečně zasahují do před prostoru 

parcely jak směrem do ulice, tak do dvora.  

Objekt je obložen Cembonitovými deskami šedé barvy v kombinaci s hliníkovými profily 

oken a skleněným zábradlím. Okna objektů A a B budou doplněny vertikálním stínícím 

systémem. 

 

3. Dosavadní vyuţití pozemku a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o  

majetkoprávních vztazích  

 

Momentálně se jedná o parkovací plochu při ulici Skořepka a Křenová v Brně.  

Pozemek je na rovinatém území.  

 

4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na technickou a dopravní  

infrastrukturu  

 

Objekt bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu z ulice  

Skořepka. V přípravné fázi stavby byly provedeny požadované průzkumy staveniště.  
 

5. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu  
 

Projektantem byly navrženy takové materiály a konstrukce, jejich vlastnosti  

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba nebude  

narušovat urbanistický ráz okolí.  

 

Výstavba bude prováděna podle platných norem a v souladu se Stavebním zákonem  

č.183/2006 Sb. Dále dle vyhlášky 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích  

na výstavbu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1  Zhodnoceni staveniště 

 

Polyfunkční dům se bude nacházet na parcele č. 1107/1 na ulici Křenové v Brně. Momentálně 

se jedná o parkovací plochu, která je ze západní strany obklopena bytovými domy. Pozemek 

je lemován ulicemi Křenová, Vlhká a Skořepka. 

 

1.2 Urbanistické řešeni a architektonické řešeni stavby a pozemků s ni 

souvisejících 

 

Jedná se o nepravidelnou čtyřúhelníkovou parcelu, tvořící nároží stávajícího bloku. Pozemek 

je ze západní strany ohraničen dvěma nepodsklepenými obytnými pětipodlažními  domy a 

zahradou (stavebně oddělený dvůr). Terén je rovinatý. Na parcele se nenachází žádné dřeviny 

nebo keře.  

Jelikož se jedná o ukončení bloku, bylo nutné zvážit únosnou míru zastavění pozemku 

vzhledem k možnému stínění objektů. Vzhledem k těmto poznatkům jsou prostory pro 

bydlení orientovány do vyšších pater. Parkování je v této lokalitě řešeno většinou podél 

komunikací nebo malými garážemi starší zástavby. 

Velkým problémem je zde také hluk a znečištění, které jsou následkem rušné dopravy. Pro 

potlačení těchto faktorů bude na východní straně pozemku vysázena zelen , která bude 

zamezovat přímému kontaktu bydlení s rušnou komunikací.(Rozbor a návrh zahradních úprav 

je řešen ve volné příloze architektonické studii). 

Novostavba polyfunkčního domu navazuje na stávající zástavbu. Jedná se o tři samostatné 

bloky, které na jižní, východní a severní straně ohraničují pozemek. Tím vytváří částečně 

uzavřený dvůr, který je dostupný průchody ze tří stran. Objekty A a B na jižní a východní 

straně jsou tvořeny souborem na sobě pravidelně naskládaných buněk, obsahujících byty 

orientované do na jih, východ i západ. Přízemní patra obou budov mají jednoduchý půdorys 

odpovídající tvaru uliční čáry. Tyto patra jsou určeny pro administrativu a služby. Objekt C 

na severní straně je určen pro administrativu. V přízemí tohoto domu je vjezd do dvou 

podzemních pater, určených pro parkování. Obousměrný vjezd do garáží je přístupný z ulice 

Skořepka. Objekt A je přístupný z ulice křenová-vstup pro administrativu, ale také ze dvora-

vstup do obytné části. Objekt B je přístupný ze všech stran- východ,západ pro kavárnu, sever, 

jih pro bydlení. Objekt C je přístupný ze dvora i z ulice Skořepka. 

 

1.3 Dispoziční řešeni 

 

Objekt B 

2.S 

Podzemní parkování-parkovací systém Shuttle park - 1ks/50 vozidel-instalace 2 systémů 

1.S 

Technická místnost pro bytový dům a strojovna auto-výtahu 

Prostor pro parkováni společně s prostorem pro ovládací zařízení systému 

Schodišťový prostor 

1.NP 

Výtah do parkovacího systému 

Schodišťový prostor 

Místnost na odpad 

Kočárkárna a kolárna 

Prostor pro schránky 



Služby – kavárna 

Schodišťový prostor 

2.NP  

Byty 1+kk 

Schodišťový prostor 

3.NP-4.np  
Byty 3+kk 

Schodišťový prostor 

5. NP-6.np 

Mezonetové byty 

Schodišťový prostor 

 

 

2. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Založení objektu bude na vrtaných pilotech v kombinaci s železobetonovou deskou. Spodní 

stavba bude po obvodě izolována pilotovou převrtávanou stěnou. Svislé nosné konstrukce 

jsou rovněž řešeny ze železobetonu a to jako skeletový systém s průvlaky v suterénu a prvním 

nadzemním podlaží a jako stěnový systém se skrytými průvlaky ve druhém až šestém 

nadzemním podlaží. Střecha je navržena jako plochá s odvodem vody pomocí odvodnovacího 

systému ukrytého ve střeše a ve fasádním systému.  

 

2.1. Zemní práce 

Po sejmutí ornice bude vybudována převrtávaná pilotová stěna, piloty budou vetknuty do 

únosné vrstvy zeminy. Po zajištění pilot zemními kotvami bude vykopána stavební jáma do 

požadované hloubky.Výkopy budou posouzeny stavebním 

dozorem a případně budou navrhnuta opatřeni při nevyhovujícím stavu. 

 

2.2. Základové konstrukce 

Základová deska bude podepřena piloty s betonovými patkami. Deska bude vyztužena, kvůli 

vztlaku zeminy a oddilatována od pilotové stěny. Deska je kombinací štěrkopískového 

podsypu, železobetonové desky s natavenou hydroizolací a betonu ztuženého KARI sítí  

s povrchovou úpravou – strojovým hlazením. Povrch je opatřen protiskluzným epoxidovým 

uzavíracím nátěrem PCI Apokor. Před betonáží je zapotřebí vynechat prostup v základových 

k-cích pro ležaté rozvody kanalizace dle projektu instalaci.  

Pilotové stěny budou srovnány torkretovým nástřikem na KARI sítě a izolovány hydroizolací 

Fatrafol 803 proti prosakování vody a tlakové vodě. 

 

2.3. Svislé konstrukce 

a) svisle nosné konstrukce 

V budově je kombinovaný skeletový a stěnový systém. V suterénu jsou použity sloupy 

550/500mm, v prvním nadzemním podlaží 450/400 mm. Ve druhém až šestém podlaží jsou 

stěny tl. 250mm. Vnitřní nosné stěny oddělující byty od chodby jsou vyzděné z tvárnic Liapor 

M 240. Tento druh konstrukce byl zvolen, aby bylo dosaženo požadované únosnosti vnitřních 

nosných stěn a byly splněny akustické požadavky. 

b) svisle nenosné konstrukce 

Jedna se o vnitřní příčky tl. 150 a 100 mm vyzdívané z akustických tvárnic Liapor. 

c) omítky a malty pro zděni 

Tvarnice budou vyzdivaný na maltu Liapor Ultravit o pevnosti 5  MPa. Vnější 

dekorativní omítka Baumit Silikattop tl. 5 mm. Vnitřní omítka je sádrová o pevnosti 



P= 2 MPa a tl. 15-20 mm 

 

2.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Ve spodních patrech je sloupový systém doplněn průvlaky. U stěnového systému jsou stropy 

se skrytými průvlaky tl. 300mm.   

Překlady nad otvory ve zdivu z lehkého betonu jsou řešeny z nosných překladů 

Liapor PN 115x115 až 240x240. V příčce je vždy jeden kus.   

V příčce tl. 100 bude nadpraží vyztuženou ocelovou tyčovou výztuží. 

 

2.5. Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

a) schodiště 

V objektu budou navržena dvě hlavní železobetonové schodiště. Jedná se o dvou ramenné  

přímé schodiště s mezipodestou a skleněným zábradlím s kovovým madlem. Počet výšek- 17 

u 2.-6.NP v obytné části, výška jednoho stupně je 179,5 mm, šířka je 285 mm. U 

administrativy je 20 stupňů , rozměr stupně 187,5 x 285 mm. V suterénu je 22 výšek o 

rozměrech 181,5x285 mm. 

b) výtah 

Výtahová šachta pro osobní výtah se strojovnou v 2.s řízený elektromotorem, nosnost 320 kg 

– 4 osoby, dveře automatické vodorovně posuvné jednostranně, konstrukční rozměr š = 850 

mm, hl = 1270 mm světlý rozměr š = 810 mm, hl = 1250 mm, v = 2000 mm. 

c) rampy 

V objektu se nacházi jedna rampa, která slouží jako nájezd do garáže v podobě převýšení 

konstrukční výšky 3950 mm z úrovně chodníku na úroveň 1.S, tedy z 0,000 na – 3,950m ve 

sklonu13%. 

 

2.6. Výplně otvorů 

Do otvorů budou osazena typická i atypická hliníková okna s izolačním dvojsklem- rám Sky-

frame 2.  Dále obložkové zárubně pro dveře vnitřní a rámové pro vnější. Atypická okna budou 

umístěna v bytech s výškou parapetu 0-185 mm. Typická okna v 6.NP budou mít výšku 

parapetu 1600 mm. Otvory v západní a východní  fasádě jsou ve výšce 2300mm ned daným 

podlažím. Jedná se o balkónové dveře posuvné nebo okna pevně zasklená.  

 

2.7. Tepelné izolace 

Extrudovaný polystyren byl použit ve skladbě ploché střechy a teras z důvodu nenasákavosti 

(tl. 100 + spádové kliny 100-170 mm). Taktéž ve skladbě žb. základové desky. 

Obvodové stěny jsou zatepleny tepelnou izolaci ROCKWOOL tl. 100 a 140 mm. 

Do vnitřních sádrokartonových příček bude vložena minerální izolace ROCKWOOL 

AIRROCK HD. Je nutné, aby byly kvalitně zatepleny veškera styčná místa různých 

konstrukci(nejlépe z vnější strany), aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů a následným 

poruchám. 

2.8. Hydroizolace 

Hydroizolace střešního pláště bude provedena z HI folie na bazi PVC-P vyztuženou 

polystyrenovou mřížkou – FATRAFOL P918 tl. 1,5 mm. Ve skladbách podlah byla 

použita PE folie proti pronikáni vlhkosti ze spodních konstrukci a přilehlých stěn. 

Podzemní stěny jsou odizolovány pomoci natavených modifikovaných asfaltových pasů 

s výztužnou skleněnou tkaninou odolnou při středním radonovém indexu. V místě 

atiky je nutné vytáhnout vodotěsnou izolaci 300 mm nad úroveň střešního pláště a 

tak zabránit pronikání vlhkosti do stěny odstřikem vody. 

 

2.9. Povrchové upravy 



a) Stěny 

Obvodové stěny jsou zatepleny kamennou vlnou ROCKWOOL, aby byly splněny 

požadavky dané nornou na prostup tepla. Následuje provětrávaný fasádní systém 

CEMBRIT. Vnitřní stěny budou omítnuty vnitřní cementovou omítkou, případně se 

provedou keramické obklady. 

b) Podlahy 

Podlaha v suterénu bude provedena cementovým potěrem se vsypem a bude strojně 

hlazena. Bude vyspádovaná do čistitelného podlahového žlabu ve sklonu 2%. Podlaha 

hlavni chodby v přízemí a schodišťových prostorů bude mít nášlapnou vrstvu 

z broušeného betonu.  

Vnitřní podlahy jsou opatřeny buď keramickou, nebo laminátovou podlahou s vloženou 

kročejovou izolaci a otopným systémem. Terasy a balkony jsou opatřeny nášlapnou vrstvou z 

terasových profilů dřeviny MERBAU. Před vstupem do objektu se provede mrazuvzdorná 

dlažba s protiskluzovou úpravou. 

c) Truhlářské výrobky 

Interiérová schodiště v mezonetových bytech budou opatřena dřevěnými stupni z ořechoveho 

masivu.V bytech 3+kk budou vystavěny skříňové šatní soustavy. 

d) Oplechováni a okapy 

Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 

e) Zámečnické výrobky 

Konstrukce zábradlí na hlavním schodišti je nerezové firmy JAP. Venkovní skleněné zábradlí 

je osazeno do rámů systému Litefront. 

 

 

6. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

Napojeni na dopravní infrastrukturu 

 - Stavba bude napojena na místní jednosměrnou komunikaci II. Třídy, ulici Skořepka. Z ulice 

Skořepka vede ke stavbě chodník k hlavnímu vchodu a vjezd do podzemních garáží  vedoucí 

k podzemním výtahům parkovacího zakladače. 

Napojeni na technickou infrastrukturu 

 -stavba bude napojena na stávající kanalizaci, vodovod, plynovod a elektřinu. 

 

Řešeni technické a dopravní infrastruktury včetně řešeni dopravy v klidu, dodrženi 

podmínek pro navrhováni staveb na poddolovaném a svažném území 

Doprava na staveniště bude po silnicích II. Třídy. Silnice je jednoproudá jednosměrná o šířce 

4,7 – 6,7m. Přístup na stavební pozemek bude z ulice Skořepka. V blízkosti silnice se 

Nevyskytují  žádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. V místě vjezdu na pozemek bude 

chodník opatřen silničními panely prosti poškozeni. Komunikace bude mít během výstavby 

částečně omezeny provoz pro realizaci betonáže pomoci auto-čerpadla a dopravu materiálu 

autojeřábem. Zábor chodníku a vozovky bude sjednán s majitelem komunikace Statutárního 

město Brno. Předepsané vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi budou v souladu s normou 

ČSN 

73 6005. Sklad materiálu bude na vlastním pozemku stavebníka na zbudované zpevněné 

ploše. Zásobovaní a práce na staveništi nesmi probíhat v době nočního klidu, neboť se jedna o 

obytnou zástavbu bytových a rodinných domů. Povolena pracovní doba a doba kdy je 

povoleno zásobování, je od 6:00 do 22:00. 

 

7. VLIV STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Stavba nebude mít vliv na životni prostředí. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci a 



vodovod. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. 

V souvislosti se stavbou nedojde k dotčeni smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 

A krajiny. 

 

8. ŘEŠENI BEZBARIERÓVÉHO UŢÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 

PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 

Vstup do domu je řešen jako bezbariérový. Před vstupem do budovy z ulice je vodorovná 

plocha větší jak 1500 mm x 1500 mm. Vstupní dveře jsou otvíravé se světlostí otvoru 1100 

mm. Budou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem. Okna s parapetem a prosklené stěny 

s parapetem nižším než 500 mm, budou mít spodní část do výšky 400 mm opatřeny proti 

mechanickému poškození a ve výšce 1100 mm až 1600 mm opatřeny výraznou páskou šířky 

nejméně 50 mm, nebo pruhem ze značek o rozměru 50 mm x 50 mm, vzdálenými od sebe 

maximálně 150 mm, jasně viditelnými proti pozadí. Horní hrana zvonkového panelu bude 

nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy. Vstup bude osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký 

kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy 

 

9. PRŮZKUMY A MĚŘENI 

Není předmětem řešeni. 

 

10. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY 

Není předmětem řešeni. 

 

11. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 

Projektu náleží pouze jeden objekt, který se skládá z 2 podzemních a 6 nadzemních podlaží. 

 

12. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v době realizace ani po jejím 

dokončení. 

 

13. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNIKŮ 

Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších 

min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb.  a zákonem 

č. 262/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

14. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Staticky vypočet není součástí projektové dokumentace. 

Stavba je navržena z materiálů vhodných pro provoz a účel stavby s ohledem na její funkci a 

užitné zatížení. 

Není možno objekt využívat i pro jiný provoz než byl navržen. 

 

15. POŢARNÍ BEZPEČNOST 

V této fázi není řešeno.  

 

16. HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Všechny obytné místnosti budou přirozeně větrané. Místnosti koupelen a wc budou větrané 

nuceně nad střechu objektu. Všechny kuchyně budou opatřeny digestořemi. Všechny byty 

budou prosluněny dle platné ČSN. 

 

17. BEZPEČNOST PŘI UŢÍVÁNÍ 



V objektu budou umístěné tabulky s označením směru úniku osob a s označením hlavních 

uzávěrů médií. Bude použito tabulek luminiscenčních. 

Pro značení nouzových únikových cest je nutné zvolit fotoluminiscenční značky s tzv. 

vysokým počátečním jasem (alespoň 150 mcd/m2 po 10 minutách dle DIN 67 510/ ČSN ISO 

17398). 

- Únikové značky se umisťují do výše očí (cca 160-170 cm, pokud tomu 

nebrání jiné důvody) 

- Tabulky musí vyhovovat ČSN  ISO  3864  Bezpečnostní  barvy a 

bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 Požární tabulky 

- Značky se umisťují všude tam, kde dochází ke změně směru úniku 

- Od jedné značky by mělo být vidět na značku další. 

- Doporučuje se použití fotoluminiscenční značky o rozměru 30×15 cm. 

- S odvoláním na ČSN EN 179 (specifikuje nároky na vybavení dveří na 

únikových cestách) je nutné vybavit nouzové únikové východy tzv. hlídači 

dveří – panikovým kováním, které zajistí odblokování dveří jedním 

pohybem. 

- V souladu s § 5, odst. 1, písmeno d) zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění 

(zákon o požární ochraně) můžeme doporučit označit fotoluminiscenčními 

značkami také prostředky požární ochrany (hasicí přístroj a vnitřní hadicové 

systémy) 
 

Náklady na Systém únikového značení jeho realizaci musí být zahrnuty do rozpočtu stavby (§ 

41 odst. (2) písm.o), odst. (3) písm. g), popř. odst. (4), dále § 46 odst. (1) písm. i) vyhl. č. 

246/2001 Sb. Požadavek plyne také ze znění obou kmenových norem PBS – ČSN 73 0802 

PBS - Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty, pro výkresy požární 

bezpečnosti stavby platí ČSN 01 3495. 

 

Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno řadou předpisů, jedná se zejména o 

Zákoník práce, Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto 

zákonům např. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., ale i o Vyhlášku č. 246/2001 Sb., o požární 

prevenci, které stanoví povinnosti právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. 

bude předmětem kontrol podle § 12 a § 45 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. 

Během užívání stavby musí být prováděny pravidelné kontroly zařízení a dodržování 

předpisů, např.  

 
ODBĚRNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ Zákon č. 458/2000 Sb. ČÚBP č. 20/1979 Sb 

ČSN 33 1500 Změna Z3:2004 

ELEKTRICKÁ INSTALACE ČSN 332000-3 

HROMOSVODY NF C 17-102 

NÍZKOTLAKÉ KOTELNY Vyhláška č. 91/1993 Sb Nařízení vlády č. 101/2005 

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. 

NÁKLADNÍ VÝTAHY A MALÉ NÁKLADNÍ 

VÝTAHY 

ČSN 27 4002, ČSN 27 4007 

 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ  

HASICÍ PŘÍSTROJE 

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 

 

DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ O POŽÁRNÍ 

OCHRANĚ 

Zákon č. 133/1985 Sb., Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. 

KOMÍNY Vyhláška MV č. 111/1981 Sb., ČSN 73 2401 

 

18. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje požadavky 

normy ČSN 73 0540-2, Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 

http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=4
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=8#219
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=17#401
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=8#363
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=6#193
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=6
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=6#193
http://elektro.tzb-info.cz/t.py?t=15&i=6#197


0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Un některé i n doporučený součinitel prostupu tepla 

Udop. 
 

19. ŘEŠENI PŘISTUPU A UŢIVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Stavba je řešena jako bezbariérová. 

Zpevněné plochy jsou vydlážděny betonovou nebo zámkovou dlažbou do štěrkopískového 

lože,nebo pouze vysypány štěrkem. 

 

20. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

18.1. Hluk z provozu pozemních komunikaci 

Okna jsou provedena dle NV 88/2004 

18.2. Radon 

Nejsou požadována žádná zvláštní technická řešení.  

18.3 Agresivní spodní vody 

V dané lokalitě nebyl zjištěn výskyt agresivních vod. 

18.4. Seizmicita 

Stavba není v seizmickém území. 

18.5. Poddolování 

Stavba není v poddolovaném území. 

 

21. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Není požadováno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













Závěr: 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby polyfunkčního domu. Prvotní koncept projektu 

byl v zásadě ponechán až do finální podoby návrhu a to i přes veškeré technické, dispoziční a 

konstrukční změny a požadavky v průběhu práce.  
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Anotace práce Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí 

architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Křenová v Brně. 

Zadaná stavební parcela se nachází mezi ulicemi Křenová, Vlhká a 

Skořepka. Navrhovaný komplex tří objektů navazuje na stávající zástavbu, 

ukončuje uliční blok a tvoří částečně uzavřený dvůr osázený zelení.  

Objekty A a B na jižní a východní straně jsou tvořeny souborem na sobě 

pravidelně naskládaných buněk, obsahujících byty orientované do na jih, 

východ i západ. Přízemní patra obou budov mají jednoduchý půdorys 

odpovídající tvaru uliční čáry. Tyto patra jsou určeny pro administrativu a 

služby. Objekt C na severní straně je určen pro administrativu. V přízemí 

tohoto domu je vjezd do dvou podzemních podlaží určených pro parkování.  

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The bachelor thesis is based on the studio project of residential buildings. 

The project develops architectural study of multifunctional house on the 

Křenová street in Brno. Entered building site is located between the streets 



Křenová, Vlhká and Skořepka. The designed complex of three buildings are 

connected to the existing buildings. They also terminate street-block and 

they create partially enclosed courtyard, which is planted by greenery. 

Objects A and B on the southern and eastern side are formed in a regular set 

of stacked cells. They contain apartments which are oriented to the south, 

east and west. Ground floors of both buildings have a simple 

platform,which is corresponding to the shape of street line. These floors are 

intended for administration and services. Building C on the north side is 

designed for administration. On the ground floor of this house is the 

entrance into two underground floors for parking. 

Klíčová slova Polyfunkční dům, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, modulární architektura, 

garsonka, mezonetový byt, administrativa, provětrávaná fasáda, terasa, 

kombinovaný nosný systém 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Multifunctional House, Brno, Křenová, Vlhká, Skořepka, modular 

architecture, one-room apartment, maisonette apartment, administration, 

ventilated facade, terrace, combined support system 
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