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Územní plán masta Brna – výrez 

Situace místa stavby - polohopis a výškopis 

Hon, Milan: Vývoj koncepce kompaktního bydlení. [s.l.] : Nakladatelství ČVUT, 2007.26 

s.ISBN 978-80-01-03742 

Holl,Steven.Paralaxa. 

Zadražilová, Miroslava: Intenzivní městské struktury, pojednání k disertační práci, 2010 

Zadražilová, Miroslava. "Městské patro" a "Město krátkých vzdáleností"? Nikoli sen, ale 
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Neufert Ernst: „Navrhování staveb“,Consultinvest Praha 2000  

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy 

 

Témou zadania je návrh mestskej polyfunkčnej štruktúry domu (bloku) situovanej v blízkosti 

centra mesta Brna. Riešenie umožní miešanie väčšieho množstva rôznych funkcií, na 

relatívne málo zastavanej ploche môže vzniknúť ďalší priestor vo výške umožňujúcej 

prirodzenú diferenciáciu súkromného, polosoukromého a verejného priestoru, ktorá znížia 

nároky na dopravu na minimum a zabezpečí obyvateľom domu bývania s vysokou kvalitou 

obytného prostredia. 

Predpísané prílohy 

Zoznam zložiek: 

A. DOKLADOVÁ ČASŤ: 

B. ARCHITEKTONICKÁ ČASŤ: 

- textová časť A4 v predpísanej podobe 

- architektonická štúdia v úmernej mierke 

- rez fasádou od atiky až po základy v úmernej mierke 

- architektonický detail v úmernej mierke 

- úplný projekt vo formáte A3 

- prezentačné plagát 700 / 1000mm na výšku 

C. MODEL v úmernom mierke 

CD s dokumentáciou celého projektu 

 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podľa ďalej uvedenej štruktúry: 

1. Textová časť VŠKP spracovaná podľa Smernice rektora "Úprava, odovzdávanie, 

zverejňovanie a uchovávanie vysokoškolských kvalifikačných prác "a Smernica dekana 

"Úprava, odovzdávanie, zverejňovanie a uchovávanie vysokoškolských kvalifikačných prác 

na FAST VUT "(povinná súčasť VŠKP). 

2. Prílohy textovej časti VŠKP spracované podľa Smernice rektora "Úprava, 

odovzdávanie, zverejňovanie a uchovávanie vysokoškolských kvalifikačných prác " 

a Smernica dekana "Úprava, odovzdávanie, zverejňovanie a uchovávanie vysokoškolských 

kvalifikačných prác na FAST VUT "(nepovinná súčasť VŠKP v prípade, že prílohy nie sú 

súčasťou textovej časti VŠKP, ale textovú časť dopĺňajú) 
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Predmetom diplomovej práce je návrh mestkého bloku na plochách 

brownfieldu v mestskej časti Trnitá v Brne. Cieľom bolo maximálne využiť 

pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a vytvoriť objekty v ktorých sa 

budú miešať rôzne funkcie (bývanie, administratíva, občiansku vybavenosť, 

služby). Ústredným prvkom celého územia sa stane riečka Ponávka, ktorej 

odtrubnením využijeme veľký potenciál vodného toku čím vznikne kvalitné 

verejné priestranstvo na rekreáciu a oddych. Pri navrhovaní boli využívané 

princípy multiciplity a poréznosti – z maximálneho zastavania pozemku bola 

postupne odoberaná hmota s cieľom vytvoriť  bytové domy, administrativné 

priestory, spoločný partér s občianskou vybavenosťou a pochodzie strechy 

so zeleňou. 

 

Intenzívní městský dům, intenzívne bývanie, Brno, verejný priestor, 

brownfields, Ponávka, Křenová, multiciplita, poréznosť 

The subject of the diploma thesis is the design of a city block on brownfield 

areas in the Trnitá district of Brno. The aim was to make the most out of the 

land, minimize motor traffic and create objects with different functions 

(housing, administration, amenities, services) will be mixed. The main part of 

the whole area will be the Ponávka river, which will take advantage of the 

great potential of the watercourse, thus creating a quality public space for 

recreation. The principles of multiplicity and porosity have been used to 

design - from the maximum land abandonment, the mass was gradually 

taken away to create apartment houses, administrative areas, a common 

parcel with civic amenities and a walkable green roofs. 

Intensive city house, intensive urban housing, Brno, public space, 

Brownfields, Ponávka, Křenová, multiciplity, porosity 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Karol Kundrák Intenzivní městský dům. Brno, 2018. 30 s., 42 s. příl. diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí 

práce doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc.  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 13. 5. 2018  

   Bc. Karol Kundrák 
autor práce  



Rád by som sa touto cestou poďakoval doc. In. arch. Naděždě Menšíkové, 

CSc. za  ochotný prístup a za množstvo vecných pripomienok, ktoré mi 

pomohli počas tvorenia diplomovej práce.  

 

V neposlednom rade chcem poďakovať mojej rodine, mame Beatrix, otcovi 

Karolovi, bratovi Marianovi, babke Anke a priateľke Petre, ktorá mi bola 

veľkou oporou počas môjho štúdia. 

 



a)  Titulní list 

b) Zadání VŠKP 

c) Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) Bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) Prohlášení autora o původnosti práce s podpisem autora 

f) Obsah 

g) Úvod 

h) Průvodní a technická zpráva 

i) Závěr 

j) Seznam použitých zdrojů 

k) Popisný soubor závěrečné práce 

l) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

m) Seznam příloh 

 



Predmetom diplomovej práce je návrh intenzívneho mestského domu v 

lokalite terajšieho brownfieldu v mestskej časti Trnitá. Riešené územie je 

vymedzené ulicami Křenová, Rumište, Štepánská a Mlýnská. Cieľom bolo 

maximálne využiť pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a vytvoriť 

objekty ktoré budú zastrešovať rôzne funkcie (bývanie, administratíva, 

občiansku vybavenosť, služby). Ústredným prvkom celého územia sa stane 

riečka Ponávka, ktorej odtrubnením využijeme veľký potenciál vodného toku 

čím vznikne kvalitné verejné priestranstvo vhodné na rekreáciu a oddych. 

Navrhované riešenie vychádza z priemyselnej minulosti územia avšak vnáša 

súčasné prvky modernej architektúry a urbanizmu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov stavby:   Intenzívní městský dům 

Miesto stavby:   Brno – Trnitá, Křenová, Štěpánská, Mlýnská, Rumiště 

Katastrálné územie: Trnitá 

Parcely: 

1115/2, 1115/3, 1115/4, 1115/5, 1115/6, 1115/7, 1115/8, 1115/9, 1115/10, 

1115/11, 1115/12, 1115/13, 1115/14, 1115/15, 1115/16, 1115/17, 1115/18, 

1115/19, 1115/20, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1117/1, 1117/2, 1118/3, 

1118/4, 1118/5, 1118/6, 1118/7, 1118/8, 1118/9, 1118/10, 1118/11, 1118/12, 

1118/13, 1118/14, 1118/15, 1119/1, 1119/2, 1119/4, 41/2, 41/3, 41/4, 31/3, 

31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 31/10, 31/11, 31/12, 31/13, 31/14, 31/24, 48/1, 48/2, 

48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 42/2, 43/2, 

44/2, 47/1, 47/2, 47/4, 47/5, 47/6, 49/3, 52/1, 52/2, 52/4, 53, 54/1, 54/2, 54/4, 

54/5, 56, 57/1, 57/2, 58/3 

 

Stupeň dokumentácie:   Architektonická štúdia 

Projektant:     Bc. Karol Kundrák 

VUT FAST Brno 

 

Bc. Karol Kundrák 

 

Projektant:    Bc. Karol Kundrák 

Dátum spracovania:  květen 2018 
 

Digitálna katastrálna mapa 

Podklady VUT FAST Brno 



Vlastné analýzy 

Osobná prehliadka miesta a vlastná fotodokumentácia 

 

Riešené územie sa nachádza v mestkskej časti Trnitá v Brne juhovýchodne od 

centra v blízkosti nevyužívaných priemyslených areálov a chátrajúcich budov 

výrobného charakteru. Má výrazne mestský charakter, v minulosti bol 

poznamenaný rozvojom priemyslu a predovšetkým v dobách komunizmu 

nekoncepčným budovaním stavebných objektov, cestných komunikácíia a 

zanedbávaním údržby. Riešený blok je z veľkej časti brownfield kedže je 

množstvo objektov v chátrajúcom stave a prakticky bez akéhokoľvek 

využívania. Blok leží na rovinatom teréne a je ohraničený zo severnej strany 

rušnou ulicou Křenová s električkovou traťou, z východu ulicou Štěpánská, z 

južnej strany ulicou Mlýnská a zo západnej strany ulicou Rumiště. Cez 

centrálnu časť preteká riečka Ponávka, ktorej potenciál je však nevyužitý 

pretože preteká pod povrchom. Južne od riešenej lokality v areály bývalej 

Vlněny sa v súčasnej dobe pracuje na asanácíi a prestavbe v administratívno 

rezidenčný komplex.  

 

a) Nova stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Ide o novostavby polyfunčných objektov. 

 

b) Účel užívania stavby 

Ide o miešanie rôznych funkcíi – bývanie, adminitratíva, 

obchodné priestory, reštaurácie, kaviarne, finančné priestory. 

 

c) Trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 

Stavba nezodpovedá žiadnym zvláštnym predpisom. 

 

e) Údaje o dodržaní technických požiadavkov na stavby a 

všeobecných technických požiadavkov zabezpečujúcich 

užívanie stavieb 

Stavba je navrhnutá v súlade s vyhláškou 398/2001 Sb. O obecně 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu. 

 

f) Údaje o spnení požiadavkov dotknutých orgánov a požiadavkov 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov 



Nebolo predmetom riešenia. 

 

g) Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Nebolo predmetom riešenia. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha bloku   26 540 m2 

Plocha riešeného územia  19 850 m2 

Zastavaná plocha   11 326 m2 

Hrubá podlažná plocha  44 710 m2 

Úžitková plocha   33 240 m2 

 

i) Zákldané bilancie stavby (potreby a spotreby médíi a hmôt, 

hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované 

množstvo a druhy odpadov a emisí a pod.) 

Nebolo predmetom riešenia. 

 

j) Základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácíi 

stavby, čenenie na etapy). 

Nebolo predmetom riešenia. 

 

k) Orientačné náklady na stavbu 

Nebolo predmetom riešenia. 

 

 

 

 

Stavba je členená na 2 samostatné celky bližšie špecifikované vo 

výkresovej dokumentácíi. 
 



 

a) Územie je situované juhovýchodne od historického centra a 

vlakovej stanici. Celková rozloha je 2,65 ha a leží na rovinatom 

teréne. Riešený blok je tvorený rôznorodou zástavbou prevažne 

bytovými domami v ulici Štěpánská a Mlýnská a v centrálnej 

časti nižšou zástavbou výrobno obchodného charakteru z 

ktorého je množstvo objektov v chátrajúcom stave a prakticky 

bez akéhokoľvek využívani určené k asanácíi. 

 

b) Výčet prevedených prieskumov a rozborov (geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický 

prieskum). 

Nebolo predmetom riešenia, spracované boli analýzy miesta. 

 

c) Existujúce a ochranné pásma 

Nenachádzajú sa na riešenom území žiadne ochranné pásma. 

 

d) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému 

územiu a pod. 

Stavba sa nenachádza v záplavovom ani v poddolovanom 

územi. 

 

e) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv 

stavby na odtokové pomery v území 

Stavba nebude pôsobiť negatívne na okolité objekty. 

 

f) Požiadavky na asanáciu, demolíciu, výrub drevín. 

Nebolo predmetom riešenia. 

g) Požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho 

pôdneho fondu alebo pozemkov určených k plneniu  funkcie 

lesa (doČasné/trvalé) 

Nebolo predmetom riešenia. 

 



h) Územne technické podmienky (najmä možnosť napojenia na 

existujúcu dopravnú infraštruktúru 

Riešené územie bude dopravne napojené na ulicu Křenová 

(vjazd a výjazd z podzemnej garáže) a na ulicu Rumiště (vjazd a 

výjazd z podzemnej garáže). Navrhované objekty budú 

pripojené na existujúce inžinierske siete a to na verejný 

vodovod, plynovod, teplovod, kanalizáciu, rozvody nízkeho 

napätia a telekomunikačné rozvody. 

 

i) Vplyv na životné prostredie a riešenie ochrany 

Stavba zodpovedá podmienkam na ochranu životného 

prostredia  a je zdraviu nezávadná. Odpady, ktoré sa vytvoria 

poČas stavby sa budú separovať (MŽP 381/2001 Sb. O 

odpadoch) a likvidované v súľade s povinnosťami pôvodcu (zák. 

Č 185/2001 Sb. O odpadoch). 

 

j) Riešenie bezbariérového používania verejne prístupných plôch 

a komunikácíi 

Navrhnuté objekty sú riešené ako bezbariérové. Vstupy do 

budov sú riešené bezprahovo a všetky objekty sú vybavené 

výťami s rozmermi pre imobilných podľa vyhlášky 369/2001 Sb. 

O všeobecne technických požiadavkach zabezpečujúce 

používanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou 

pohybu. 

 

k) Prieskumy a merania 

Neboli vykonané žiadne prieskumy boli však spracované analýzy 

riešeného územia. 

 

l) Údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný 

a polohvý a výškový system 

Pred započatím výstavby bude vytvorená vytyčovacía 

dokumentácia. 

 

m) Členenie stavby ma jednotilvé stavebné a inžinierske celky a 

technologické prevádzkové súbory 

Zo stavebného aj technologického hľadiska bude stavba 

rozdelená na dva samostatné objekty. 

 



n) Vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby 

pred negatívnymi účinkami prevedenia stavby a po jej ukončení, 

jeho minimalizácia. 

Výstavba nenaruší okolité budovy ale bude vykonávaná lahkou 

a stredne ťakou technikou čím sa dočasne zvýši hlučnosť a 

prašnosť. 

 

o) Spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov 

Celý priebeh výstavby bude prebiehať v súľade s platnými 

technologickými a bezpečnostnými predpismi a ustanoveniami 

ČSN: 

Předpis č. 591/2006 Sb. – nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Vyhláška č. 192/2005 Sb. – základní požadavky na zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

- Nařízení vlády č. 362/2005 – bližší požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky. 

  

 

Úlohou zadania bolo zrevitalizovať chátrajúci a nefunkčný mestský 

blok a využiť pritom nové postupy a princípmi intenzívnych mestských 

štruktúr. Tento princíp pracuje s myšlienkou života bez potreby dlhých 

dopravných vzdialeností čím zvyšuje kvalitu nielen bývania ale aj práce 

tým, že skracuje dochádzkové vzdialesnoti a zastrešuje viaceré funkcie 

pod jednu strechu (bývanie, práca, obchody, služby, občianska 

vybavenosť a rekreácia). 

 

 



a) Urbanistické riešenie 

 

Ústredným prvkom celého územia sa stane riečka Ponávka, 

ktorá sa v budúcnosti plánuje odtrubniť, čím pozdvihne 

atraktivitu prostredia. Pri navrhovaní boli využívané princípy 

multiciplity a poréznosti – z maximálneho zastavania pozemku 

bola postupne odoberaná hmota s cieľom vytvoriť  bytové 

domy, administrativné priestory, spoločný partér s občianskou 

vybavenosťou a pochodzie strechy so zeleňou. Navrhnuté 

koryto rieky rozdeluje územie do dvoch blokov, ktoré naväzujú 

na stávajúce budovy na rohoch ulíc Křenová-Rumiště, Rumiště-

Mlýnská a takisto na Křenová-Štěpánská.Oba bloky budú mať 

spojený partér ktorý siaha do výšky 1.NP na ktorom po obvode 

vyrastú 4-9 podlažné budovy obytného a kancelárskeho 

charakteru. Pozdĺž Ponávky vznikne  verejný priestor s väčšími 

plochami vegetácie, terénnymi úpravami nábrežia a prízemný 

partér s obchodmi čím dôjde k zvýšeniu atraktivity územia.  

 

b) Architetkonické riešenie 

 

Hmota je riečkou Ponávka rozdelená do dvoch samostatných 

blokov o výške 4-5 podlaží čím sa prispôsobuje okolitej zástavbe 

avšak dva objekty siahajú do výšky 7. resp. 9. podlažia aby 

pôsobili ako výšková dominanta a ulahčili tým orientáciu.  Kvôli 

zachovaniu ľudského merítka bola hmota delená vertikálnými 

“zárezmi” na fasáde. Vytvorením pilových striech a použitím 

fasádnych materiálov (lícové murivo a hliníkové obklady) 

odkazuje na priemyslenú tradíciu územia. Postupným 

perforovaním hmoty vo vnútrobloku vznikli príjemné nádvoria 

so zeleňou a detskými ihriskami, ktoré budú slúžiť rezidentom 

ako aj širšej verejnosti. Vstupy do nádvorí sú orientované z časti 

od riečky a z ulice Mlýnská tak aby si zachovali kľudnú atmosféru 

a neboli rušené frekventovanou ulicou Křenová. Bytové domy 

sú obložené tmavo šedou tehlou, ktorej príjemne kontrastuje a 

zjemňuje drevené obloženie parteru, vertikálnych zárezov a 

balkónov. V okolí riečky bude vytvorený verejný priestor s pešou 

zónou, zeleňou a terasovými prvkami na oddych a rekreáciu 

obyvateľov. 



 

Prízemie komplexu je tvorené obchodným parterom so službami, 

prenajímateľnými priestormi a hromadnými garážami, ktoré slúžia 

obyvateľom a pracujúcim v komplexe. Okrem samotných parkovacích 

miest sa tu nachádzajú pivničné kóje, technické miestnosti a  a 

skladovacie priestory. Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté 

kancelárie, byty a škôlka s prístupom na nádvoria so zeleňou a 

ihriskami. V objektoch pozdĺž ulice Křenová sú kvôli horším hlukovým 

podmienkam umiestnené výlučne administratívne a prenajímatelné 

priestory. Na ostatných nadzemných podlažiach sú umiestnené bytové 

jednotky s rôznymi veľikosťami. Komunikačné jadrá sú prístupné vždy 

z garáží ako aj s verejných priestranstiev. Garáže sú prístupne z ulice 

Křenová a z Rumište. 

Navrhnuté objekty sú riešené ako bezbariérové. Vstupy do budov sú 

riešené bezprahovo a všetky objekty sú vybavené výťami s rozmermi 

pre imobilných podľa vyhlášky 369/2001 Sb. O všeobecne technických 

požiadavkach zabezpečujúce používanie stavieb osobami s 

obmedzenou schopnosťou pohybu. 

 

Navrhované stavebné objekty sa budú používať len k účelu ku ktorému 

boli určené a to na prevádzku obchodovm služieb, bistra, materskej 

škôlky, administratívy a bývania. 

 

Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu 

výstavby a užívania nemalo za následok: zrútenie stavby alebo nejakej 

jej časti, väčší stupeň neprípustných pretvorenie, poškodenie iných 

častí stavby alebo zariadení alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku 

väčšieho pretvorenia nosnej konštrukcie.  

 

Prípravné práce 

Stavba je navrhnutá tak, aby zaťaženie na ňu pôsobiace v priebehu 

výstavby a užívania nemalo za následok: zrútenie stavby alebo nejakej 

jej časti, väčší stupeň neprípustných pretvorenie, poškodenie iných 



častí stavby alebo zariadení alebo inštalovaného vybavenia v dôsledku 

väčšieho pretvorenia nosnej konštrukcie. 
Zemné práce 

V ploche staveniska bude odobratá ornica do hĺbky 30 cm. Táto ornica 

bude uložená na špeciálnej skládke a po dokončení stavby bude 

použitá na zrekultivovanie staveniska. Výkopové práce budú 

vykonávané strojne. Nutné bude vykonať dostatočné opatrenia na 

odvodnenie výkopov z dôvodov vysokej hladiny podzemnej vody. 

Založenie objektu 

Spracovávaný objekt bude založený na železobetónovej základovej 

doske, biele vani v kombinácii s pilótami. Základová doska je v hĺbke -

3,650 m a výške 0,6 m. Piloty budú umiestnené pod zdvojenými stĺpmi, 

ktoré zaisťujú dilatáciu objektu a budú opreté o únosnú pôdu 

Zemná Vlhkosť 

Založenie objektu proti zemnej vlhkosti bude zaistené konštrukciou a 

technológiou tzv. bielej vani. 

Zvislé konštrukcie 

a) nosné konštrukcie 

Nosnú konštrukciu objektu tovri železobetónový skelet v 

module 8x8 m a stĺpmi o rozmeroch 500x500 mm. Výpňové 

murivo bude tvorené tvárnicami Ytong o hrúbke 300mm. 

 

b) obvodový plášť 

Obvodový plášť je tvorený prevetrávanou fasádou z 

hliníkových panelov (objekty administratívy) a prevetrávanou 

fasádou z lícových tehál (bytové domy). Na porobetónové 

tvárnice je mechanicky kotvená tepená izolácia Isover FASSIL 

160. 

 

c) priečky a vnútorné steny 

Priečky sú tvorené tvárnicami YTONG o hrúbkach 100 a 200 

mm. 

 

Vodorovné konštrukcie 

Stropné konštrukcie sú tvorené monolitickými železobetónovými 

doskami, obojsmerne vyztuženými (bezprievlakový system). 

Strešná konšrukcia 

Strešná konštrukcia je pilová a je tvorená monolitickou 

železobetónovou doskou. 

 

 



Schodisko 

Nosná konštrukcia schodiska je zo ŽB. Schodisko z 1NP do 2NP kvôli 

zvýšenej konštrukčnej výške prekonáva väčšiu vzdialenosť. Všetky 

schodištia v objekte sú trojramenné. ŽB doska je votknutá do 

vnútornej nosnej steny. Podpornou konštrukciou sú vnútorné ŽB stĺpy. 

Schodiská sú opatrené oceľovým zábradlím a oceľovými madlami po 

obvode steny. 

 

Vonkajšie povrchy 

Vonkajšie povrchy sú tvorené obkladom z lícového muriva, 

hlinýkovými panelmi a dreveným obkladom. 

 

Vnútorné omietky 

Na vnútornú povrchovú úpravu stien bude použitá štuková omietka. V 

priestoroch hygienického zázemia bude keramický obklad do výšky 

2020 mm. Nášľapná vrstva podláh v administratívnych a verejných 

priestoroch budov je tvorená keramickou dlažbou. V obytných 

budovách je nášľapná vrstva podláh marmoleum, keramická dlažba a 

plávajúca drevená podlaha. 

 

Tepelne izolačné opatrenia 

Zvislé nosné obvodové steny sú zateplené tepelnou izoláciou z 

kamennej vlny ISOVER FASSIL 160 o hr. 160 mm. Tepelná izolácia v 

skladbe šikmej pilovej strechy je z penového skla FOAMGLAS v hr. 

2x150 mm. Podlaha priľahlá k zemine má vo svojej skladbe tepelnú 

izoláciu ISOVER STYRODUR C 30 v hr. 100 mm. 

 

Podhľady 

Podhľady sú tvorené zavesenými sadrokartonovými doskami KNAUF 

12,5 a ukotvené k stropnej konštrukcíi závesným systémom KNAUF. 

 

Podlahy 

Nášľapná vrstva podláh v administratívnych a verejných priestoroch 

budov je tvorená keramickou dlažbou. V obytných budovách je 

nášľapná vrstva podláh marmoleum, keramická dlažba a plávajúca 

drevená podlaha. 

 

Obklady stien 

Obklady vnútorných stien sú tvorené keramickým obkladom. Pod 

podklad bude aplikovaná hydroizolačná stierka. šparovanie bude 

vykonané bielou špárovacou hmotou. 

 



Výplňe otvorov 

Okná a dvere budú z hliníkových profilov vo farebnom odtieni RAL 

tmavo šedá, Hlavné vstupy do objektov budú riešené ako 

bezpečnostné a presklené. Vnútorné dvere budú plné drevené vložené 

do obložkových zárubní. 

 

Klempiarske prvky 

Vonkajšie parapety, oplechovanie atiky sú  riešené ako plechové a v 

tmavom odtieni šedej. 

 

Úprava okolitého terénu 

Spevnené plochy v okolí objektu sú tvorené z viacerých povrchových 

materiálov. časť tvorí zámková dlažba, po ktorej je možné  prejsť 

automobilom. ďalšia úprava terénu sú drevené terasové dosky pre 

peších a tartanové povrchy na detských ihriskách. Ostatné plochy 

budú upravené ako trávne plochy 

 

Stavba je navrhnutá podľa platných predpisov a noriem a spĺňa 

nasledujúce požiadavky: zachovanie nosnosti a stability konštrukcie po 

normové požadovanú dobu, obmedzenie rozvoja a šírenia ohňa a 

dymu v stavbe, obmedzenie šírenia požiaru na susedné stavbu, 

umožnenie evakuácie osôb a zvierat, umožnenie bezpečnostného 

zásahu jednotiek požiarnej ochrany. V tejto fáze projektu viac 

neriešené. 

Riešené únikové cesty zodpovedajú požiadavkám PBR, ktoré bude 

Ďalej riešené samostatnou dokumentáciou. 

 

Obvodové plášte budov riešené v súlade s ČSN 73 0540 - 2.Stavba 

nebude využívať alternatívne zdroje energie. Projekt spĺňa požiadavky 

stanovené stavebným zákonom a vyhl. o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu č.137 / 1998 Zb. a vyhl. č. 502/2006 Zb. o 

zmene vyhlášky o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 

Projekt je v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a záväznými 

normami ČSN a požiadavky na ochranu zdravia a zdravých životných 

podmienok podľa oddielu 2 vyššie spomínané vyhlášky č.137 / 1998 

Zb. a vyhl. č.502 / 2006 Zb. dokumentácia spĺňa príslušné predpisy a 

požiadavky ako pre vnútorné prostredie stavby, tak i pre vplyv stavby 

na životné prostredie. V objekte je navrhnuté nútené vetranie, nebolo 

bližšie špecifikované 
 



Projekt spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom a vyhl. o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu č.137 / 1998 Zb. a 

vyhl. č. 502/2006 Zb. o zmene vyhlášky o všeobecných technických 

požiadavkách na výstavbu. Projekt je v súlade s príslušnými 

hygienickými predpismi a záväznými normami ČSN a požiadavky na 

ochranu zdravia a zdravých životných podmienok podľa oddielu 2 

vyššie spomínanej vyhlášky č.137 / 1998 Zb. a vyhl. č.502 / 2006 Zb. 

dokumentácia spĺňa príslušné predpisy a požiadavky ako pre vnútorné 

prostredie stavby, tak aj pre vplyv stavby na životné prostredie. V 

objekte je navrhnuté nútené vetranie, nebolo bližšie špecifikované. 
 

Objekt bude opatrený izoláciou proti zemnej vlhkosti asfaltovými 

modifikovanými pásy, čím bude splnené  1. radónové riziko. Vzhľadom 

na orientáciu administratívnych priestorov na rušnú ulicu Křenová, 

budú tieto chránené protihlukovými oknami. Všetky stavebné 

konštrukcie budú spĺňať požiadavky na zvukovú izoláciu stavieb podľa 

ČSN 73 0532. S ohľadom na charakter stavby sa nad inými negatívnymi 

vplyvmi neuvažuje.  
 

Pozemok je napojený na dopravnú infraštruktúru mesta Brna. Stavba 

bude napojená na existujúce komunikácie Křenová a Rumiště. Objekt 

je napojený na existujúce inžinierske siete a to na verejný vodovod, 

plynovod, teplovod, jednotnú kanalizáciu, rozvody NN a 

telekomunikačné káble. 
 

Pozemok je napojený na dopravnú infraštruktúru mesta Brna. Stavba 

bude napojená na existujúce komunikácie Křenová a Rumiště. Vjazd 

do podzemných garáží je z ulice Křenová a Rumiště. Stavba sa 

nenachádza na poddolovom území. Na pozemku bude vytvorená sieť 

peších chodníkov a spevnených plôch. Zásobovanie budovy sa 

vykonávať z ulice Křenová, Rumiště, Mlýnská a centrálnou pešou 

zónou, ktorou sa budú zásobovať obchody vo vnútrobloku.  
 

Pred začatím stavby je nutné odstrániť chátrajúce budovy a nevhodnú 

vegetáciu. Počas stavebných prácí bude nutné ostatnú zeleň 

dostatočne chrániť proti poškodeniu strojnou technikou. Materiál z 

demolácie bude odstránený na špecializovanú skládku. Na pozemku 



bude použitých niekoľko materiálov na spevnenie povrchu zeminy, a 

trávnaté plochy. 
 

Prevádzka stavby nemá negatívny vplyv na kvalitu životného 

prostredia. Realizovaná investícia neprodukuje zdraviu škodlivé látky, 

ani toxické odpady. Počas stavby budú dodržané podmienky na 

ochranu životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek, bezpečnosti 

práce, požiarneho zabezpečenia, ochrany zdravia a zdravých 

životných podmienok pri výstavbe, podľa platných právnych 

predpisov a smerníc schválených ČSN. Prevádzka stavby predpokladá 

vznik biologických rozložiteľných odpadov. Tieto odpady budú 

odvážané na ekologickú likvidáciu. Odpadové vody z prevádzky 

kuchyne budú čistené novo osadeným odlučovačom tukov.  

 

Navrhovaná stavba plní základné požiadavky na situovanie a 

stavebné riešenie z hľadiska ochrany obyvateľstva. 
 

a) Odvodnenie územia vrátane zneškodňovania odpadových vôd  

Splašková voda, odvodnenie strechy a vonkajších plôch budú 

zvedené do verejnej kanalizačnej siete. 

 

b) Zásobovanie vodou 

Bude zabezpečené z verejného vodovodu. 

 

c) Zásobovanie energiami 

Elektrina bude dodávaná zmluvne firmou. 

 

d) Riešenie dopravy 

Z parkoviska je vybudovaný výjazd na priľahlú komunikáciu. 

e) Povrchové úpravy okolia stavby, vrátane vegetačných úprav 

Prístupová cesta z parkoviska je tvorená betónovou a zámkovou 

dlažbou Ostatné plochy pozemku budú zatrávnené. 

 

Nevyskytujú sa. 
 

 

 



Hlavným cieľom diplomovej práce bolo zrevitalizovať chátrajúci a 

nefunkčný mestský blok a využiť pritom nové postupy a princípmi 

intenzívnych mestských štruktúr. Tento princíp pracuje s myšlienkou 

života bez potreby dlhých dopravných vzdialeností čím zvyšuje kvalitu 

nielen bývania ale aj práce tým, že skracuje dochádzkové vzdialesnoti 

a zastrešuje viaceré funkcie pod jednu strechu (bývanie, práca, 

obchody, služby, občianska vybavenosť a rekreácia). 
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Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 01 3130 Technické výkresy - Kótování – Základní ustanovení 

ČSN 74 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. 

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny, záchody. 

ČSN 73 6058 Jednotlivé, hromadné a řadové garáže 

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 

ČNS 73 4301 Obytné budovy 
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Abstrakt práce  Predmetom diplomovej práce je návrh mestkého bloku na 

plochách brownfieldu v mestskej časti Trnitá v Brne. Cieľom bolo 

maximálne využiť pozemok, minimalizovať motorovú dopravu a 

vytvoriť objekty v ktorých sa budú miešať rôzne funkcie (bývanie, 

administratíva, občiansku vybavenosť, služby). Ústredným prvkom 

celého územia sa stane riečka Ponávka, ktorej odtrubnením 

využijeme veľký potenciál vodného toku čím vznikne kvalitné 

verejné priestranstvo na rekreáciu a oddych. Pri navrhovaní boli 

využívané princípy multiciplity a poréznosti – z maximálneho 

zastavania pozemku bola postupne odoberaná hmota s cieľom 

vytvoriť  bytové domy, administrativné priestory, spoločný partér s 

občianskou vybavenosťou a pochodzie strechy so zeleňou. 

 



 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The subject of the diploma thesis is the design of a city block 

on brownfield areas in the Trnitá district of Brno. The aim was 

to make the most out of the land, minimize motor traffic and 

create objects with different functions (housing, 

administration, amenities, services) will be mixed. The main 

part of the whole area will be the Ponávka river, which will 

take advantage of the great potential of the watercourse, 

thus creating a quality public space for recreation. The 

principles of multiplicity and porosity have been used to 

design - from the maximum land abandonment, the mass 

was gradually taken away to create apartment houses, 

administrative areas, a common parcel with civic amenities 

and a walkable green roofs. 
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priestor, brownfields, Ponávka, Křenová, multiciplita, 
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