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Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 

v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36.Na základě této studie 

student vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení 

stavby navržené v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. 

Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině 

zimního semestru vedoucím bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, 

řezy) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů 

může být zastoupen detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy 

budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce 

z ARC v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT 

v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1: 

Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na FAST VUT. 

Seznam složek: 

A DOKLADOVÁ ČÁST: 

B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

VOLNÉ PŘÍLOHY: 

• Architektonická studie 

• Model architektonického detailu 

• CD s dokumentací  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  
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Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl zpracováván v rámci 

předmětu AG035. Náplní této bakalářské práce je vypracování projektové 

dokumentace ke studii novostavby polyfunkčního domu. Studovaný objekt, 

novostavba s polyfunkčním využitím, je součástí města Brna nacházející se 

v městské části Líšeň. Součástí projektu není pouze samostatný architektonický 

objekt, ale také řešení okolního prostředí. V bakalářské práci je zohledněno 

umístění parcely ve svažitém terénu či orientace v rámci světových stran. 

Polyfunkční dům této bakalářské práce je koncipován jako dům nabízející 

nejrůznější možnosti zdravotní péče – „Dům zdraví“. Nachází se zde ordinace 

lékařů, stomatologů, laboratoř stomatologie či lékárna. Jsou zde také komerční 

prostory, relaxační a cvičební místnosti nebo kavárna. 

Objekt je čtyřpodlažní, sestávající se ze dvou podzemních a dvou nadzemních 

podlaží. Podzemní podlaží jsou určena pro parkovací stání zaměstnanců 

a návštěvníků objektu. Dále se zde nachází technická místnost budovy. Nadzemní 

podlaží slouží k poskytování zdravotní péče a ke komerčním účelům. V obou 

nadzemních podlažích je umístěno hygienické zázemí budovy. Celá budova 

je řešena bezbariérově. 

Vzhledem k umístění parcely a terénnímu převýšení 6 metrů je přístup do budovy 

zajištěn pomocí lávky. Vjezd do garáží je umožněn po šikmé rampě vedoucí kolem 

budovy. Zajímavostí je předsazená fasáda, vyhotovená z podélných a příčných 

dřevěných lamel. Součástí této fasády jsou také otočné dřevěné lamely sloužící 

jako systém otočných žaluzií k regulaci průchodu slunečního světla do budovy. 

Bakalářská práce se věnuje regulačním systémům, regulaci tepla a světla, 

i návrhem extenzivní vegetační střechy se světlíkem. 

Polyfunkční dům, novostavba, objekt, projekt, dokumentace, bezbariérová stavba, 

lávka, šikmá rampa, extenzivní vegetační střecha, předsazená fasáda, dřevěné 

lamely, systém otočných žaluzií, světlík, regulační systémy  



Bachelors work comes from an atelier project that was worked out during the 

subject AG035. The content of this Bachelors work is to work out the project 

documentation for the study of new building multifunctional house. Studied 

object, new building with polyfunctional use, is part of the city Brno, occurred 

in the city quarter Líšeň. Part of the project is not only the architectonic object itself 

but also the solution for its environment. In the Bachelors work is taken into 

account the placing of the parcel onsteep land or orientation of the house within 

the frame of cardinal directions.  

The multifunctional building of this Bachelors work is drawn as a house offering 

various possibilities of health care – „Health house“. There is situated medical 

surgery, dental surgery, laboratory or pharmacy. But there is also a commercial 

space for relaxation or exercise rooms and a coffee room. 

The object has four floors, two underground floors and two overground floors. The 

underground floors offer parking of employees and visitors and the technical room 

is also situated there. The overground floors offer health care and commercial 

usage. Both overground floors have sanitation provisions and the whole building 

is barrier free.  

Concerning the placement of the parcel on a 6 meter landfall, entrance to the 

building will be possible with the help of a bridge. A ramp placed around the 

building provides access to the garage. A remarkable feature is the double-skin 

facade made from lengthwise and crosswise lamellas. Part of this double-skin 

facade is made of rotatable wooden lamellas, used as a system of rotatable blinds 

which allows sunlight passing into the building. The Bachelors work addresses the 

regulation systems, heat and light regulation and the design of an extensive 

vegetative roof with a skylight.  

Multifunctional building, new building, object, project, documentation, barrier free 

building, bridge, ramp, extensive vegetative roof, double-skin facade, wooden 

lamellas, system of rotatable blinds, skylight, regulation systems  

 

  



Eva Bušinová Polyfunkční dům Brno - Líšeň. Brno, 2019. 39 s., 88 s. příl. Bakalářská 

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

práce Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.  

 

  



 

  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Polyfunkční dům Brno - Líšeň 

zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 1. 2. 2019  

   Eva Bušinová 
autor práce  



Ráda bych poděkovala vedoucím mé bakalářské práce Ing. arch. 

Tomášovi Pavlovskému, Ph.D. a Ing. Tomášovi Petříčkovi, Ph.D. za odborné vedení, 

cenné rady a čas, který mi věnovali při konzultování a zpracovávání této bakalářské 

práce. 

Dále bych chtěla poděkovat Ing. arch. Viktorovi Svojanovskému za trpělivost a čas 

věnovaný konzultacím architektonického detailu. 

 

V Brně dne 1. 2. 2019 

             

       ___________________________________ 

               Eva Bušinová 
           autor práce 
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Tématem bakalářské práce je vypracování návrhu projektu na novostavbu 

polyfunkčního domu v městské části Brno – Líšeň. Součástí bakalářské práce je 

zpracování konstrukční studie a projektové dokumentace pro provedení stavby 

(dále jen DPS). Další zpracovávanou částí je architektonický detail, který je v této 

práci zaměřen na systém žaluzií na předsazené fasádě. Celý projekt doplňuje 

architektonická studie. 

 

Polyfunkční dům této bakalářské práce je koncipován jako dům nabízející 

nejrůznější možnosti zdravotní péče – „Dům zdraví“. Návrh celé stavby je řešen 

s ohledem na bezbariérový pohyb tělesně postižených osob. Ten je vzhledem 

k účelu stavby podstatný. Zajímavostí projektu je předsazená fasáda, jejíž součástí 

jsou otočné dřevěné lamely sloužící jako systém otočných žaluzií k regulaci 

průchodu slunečního světla do budovy.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENT:    Eva Bušinová 

VEDOUCÍ PRÁCE:   Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 
ÚSTAV ARCHITEKTURY 
 

VEDOUCÍ PRÁCE:   Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

DATUM:    1. 2. 2019 



A. 1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A. 1. 1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby:   

 Polyfunkční dům Brno – Líšeň 

b) Místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

 p.č. 4418/1; k.ú. Líšeň [612405], Brno 

c) Předmět dokumentace:  

 novostavba PD, trvalá stavba 

 

A. 1. 2 Údaje o žadateli 

 

a) Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Pro účely bakalářské práce nebylo více specifikováno. 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba 

podnikající), nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba): 
Eva Bušinová, Písek 39701 
tel.: +420774121721 
e-mail: evabusinova@seznam.cz / 175609@vutbr.cz  

 

A. 2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 
Záměr investora na výstavbu polyfunkčního domu v zadané lokalitě. Prohlídka zadané 

parcely a okolí zájmového území. Fotodokumentace pozemku a okolních parcel. Legislativní 

požadavky na polyfunkční domy ve formě zákonů, vyhlášek a norem. Mapové podklady 

území (geoportál, katastr nemovitostí, správci sítí). Územní plán města Brna. Webový portál 

České geologické služby (inženýrskogeologické a hydrogeologické poměry a radonové 

riziko, které nenahrazují příslušný IG průzkum a radonový průzkum řešeného území). 

Webový portál Českého hydrometeorologického ústavu (předběžné určení charakteristické 

hodnoty zatížení sněhem na zemi sloužící pouze k přirovnání se zařazením do sněhové 

oblasti dle ČSN EN 1991-1-3 a ČSN EN 1991-1-4, které určují rozhodující výslednou hodnotu 

zatížení). Webový portál Národního památkového ústavu. Webový portál Výzkumného 

vodohospodářského ústavu T. G. Masaryka. 

 

Byly použity zejména tyto předpisy a normy: 

 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 5305  Administrativní budovy a prostory 

ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6058  Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody 

ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení 

ČSN 73 3305  Ochranná zábradlí 

ČSN 73 1901  Navrhování střech – základní ustanovení 



ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 

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

Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících  

    bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 49/1993 Sb. O technických a věcných požadavcích na vybavení   

    zdravotnických zařízení 

Vyhláška č. 221/2010 Sb. O požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických 

    zařízení 

Vyhláška č. 306/2012 Sb. O podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních  

    onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz  

    zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

 

A. 3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 
a) Rozsah řešeného území: zastavěné / nezastavěné území: 

Investor požaduje vystavět nový polyfunkční dům na vlastní parcele p.č. 4418/1, která 

v současné době není zastavěná ani jinak využívána. V katastrálním území se nachází 

v městské části Brno – Líšeň [612405]. Dle katastru nemovitostí je způsob využití pozemku 

jako sportoviště a rekreační plocha. Druh pozemku je veden jako ostatní plocha. Z nutnosti 

napojení zadaného pozemku na místní komunikace se zájmové území rozšiřuje o další 

dotčené pozemky (p.č. 7511/10, 4445/17, 4417/9, 4445/3 a 4417/11). Tyto pozemky se 

nacházejí ve stejném katastrálním území a jsou specifikovány v bodu A. 3 j). 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 

V současné době je způsob využití dle katastru nemovitostí jako sportoviště a rekreační 

plocha. Druh pozemku je veden jako ostatní plocha. Přes parcelu vede také trasa, kterou si 

vytvořily místní obyvatelé pro zkrácení cesty. Parcela je v současné době nezastavěná. 

V územním plánu je vedena ve stabilizovaném území pro smíšenou plochu výroby a služeb. 

V oblasti se nacházejí další objekty s podobnou funkcí a pozemky určené k parkování a 

likvidaci odpadu. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

Parcela se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. Parcela leží mimo oblast 

záplavového území. Dle územního plánu spadá parcela do zóny ekologických limitů, tudíž 

by vyšší technická náročnost stavby byla ovlivněna nepříznivými přírodními faktory. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech: 

Stavba nebude narušovat stávající odtokové poměry daného území. Dešťová voda bude 

akumulována a vsakována na zadané parcele p.č. 4418/1. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního plánování: 

Záměr výstavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Jedná se o 

stabilizované území. Dle územního plánu parcela spadá pod plochy pro výrobu a obchod. 

Návrh stavby vychází z územního plánu a řeší možnost využití pro komerční prostory, 

pronajímatelné administrativní prostory, pro centrum pohybových aktivit či prostory pro 

mimoškolní aktivity dětí apod. 



 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Záměr výstavby je v souladu s územně plánovací dokumentací a obecnými požadavky na 

využití území. Využití území je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Dále s vyhláškou č. 269/2009 Sb., která 

upravuje vyhlášku č. 501/2006 Sb., Vyhláška o obecných požadavcích na využití území, a 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Součástí bakalářské práce nebylo nutné řešit požadavky dotčených orgánů. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

V rámci bakalářské práce se neuvažuje. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

V rámci bakalářské práce se neřeší. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

Převzato z portálu: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

Parcely v zájmovém území spadají do katastrálního území Brno – Líšeň [612405]. 

 

P.č.  Druh pozemku  Vlastník 

4418/1  ostatní plocha  Statutární město Brno 

     Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 

4417/9  ostatní plocha  Statutární město Brno 

     Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 

4445/3  ostatní plocha  Statutární město Brno 

     Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 

4417/11 ostatní plocha  Bytové družstvo JOSEFFA 

     Nové sady 988/2, Staré Brno, 60200 Brno 

 

7511/10 ostatní plocha  Statutární město Brno 

     Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

4445/17 ostatní plocha  Statutární město Brno 

     Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

 

4417/7  ostatní plocha  Fiedler Lubomír Ing. 

     Bzenecká 4198/5, Židenice, 60200 Brno 

 

4418/2  ostatní plocha  Fiedler Lubomír Ing. 

     Bzenecká 4198/5, Židenice, 60200 Brno 

 

A. 4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novou stavbu. 



 

b) Účel užívání stavby: 

Stavba bude sloužit pro účely komerčních ploch, ordinací a dalšího zdravotnického zařízení 

jako např. lékárny či laboratoře stomatologů. Dalším využitím budou prostory pro 

pohybovou léčbu a menší kavárnu. Stavba uvažuje umístění parkovacích stání do dvou 

podlaží. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Stavba je navrhovaná jako trvalá. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

Není uvažovaná ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 

Návrh vychází z požadavků v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., Zákon o územním 

plánování a stavebním řádu a s vyhláškou č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na 

stavby. Požadavky vycházející z vyhlášky č. 398/2009 Sb., O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, byly při návrhu stavby 

zohledňovány. 

 

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

předpisů: 

Součástí bakalářské práce nebylo nutné řešit požadavky dotčených orgánů a požadavky 

vyplývající z jiných právních předpisů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

V rámci bakalářské práce se neuvažuje. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů /pracovníků apod.): 

 

Plocha parcely:         1 779 m2 

Zastavěná plocha na pozemku:      1 377 m2 

Zastavěná plocha (celkem):       1 859 m2 

Koeficient zastavění:        77,4% 

Užitná plocha (celkem):       2 868 m2 

Obestavěný prostor:        14 588 m3 

Počet parkovacích míst (automobily/motocykly/kola):    38/4/12 

Z toho pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:  4 

 

i) 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.): 

V rámci bakalářské práce se neuvažuje. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

V rámci bakalářské práce se neuvažuje. 

 

 

 



k) Orientační náklady stavby: 

Pro stavbu byl stanoven předběžný cenový odhad dle cenových ukazatelů ve stavebnictví 

pro rok 2018 (www.stavebnistandardy.cz). Přibližná cena byla stanovena na 7660 Kč/m3. 

Předpokládaná cena pro novostavbu vychází 112 mil. Kč. V ceně se však neuvažují náklady 

za předsazenou fasádu. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENT:    Eva Bušinová 

VEDOUCÍ PRÁCE:   Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 
ÚSTAV ARCHITEKTURY 
 

VEDOUCÍ PRÁCE:   Ing. Tomáš Petříček, Ph.D. 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

DATUM:    1. 2. 2019 



B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Pozemek se nachází na rovinné ploše. Přiléhající parcela ze severní strany je ve strmém 

svahu. Z velké části je pozemek zatravněný. Porostem je zde nízká a středně vysoká 

vegetace. Pozemek nemá přímé napojení na komunikaci, ale v rámci projektu uvažujeme 

s přístupem směrem od ulice Novolíšeňská přes parcely p.č. 4417/11, p.č. 4417/9 a p.č. 

4445/3. Nadmořská výška stavebního pozemku se pohybuje v rozmezí 281,200 – 288,000 m 

n. m. Plošná výměra pozemku je 1779 m2. Pozemek je do územního plánu zanesen jako 

smíšená plocha výroby a služeb, index podlažní plochy (IPP) je pak pro parcelu stanoven na 

hodnotu 0,5. 

 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Tyto průzkumy nebylo nutné v rámci školního projektu vyhotovovat. Pro potřeby projektu 

byla provedena prohlídka pozemku. Pro obecný přehled byl vypracován geologický a 

hydrogeologický přehled daného území (zpracováno pod vedením doc. Ing. Antonína 

Paseky, CSc.). 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:      

Pozemek není zatížen žádnými ochrannými a bezpečnostními pásmy. Nachází se v zóně 

s průměrnou akustickou hladinou zvuku 55 dB/den a 45 až 50 dB/noc.  

 

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

Pozemek i návrh stavby se nachází nad úrovní hranice stoleté vody Q100. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území:      

Prováděcí práce budou mít vliv na okolní stavby a pozemky převážně z hlediska hluku, 

vibrací, otřesů a prachu. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat 

pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství. Veřejné komunikace budou 

zatěžovány přívozem nových materiálů a odvozem nepotřebného materiálu. V případě 

znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Objekt bude napojen na 

veřejné sítě novými přípojkami. Dešťové vody budou svedeny a likvidovány na zadaném 

pozemku.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:      

Na pozemku p.č. 4418/1 se nachází středně vysoká zeleň. Na dalších dotčených parcelách 

jsou nízké keře a středně vysoká zeleň. Jedná se o náletové dřeviny, které je nutné před 

realizací odstranit. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkcí lesa (dočasné / trvalé):      

Stavba je bez požadavků na tyto funkce. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu):      

 

1. Dopravní infrastruktura - komunikace:  



Po dobu výstavby bude pozemek napojen na přilehlou komunikaci dočasným vjezdem přes 

parcelu p.č. 4417/11. Stavba bude napojena na přilehlou komunikaci na ulici Josefy 

Faimonové obousměrnou rampou do podzemních podlaží. 

 

2. Technická infrastruktura – inženýrské sítě:  

Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury novými přípojkami – Splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, silové vedení NN, sdělovací a optické kabely, 

horkovod. 

 

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

Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Bude vytvořena dočasná 

příjezdová komunikace na parcelu p.č. 4418/1 přes parcelu p.č. 4417/11. Není potřeba 

přeložení žádné ze sítí technické infrastruktury. Voda a elektrická energie pro potřeby 

stavby a zařízení staveniště bude odebírána z nově vybudovaných přípojek. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:    

  

Objekt bude sloužit jako polyfunkční dům. Budou se zde nacházet prostory komerční, 

kavárna, ordinace lékařů a stomatologů, laboratoř stomatologie, lékárna a prostory 

pohybových aktivit včetně krytých parkovacích míst ve dvou podzemních podlažích. Místo 

stávajícího ekologického dvoru na sousední parcele je v budoucnu uvažované parkoviště, 

které by případně mohlo být návštěvníky taktéž využíváno. Jednotlivé prostory novostavby 

lze však využít i pro účely administrativy jako kancelářské plochy. Objekt má zajištěné 

přímé napojení z ulice Josefy Faimonové na frekventovanou komunikaci Novolíšeňská, 

která se dále napojuje na dálnici, nebo vede do centra města Brna.  

 

Kapacity         Návrh                      

 

Celková plocha pozemku:       1779 m2 

Zastavěná plocha:        1492 m2 

Zpevněná plocha:        756 m2 

Počet parkovacích míst (osobní automobily/motocykly/kola):   38/4/12 

Z toho určených pro osoby s omezenou schopností a orientace:  4 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení: 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:     

Zájmové území se nachází v Brně v městské části Líšeň. Pozemek se nachází při ulici Josefy 

Faimonové, která je napojena na komunikaci Novolíšeňská.  Dostupnost centra je 

poskytnuta hromadnou městskou dopravou. V dochozí vzdálenosti se nachází zastávka 

autobusu i tramvaje.  

Okolní zástavba je převážně bytová (podlažnost vyšší než 4 patra). Dále se zde nachází 

objekty firem různého druhu. Dle územního plánu je na daném pozemku omezený počet 

navrhovaných podlaží. 

Na pozemku a v jeho blízkém okolí se nachází převážně náletová zeleň (osiky a nízké až 

středně vysoké keře), jedná se o krátkověké rostliny, které je tedy vhodné odstranit a 

nahradit. Dále se zde nachází taktéž náletové třešně.  

Pozemek je umístěný na víceméně rovinné ploše. Přiléhající parcela je však velmi svahovitá, 



jedná se o převýšení 6 m, což má za následek problematické napojení na místní komunikaci 

a při navrhování objektu bylo třeba k tomuto faktu přihlížet a návrh vhodně uzpůsobit. 

Vzhledem k napojení na komunikaci bylo třeba počítat s umístěním vstupního prostoru na 

severní či severozápadní stranu. 

 

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

Navrhovaný objekt novostavby byl koncipován vzhledem k zadanému pozemku. Půdorys 

objektu vychází z dané parcely s udržením minimálních vzdáleností od okolní zástavby a 

přilehlých pozemků. Půdorys je ve tvaru obdélníku. Jedná se o stavbu čtyřpodlažní. Celý 

objekt se nachází nad terénem dané parcely. Vzhledem k napojení na místní komunikaci a 

přiléhajícímu svahu s převýšením 6 metrů je však uvažováno první a druhé podlaží jako 

podzemní. Návrh vychází s jednoduchosti řešení kvádrového tvaru. Plášť budovy je ve 

formě předsazené fasády, která je tvořena dřevěnými lamelami. Lamely jsou umístěny 

vertikálně po celém obvodu budovy. Konstrukce ocelových nosníků, na jejichž čelní stranu 

jsou umístěny dřevěné palubky, vytváří pomyslné horizontální členění na jednotlivá podlaží. 

Nosníky pak nesou příčné lamely a systém otáčivých dřevěných žaluzií. Nástupní prostor se 

nachází v ulici Josefy Faimonové. Podzemní podlaží, kde se nachází parkovací plochy, jsou s 

místní komunikací propojeny šikmou rampou pro vjezd i výjezd aut. Pro pěší komunikaci je 

zde navržena lávka do prvního nadzemního podlaží (1. NP). Lávka kromě komunikace tvoří 

také výběžky určené pro shromažďování osob, kde bude umístěno posezení a výškou 

uzpůsobené kontejnery, které budou osázeny nízkými rostlinami (bylinkami apod.). Vstup 

je tvořen taktéž dřevěnými lamelami, které vyčnívají před předsazenou fasádu. Obvod 

vstupních lamel je pak zvýrazněn světelnou linkou, jež nenásilně dovytváří význam hlavního 

vstupu. Do střešní konstrukce a stropu nad 1. NP jsou umístěny dva velké světlíky, jež 

umožňují proniknout přímému slunečnímu záření přes dvě nadzemní podlaží. Světlíky 

nejsou kolmo nad sebou, ale vůči sobě posunuté tak, aby slunci přecházejícímu přes jižní 

horizont umožňovaly proslunit co největší plochu podlaží. Na jihovýchodní prosluněnou 

stranu bylo třeba umístit také sluneční zábrany v podobě systému dřevěných otočných 

žaluzií, které jsou ukotveny do ocelových nosníků. Systém otočných žaluzií se uvažuje 

ovládat mechanicky, ale zároveň i automaticky v závislosti na slunečním záření. 

 

 

 

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby:     

  

Vstupní prostor do budovy se nachází na severozápadní straně. Budova je propojena 

s místní komunikací lávkou se vstupem do 1. NP. Pro auta je do budovy vedena po obvodu 

budovy šikmá rampa do 1. PP a také do 2. PP. Jedná se o čtyřpodlažní novostavbu 

polyfunkčního domu. Přes všechna podlaží je vedeno hlavní schodiště, výtah pro osoby a 

také požární schodiště. V 1. PP a 2. PP se nachází parkovací plochy pro auta, motocykly, 

kola a bezbariérová stání. Místnost TZB je umístěna do 1. PP. Při vstupu do 1. NP se po 

obou stranách nachází prostory pro komerční účely s vlastním hygienickým zázemím 

zaměstnanců. V centru budovy vzniká velké vnitřní atrium, jež je prosvětleno díky velkým 

světlíkům ve stropě nad 1. NP a ve střešní konstrukci. Po pravé straně se nachází recepce a 

prostory pohybových aktivit. Prostory jsou určené pro masáže, fyzioterapii (vhodné také 

pro pohybově omezené osoby) a vetší místnost pro hromadné cvičení, např. jógu, pilates 

apod. Tyto prostory jsou vybaveny o samostatné hygienické zařízení, šatny a bezbariérové 

WC se sprchou. Po levé straně se nachází kavárna otevřená do atria, 2 ordinace lékařů 

s čekárnou a WC. Umístěné je zde také veřejné hygienické zázemí a úklidová místnost. 2. 

NP je určeno pouze pro zdravotní péči. Jsou zde umístěny ordinace obvodních lékařů, 

očního lékaře, stomatologů i místnost pro zubní RTG. Dále se zde nachází stomatologická 



laboratoř s vlastním zázemím a lékárna taktéž s vlastním zázemím. Hygienické zázemí a 

sprchy určené pro zaměstnance ordinací a veřejné hygienické zázemí jsou umístěny po 

pravé a levé straně budovy.  

Návrh předprostoru objektu reaguje na přiléhající svah k danému pozemku. Vzhledem k 

nutnosti odstranění stávající náletové zeleně bude tato zeleň částečně nahrazena novou 

výsadbou. Svahy budou osázeny nízkými keři (Tavolník Bumaldův, Tavolník Popelavý a 

Skalník Dammerův). Prostor pod lávkou a šikmou rampou bude tvořen štěrkem (frakce 

8/16, barevnosti béžovo-bílé). Svah mezi lávkou a rampou bude také pokrytý štěrkem 

obohacený většími solitery (30-60 cm), stejného druhu jako štěrk, a okrasnými travami 

(Ozdobnice čínská a Vousatec). Všechny rovné plochy pak budou pouze zatravněny. Jako 

náhradu odstraněných stromů zde budou umístěny nové dřeviny, Myrobalán Červenolistý, 

Dub letní sloupovitý, Javor mléč, Sakura a Jinan Dvoulaločný, jež budou vhodně rozmístěny. 

 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby:      

 

Návrh stavby je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a v souladu s vyhláškami a 

normami s ní související. Vertikální a horizontální komunikace jsou navrhovány 

bezbariérovému účelu. V budově jsou umístěna hygienická zázemí splňující požadavky pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V podzemních garážích je uvažován 

potřebný počet bezbariérových stání. 

  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby:      

 

Stavba je navržena dle požadavků tak, aby umožňovala bezpečnost při užívání stavby. 

K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, které to vyžadují, budou vystaveny revizní 

zprávy a protokoly o způsobilosti k bezpečnému provozu. K veškerým technologickým 

zařízením v objektu budou doloženy doklady o způsobu bezpečného užívání.  

 

B.2.6  Základní technický popis stavby:      

 

Konstrukcí stavby je monolitický skeletový systém (modul 6 x 8,1 m). Základy tvoří 

dvoustupňové základové patky a obvodová stěna je založena na základových pasech. 

Stropní konstrukci tvoří průvlaky uložené v obou směrech na sloupy a monolitická ŽB 

deska. Konstrukční výška dvou podzemních podlaží je 3 m a dvou nadzemních podlaží 4 m. 

Střecha je navržena jako extenzivní plochá vegetační střecha. 

Obvodové stěny tvoří nenosná zděná konstrukce (Porotherm 30) s většími prosklenými 

plochami. Plášť stavby je tvořen předsazenou fasádou. Po obvodu každého podlaží jsou 

umístěny ocelové nosníky (100x200x700 mm). Do nosníků jsou pak vertikálně ukotveny 

dubové lamely a systém otočných dřevěných žaluzií. Na čelní stranu nosníků jsou 

horizontálně kotveny dubové palubky. Celá fasáda opticky rozděluje jednotlivá podlaží.  

Zateplení budovy je vedeno pouze v 1. a 2. NP. Konstrukce 1. PP a 2. PP je převážně jen 

skeletový systém s nízkými obvodovými stěnami (do výšky maximálně 500 mm), kromě 

prostoru hlavního schodiště, požárních schodišť a místnosti TZB. Podzemní podlaží, kde se 

nachází parkovací plochy, jsou díky nezaskleným plochám v obvodových stěnách stále 

přirozeně provětrávané. 

Omítka v exteriéru je volena designová v odstínu betonu. Dřevěné lamely a otočné žaluzie 

jsou z masivního dubu s nutností řádného pravidelného ošetření. Na povrchy stěn 

v interiéru je použita malba (v odstínu šedé, RAL 7047). Na stropní konstrukci je v 1.NP a 

2.NP umístěný sádrokartonový zavěšený podhled. Povrch podlahy v podzemních podlaží je 

stěrkový epoxidový nátěr a podlahy v nadzemních podlažích jsou uvažovány jako vinylové 



podlahy (design šedého dřeva). Okenní rámy venkovních otvorů jsou hliníkové (barva RAL 

7047). Dveře v interiéru jsou dřevěné, případně imitace dřeva, s obložkovými zárubněmi.  

Posuvné dveře v interiéru jsou celoprosklené. 

 

a) Střecha – navržena ve skladbě: 

 

S1  – Jednoplášťová vegetační plochá střecha 

 1. Vegetační vrstva – extenzivní rostliny, substrát, tl. 150 mm 

 2. Filtrační vrstva – netkaná PPP textilie, FILTEK 200 g/m2 

 3. Drenážní a hydroakumulační vrstva – nopová PE folie s perforacemi v horním 

 povrchu, DEKDREN T20, tl. 20 mm 

 4. Ochranná vrstva – netkaná PPP textilie, FILTEK 300g/m2  

 5. Hydroizolační vrstva – 2x hlavní HI souvrství, asfaltový pás, tl. 4 + 5 mm 

 Hydroizolační vrstva – samolepící asfaltový pás, tl. 3 mm 

 6. Tepelná izolace – Iover EPS 150, 2x vrstva, spádové klíny, tl. 100 + 140 mm 

 7. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva – asfaltový pás, tl. 4 mm 

 Asfaltová penetrace, přípravný nátěr podkladu 

 8. Nosná konstrukce – železobetonová deska, tl. 240 mm 

 9. Povrchová úprava – vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

    

 

 

b) Stropní konstrukce a podlaha – navrženy ve skladbě: 

 

S2 – Skladba podlahy 1.NP (strop s podlahou nad venkovním prostorem)  

 1. Nášlapná vrstva – vinylová podlaha s podložkou, tl. 10 mm 

 2. Roznášecí vrstva – betonová mazanina, tl. 50 mm 

 3. Separační vrstva – PE folie 

 4. Kročejová izolace – skelná vlna, Isover TDPT 30, tl. 30 mm 

 5. Nosná konstrukce – železobetonová deska, tl. 240 mm 

 6. Tepelná izolace – desky MW, Isover N MW 160, tl. 160 mm 

 7. Povrchová úprava – vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

 

S3 – Skladba podlahy 2.NP 

 1. Nášlapná vrstva – vinylová podlaha s podložkou, tl. 10 mm 

 2. Roznášecí vrstva – betonová mazanina, tl. 50 mm 

 3. Separační vrstva – PE folie 

 4. Kročejová izolace – skelná vlna, Isover TDPT 30, tl. 30 mm 

 5. Nosná konstrukce – železobetonová deska, tl. 240 mm 

 6. Povrchová úprava – vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

 

S4 – Skladba podlahy 1.PP 

 1. Nášlapná vrstva – stěrkový epoxidový nátěr, tl. 15 mm 

 2. Roznášecí konstrukce – ŽB deska ve spádu 1%, tl. 200 mm 

 3. Dilatační vrstva – dilatační pás, tl. 10 mm 

 4. Kročejová izolace – skelná vlna, Isover TDPT 30, tl. 30 mm 

 5. Nosná konstrukce – železobetonová deska, tl. 240 mm 

 6. Povrchová úprava – vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

 

 

 



S5 – Skladba podlahy 2.PP 

 1. Nášlapná vrstva – stěrkový epoxidový nátěr, tl. 15 mm 

 2. Nosná konstrukce – ŽB deska ve spádu 1%, tl. 200 mm 

 3. Dilatační vrstva – dilatační pás, tl. 10 mm 

 4. Hydroizolační vrstva – 2x asfaltový pás vč. penetrace, tl. 3 + 5 mm 

 5. Podkladní vrstva – podkladní beton, tl. 100 mm 

 6. Terénní vrstva – hutněný násyp zeminy, tl. 200 mm 

 

c) Obvodové stěny – navrženy ve skladbě:  

 

S6 – Vnější ŽB stěna schodiště 

 1. Povrchová úprava – vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

 2. Nosná konstrukce – železobetonová stěna, tl. 200 mm 

 3. Tepelná izolace – desky MW, Isover FASSIL, mech. kotveno, tl. 150 mm 

 4. Povrchová úprava – silikonová omítka, tl. 10 mm 

 

S7 – Vnější zděná stěna 

 1. Povrchová úprava – vápenocementová omítka, tl. 10 mm 

 2. Nenosná konstrukce – keramické zdivo, Porotherm 30, tl. 300 mm 

 3. Tepelná izolace – desky MW, Isover FASSIL, mech. kotveno, tl. 150 mm 

 4. Povrchová úprava – silikonová omítka, tl. 10 mm 

 

d) Terénní úpravy – navrženy ve skladbě: 

 

S8 – Skladba obvodové drenáže u objektu (okapový chodník) 

 1. Vyrovnávací vrstva – kačírek 16/32, tl. 200 mm 

 2. Drenážní vrstva – drenážní potrubí  

 3. Spádová vrstva – beton ve spádu 

 

S9 – Skladba venkovní lávky 

 1. Nášlapná vrstva – epoxidový nátěr pro venkovní prostředí s protiskluzem, 

 imitace betonu 

 2. Systémová penetrace 

 3. Roznášecí vrstva – betonová mazanina ve spádu, tl. min 50 mm 

 4. Hloubková penetrace 

 5. Nosná konstrukce – předpjaté panely Spiroll 

 

 

S10 – Skladba venkovní šikmé rampy 

 1. Nášlapná vrstva – epoxidový nátěr pro venkovní prostředí s protiskluzem, 

 imitace betonu 

 2. Systémová penetrace 

 3. Roznášecí vrstva – betonová mazanina ve spádu, tl. min 50 mm 

 4. Hloubková penetrace 

 5. Nosná konstrukce – předpjaté panely Spiroll 

 

e) Výplně otvorů:     

Okenní a dveřní otvory v obvodovém plášti jsou hliníkové, barva RAL 7047, s izolačními 

dvojskly. 

 

 



B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení: 

 

a) Technické řešení:      

Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude přes nové přípojky – kanalizace 

splašková, vodovod, silové vedení NN, sdělovací a optické kabely a horkovod. Dešťové vody 

budou vsakovány na zadaném pozemku. Vše bude podrobněji popsáno v části ÚT a ZTI, 

které nejsou součástí projektové dokumentace.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení:     

V objektu se bude nacházet vzduchotechnická jednotka a centrální výměník tepla pro 

vytápění prostor. Stavba bude vybavena běžnými zařizovacími předměty (umyvadla, 

výlevky, pisoáry, WC závěsné a WC imobilní, sprchové kouty). Hygienická zázemí budou 

odvětrávány pomocí vzduchotechnické jednotky. Vše bude podrobněji popsáno v části ÚT a 

ZTI. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení:  

     

Stavba splňuje platné vyhlášky a normy zaručující požární bezpečnost staveb. V objektu 

jsou navrženy dvě chráněné únikové cesty ve formě požárních schodišť umístěné 

symetricky ve dvou částech stavby. V 2.PP jsou v prostoru požárních schodišť protipožární 

ocelové dveře vedoucí ven z budovy. Pro spojení komunikace na ulici Josefy Faimonové a 

2.PP je k objektu navrženo vedlejší venkovní schodiště. Z nadzemních podlaží je únikový 

prostor vedený hlavním vstupem přes pěší lávku. 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 

na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) Zhodnocení možností provedení požárního zásahu 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek  

Vše bude podrobněji popsáno v části Požárně bezpečnostního řešení, která není součástí 

projektové dokumentace. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi:    

   

Stavba je v souladu s předpisy a normami týkající se úspory energií a ochrany tepla. 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

b) Energetická náročnost stavby:  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Vše bude podrobněji popsáno v části Průkaz energetické náročnosti budovy. 

 

B.2.10  Hygienické požadavky na pracovní a komunální prostředí:    

   

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 



Osvětlení a větrání – všechny pobytové místnosti jsou osvětleny a větrány přirozeně okny. 

Hygienická a sociální zázemí jsou větrány nuceně vzduchotechnickou jednotkou. 

Vzduchotechnické zařízení je navrženo také pro větrání v ostatních místnostech. Umělé 

osvětlení v budově bude splňovat požadavky norem a hygienických předpisů i klimatických 

a světelných podmínek (dle činnosti). 

Vytápění a chlazení – ve stavbě je navržen výměník tepla v technické místnosti. Stavba bude 

napojena na novou přípojku horkovodu. Venkovní jednotky jsou umístěny na střeše stavby. 

Zásobování vodou – přívod pitné vody bude zajištěn přípojkou z vodovodního řadu. Hlavní 

uzávěr vody se nachází v technické místnosti budovy. 

Splaškové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace. Dešťová voda je likvidována přímo na 

zadaném pozemku.  

Odpady – recyklace odpadu bude probíhat přímo na zadaném území. Odvoz odpadu bude 

pravidelně zajištěn. 

Třídění odpadů při realizaci bude probíhat přímo na staveništi. Skládkování bude 

provedeno v kontejnerech při vjezdové komunikaci. Pro zneškodnění případných 

nebezpečných odpadů bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, vibracemi, otřesy, 

prachem atd.).  

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:   

    

Plošné a prostorové umístění stavby je navrženo tak, aby respektovalo veškerá ochranná a 

bezpečnostní pásma. 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží:      

Dle radonové mapy se pozemek nachází v zóně s nízkým rizikem výskytu radonu. Podrobný 

průzkum rizika výskytu radonu nebyl v projektové dokumentaci zpracován. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy:      

Výskyt bludných proudů nebyl v blízkosti zadaného pozemku zjištěn. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou:      

Ochrana před technickou seizmicitou na zadaném pozemku není vyžadována. 

 

d) Ochrana před hlukem:      

Není třeba navrhnout protihluková opatření. Obvodové konstrukce včetně otvorových 

výplní poskytnou dostatečnou ochranu stavby před hlukem.  

 

e) Protipovodňová opatření:      

Stavba i pozemek se nacházejí nad úrovní hranice stoleté vody Q100. 

 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):      

Výskyt metanu ani vliv poddolování na zadaném pozemku nebyly zjištěny. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU 

 
a) Napojovací místa technické infrastruktury:      

1. Dopravní infrastruktura - komunikace:  



Po dobu výstavby bude pozemek napojen na přilehlou komunikaci dočasným vjezdem přes 

parcelu p.č. 4417/11. Stavba bude napojena na přilehlou komunikaci na ulici Josefy 

Faimonové obousměrnou rampou do podzemních podlaží. 

 

2. Technická infrastruktura – inženýrské sítě:  

Objekt bude nově napojen na sítě technické infrastruktury novými přípojkami – Splašková 

kanalizace, dešťová kanalizace, vodovod, silové vedení NN, sdělovací a optické kabely, 

horkovod. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:      

Vše bude podrobněji popsáno v samostatné části, která není součástí projektové 

dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 
a) Popis dopravního řešení:      

V okolí pozemku se nachází tři zastávky MHD (Novolíšeňská, Zaoralova a Bartákova).  

Pozemek je dostupný z ulice Josefy Faimonové, která se napojuje na ulici Novolíšeňská. Pro 

pěší komunikaci je objekt přímo přístupný z veřejného chodníku na ulici Josefy 

Faimonovépo navržené lávce, která tvoří také plochy určené ke shromažďování osob. Lávka 

vede do 1.NP. V rámci předprostoru je řešena i příjezdová a odjezdová dvoupruhová rampa 

vedoucí do podzemních pater. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:      

Stavba je napojena na přilehlou komunikaci na ulici Josefy Faimonové, ze které se 

dostaneme na ulici Novolíšeňská. Komunikace na ulici Novolíšeňská vede dále směrem do 

centra města Brna, nebo na dálnici. 

 

c) Doprava v klidu:      

V objektu je navrženo dvoupatrové podzemní parkoviště určené pro zaměstnance a 

návštěvníky. Je zde navrženo 38 parkovacích stání pro automobily, z toho 4 bezbariérové 

stání, 4 stání pro motocykly a stání pro kola. Povrch podlahy podzemních podlaží je řešen 

stěrkou epoxidového nátěru určenou pro větší namáhání.  

 

d) Pěší a cyklistické stezky:     

Na pozemku bude vybudován předprostor před hlavním vstupem do objektu formou lávky, 

která tvoří větší plochy určené pro shromažďování. Je zde navrženo posezení a nová 

výsadba. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
a) Terénní úpravy:      

Zadaná parcela se nachází na rovinném terénu. Přiléhající parcely, přes které je nutné 

propojit objekt s komunikacemi, jsou v převýšení 6 m. Terénní úpravy je třeba zajistit 

v souladu s bezpečnostními požadavky sklonu svahu a z hlediska umístění stavby a 

dodržení minimálních odstupů. 

 

b) Použité vegetační prvky:      

Nezastavěná plocha vyžaduje ošetření a zasetí nové travní směsi. Do svahovitého terénu a 

prostoru pod lávkou a mezi lávkou a šikmou rampou bude umístěn štěrkový posyp a větší 



solitéry a okrasné traviny. Vzhledem k odstranění stávající náletové zeleně bude tato 

vegetace částečně nahrazena novou výsadbou solitérních stromů a menších keřů. 

 

c) Biotechnická opatření:      

Dešťová voda bude z vegetační střechy svedena vnitřními svislými vtoky a dále postupně 

vsakována na zadaném pozemku. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO ZÁCHRANA 

 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:      

Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách 

pracovních dnů. Po dobu provádění nesmí být okolní prostor zatěžován nadměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy. Zhotovitel stavby je povinen během realizace zajišťovat 

pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství a v co největší míře šetřit 

stávající zeleň. V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. 

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidovat ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést 

úklid všech ploch, které pro realizace stavby používala uvést je do původního stavu. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:      

Záměr se nedotýká zájmu ochrany dřevin, památných stromů ani rostlin a živočichů. 

Odstraněna bude pouze zeleň náletová a další nevhodné rostliny.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:      

Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) Zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:      

Nejedná se o záměr podléhající posouzení EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů:      

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou určena. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Pozemky neleží v záplavovém území ani tektonicky aktivní oblasti. V případě požáru budou 

využívány stávající komunikace. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

b) Odvodnění staveniště:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 



 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:      

Provádění stavby bude mít vliv pouze na sousední parcelu, p.č. 4417/11, přes kterou bude 

umožněn příjezd ke staveništi. Zhotovitel stavby je povinen během realizace zajišťovat 

pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství a v co největší míře šetřit 

stávající zeleň. V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich čištění. Po 

ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizace stavby 

používala uvést je do původního stavu. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení stromů:      

Na pozemku p.č. 4418/1 se nachází středně vysoká zeleň. Na dalších dotčených parcelách 

jsou nízké keře a středně vysoká zeleň. Jedná se o náletové dřeviny, které je nutné před 

realizací odstranit. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):      

Na zadané parcele p.č. 4418/11 bude přístup na staveniště. Pozemek bude také využit 

např. pro sklad materiálu.  

 

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

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:      

Umístění objektu je navrženo z hlediska přibližně stejné potřeby vykopané a dosypané 

zeminy. Není tedy počítáno z přísunem ani deponií zeminy. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:      

Návrh stavby je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a v souladu s vyhláškami a 

normami s ní související. Vertikální a horizontální komunikace jsou navrhovány 

bezbariérovému účelu. V budově jsou umístěna hygienická zázemí splňující požadavky pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):     

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:      

Pro bakalářskou práci nebylo řešeno. 

 

  



Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektu v zadané lokalitě v návaznosti na 

kontextuální vazby a význam místa. V celé práci byla potřeba zaměřit se na 

technické a konstrukční řešení. Vzhledem ke svažitému terénu bylo nutné řešit 

umístění stavby na zadané parcele a napojení na místní komunikace. Důležitou 

součástí bylo vyřešení JV fasády, která je během celého dne vystavena přímému 

slunečnímu záření. Celý projekt byl koncipován jako skeletový systém s velkými 

prosklenými plochami a předsazenou fasádou. Nutností bylo řešit objekt jako 

bezbariérovou stavbu.  

 

Tato práce prošla několika stupni projektové dokumentace. Byly zpracovány 

konstrukční studie a dokumentace pro DPS, také architektonický detail, který je 

v této práci zaměřen na systém žaluzií na předsazené fasádě. Celý projekt doplňuje 

architektonická studie. 

 

Výstupem celé práce je návrh projektu novostavby polyfunkčního domu, který je 

zpracován do textové a výkresové podoby. Návrhem bylo dosaženo zadaných 

obecných požadavků na provoz jednotlivých částí objektu. 

 

Polyfunkční dům této bakalářské práce je svou účelností primárně zaměřen na 

zdravotní péči, proto nese název „Dům zdraví“. 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu, který byl 

zpracováván v rámci předmětu AG035. Náplní této bakalářské 

práce je vypracování projektové dokumentace ke studii 

novostavby polyfunkčního domu. Studovaný objekt, novostavba 

s polyfunkčním využitím, je součástí města Brna nacházející se 

v městské části Líšeň. Součástí projektu není pouze samostatný 

architektonický objekt, ale také řešení okolního prostředí. 

V bakalářské práci je zohledněno umístění parcely ve svažitém 

terénu či orientace v rámci světových stran. 

Polyfunkční dům této bakalářské práce je koncipován jako dům 

nabízející nejrůznější možnosti zdravotní péče – „Dům zdraví“. 

Nachází se zde ordinace lékařů, stomatologů, laboratoř 

stomatologie či lékárna. Jsou zde také komerční prostory, 

relaxační a cvičební místnosti nebo kavárna. 



Objekt je čtyřpodlažní, sestávající se ze dvou podzemních a dvou 

nadzemních podlaží. Podzemní podlaží jsou určena pro parkovací 

stání zaměstnanců a návštěvníků objektu. Dále se zde nachází 

technická místnost budovy. Nadzemní podlaží slouží 

k poskytování zdravotní péče a ke komerčním účelům. V obou 

nadzemních podlažích je umístěno hygienické zázemí budovy. 

Celá budova je řešena bezbariérově. 

Vzhledem k umístění parcely a terénnímu převýšení 6 metrů 

je přístup do budovy zajištěn pomocí lávky. Vjezd do garáží 

je umožněn po šikmé rampě vedoucí kolem budovy. Zajímavostí 

je předsazená fasáda, vyhotovená z podélných a příčných 

dřevěných lamel. Součástí této fasády jsou také otočné dřevěné 

lamely sloužící jako systém otočných žaluzií k regulaci průchodu 

slunečního světla do budovy. Bakalářská práce se věnuje 

regulačním systémům, regulaci tepla a světla, i návrhem 

extenzivní vegetační střechy se světlíkem. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

Bachelors work comes from an atelier project that was worked 

out during the subject AG035. The content of this Bachelors work 

is to work out the project documentation for the study of new 

building multifunctional house. Studied object, new building with 

polyfunctional use, is part of the city Brno, occurred in the city 

quarter Líšeň. Part of the project is not only the architectonic 

object itself but also the solution for its environment. In the 

Bachelors work is taken into account the placing of the parcel 

onsteep land or orientation of the house within the frame 

of cardinal directions.  

The multifunctional building of this Bachelors work is drawn as 

a house offering various possibilities of health care – „Health 

house“. There is situated medical surgery, dental surgery, 

laboratory or pharmacy. But there is also a commercial space for 

relaxation or exercise rooms and a coffee room. 

The object has four floors, two underground floors and two 

overground floors. The underground floors offer parking 

of employees and visitors and the technical room is also situated 

there. The overground floors offer health care and commercial 

usage. Both overground floors have sanitation provisions and the 

whole building is barrier free.  

Concerning the placement of the parcel on a 6 meter landfall, 

entrance to the building will be possible with the help of a bridge. 

A ramp placed around the building provides access to the garage. 

A remarkable feature is the double-skin facade made from 

lengthwise and crosswise lamellas. Part of this double-skin facade 

is made of rotatable wooden lamellas, used as a system 

of rotatable blinds which allows sunlight passing into the building. 

The Bachelors work addresses the regulation systems, heat and 



light regulation and the design of an extensive vegetative roof 

with a skylight.  

 

Klíčová slova  Polyfunkční dům, novostavba, objekt, projekt, dokumentace, 

bezbariérová stavba, lávka, šikmá rampa, extenzivní vegetační 

střecha, předsazená fasáda, dřevěné lamely, systém otočných 

žaluzií, světlík, regulační systémy  

 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Multifunctional building, new building, object, project, 

documentation, barrier free building, bridge, ramp, extensive 

vegetative roof, double-skin facade, wooden lamellas, system 

of rotatable blinds, skylight, regulation systems  

 

 

  



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem 

Polyfunkční dům Brno - Líšeň je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 1. 2. 2019  

   Eva Bušinová 
autor práce  

 


