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Abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

 

Abstrakt 

 

 Polyfunkční dům Křenová je situován na rohovou proluku mezi ulicemi Křenová 

a Skořepka. Urbanistický návrh je založen na vybudování Nové městské třídy podle územního 

plánu Brna. V parteru jsou navrženy travnaté plochy, stromy i stylizovaná vodní plocha 

připomínající řeku Ponávku. 

 Polyfunkční dům je tvořen čtyřmi propojenými bloky. Bílé linie budov jsou ozvláštněny 

zasouváním a vysouvání oranžových kvádrů. Každá z hmot má odlišnou funkci. V podzemí 

se nachází rozsáhlé parkovací prostory. Jižní šestipodlažní administrativa je ozvláštněna 

zasunutými oranžovými lodžiemi, které jsou určeny k pěstování zeleně, což má zpříjemnit 

výhled z kanceláří. Vnitroblok tvoří jednopodlažní prodejna se zelenou střechou. Na severní 

straně pozemku se nachází šestipodlažní obytná část s vysunutými oranžovými kvádry teras. 

Hmotné budovy harmonicky spojuje ocelová konstrukce knihovny vynesená na subtilních 

sloupech v úrovni třetího podlaží. 

 

Abstract 

 

 Multifunctional building Křenová is situated on a corner gap between the streets Křenová 

and Skořepka. The urban project is based on building the New City Street in accordance 

with the zoning plan of Brno. In the parterre there are designed lawns, trees and stylized water 

surface, which reminds the River Ponávka. 

 Multifunctional building consists of four connected blocks. White lines of buildings are 

made special by pushing and pulling orange blocks. Each part has a different function. In the 

basement there are large parking spaces. South six-storey administration is made more 

interesting by inserted orange loggias, which are proposed for growing vegetation. 

That should make a pleasant view from the offices. Courtyard consists of a single-storey shop 

with a green roof. On the north side there is the six-storey residential building with extended 

blocks of orange terraces. Massive buildings are harmoniously connected by steel 

construction of library carried by thin pillars in the level of the third storey. 

 

 

 

 

Klíčová slova 
 

Polyfunkční dům, Křenová, Skořepka, parkování, prodejny, administrativa, byty, zelená 

střecha, oranžové kvádry, lodžie, terasy, monolitický železobetonový skelet, keramické zdivo, 

montovaná ocelová konstrukce. 
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assembled steel structure. 
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Úvod 

 

 Smyslem zadání bylo vytvořit na rohové proluce mezi ulicemi Křenová a Skořepka 

nový městský blok. Návrh má korespondovat s územním plánem města Brna, který počítá 

s vybudováním Nové městské třídy a revitalizací řeky Ponávky. Cílem bylo zhodnotit území 

a pozvednout úroveň okolí, které je nyní poznamenáno chátrajícími objekty bývalých 

průmyslových podniků. V současnosti místo slouží pouze jako parkovací plocha. 
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BAKALÁŘSKÁ PRÁCE - POLYFUNKČNÍ DŮM KŘENOVÁ V BRNĚ 

SLOŽKA A 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

(dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo stavby: Křenová, Trnitá (Brno-střed), Brno 602 00 
 pozemek: parcelní čísla 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5 
 katastrální území: Trnitá 610950 
  
Vedoucí práce:  doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. 
  Ing. Dušan Hradil 
 
Vypracovala:  Marie Nunvářová 
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A. Průvodní zpráva 
 
a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické 
osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel 
 
Identifikační údaje: 
 
Název stavby: Polyfunkční dům Křenová v Brně 
Účel stavby: administrativa, obchody, služby, bydlení, parkování 
Místo stavby: ulice Křenová, Trnitá (Brno-střed), Brno 602 00 
 parcelní čísla 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5 
 katastrální území: Trnitá 610950 
Vypracovala: Marie Nunvářová 
Způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 
Základní charakteristika: 
 
Jedná se o polyfunkční budovu rozdělenou na 4 části – administrativní, vnitroblok, 
obytnou část a knihovnu. V podzemí budou dvě patra podzemních garáží s využitím 
automatických zakladačů. Přízemí je vymezeno obchodním činnostem. Hmotově 
se jedná o 4 viditelné objekty. Největší bude šestipatrový kvádr s administrativní 
funkcí při ulici Křenová, za ním ve vnitrobloku bude jednopodlažní objekt pro prodejní 
plochy se zelenou střechou a při ulici Skořepka bude šestipatrová hmota sloužící 
bydlení. Tyto objekty mají nosnou část z monolitického železobetonového skeletu. 
Jako odlehčující prvek jsem navrhla montovanou ocelovou konstrukci knihovny 
na sloupech, která opticky spojuje dvě hmotné budovy v jeden kompaktní celek. 
Všechny čtyři objekty budou mít plochou střechu. 
 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 
 
Stavba nového polyfunkčního domu při ulici Křenová v Brně je situována 
na pozemek, který nyní slouží jako parkoviště. V katastru nemovitostí se jedná 
o parcely 1107/1, 1107/3, 1107/4 a 1107/5  katastrálního území Trnitá 610950, 
vedené jako ostatní plocha. Jde o rohovou stavební proluku, která byla v minulosti 
nejspíše zastavěna. Pod územím nyní prochází regulovaný zatrubněný tok řeky 
Ponávky, který by se měl celý nově přeložit v souvislosti s plánovanou revitalizací 
řeky Ponávky. Novým územním plánem je pozemek určen ke smíšené městské 
výstavbě. Urbanistické řešení objektu bylo navrhováno s ohledem na vybudování 
Nové městské třídy, která má procházet na východní straně stavebního pozemku. 
Přeložením komunikací dle situace bude vymezen prostor stavby. 

Majetkoprávní vztahy nebyly zjišťovány. 
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c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Bude nutné provést podrobný hydrogeologický a radonový průzkum. Studii hlukové 
zátěže. Ověřit oslunění a proslunění.  

Dopravní napojení objektu je uvažováno z ulice Skořepka, protože ulice Křenová je 
příliš rušná. Do Skořepky bude ústit rampa z podzemních garáží i zásobovací rampa. 

Podrobné napojení na technickou infrastrukturu pomocí přípojek se bude řešit 
dle speciálních projektů, jelikož se jedná o velký a složitý objekt. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou známy. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je v souladu s Vyhláškou MMR č. 137/1998 Sb., 
O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

Stavba byla navrhována podle územního plánu města Brna a dokumentace 
k revitalizaci řeky Ponávky. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 

Stavba začne po vybudování Nové městské třídy a po přeložení sítí technického 
vybavení. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

V této fázi projektu neřešeno. 
 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových 

Ocenění stavby v této fázi neřešeno. 

Pozemek: 
plocha pozemku: 3803 m2 

zastavěná plocha:  1689 m2 
zpevněná plocha:  1617 m2  
zatravněná plocha:   497 m2  

Objekt: 
obestavěný prostor: 49 677 m3 

podlahová plocha:   9823 m2 

počet bytů: 23 
počet parkovacích stání: 25 aut 
kapacita zakladačů:           147 aut 
 
V Brně dne 4. 1. 2012     ……………………………. 
              podpis   
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

(dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Místo stavby: Křenová, Trnitá (Brno-střed), Brno 602 00 
 pozemek: parcelní čísla 1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5 
 katastrální území: Trnitá 610950 
  
Vedoucí práce:  doc. Ing. arch. Naděţda Menšíková, CSc. 
  Ing. Dušan Hradil 
 
Vypracovala:  Marie Nunvářová 



-2- 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
Obsah 
 
  1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

  2. Mechanická odolnost a stabilita 

  3. Poţární bezpečnost 

  4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

  5. Bezpečnost při uţívání 

  6. Ochrana proti hluku 

  7. Úspora energie a ochrana tepla 

  8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

   orientace 

  9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inţenýrské stavby 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení 
současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Stavba nového polyfunkčního domu při ulici Křenová v Brně je situována 
na pozemek, který nyní slouţí jako parkoviště. V katastru nemovitostí se jedná 
o parcely 1107/1, 1107/3, 1107/4 a 1107/5  katastrálního území Trnitá 610950, 
vedené jako ostatní plocha. Jde o rohovou stavební proluku, která byla v minulosti 
nejspíše zastavěna. Proto by bylo vhodné provést alespoň zevrubný historický 
průzkum staveniště. Pod územím nyní prochází regulovaný zatrubněný tok řeky 
Ponávky, který by se měl celý nově přeloţit v souvislosti s plánovanou revitalizací 
řeky Ponávky. Novým územním plánem je pozemek určen ke smíšené městské 
výstavbě. Vhodné by však bylo zachovat a rozšířit moţnosti parkování. Celé 
urbanistické řešení objektu bylo navrhováno s ohledem na vybudování Nové městské 
třídy, která má procházet na východní straně stavebního pozemku. Přeloţením 
a úpravou komunikací (dle výkresu situace) dojde k vymezení nového většího 
veřejného prostoru na severovýchodním okraji pozemku, který je rovněţ vyuţíván 
v návrhu stavby. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků 
s ní souvisejících 

Jednotlivé výměry území a objektu: 

Pozemek: 
plocha pozemku: 3803 m2 

zastavěná plocha:  1689 m2 
zpevněná plocha:  1617 m2  
zatravněná plocha:   497 m2  

Objekt: 
obestavěný prostor: 49 677 m3 

podlahová plocha:   9823 m2 

Novostavba polyfunkčního domu téměř zachovává původní stavební čáru. Ale navíc 
přibude dostatek místa pro nový oddychový veřejný prostor přeloţením a úpravou 
pozemních komunikací, coţ souvisí s výstavbou Nové městské třídy. 
V severovýchodní části stavebního pozemku tak vznikne nový prostor pro městskou 
zeleň. Nová městská třída s sebou přinese výrazné zlepšení současného stavu této 
oblasti, která je nyní plná zchátralých a nevzhledných skladovacích budov. 
V souvislosti s Novou městskou třídou je naplánována revitalizace řeky Ponávky, 
která by se měla stát výrazným městotvorným prvkem (rozsáhlé zelené plochy 
i cyklostezka). Kolem městské třídy je naplánována výstavba nových polyfunkčních 
objektů, které pomohou zlepšit ţivotní standard. Prvním z nich by se měl stát tento 
navrhovaný objekt při ulici Křenová. Dopravní obsluha bude řešena z ulice Skořepka, 
kde bude vjezd do podzemního parkování, rampa pro zásobování obchodů i odvoz 
odpadků. Východní i jiţní část pozemku pak uţ bude určena pouze pro pohyb peších 
osob na chodnících nebo na veřejném prostranství.  

Architektonicky se novostavba skládá ze čtyř hmot. Největší bude šestipatrový kvádr 
s administrativní funkcí při ulici Křenová, za ním ve vnitrobloku bude jednopodlaţní 
objekt pro prodejní plochy se zelenou střechou a při ulici Skořepka bude šestipatrová 
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hmota slouţící bydlení. Jako odlehčující prvek jsem navrhla ocelovou konstrukci 
knihovny na sloupech, která opticky spojuje obě hmotné budovy - administrativu 
a obytnou část v jeden kompaktní celek. Všechny čtyři objekty budou mít plochou 
střechu. Výškově by neměly narušovat okolní zástavbu. Na jiţní stranu pozemku 
k rušné ulici Křenová je orientována administrativní budova, aby odstínila hluk 
z dopravy od obytné části na severní straně pozemku. Zároveň je mezi nimi 
dostatečný odstup, aby administrativní budova nebránila proslunění obytných částí. 

Administrativní budova je řešena jako trojtakt o 7 travé. V přízemí budovy 
se nacházejí prodejní plochy a kavárna. V druhém aţ šestém nadzemním podlaţí 
se nacházejí kanceláře orientované převáţně na jiţní stranu, středová chodba 
prosvětlená soustavou světlíků i mezipatrových schodišť a na severní straně jsou 
umístěny kanceláře, komunikační schodišťové prostory i hygienická zázemí. Jiţní 
fasáda je perforována otvory, jako kdyby se jednotlivé vybrané kvádry zasunuly 
dovnitř do objektu. Jeden z nich vede aţ ke středové chodbě a pomáhá 
ji přisvětlovat.  

Jednopodlaţní objekt zabírající zhruba polovinu vnitrobloku slouţí jako prodejní 
plocha. Přístup k němu je z ulice Křenová průchodem skrz administrativní budovu 
nebo přímo z veřejného prostoru vnitrobloku. Jeho střecha je ozeleněná a slouţí jako 
relaxační plocha pro kanceláře administrativy. Část její plochy je vyčleněná pro byty 
v druhém nadzemním podlaţí obytné části.  

Obytná budova je architektonicky zajímavá naopak vysouváním kvádrů, které slouţí 
jako rozšíření vnitřních prostorů bytů a pro byt o patro výš zároveň jako balkón. 
Na střeše pak ústupem konstrukcí vznikají ještě střešní terasy. Bytový dům je řešen 
jako schodišťový typ se dvěma schodišti a výtahy, kdy byty jsou přístupné přímo 
z podesty. Na jednom patře je navrţeno 5 bytů různých velikostí od garsonky 
aţ po luxusní čtyřpokojový byt. Vstup do bytového domu je z ulice Skořepka. 

Administrativní a obytnou část spojuje hmota knihovny, která je na sloupech 
vyzvednuta do výše zhruba 7 metrů. Je přístupná po schodišti v administrativní části. 
Na opačném konci u obytné budovy pak bude ještě raději pojistné poţární schodiště. 
Knihovna má vzdušnou světlou výšku přes dvě podlaţí a velké prosklené plochy 
budou zaskleny speciálními tabulemi skla pokovenými mědí. 

Pod zemí se pak skrývá další velmi důleţitá součást stavby - dvě podzemní patra 
slouţící k parkovaní, která se nacházejí pod administrativní částí a vnitroblokem. 
Vjezd do prvního podzemního podlaţí je zabezpečen rampou o sklonu 12% 
s přechodovými partiemi 6% z ulice Skořepka. Vedle je ještě jedna kratší zásobovací 
rampa, která klesá celkově jen o 1,2 m a slouţí k vykládání zboţí. V prvním 
podzemním podlaţí se tedy nacházejí sklady a pohotovostní parkovací stání 
pro návštěvníky prodejen. Zároveň odtud můţete své auto poslat do druhého 
podzemního podlaţí pomocí zakladačů. Tento systém bude slouţit zejména trvalým 
rezidentům a zaměstnancům administrativní části. Zakladače jsou v návrhu řešeny 
jako třípatrové a pojmou 147 aut. V druhém podzemním podlaţí (2. S) je pak ještě 
umístěna poţární nádrţ, přečerpávací stanice a technická místnost.  

Povrch objektů bude omítán bílou barvou s oranţovými akcenty. Jen objekt knihovny 
bude ctít ocelovou konstrukci i v plášti z bílých kingspan panelů.  

Veškeré veřejně přístupné části objektů jsou řešeny s ohledem na bezbariérové 
uţívání (četné pouţití výtahů). Soukromé byty by pak byly upraveny dle konkrétních 
individuálních poţadavků. 
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c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 
a řešení vnějších ploch 

Popis pozemních staveb - bude se jednat o nosný skeletový systém v případě všech 
objektů. Sloupy budou zaloţeny na patkách podporovaných pilotami dle únosnosti 
zeminy a statického posouzení. Podzemí podlaţí budou zhotoveny pomocí 
milánských stěn, tl. 400 nebo 600 mm a vodotěsné bílé ţelezobetonové vany 
z vodostavebního ţelezobetonu tl. 400 mm. Spodní konstrukce budou muset být 
dobře izolovány od předpokládané tlakové podzemní vody, protoţe nedaleko 
prochází řeka Ponávka. Dvě podzemní podlaţí jsou navrţeny pod administrativní 
budovou a pod vnitroblokem. Pod obytnou část uţ nezasahují. První podzemní 
podlaţí slouţící k parkování a skladování má konstrukční výšku 3,2 m. Druhé 
podzemní podlaţí s vlastní ocelovou třípatrovou konstrukcí zakladačů má 
konstrukční výšku 7,3 m. 

Administrativní budova je navrţena jako monolitický ţelezobetonový skelet, který 
navazuje na podzemní konstrukce sloupů a ŢB vany. Jedná se o trojtakt s rozpětími 
sloupů 6, 3 a 6 metrů. Šest travé je pak opět v modulu 6 m, poslední sedmé je 
zkrácené na 3 metry. Plášť budovy je z ţelezobetonu kvůli velkým okenním otvorům 
a zateplen minerální vlnou tl. 140 mm. Schodiště i výtahové šachty jsou také 
z monolitického ţelezobetonu. Administrativní budova má světlé výšky 3 m 
a konstrukční výšky 3,7 m, kvůli dostatku místa na rozvod vzduchotechniky 
v podhledech. Pouze parter má vyšší konstrukční výšku rovnou 4 m. Výška celé 
budovy aţ po atiku je 23,1 m. 

Střední jednopodlaţní budova vnitrobloku je také pojata jako monolitický 
ţelezobetonový skelet. S modulovými roztečemi os sloupů 6 m.  Fasáda 
do vnitrobloku je celá prosklená. Objekt je zajímavý tím, ţe nese intenzivní zelenou 
střechu skladby Optigreen - střešní zahrada. Celková výška tohoto objektu po atiku 
je 4,3 m. 

Visutá odlehčená jednopodlaţní hmota knihovny je tvořena ocelovým příhradovým 
montovaným skeletem na subtilních sloupech. Rozpon je 8 m a jednotlivé rámy jsou 
od sebe vzdáleny 6 metrů, aby se mohly nosné sloupy opírat do podzemní 
konstrukce v modulu odpovídajícím podzemním garáţím. Opláštění bude z lehkých 
kovových tepelně izolačních panelů Kingspan bílé barvy. Zasklení bude provedeno 
pomocí izolačních dvojskel s natavenou speciální vrstvou mědi, která slouţí jako 
stínění a zabraňuje tepelným ztrátám v zimě nebo tepelným ziskům v létě, aniţ by 
nějak barevně zkreslovala přirozené denní světlo v interiéru. Výška, ve které začíná 
konstrukce knihovny nad terénem, je 7,1 m a končí ve výšce 13,8 m. 

Poslední obytná část je monolitický ţelezobetonový skelet s rozpony 6 a 6 m o 6 
travé v osových vzdálenostech opět po 6 metrech. Krajní travé u knihovny je 
zkráceno kvůli tvaru stavební parcely. Konstrukční výška 1. NP je 4 m. Konstrukční 
výšky ve vyšších podlaţích s byty jsou navrţeny na 3,0 m, v nejvyšším patře pak 
3,25 m. Světlá výška v bytech splňuje 2,6 m. Celková výška domu aţ po atiku je 
19,7 m. Jedná se o schodišťový bytový dům se dvěma schodišťovými prostory 
a 5 byty na jedno podlaţí. ŢB sloupy mají průřez 400x400 mm. Vnější zdi jsou 
vyzdívané z Porothermu 30 P+D a izolovány minerální vlnou tl. 140 mm. Vnitřní 
mezibytové zdi jsou vyzděny z Porothermu 30 AKU SYM z důvodu dobré akustické 
izolace. Bytové příčky jsou navrţeny z Porothermu 14,5 P+D nebo 11,5 P+D. 
Vertikální komunikaci zajišťují hlavně dva hydraulické výtahy s malou prohlubní 
a hlavou šachty uprostřed schodišťového prostoru. Schodiště je ŢB monolitické. 
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Ţelezobetonová deska tl. 250 mm je vyztuţena v obou směrech a kolem sloupů jsou 
skryté hlavice s větším vyztuţením. Kročejová izolace ve skladbách podlah 
pod betonovou mazaninou je zajištěna minerální vlnou tl. 60 mm. Střecha je 
navrţená plochá jednoplášťová s tepelnou izolací ze spádovaných minerálních dílců.  

Inţenýrské stavby jsou v situaci označeny jako S02-S07. Na jednotlivé přípojky 
budou vypracovány dílčí prováděcí projekty. 

Vnější zpevněné plochy budou vydláţděny betonovou dlaţbou, napojení 
na komunikace bude umoţňovat bezbariérový pohyb osob. Zelené plochy budou 
zatravněny. Malá dekorativní vodní plocha hl. 150 mm povede v betonovém korytě. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení objektu je uvaţováno z ulice Skořepka, protoţe ulice Křenová je 
příliš rušná. Do Skořepky bude ústit rampa z podzemních garáţí i zásobovací rampa. 
Podrobné napojení na technickou infrastrukturu pomocí přípojek se bude řešit 
dle speciálních projektů. Rámcově jsou místa napojení stanoveny v situaci, 
ale neznáme spotřebu jednotlivých médií a vydatnost předpokládaných napojení. 
Jelikoţ se jedná o velký a sloţitý objekt, budou třeba podrobné projekty 
od specialistů na jednotlivé profese – vodovod, kanalizaci, elektroinstalaci, vytápění, 
vzduchotechniku a případné další technické vybavení budovy.  

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
a svážném území 

Parkovací stání jsou uvaţována v podzemních patrech. V prvním podzemním podlaţí 
budou volná parkovací stání (25 míst) a v druhém podzemním podlaţí je navrţeno 
pět třípatrových zakladačů s celkovou kapacitou 147 míst. Parkování u chodníku není 
vhodné z důvodu rušného provozu a omezování pohybu chodců. 

Objekt se nenachází na poddolovaném území ani ve svaţitém terénu. Ale je 
předpokládána agresivní spodní voda, proto bude třeba podrobný hydrogeologický 
průzkum. 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Provoz a existence polyfunkčního domu nebude mít zvláštní nároky na ţivotní 
prostředí. Objekt bude dostatečně zateplen, aby se eliminovaly tepelné ztráty. 
Vytápění bude napojeno na městský parovod.  Likvidace splaškových vod je řešena 
odvodem do kanalizační sítě a následně čištěna v městské čistírně odpadních vod. 
Část dešťových vod bude vyuţita k plnění poţární nádrţe a zavlaţování zelených 
ploch, kde bude zpomalený odtok dešťové vody. Část bude vsakována v prostoru 
veřejné zeleně na severovýchodním rohu pozemku. Odpad z objektu bude řešen 
v rámci odpadového hospodářství a organizovaného sběru odpadu ve městě. Odvoz 
bude probíhat z ulice Skořepka.  

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 

Všechny veřejně přístupné komunikace budou řešeny s ohledem na bezbariérové 
uţívání dle platné legislativy a doporučených norem. Chodníky budou opatřeny 
nájezdy v místech přechodů pro chodce i strukturovanými vodícími pásy pro osoby 
se zrakovým postiţením  
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h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků 
do projektové dokumentace 

Základním měřením je přesné zaměření stavebního pozemku a zhotovení vytyčovací 
sítě. Podrobným zaměřením a provedením výpočtu proslunění i u sousedních budov 
se ověří splnění poţadovaného proslunění obytných místností i činitel denní 
osvětlenosti pobytových místností. Provedené hydrogeologické průzkumy určí 
únosnost zeminy, hladinu spodní vody a radonovou aktivitu. Podle toho pak budou 
navrţeny vhodné základové konstrukce a izolace spodní stavby proti vodě i radonu. 

Geodet vytýčí body k provádění stavby a bude v navrţených intervalech během 
provádění kontrolovat geometrickou správnost stavby. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 
a výškový systém 

Základem bude katastrální mapa se správnou meridiánovou korekcí. Polohový 
systém pouţívaný v ČR bude S-JSTK a výškový systém bude vztaţen k Baltskému 
moři. 
Další podklady budou zhotoveny dle doporučení geodeta. Zvolená nulová hladina 
objektu je 0,000 = 201,350 m n. m. B. p. v. Atika nejvyššího objektu bude ve výšce 
+23,100 m. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

Stavba pozemní budovy SO 01 je rozdělena na čtyři menší části. Inţenýrské objekty 
jsou v situaci označeny SO 02 - SO 07 a jedná se o jednotlivé přípojky. 

k) vliv stavby na okolní stavební pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace. 

Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani na okolní stavby. 
Při realizaci stavby bude zhotovitel dbát, aby negativní vlivy – hluk a prašnost, byly 
omezeny na minimální moţnou míru. Stavba bude prováděna pouze během dne, 
mechanismy vyjíţdějící ze stavby budou řádně očištěny. Odpady vznikající při stavbě 
budou separovány, vyuţitelné budou odevzdány do sběru, ostatní budou uloţeny 
na řízenou skládku. Odpad nebude na stavbě spalován. Po dokončení stavby 
se firma provádějící dokončovací práce zavazuje dát okolní pozemky, komunikace 
a stávající stavby do původního stavu, v jakém byly před zahájením výstavby. 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Pracovníci na stavbě musí být stavitelem řádně proškoleni z hlediska dodrţování 
předpisů bezpečnosti práce, pouţívaní mechanismů a musí být vybaveni osobními 
ochrannými pomůckami. Staveniště bude oploceno proti přístupu nepovolaných osob 
na stavbu. Pracovní plochy ve výškách budou ohrazeny zábradlím proti pádu 
pracovníků dle ČSN. Na stavbě bude veden stavební deník. Pracovníci, u kterých 
to vyţaduje vyhláška, musí mít platná osvědčení pro provádění příslušné práce. 

2. Mechanická odolnost a stabilita: 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 
působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo  
 instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

Hlavní nosný systém budov je navrţen jako monolitický ţelezobetonový skelet, 
pouze v případě knihovny je navrţen montovaný ocelový skelet. Sloupy budou 
zaloţeny na patkách podporovaných pilotami a spodní stavba bude provedena 
pomocí milánských stěn a ŢB vany. Dimenze konstrukcí byly navrţeny předběţně 
empiricky, je nutné jejich podrobné ověření statikem. Případné zpřesnění konstrukcí 
bude provedeno dle betonářských výkresů navrţených statikem. 

3. Požární bezpečnost: 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

Objekt je navrţen jako monolitický ţelezobetonový skelet s vyzděnými zdmi 
a příčkami. Je tedy nehořlavý. Pouze ocelová část knihovny bude mít zvýšené 
nároky na poţární bezpečnost - budou provedeny ochranné nástřiky. Po stanovenou 
dobu vyhoví všechny konstrukce. 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

Bude zabezpečeno rozdělením objektů do více poţárních úseků, které budou 
poţárně odděleny dle projektu specialisty na poţární ochranu. Únikové cesty budou 
větrány předepsaným způsobem. 

c) omezení šíření požáru na sousední stavby 

Minimální odstupové vzdálenosti od objektů přes ulici jsou dodrţeny, v případě těsně 
sousedících objektů je konstrukčně zabezpečeno omezení šíření ohně pomocí 
plných stěn z nehořlavých konstrukcí. Vnější zateplení je provedeno z poţárních 
důvodů z minerální vlny. 

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

Délky nechráněných únikových cest vyhovují poţadavkům. Schodiště jsou 
samostatné poţárně oddělené chráněné únikové cesty. V druhém podzemním 
podlaţí se zakladači aut se nepředpokládá pohyb osob a první podzemní podlaţí 
na poţadavky únikových cest vyhoví. 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

Přístup pro poţární zásah bude po místní komunikaci. Zásobování vodou pro hašení 
poţáru bude pomocí vodních hydrantů, které se nacházejí před budovou.  Pokud 
by nestačila jejich kapacita, počítá se se zřízením poţární nádrţe v druhém 
podzemním podlaţí o kapacitě 160 m3 a vyvedením poţárního vodovodu u schodišť.  
Přenosné hasicí přístroje budou umístěny dle poţadavků hasičů. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Materiály pouţívané na stavbě musí splňovat poţadavky ČSN a prohlášení o shodě. 

Na pozemku bude provedeno měření radonu a příslušné opatření proti průniku 
radonu z podloţí do interiéru domu pomocí kvalitní hydroizolace. 

Vnitřní prostory veřejné části objektu budou větrány pomocí vzduchotechniky.  
Obytná část bude větrána přirozeně a místnosti, jeţ nejsou přímo větrané okny, 
budou odvětrány nuceně pomocí ventilátoru. 

Vliv stavby na ţivotní prostředí uţ je posuzován v části 1. f). 
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Objekt vyhovuje z hlediska hygienického. Vnitřní ani vnější prostory a zařízení v nich 
umístěná nijak neohroţují zdraví uţivatelů. 

5. Bezpečnost při užívání 

Na bezpečnost při uţívání navrţeného polyfunkčního domu budou kladeny 
přiměřené nároky dle norem a legislativy. 

6. Ochrana proti hluku 

Bude se postupovat, tak aby výstavba co nejméně rušila běţný provoz, hlučné práce 
budou prováděny ve všední den v pracovní době. 

Odhlučnění obytné části od ruchu z ulice a dopravy bude řešeno překáţkou ve formě 
administrativní budovy a hmoty knihovny. 

Zdi mezi jednotlivými byty budou provedeny z akustických důvodů z keramických 
cihel Porotherm 30 AKU SYM. V podlahách bude navrţena dostatečná kročejová 
izolace z minerální vlny. 

Limity hladiny hluku budou splněny pro den i noc, případně budou provedena ještě 
další opatření dle doporučení odborníka. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov 

Bude podrobně zpracováno v rámci energetického štítku obálky budovy a výpočtu 
tepelných ztrát. 

b) stanovení celkové energetické potřeby stavby 

Bude provedeno v příloze celkové energetické bilance budovy. Objekt vyhoví 
normovým hodnotám.  

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace  

Veřejně přístupné části stavby budou řešeny dle poţadavků norem a legislativy 
a budou umoţňovat bezproblémové uţívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Vertikální komunikace budou zabezpečeny do všech míst výtahy 
a místo přechodových prahů budou pouze přechodové tenké lišty. V administrativní 
budově bude na jedno podlaţí alespoň jedna WC kabina řešena jako bezbariérová. 
V soukromých bytech by bylo bezbariérové uţívání řešeno dle přání jednotlivých 
investorů. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Ochrana stavby proti radonu a agresivní spodní vodě bude řešena vhodnou 
hydroizolací dle hydrogeologického průzkumu. Seismicita se v ČR nepředpokládá. 
Dům nestojí na poddolovaném území. Budou dodrţena ochranná a bezpečnostní 
pásma technické infrastruktury. Objekt je navrţen tak, aby vyhověl zvýšeným 
nárokům na ochranu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Na stavbu nejsou vzneseny zvláštní poţadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Jedná se jen o bytový, administrativní a běţný obchodní provoz bez výroby. 
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11. Inženýrské stavby: 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvod odpadních vod uvnitř stavby je řešen oddílně (zvlášť dešťová a splašková). 
Ale protoţe v ulici není zatím vybudovaná oddílná stoková síť, budou vybudovány 
pouze jednotné přípojky. Splaškové vody z domu budou rovnou odvedeny 
do místního systému kanalizace. Dešťové vody budou částečně vsakovány 
na pozemku stavby v prostoru veřejné zeleně. Část dešťových vod bude vyuţita 
k zavlaţování zelených ploch, kde bude zpomalený odtok dešťové vody a část bude 
slouţit k plnění poţární nádrţe. Zbytek bude sveden do společné kanalizace. 

b) zásobování vodou. 

Polyfunkční dům je napojen přípojkami na městský vodovodní řad v ulici. Měření 
spotřeby vody je navrţeno vodoměrnými sestavami umístěnými v objektu. 

c) zásobování energiemi. 

Dům bude napojen na elektrickou síť, parovod, plynovod a sdělovací vedení 
dle projektů technického zařízení budovy. 

d) řešení dopravy 

Pozemek je přístupný z komunikace. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Veřejné prostory kolem stavby budou vydláţděny betonovou dlaţbou. Zelené plochy 
a zelená střecha budou osety trávou. Na zelené střeše se předpokládá intenzivní 
rekreační vyuţití s keřovým porostem. Veřejný prostor na severovýchodě pozemku 
bude navíc osázen stromy a ozvláštněný stylizovaným vodním prvkem dle návrhu. 

f) elektronická komunikace 

V objektu budou provedeny veškeré potřebné rozvody slaboproudu, telefonu, 
kabelové televize a internetu. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 

b) popis technologie výroby 

c) údaje o počtu pracovníků 

d) údaje o spotřebě energií 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

f) vodní hospodářství 

g) řešení technologické dopravy 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 

Výrobní technologická zařízení objekt neobsahuje. Nevýrobní technologická zařízení 
stavby budou řešena ve speciálním projektu.  
 
 
V Brně dne 4. 1. 2012     ……………………………. 
              podpis   



 
 

Závěr 

 

 Návrh polyfunkčního domu Křenová zapadá do stávající i navrhované urbanistické 

struktury. V parteru jsou navrženy travnaté plochy, stromy i stylizovaná vodní plocha 

připomínající řeku Ponávku.  

 Polyfunkční dům je tvořen čtyřmi propojenými bloky. Bílé linie budov jsou rozrušeny 

zasouváním a vysouvání oranžových kvádrů. Každá z hmot má odlišnou funkci. V podzemí 

se nachází rozsáhlé parkovací prostory. Jižní šestipodlažní administrativa je ozvláštněna 

zasunutými oranžovými lodžiemi, které jsou určeny k pěstování zeleně, což má zpříjemnit 

výhled z kanceláří. Vnitroblok tvoří jednopodlažní prodejna se zelenou střechou. Na severní 

straně pozemku se nachází šestipodlažní obytná část s vysunutými oranžovými kvádry teras. 

Hmotné budovy harmonicky spojuje ocelová konstrukce knihovny vynesená na subtilních 

sloupech v úrovni 3. podlaží. 

 S návrhem jsem spokojená, protože se mi podařilo dosáhnout počáteční představy, 

jak by mohl navrhovaný objekt vypadat. 
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Anotace práce Polyfunkční dům Křenová je situován na rohovou proluku mezi ulicemi 

Křenová a Skořepka. Urbanistický návrh je založen na vybudování Nové 

městské třídy podle územního plánu Brna. V parteru jsou navrženy travnaté 

plochy, stromy i stylizovaná vodní plocha připomínající řeku Ponávku. 

Polyfunkční dům je tvořen čtyřmi propojenými bloky. Bílé linie budov jsou 

ozvláštněny zasouváním a vysouvání oranžových kvádrů. Každá z hmot má 

odlišnou funkci. V podzemí se nachází rozsáhlé parkovací prostory. Jižní 

šestipodlažní administrativa je ozvláštněna zasunutými oranžovými 

lodžiemi, které jsou určeny k pěstování zeleně, což má zpříjemnit výhled 

z kanceláří. Vnitroblok tvoří jednopodlažní prodejna se zelenou střechou. 

Na severní straně pozemku se nachází šestipodlažní obytná část 

s vysunutými oranžovými kvádry teras. Hmotné budovy harmonicky spojuje 

ocelová konstrukce knihovny vynesená na subtilních sloupech v úrovni 

třetího podlaží. 
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loggias, which are proposed for growing vegetation. That should make 
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with a green roof. On the north side there is the six-storey residential 

building with extended blocks of orange terraces. Massive buildings are 
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pillars in the level of the third storey. 
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