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ABSTRAKT  

Architektonická studie se zabývá návrhem bytového domu nové jižní čtvrti v Brně – 

území jižně od současného hlavního nádraží. Obrovským potenciálem tohoto území 
je možnost bydlení přímo u řeky Svratky a zároveň nedaleko historického centra 
města. Takové místo v Brně jinde nenajdeme. Projekt navazuje na plánovanou 
výstavbu nového hlavního nádraží. S tím souvisí komplexně řešená dopravní 
infrastruktura. Nová čtvrť je napojena na brněnský bulvár a také plánovaný 
„highline“ park na historickém viaduktu. Doposud toto území nebylo zastavěno, i 
když se jedná o velice atraktivní část města. Hlavním důvodem je rozsáhlé záplavové 
území, které se zde nachází. Nyní město připravuje nový územní plán, kde jsou 
navržena mnohačetná protipovodňová opatření. 

V rámci diplomové práce je řešen jeden z obytných bloků čtvrti, který se nachází 
přímo na nábřeží řeky Svratky. Podrobněji je navržen objekt nárožního bytového 
domu. Ten je situován přímo u náměstí. Objekt má celkem 8 podlaží – 2 podzemní 
a 6 nadzemních. V podzemní části jsou umístěny garáže. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází vstupní prostor pro obyvatele, technické zázemí a několik home-

office jednotek. Část podlaží je pronajímatelná – nárožní prostor pro kavárnu nebo 
bar. Vyšší podlaží mají už pouze obytnou funkci. Nachází se zde různorodé byty o 
velikostech 2+KK až 5+KK. Součástí návrhu jsou také venkovní prostory bytů, které 
jsou významné pro krásné výhledy na nábřeží, řeku a přilehlý park. Každá bytová 
jednotka má lodžii, balkon nebo terasu. Home-office jednotky v 1. nadzemním 
podlaží mají soukromé předzahrádky ve vnitrobloku. Zvýhodněny jsou byty 
v nejvyšším podlaží, které mají soukromé terasy i na střeše. Ovšem vyhrazená část 
zelených střech je také přístupná pro všechny obyvatele bytového domu.  
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terasa, balkon, perforovaný plech, zelená střecha, ekologické aspekty 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Architectual study deals with the design of an apartment building in the new south 

district in Brno – area the south from the existing main station. Living close to the 

Svratka river and concurrently near historic centre are the greatest potentials of the 

territory. Another similar place does not exist anywhere in Brno. The project follows 

plans of building a new main station of the city. This includes extensive transport 

infrastructure. The new district is connected to the Brno boulevard and also to 

„highline“ park on the historic viaduct. The area was not built till today, although it 
is really attractive and unusual place in the city. The main reason is flood area 

located here. Nowadays a city administration is preparing a new zoning plan, which 

suggests many flood control measures. 

In my thesis I am interested in one block of buildings from the new district, which is 

situated close to the river. One of these apartment buildings is designed in more 

detail. This is the coner object located near the square. The house is composed of 

eight floors – two underground and six upper floors. Garages are located 

underground. Entrance area for residents, technical background and some home-

office units are planed on the first storey. The part of the first floor is rentable – 

coner space for cafe or bar. Upper floors have only resident function. Varied flats 

are two-rooms to five-rooms. A part of proposal is also outdoor spaces. They are 

very significant for really beautiful views to the waterfront, the river and adjancent 

park. All housing units have loggia, balcony or terrace. Home-office units on the first 

floor are completed with private gadens in the courtyard. Roof apartments are 

favored for theirs private roof gardens. But a part of roof green terraces is available 

for all residents of the house. 
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ÚVOD 

Architektonická studie se zabývá návrhem bytového domu nové jižní čtvrti v Brně – 

území jižně od současného hlavního nádraží. Obrovským potenciálem tohoto 
území je možnost bydlení přímo u řeky Svratky a zároveň nedaleko historického 
centra města. Takové místo v Brně jinde nenajdeme. Projekt navazuje na 
plánovanou výstavbu nového hlavního nádraží. S tím souvisí komplexně řešená 
dopravní infrastruktura. Nová čtvrť je napojena na brněnský bulvár a také 
plánovaný „highline“ park na historickém viaduktu. Doposud toto území nebylo 
zastavěno, i když se jedná o velice atraktivní část města. Hlavním důvodem je 
rozsáhlé záplavové území, které se zde nachází. Nyní město připravuje nový 
územní plán, kde jsou navržena mnohačetná protipovodňová opatření. 

V rámci diplomové práce je řešen jeden z obytných bloků čtvrti, který se nachází 
přímo na nábřeží řeky Svratky. Podrobněji je navržen objekt nárožního bytového 
domu. Ten je situován přímo u náměstí. Objekt má celkem 8 podlaží – 2 podzemní 
a 6 nadzemních. V podzemní části jsou umístěny garáže. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází vstupní prostor pro obyvatele, technické zázemí a několik home-

office jednotek. Část podlaží je pronajímatelná – nárožní prostor pro kavárnu nebo 
bar. Vyšší podlaží mají už pouze obytnou funkci. Nachází se zde různorodé byty o 
velikostech 2+KK až 5+KK. Součástí návrhu jsou také venkovní prostory bytů, které 
jsou významné pro krásné výhledy na nábřeží, řeku a přilehlý park. Každá bytová 
jednotka má lodžii, balkon nebo terasu. Home-office jednotky v 1. nadzemním 
podlaží mají soukromé předzahrádky ve vnitrobloku. Zvýhodněny jsou byty 
v nejvyšším podlaží, které mají soukromé terasy i na střeše. Ovšem vyhrazená část 
zelených střech je také přístupná pro všechny obyvatele bytového domu.  

Jelikož se jedná o nárožní objekt, hmota budovy je zalomena a tvoří ji dvě křídla. Ta 
jsou exponována směrem na jih (náměstí) a jihozápad (nábřeží). Pravidelný rastr 
francouzských oken zajišťuje dostatečné denní osvětlení a také pasivní solární zisky 
v zimním období. Na fasádách orientovaných k jihu jsou však nutná některá 
opatření, aby naopak nedocházelo k přehřívání místností. Jsou zde proto navrženy 
zapuštěné lodžie a terasy, které jsou doplněny posuvnými stínícími prvky 
z perforovaného plechu. 
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Vymezení a účel stavby 

P edmětem diplomové práce je architektonická studie, která navazuje na 
ateliérový projekt z p edchozího semestru, kde byl vypracován urbanistický návrh 
e eného území. Závěrečná práce se zabývá návrhem bytového domu nové ji ní 

čtvrti v Brně – území ji ně od současného hlavního nádra í. Podobné místo v Brně 
jinde nenajdeme. Projekt navazuje na plánovanou výstavbu nového hlavního 
nádra í, které bude napojeno na komplexně e enou dopravní infrastrukturu. 

Doposud toto území nebylo zastavěno. 

V rámci diplomové práce byl e en jeden vybraný obytný blok nové městské čtvrti, 
ten který se nachází p ímo na náb e í eky Svratky, tedy na velmi lukrativním 
pozemku. Podrobněji je potom navrhován objekt náro ního bytového domu. Ten 
je situován p ímo u budoucího náměstí. Součástí bloku jsou dvoupodla ní 
podzemní hromadné gará e, v parteru budou vstupní prostory do bytových domů, 
společné zázemí, home-office jednotky a některé prostory určené pro komerční 
vyu ití – slu by, obchody nebo galerie. 

Urbanistické e ení 

Doposud nebyla tato ji ní část města vyu ita k jakékoliv zástavbě,  i kdy  se jedná o 
velmi atraktivní část centrálního města Brna. Hlavním důvodem je skutečnost, e 
se nacházíme v záplavovém území eky Svratky a doposud nebyla provedena 

pot ebná opat ení. Nyní město p ipravuje nový územní plán, kde bude v e v 
postupných etapách zakresleno a podrobně naplánováno. V územním plánu bude 
také počítáno s polohou nového hlavního nádra í U eky , které bude důle itým 
st edobodem nové ji ní čtvrti. 

Aktuálně platný územní plán by vydán ji  p ed 22 lety v roce 1994. Jeho platnost 
podle novely stavebního zákona vypr í v roce 2022, nyní se tedy pracuje na novém 
územním plánu, probíhá návrh nového nádra í a celé ji ní čtvrti města Brna. 

Dle stávajícího územního plánu se e ené území nachází na plochách: 

SO - smí ená plocha obchodu a slu eb 

SJ - jádrová tj. smí ená plocha centrálního charakteru 

ZR - plocha rekreační zeleně 

 

P i respektování frekventovaných ulic Opu těná, nový bulvár a Nádra ní je po 
obvodu území navr ena p edev ím funkce administrativní, z čeho  vyplývá také 
vý kovost budov oproti centrální plo e, kde p eva uje funkce bydlení. Do území je 
zahrnut návrh budov pro správu města Brna, dále multifunkční centrum s 

obchody, slu bami i volnočasovými aktivitami. Bloky mají v dy dvě podzemní 
podla í pro parkování. Tak aby vyhověly ve kerým po adavkům na počty 
parkovacích stání, musely být je tě doplněny samostatným nadzemním 
parkovacím domem a několika pozemními parkovacími místy. Celé e ené území je 
snadno dostupné ve kerou MHD, vlakovou i autobusovou dopravu, díky blízké 



poloze hlavního nádra í. Dal í zastávky MHD se nachází na ulici Opu těná a také 

na novém městském bulváru. Co se týká automobilové dopravy, území není p ímo 
prostupné ve v ech směrech. Infrastruktura a provoz je p izpůsoben tak, aby 

nebyla nová čtvrť – p edev ím její klidněj í zóny – p etě ovány nadměrným 
průjezdem aut. Je tedy eliminována mo nost zkracování trasy p es některé ulice. 

P íjezdy k podzemním gará ím jsou obvykle zaji těny jednosměrnými 
komunikacemi. Celé území je ale dob e dostupné pro p ípadný průjezd slo ek IZS, 
svoz odpadu nebo zásobování komerčních provozů. Obsluha těchto slu eb by 
měla být ale provedena v dy v časově vymezenou dobu. Ve keré dimenze 
komunikací respektují bezpečný a bezkolizní pohyb cyklistů i chodců. Nachází se 
zde vyhrazené pruhy pro cyklisty, samostatné dvousměrné cyklostezky, které 
navazují na ty stávající a plánovaný high-line  park na historickém viaduktu. 

Architektonické e ení 

Jedná se o náro ní objekt bytového domu, jednoduchá kubická hmota budovy je 

zalomena a tvo í ji dvě k ídla. Ta jsou exponována směrem na jih (náměstí) a 
jihozápad (náb e í). Budova je osmipodla ní – má 6 nadzemních a 2 podzemní 
podla í. Fasády mají jednotný vzhled, jsou jednodu e a racionálně členěny. Část 
parteru - 1.NP - je konstrukčně odli ná, tak i povrchová úprava tohoto podla í je 
v kontrastu s ostatními zvýrazněna omítkou se vzhledem monolitického betonu. 

Druhé a t etí podla í je celistvé – bez p edsazených částí. Venkovními prostory bytů 
jsou lod ie. Vy í podla í jsou pak po celé délce směrem k ece odskočena o 1,5 m 

a vznikají tak terasy s drahocenným výhledem na náb e í a p ilehlý pak na 
opačném b ehu eky Svratky. P edsazená fasáda zaji ťuje nejen zast e ení teras, 

ale také jejich stínění a odclonění pro pocit soukromí. Na lod ie a terasy navazuje 
pravidelný rastr vysokých francouzských oken, jen  zaji ťuje dostatečné denní 
osvětlení a také pasivní solární zisky v zimním období. Na fasádách orientovaných 
k jihu jsou v ak nutná některá opat ení, aby naopak nedocházelo k p eh ívání 
místností. Zapu těné lod ie a terasy jsou zde doplněny posuvnými stínícími panely 

z perforovaného plechu. Směrem do vnitrobloku jsou ze v ech podla í orientovány 
balkony, které umo ňují výhled do klidného a ozeleněného vnitrobloku, který je 
p ístupný obyvatelům celého bloku a kde se nachází také soukromé p edzahrádky 
home-office jednotek v prvním podla í. Venkovní zábradlí je na celém objektu 
e eno jednotně, a to jako transparentní celoskleněné a bezrámové. Působí tak 

subtilně a nenaru uje čistý vzhled objektu. U lod ií, teras a balkonů je kotveno do 
podlahové konstrukce tak, e nosný profil je zcela skrytý pod d evěnou ná lapnou 
vrstvou. U francouzských oken je ale p iznaný p ímo na fasádě, kotven do stěn a 

doplněn krycím panelem v barvě bílé fasády. Skleněné zábradlí je také pou ito u 
st e ních teras, kde je kotveno do atiky. Byty nejvy ího podla í mají na zelené 
st e e soukromé terasy s vyhlídkou i částí krytých prostorů. Vyhrazená část st echy 
je také volně p ístupná v em obyvatelům budovy pro odpočinek a posezení 
s výhledem na eku. 

 

 



Dispoziční e ení 
  

Jak bylo ji  zmíněno, budova má celkem 8 podla í. Ve dvou podzemních jsou 
navr eny hromadné gará e pro osobní automobily. Pro vjezd do gará í a pohyb 

vozidel mezi jednotlivými podla ími jsou navr eny dvě obousměrné ikmé rampy. 
První podzemní podla í je nadimenzováno pro 173 parkovacích stání pro 
automobily a z toho 9 jich je vyhrazených pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. V druhém podzemním podla í je navr eno 175 stání, také 
včetně 9 vyhrazených stání. Celkový počet je tedy 348 parkovacích míst 
v podzemních gará ích, který vyhovuje pot ebnému počtu vzhledem ke skladbě 
bytových jednotek bloku. Doplňková stání jsou navr ena p ímo v okolních ulicích 

podél pozemních komunikací. V podzemní části objektu jsou také plochy určené 
pro technické zázemí – p edev ím vzduchotechniky. Gará e budou toti  odvětrány 
nuceně. Celý blok je rozdělen na osm jednotlivých budov, p ičem  ka dá z nich má 
své komunikační jádro prostupující v emi podla ími, včetně podzemních. Je 

navr eno dvouramenné p ímé schodi tě . 1500 mm s výtahem, jeho  kabina má 
světlé rozměry 1200x1500 mm, tak e vyhovuje po adavkům pro bezbariérový 
pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Celý prostor 
komunikačního jádra je chráněnou únikovou cestou.  
V prvním podla í – parteru – se nachází vstupní prostory pro obyvatele bytových 
domů, sdílené prostory jako nap . kolárny a také je zde prostor pro technické 
zázemí objektů. Dále jsou zde navr eny tzv. home-office  jednotky, které mají v dy 
vlastní vstup p ímo z ulice a z nich  některé jsou částečně dvoupodla ní. V echny 
mají také soukromé venkovní zahrádky směrem do vnitrobloku. Náro ní plochy 
parteru jsou vyhrazeny pro komerční účely – nap . kavárna, bar, bistro, obchod 
nebo galerie. Ve vy ích podla ích se nacházejí byty o různých dispozicích a 
velikostech. Skladba bytů je variabilní v rozmezí 1+KK a  5+KK se st e ními 

mezonety. P eva ují v ak jednoznačně bytové jednotky ve standardu 2+KK a 3+KK. 

Dispozice bytů jsou orientovány S-J i SV-JZ. Během návrhu byl kladen důraz na 
vyhovující denní osvětlení v ech bytů a vhodnou orientaci jednotlivých místností. 
Také byly respektovány důle ité expozice výhledů na eku s náb e ím. V echny 
jednotky mají lod ii, balkon, nebo terasu, kam vstupujeme primárně z obývacího 
pokoje s kuchyňským koutem. Vět ina bytů má v dispozicích navr eny atny / 
komory s mo ností umístění pračky. U bytů velikosti 3+KK a vet í bylo provedeno 
zónování na společenskou a klidovou zónu, stejně jako členění na plochy obytné a 
p íslu enství. V echny byty jsou vybaveny oddělenou koupelnou s vanou a 

samostatným WC.  

 

Konstrukční e ení 
 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Celý blok bude zalo en na elezobetonové základové desce z vodostavebního 
betonu tl. 300 mm ( bílá vana ) a ta je dále nesena hlubinnými základy – piloty 

elezobetonové monolitické. P esná dimenze a hloubka základových pilot bude 
určena dle výsledků sond, které musí být provedeny, a na základě vytvo ení 
půdního profilu na místě stavby. Je t eba věnovat velkou pozornost hladině 



podzemních vod, která je zde poměrně vysoká, vzhledem ke stavbě v blízkosti 
vodního toku – eky Svratky. 

 

SPODNÍ STAVBA 

 

Ve keré obvodové konstrukce podzemní části objektu celého bloku budou 
provedeny zásadně z vodostavebního betonu – nepropustného. Jedná se 
konstrukci tzv. bílé vany, která je sestavena z elezobetonové vodostavební desky 
tl. 300 mm a elezobetonových vodostavebních obvodových suterénních stěn také 
tl. 300 mm. Podzemní obvodové stěny budou zatepleny polystyrenem XPS 

v tl. 150 mm. 

 

VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCE 

V obou podzemních podla ích bude nosný systém kombinovaný – tedy stěnový a 
skeletový vzhledem k pot ebám dispozičního uspo ádání hromadných gará í. 
Nosné stěny ka dého komunikačního jádra budou z monolitického elezobetonu 
v tl. 250 mm. Sloupy v prostoru gará í budou dimenzovány v rozměrech minimálně 

400x400 mm. Sloupy nacházející se pod obvodovými stěnami nadzemních podla í 
budou roz í eny a p ípadně doplněny elezobetonovým průvlakem. V echny 
sloupy budou b monolitické.  
 

HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE 

Stropní nosné konstrukce nad 1.PP a 2.PP jsou navr eny z monolitických 
elezobetonových desek tl. 300 mm s ohledem k vysokému u itnému zatí ení 

v gará ích i v exteriéru – plo e vnitrobloku, který bude zavezen zeminou v max. 

vý ce 1,2 m, ozeleněn a osázen men ími stromy. Stropy 1.PP budou zatepleny 

d evovláknitými deskami v tl. 100 mm s povrchem pod omítku. 
 

Rampy i schodi tě budou v celém objektu e eny jako elezobetonové monolitické. 
 

1. NP - PARTER 

Celé první nadzemní podla í je z hlediska konstrukčního ztu ujícím podla ím bloku 
budov. Bude tedy proveden v kombinovaném systému – stěnový a skeletový – 

v jednotném materiálovém e ení, a to jako monolitický elezobeton. 
 

VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCE 

Ve keré nosné stěny prvního podla í budou b monolitické v tl. 250 mm. Sloupy 

jsou navr eny v dimenzi 400x400 mm, stejně jako v podzemních podla ích. 
Obvodové b stěny budou zatepleny d evovláknitými deskami tl. 200 mm. 

 

HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE 

Stropní nosné konstrukce podla í budou z p edpjatých elezobetonových 
stropních panelů. Nap . prefabrikát výr. Spiroll. Tlou ťka konstrukce je 250 mm. 

V echny panely budou ulo eny na nosné stěny v . minimálně 150 mm. 

 

 



DAL Í NADZEMNÍ PODLA Í 
 

VERTIKÁLNÍ KONSTRUKCE 

Komunikační jádro bude ve v ech úrovních provedeno z elezobetonových 

monolitických stěn tl. 250 mm. Ostatní nosné stěny i mezibytové p íčky budou 

provedeny z pórobetonového zdiva tlou ťky 250 mm. Nap . Ytong – Statik. 

Obvodové zdivo bude zatepleno tepelnou izolací z d evovláknitých desek tl. 

200 mm. Atikové zdivo bude provedeno z pórobetonového zdiva tl. 300 mm a také 
bude zatepleno d evovláknitými deskami tl. 200 mm. Ve keré dělící nenosné p íčky 
budou také z pórobetonového zdiva (nap . Ytong) a jejich tlou ťka je 150  mm. 
Zdivo bude na tenkovrstvou maltu v systému výrobce. Také ve keré p eklady 
budou prefabrikované pórobetonové v systému výrobce. 
 

HORIZONTÁLNÍ KONSTRUKCE 

Stropní nosná konstrukce bude z elezobetonových p edpjatých stropních panelů 
tl. 250 mm. Panely budou ulo eny minimálně 150 mm na elezobetonový 
monolitický věnec v tlou ťce nosného zdiva a o vý ce 250 mm. 

 

ST ECHA 

Je navr eno typové vegetační souvrství jednoplá ťové ploché st echy s extenzivní 
zelení. Na stropní nosnou konstrukci bude nanesena penetrační asfaltová emulze 
jako vhodný podklad pro parotěsnou zábranu z asfaltového pásu. Spádová vrstva 
bude tvo ena klíny z polystyrenu EPS, stejně tak vrstva tepelná izolace je 
z polystyrenu EPS 150S tl. 180 mm. Primární hydroizolace je z mPVC fólie, určena 
pro vegetační souvrství. Pod vegetační substrát je vlo ena nopová fólie s vý kou 
nopu 80 mm, která má drená ní a hydroakumulační funkci. Tlou ťka povrchového 
substrátu pro extenzivní zelené st echy bude 130-200 mm, dle lokálně zvoleného 

typu vegetace. 

 

Ekologické aspekty návrhu 

 

P i zpracování návrhu bytového domu byl kladen důraz na trvalou udr itelnost 
stavby a její etrnost k ivotnímu prost edí. Její energetická náročnost byla sní ena 
i na hodnoty pasivního standardu (výpočet součinitelů prostupu tepla). Pomocí 
navr ených prosklených ploch na fasádě byla zaji těna pot ebná intenzita 

pasivních solárních zisků v zimním období. V letním období by ale mohlo docházet 
k p eh ívání místností v objektu – p edev ím těch orientovaných k jihu. Proto byla 

navr ena jistá forma ochrany v několika provedení – zapu těné lod ie, které 
zabrání p emíry slunečního zá ení a následnému p eh ívání mikroklima. Dále také 
terasy jsou zapu těny a zast e eny za p edsazené oplá tění objektu, jeho  součástí 
jsou i posuvné stínící panely z perforovaného plechu. Francouzská okna budou 

vybavena okenními aluziemi. V rámci projektu byla také e ena forma 
hospoda ení s de ťovými vodami. Vzhledem k velké plo e odvodňovaných ploch – 

st echy a zpevněné plochy ve vnitrobloku byly navr eny vhodné skladby a 
vegetační souvrství jednotlivých konstrukcí. De ťová voda bude v rámci skladby 

nejprve zadr ena pomocí hydroizolačních nopových fólií s akumulační funkcí. Ty 



pokud kapacitně v danou situaci nevyhoví, p ebytečná voda bude regulovaně a 
gravitačně odváděna do kanalizace bez nutnosti čerpadel. Ale p edpokládá se, e 
objemově vyhoví, vodu zadr í a ta bude moci být zpětně vyu ita k závlaze výsadby 
a zeleně v areálu e eného objektu. K tomu poslou í akumulační a retenční boxy 
umístěné v násypu zeminy ve vnitrobloku. V rámci skladby zelené extenzivní 
st echy je navr ena hydroizolační fólie s vý kou nopu 80 mm, kde voda zůstane a 
rostliny si ji budou moci samovolně postupně vst ebávat do vegetační vrstvy. 

Ekologicky smý leno bylo také p i návrhu jednotlivých materiálů k výstavbě 
objektu. Stavební materiály byly pokud mo no zvoleny v rámci recyklovatelných a 

obnovitelných variant. Nap . tepelná izolace svislého obvodového plá tě bude 
z d evovláknitých desek, které splňují oba tyto po adavky – obnovitelnost zdroje i 

následná recyklovatelnost po uplynutí doby ivotnosti.   
 

Základní výměry 

 

BLOK: 

Plocha pozemku:  7.420 m2 

Zastavěná plocha:  4.320 m2 

Hrubá podla ní plocha: 24.980 m2 

Index podla ní plochy: 3,37 

 

E ENÝ OBJEKT BYTOVÉHO DOMU: 
Zastavěná plocha:  705 m2 

Obestavěný prostor:  12.053 m3 

Hrubá podla ní plocha: 3.986 m2 

U itná plocha:  3.375 m2 

 

Skladba bytových jednotek a jejich velikosti viz výkresová dokumentace 

 



ZÁVĚR 

Výsledkem mé závěrečné diplomové práce je architektonická studie bytového 
domu v nové jižní čtvrti Brna - na nábřeží řeky Svratky. Běžný rozsah studie je 
rozšířen o podrobný řez fasádou od atiky až po základy a doplněn 
architektonickým detailem celoskleněného zábradlí. 
 

Návrh vznikl na základě urbanistického ateliérového návrhu řešeného území. Ten 
navazoval na předchozí analýzy dané oblasti a opírá se o reálné podklady a 
soutěže týkající se nového hlavního nádraží i celé čtvrti.  
 

Architektonické řešení respektuje nejen okolní poměry, ale také potřeby obyvatel 
plánované čtvrti, zaměstnanců místních firem nebo cestujících nového hlavního 
nádraží. Reaguje především na lukrativnost prostředí díky řece Svratce, jejímu 
upravenému nábřeží, přilehlému parku i výborné dostupnosti významného 
dopravního uzlu nebo historického centra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. května 2019                Bc. Michaela Musilová 
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VUT  Vysoké učení technické 

FAST  Fakulta stavební 
V KP  vysoko kolská práce 

DP  diplomová práce 

ČSN  česká technická norma 

NV  na ízení vlády 

Sb.  sbírka 

č.  číslo 

1.NP  první nadzemní podla í 
2.NP  druhé nadzemní podla í 
3.NP  t etí nadzemní podla í 
4.NP  čtvrté nadzemní podla í 
5.NP  páté nadzemní podla í 
6.NP  esté nadzemní podla í 
1.PP  první podzemní podla í 
2.PP  druhé podzemní podla í 
b.j.  bytová jednotka 

2+KK  bytová jednotka – dvoupokojová s kuchyňským koutem 

K.V.  konstrukční vý ka 

S.V.  světlá vý ka 

mm  milimetr 

m  metr 

m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 

m.n.m.  metry nad mo em 

ÚP  územní plán 

B  elezobeton 

SDK  sádrokarton 

EPS  pěnový polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

HI  hydroizolace 

tl.  tlou ťka 

.  í ka 

v.  vý ka 

h.  hloubka 

VZT  vzduchotechnika 

ZTI  zdravotně technické instalace 

PB   po árně bezpečnostní e ení 
CHÚC  chráněná úniková cesta 

 

 



SEZNAM PŘÍLOH 

 

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE: 
1 Urbanistická analýza širšího území   1:5000 

2 Situace širších vztahů    1:5000 

3 Situace místa stavby     1:1000 

4 Půdorys 1.NP_blok     1:200 

5 Půdorys 1.PP_blok     1:200 

6 Půdorys 2.PP_blok     1:200 

7 Půdorys 2.NP_blok     1:200 

8 Půdorys 3.NP_blok     1:200 

9 Půdorys 4.NP_blok     1:200 

10 Půdorys 5.NP_blok     1:200 

11 Půdorys 6.NP_blok     1:200 

12 Konstrukční ešení     1:500 

13 Půdorysy_ ešený objekt    1:150 

14 Půdorysy_ ešený objekt    1:150 

15 Půdorysy_bytové jednotky    1:100 

16 ezy       1:150 

17 Pohledy      1:150 

18 Ekologické aspekty návrhu 

19 ez fasádou, detaily     1:25 

20 Architektonický detail    1:5 

21 Vizualizace      
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