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Abstrakt 
 

Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici K řenová a Skořepka 
v Brně, přičemž návrh uvažuje plánovanou Novou městskou třídu.  

Objekt svým tvarem reaguje na směry okolních ulic a uzavírá blok domů při ulicích 
Křenová a Skořepka. První dvě nadzemní podlaží s obchody zaujímají téměř celou plochu 
pozemku, další podlaží navazují na sousední objekty a obíhají jako podkova kolem atria se 
střešní zahradou. V podzemních podlažích je umístěno parkoviště.  

Jižní administrativní část tvoří hravá prosklená fasáda se střídajícím se čirým a 
mléčným zasklením, naproti tomu nižší bytová část, která je kontrastně bíle omítnuta 
s francouzskými okny, působí klidně. Obě části spojuje prosklený komunikační celek.  

Prostor před objektem bude směrem k Nové městské třídě parkově upraven s odkrytím 
doposud zatrubněné řeky Ponávky.   
 

 

Klí čová slova 
 

 polyfunkční dům, Brno, Křenová, Skořepka, byty, obchody, podzemní garáže, atrium, střešní 
zahrada, terasy, Ponávka, keramické zdivo, železobeton, tahokov 
  
  
 

Abstract 
 

Bachelors thesis deals with multifunctional building by the street Krenova a Skorepka in 
Brno. The proposal consider the planned New urban boulevard.  

The building responds to the direction of the surrounding streets with its form and it 
concludes the block of houses by the streets Krenova a Skorepka. The first two floors of shops 
occupy almost the entire plot, other floors follow the neighboring houses and they orbit the 
atrium with a roof garden like a horsehoe. The parking space is located in the basement.  

Southern part of the administration forms playful glass facade with alternating clear and 
milk glass, however the lower housing part which is by contrast white plastered, gives calm 
impression. Both parts are connected by glazed communication unit.  

The space in front of the building will be landscaped towards the New urban boulevard 
with newly uncovered Ponavka river. 

  
 

Keywords 
 

multifunctional building, Brno, Krenova, Skorepka, flats, shops, underground garage, atrium, 
roof garden, terrace, Ponavka, cerramic brickwork, reinforced concrete, perforated metal sheet 
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Úvod: 
 
 

Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici K řenová a Skořepka 
v Brně, přičemž návrh uvažuje plánovanou Novou městskou třídu.  

Objekt svým tvarem reaguje na směry okolních ulic a uzavírá blok domů při ulicích 
Křenová a Skořepka. První dvě nadzemní podlaží s obchody zaujímají téměř celou plochu 
pozemku, další podlaží navazují na sousední objekty a obíhají jako podkova kolem atria se 
střešní zahradou. V podzemních podlažích je umístěno parkoviště.  

Jižní administrativní část tvoří hravá prosklená fasáda se střídajícím se čirým a 
mléčným zasklením, naproti tomu nižší bytová část, která je kontrastně bíle omítnuta 
s francouzskými okny, působí klidně. Obě části spojuje prosklený komunikační celek.  
Prostor před objektem bude směrem k Nové městské třídě parkově upraven s odkrytím 
doposud zatrubněné řeky Ponávky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a)  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:   Polyfunkční dům Křenová 
Místo stavby:   Křenová, Brno 
Katastrální území:  Trnitá 
Parcelní číslo:   1107/1, 1107/3, 1107/4, 1107/5, 1099/1, 78/7 
Zastavěná plocha:  2056,3 m2 
Obestavěný prostor:  30840 m3 
Charakter stavby:  novostavba 
Investor:    neznámý 
 
Autor BP:    Pavla Hlavsová 
     
Vedoucí BP:   doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. 
    Ing. Libor Matějka, Ph.D. 
 

b)  ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ  A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 

MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Místo stavby je v současné době asfaltová parkovací plocha při ulici Křenová a Skořepka v Brně. V 
novém návrhu využití parcely se se současným využitím parcely nepočítá, parkoviště bude 
nahrazeno novostavbou polyfunkčního domu a zelení s parkovou úpravou. Pozemek je téměř na 
rovině.  

c)  ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHN. 

INFRASTRUKTURU 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě z ulice Skořepka (alternativně je možné další napojení 

z ulice Křenová). Dopravní obsluha bytové části bude probíhat z ulice Skořepka, dopravní napojení 

obchodů pak z ulice Skořepka a částečně z ulice Křenová.  

d)  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

V této fázi neřešeno. 

 

     e)  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Stavba bude splňovat technické požadavky na stavbu dle vyhlášky č.268/2009Sb. O 

technických požadavcích na výstavbu a vyhlášku č.501/2006Sb. O obecných požadavcích na 

využívání území ve znění pozdějších doplnění. 
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 f)  ÚDAJE O PLNĚNÍ PODMÍNEK REGUL. PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ 

ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 ODST. 1  STAVEBNÍHO ZÁKONA 

V této fázi neřešeno. 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 

OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Stavba bude navazovat na technickou infrastrukturu, která je již vybudována. 

 

h)  PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

V této fázi neřešeno. 

 

        i)  STATISTICKÉ ÚDAJE  

Zastavěná plocha:  2056,3 m2 
Obestavěný prostor:  30840 m3   
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 1.  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 a)  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Místo stavby je v současné době asfaltová parkovací plocha při ulici Křenová v Brně. V novém 
návrhu využití parcely se se současným využitím území nepočítá, parkoviště bude nahrazeno 
novostavbou polyfunkčního domu a zelení s parkovou úpravou. Pozemek je téměř na rovině.  
 

 b)  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY  
Při návrhu stavby byl respektován návrh nového územního plánu města Brna.  
Okolní pozemky jsou v současnosti využity většinou pro polyfunkční domy, přičemž jižně od 
Křenové naproti řešené parcele se nacházejí povětšinou nevyužité objekty. Do budoucna se počítá 
s výstavbou nové městské třídy vedoucí přes toto území, s čímž je v návrhu počítáno.  
Objekt zabírá plošně téměř celou plochu parcely. 
Na pozemku jsou navrženy dlážděné přístupové cesty k objektu pro pěší a vjezd do podzemních 
garáží.  
Objekt svým tvarem kopíruje tvar pozemku a reaguje na směry okolních ulic. Objekt má tři 
podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží, přičemž podzemní podlaží s garážemi a první dvě 
nadzemní podlaží s obchody zaujímají celou plochu pozemku, další podlaží navazují na sousední 
objekty a obíhají jako podkova kolem atria se střešní zahradou. Část přiléhající k ulici Křenová bude 
sloužit především administrativě a severní část, při ulici Skořepka pak bude bytová část. Vstup do 
bytové části je řešen ze severní strany z klidnější ulice Skořepka, odkud je také vjezd do podzemních 
garáží a vjezd pro zásobování. Vstup do administrativní části je z východní strany od Nové městské 
třídy přes prosklený komunikační celek se schodištěm a výtahem. Vstup do atria s obchody je řešen 
průchodem z východní strany z parkového předprostor. Obchody v jižní části objektu jsou též 
přístupné přímo z ulice Křenová.  

Prostor před objektem bude směrem k Nové městské třídě parkově upraven s odkrytím 
doposud zatrubněné řeky Ponávky.   
 

 c)  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH STAVEB A ŘEŠENÍ 
VNĚJŠÍCH PLOCH 
Navržený stavební objekt má tři podzemní a šest nadzemních podlaží. Nosnou konstrukci objektu 
tvoří železobetonový skelet v kombinaci se zděným stěnovým systémem v bytové části. 
 
Založení objektu 
Vzhledem k tomu, že pozemek je zasažen vysokou hladinou podzemní vody, bude objekt založen na 
pilotách v kombinaci s podzemními železobetonovými stěnami. Nejdříve budou zbudovány 
podzemní milánské stěny tl. 600 mm, aby bylo možno odtěžit mezilehlou zeminu do úrovně 
základové desky. Piloty pod sloupy budou vrtané pažené ocelovou výpažnicí průměru 1080 mm 
pod vyššími částmi a 600 mm pod střední nižší částí. Přes piloty budou vybetonovány základové 
pasy tl. 700 mm a železobetonová základová deska z vodostavebního betonu tl. 500 mm proti 
vztlakové podzemní vodě.  
Podzemní stěny budou ofrézovány a opatřeny torkretovým vodostavebním betonem. 
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Svislé nosné konstrukce 
V podzemních podlažích tvoří svislou nosnou konstrukci železobetonové podzemní stěny a 
železobetonové sloupy 600x300 mm. Administrativní část tvoří železobetonový sloupový skelet ve 
všech podlažích. Severní část (bytová) je vzhledem k terasovému uspořádání řešena stěnovým 
systémem, a to v prvních dvou podlažích železobetonovými stěnami tl. 300 mm, v dalších 
nadzemních podlažích jsou pak s přihlédnutí k funkci bydlení nosné stěny vyzděny ze zdiva 
POROTHERM AKU SYM tl. 250 mm, které splňují požadavky na vzduchovou neprůzvučnost mezi 
byty.  
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří v podzemních podlažích a prvních dvou nadzemních podlažích 
železobetonová deska tl. 180 mm uložená na průvlacích. Stropní konstrukce mezi byty tvoří 
keramický strop z POROTHERM nosníků a keramických vložek MIAKO, celková tlouštka stropu 250 
mm.  
 
Vertikální komunikace 
Schodiště jsou železobetonová s mezipodestou a podestou uloženou na nosných stěnách pomocí 
kapes tak, aby bylo akusticky odizolováno od ostatních konstrukcí.  
 
Střecha 
Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá se sklonem 2-8% s foliovou hydroizolací. Střecha nad 
atriem bude zelená s intenzivní zelení. Skladby viz výpis skladeb. 
 
Příčky 
Příčky budou z tvárnic POROTHERM tl. 150 mm a tl. 80 mm.  
 
Úpravy vnitřních povrchů 
Vnitřní pohledové povrchy bude tvořit štuková omítka s výjimkou podzemních garáží, kde bude 
pohledový beton. V koupelnách, WC a kuchyních bude keramický obklad.  
 
Vnější povrchy 
Obvodový plášť bytové části tvoří tvárnice POROTHERM EKO+ tl. 400 mm, které budou omítnuty 
omítkou POROTHERM v bílé barvě, podnož (omítka v úrovni 1NP a 2NP) bude v barvě šedé. V místě 
obchodu v 1NP a 2NP bude fasáda prosklená z hliníkových oken.    
 
Podlahy 
Podlahy jsou v celém objektu navrženy jako plovoucí s kročejovou izolací. Nášlapnou vrstvu bude 
tvořit keramická dlažba, v bytech mimo koupelen a WC laminátové lamely.  
Podlahy v garážích budou ze strojně hlazeného drátkobetonu se vsypem a ošetřeného 
transparentním epoxidovým nástřikem. 
 
Podhledy 
V objektu se vyskytují podhledy z velkoformátových sádrokartonových desek tl. 12,5 mm zavěšené 
na pozinkovaném roštu.   
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Výplně otvorů 
Výplně otvorů tvoří v bytech dřevohliníková okna, prosklené stěny na schodišti a v obchodech 
budou z hliníkových okenních sestav. Vchodové dveře budou hliníkové. Vnitřní dveře v bytech 
budou dřevěné v obložkové zárubni, vnitřní dveře v 1NP a 2NP s obchody budou dřevěné do 
ocelové zárubně. 
 
Doplňkové konstrukce 
Terasy a balkony budou opatřeny nerezovým zábradlím s výplní z tahokovu v. 1000 mm. 
Podrobnější popis a výrobní výkres viz část D – Architektonický detail. 
 
 
 d)  NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
DOPRAVNÍ NAPOJENÍ 

Stavba bude dopravně napojena na obslužnou komunikaci, tj. ulici Skořepka, ze které bude 

probíhat i zásobování. Zásobování bude částečně probíhat i z ulice Křenová. 

 

NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Objekt bude napojen na stávající vedení inženýrských sítí.  

 

 e)  ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČETNĚ ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU, 
DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM A 
SVÁŽNÉM ÚZEMÍ 
Objekt bude dopravně napojen na obslužnou komunikaci.  
Doprava v klidu – v podzemních podlažích budou umístěna parkovací stání. 
 
 f)  VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní. 

 
 g)  ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A 
KOMUNIKACÍ 
Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 
  h)  PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH VÝSLEDKŮ DO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
V této fázi neřešeno. 

 

           i)  ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝČENÍ STAVBY, GEODETICKÉ REFERENČNÍ POLOHOVÝ A 

VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

V této fázi neřešeno.  
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 j)  ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ 
PROVOZNÍ SOUBORY 
V této fázi neřešeno. 

 

 k)  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ STAVBY  PŘED 
NEGATIVNÍMI ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY A PO JEJÍM DOKONČENÍ, RESP. JEJICH MINIMALIZACE 
V této fázi neřešeno. 

 

 l)  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
V této fázi neřešeno. 
 
 
 2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
V této fázi neřešeno.  
 
 
 3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  
V této fázi neřešeno.  

 
 
 4.  HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Objekt je navržen v souladu s hygienickými normami, nebude mít negativní vliv na uživatele stavby 
ani na životní prostředí. 
 
 
           5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
V této fázi neřešeno. 
 
 
           6.  OCHRANA PROTI HLUKU 
Objekt je řešen v teoretické rovině bez vazby na hygienické limity hluku zadané lokality. Mezibytové 
stěny splňují požadavky na mezibytovou neprůzvučnost. 
  
   
           7.  ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
V této fázi neřešeno. 
 
 
           8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 
Objekt splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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           9.  OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  
V této fázi neřešeno. 
 
           10. OCHRANA OBYVATELSTVA  
Výstavbou nebude narušena ochrana obyvatelstva v území. 
 
 
           11. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY  
V této fázi neřešeno. 
 
 
           12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB  
Nevyskytují se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 13.12.2011       Pavla Hlavsová 



Závěr: 
 
 
 

Původní myšlenku vytvořenou v rámci architektonické studie se podařilo v rámci 
technického řešení splnit. Původní koncept byl rozveden od architektonické studie, přes studii 
konstrukční a stavební část projektové dokumentace až k řešení architektonického detailu. 
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Anotace práce Zadání bakalářské práce řeší objekt polyfunkčního domu při ulici K řenová a 
Skořepka v Brně, přičemž návrh uvažuje plánovanou Novou městskou třídu. 
Objekt svým tvarem reaguje na směry okolních ulic a uzavírá blok domů při 
ulicích Křenová a Skořepka. První dvě nadzemní podlaží s obchody 
zaujímají téměř celou plochu pozemku, další podlaží navazují na sousední 
objekty a obíhají jako podkova kolem atria se střešní zahradou. V 
podzemních podlažích je umístěno parkoviště.  
Jižní administrativní část tvoří hravá prosklená fasáda se střídajícím se 
čirým a mléčným zasklením, naproti tomu nižší bytová část, která je 
kontrastně bíle omítnuta s francouzskými okny, působí klidně. Obě části 
spojuje prosklený komunikační celek.  
Prostor před objektem bude směrem k Nové městské třídě parkově upraven 
s odkrytím doposud zatrubněné řeky Ponávky.  
 



Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

Bachelors thesis deals with multifunctional building by the street Krenova a 
Skorepka in Brno. The proposal consider the planned New urban boulevard. 
The building responds to the direction of the surrounding streets with its 
form and it concludes the block of houses by the streets Krenova a 
Skorepka. The first two floors of shops occupy almost the entire plot, other 
floors follow the neighboring houses and they orbit the atrium with a roof 
garden like a horsehoe. The parking space is located in the basement.  
Southern part of the administration forms playful glass facade with 
alternating clear and milk glass, however the lower housing part which is by 
contrast white plastered, gives calm impression. Both parts are connected by 
glazed communication unit.  
The space in front of the building will be landscaped towards the New urban 
boulevard with newly uncovered Ponavka river. 
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