
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

POLYFUNKČNÍ DŮM  
MULTIFUNCTIONAL BUILDING  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Maroš Štěrba  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

prof. Ing. JITKA MOHELNÍKOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2020  
 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s 
kombinovanou formou studia 

Studijní obor 3608T001 Pozemní stavby 

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Bc. Maroš Štěrba 

Název  Polyfunkční dům 

Vedoucí práce  prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.  

Datum zadání 25. 3. 2019 

Datum odevzdání  
V termínech určených časovým harmonogramem 
akademického roku, nejpozději do jednoho roku 
od data zadání diplomové práce  

V Brně dne 25. 3. 2019  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
Vedoucí ústavu  

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  
(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
v platném a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) 
Vyhláška č. 323/2017 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 
a účinném znění; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních 
systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) 
Architektonický návrh budovy.  
ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby nepodsklepené
nebo částečně podsklepené zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení 
dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě 
zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu 
s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 
v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části 
D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy
dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných 
prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová 
část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých 
řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) 
tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty 
podrobností dle D. 1. 1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. 
další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního 
posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy 
s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání,
vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 
a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami 
formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky.
Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD 
editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky 
h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 
a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném 
znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu 
budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí 
elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou 
vizualizací. 
STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání 
a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 
zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 
odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 
práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 
doplňují).  

prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.
Vedoucí diplomové práce

 

 

 



ABSTRAKT 

Cílem závěrečné práce je vyhotovení projektu pro realizaci novostavby 

polyfunkčního domu v Brně, městské části Zábrdovice  na nároží ulic Příkop a 

Bratislavská v širším centru města. Objekt je podsklepený. V suterénu je 

umístněná hromadní garáž. Na přízemí dům obsahuje komerční provoz kavárny, 

od druhého po čtvrté podlaží nabízí pronajímatelné  kancelářské plochy, na 

nejvyšších podlažích, pátém a ustupujícím šestém podlaží jsou situovány byty  

lišící se velikostí dispozic od 1+kk po 4+kk. Objekt je založen na bíle vaně a 

pilotách z prostého betonu. Nosný systém tvoří deskový skelet se skrytými 

hlavicemi se ztužujícím železobetonovým monolitickým jádrem a dvěma 

štítovými ztužujícími stěnami. Skelet je vyplňován cihelním zdivem. Zastřešen 

kombinovanou „duo“ střechou. Hlavní vstup do objektu je umístněný z východní 

strany podél ulici Příkop. Architektonický výraz objektu je tvořen keramickými 

obkladovými pásky a rytmem rastru otvorových výplní, které se so stoupajícím 

podlažím zmenšují. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

polyfunkční, dům, kavárna, administrativa, byty, bíla vana, deskový, systém, 

kombinovaná, vegetační, střecha 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of the diploma thesis is to design project for the realisation of new 

a multifunctional building in city of Brno, Zábrdovice on the corner of Příkop and 

Bratislavská streets in the wider city center. The object with cellar contains a 

collective garage. On the ground floor there is a café, from the second to the 

fourth floor offers rentable office space, on the top floors, the fifth and receding 

sixth floors are situated apartments varying in size from studio to penthouse. The 

building is based on a white tub and piles of plain concrete. The supporting 

system consists of a plate skeleton with concealed heads with reinforcing 

reinforced concrete monolithic core and two gable reinforcing walls. The skeleton 

is filled with brickwork. Covered by a combined roof. The main entrance to the 

building is located on the eastern side along Příkop Street. The architectural 

expression of the building consists of ceramic cladding strips and rhythm of the 

hole fill pattern, which decrease with the rising floor. 

KEY WORDS 

multifunctional, house, cafe, administration, apartments, white tub, board, 

system, combined, vegetation, roof 
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ÚVOD 
Záměrem diplomové práce je zpracování architektonické studie do 

projektu pro realizaci novostavby Polyfunkční dům Příkop situovaného v blízkosti 

historického centra města Brna. Cílem je oživení dané městské části vložením 

různých funkcí, komerční, administrativní a obytné. 

Pozemek je mírně svahovitý. V současnosti je využíván jako parkoviště 

pro osobní automobily, které stojí v městské proluce. Novostavba obsahuje jedno 

podzemní a šest nadzemních podlaží. Vstupy do objektu jsou situovány podél 

ulice Bratislavská. Z této ulice jsou přístupné kavárna, administrativní část, 

rezidenční část a podzemní hromadní garáže. 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna, platnými 

zákony, vyhláškami a normami. 

Diplomová práce je rozdělena do textové části a příloh obsahující 

vypracovanou architektonickou studii, situační výkresy a projektovou 

dokumentaci k provádění stavby. 

Textová část práce byla zhotovena v textovém a tabulkovém editoru. 

Grafická část byla vytvořena za pomocí grafického 2D vektorového počítačového 

programu. 
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A PRŮVODNÍ SPRÁVA 
  
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 
 

a) název stavby: Polyfunkční dům Příkop 

b) místo stavby: ul. Příkop, kat. úz. Zábrdovice, par. č. 618/1, obec Brno 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno a příjmení: Bc. Maroš Štěrba 

b) místo trvalého pobytu: Purkyňova 2640/93, 612 00 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) vedoucí práce: prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

b) hlavní projektant: Bc. Maroš Štěrba 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

- vypracovaná studie  

- regulační plán dané oblasti 

- katastrální mapa 

- podklady od správců inženírských sítí 

 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území 

Stavba polyfunkčního domu se nachází v obci Brno, na parcele č. 618/1, 

v katastrálnem území Zábrdovice. Řešené území je vyznačeno ve výkresové 

části. Na západě a severu je pozemek ohraničen hranicemi soukromých 

pozemků. Z jihu a východu je omezen ulicemi Bratislavká a Příkop. V daném 

místě se nacházejí všechny potřebné inženýrské sítě a zpevněné komunikace. 

 

 

 



b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V současnosti se na pozemku nachází asfaltová parkovací plocha. 

V sousedství se nachází bloková výstavba obytných, polyfunkčních domů 

a objektů veřejné vybavenosti. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek určený pro výstavbu polyfunkčního domu se nenachází 

v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny, ani zvláště 

chráněného území. Pozemek se nachází přibližně 50 m      od památkové zóny 

Brno. Řešené území se nenachází v záplavovém území. Pozemek se nachází 

přibližně 900 m od záplavového území Q100 řeky Svitavy. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry nebudou realizací akce ovlivněny. Dešťové vody 

z objektu budou svedeny         do jednotné kanalizace. Dešťové vody z parkoviště 

budou svedeny do kanalizace přes odlučovač ropných produktů. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování 

Polyfunkční dům se nachází v území v územním plánu označeném jako 

smíšené plochy a je to zastavitelná plocha. Stavba není v rozporu s platnou 

územně plánovací dokumentací. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. 

o obecných požadavcích na využívaní území. Soulad průběhu provádění stavby 

s požadavky na využití území dle Vyhlášky č. 501/2006 Sb. v platném znění je 

zodpovědností zhotovitele díla. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškerá stanoviska dotčených orgánů státní správy jsou súhlasná. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné 

výjimky a úlevová opatření související s řešenou stavbou. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné podmiňující investice nejsou realizací polyfunkčního domu 

vyvolány. 



j) seznam pozemku a staveb dotčených umístěním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

Stavba polyfunkčního domu je umístěna na pozemku parc. č. 618/1, k. 

ú. Zábrdovice, Brno              ve vlastnictví obce Brno, o výměře 868,5 m2, o druhu 

pozemku ostatní plocha. 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) nová stavba nebo změna dokončení stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby bude funkce administrativní a obytná. Dále poskytuje 

plochu pro obchodní jednotky a parkovací stání. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podlej iných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Stavba není kulturní památkou, ani nespadá do památkové zóny či 

rezervace. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujicích bezbarierové užívání staveb 

Navržené řešení je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na výstavbu. Dále jsou splněny technické požadavky na stavby 

zabezpečující bezbarierové užívání dle vyhlášky 398/2009 Sb. Byty nejsou 

řešeny jako bezbariérové. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Stavba splňuje všechny požadavky všech dotčených orgánů a správců 

sítí. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné 

výjimky a úlevová opatření související s řešenou stavbou. 

 



h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 

prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

užívatelů / pracovníků apod.) 

 

celková plocha řešeného území  868,5 m2 

zastavěná plocha  479,9 m2 

zpevněné plochy  182,5 m2 

travnaté plochy  206,1 m2 

procento zastavění  55 % 

obestavěný prostor 11 322,8  m3 

návrhová kapacita  1 komerční jednotka , 

 27 kancelářských jednotek, 

 7 bytových jednotek, 

17 krytých parkovacích stání (z toho 1  

pro osoby s omezenou schopností 

pohybu) 

 5 nekrytých parkovacích stání 

počet pater  1 podzemní podlaží,  

 6 nadzemních podlaží  
 

i) základní bilance stavby 

 

Bilance tepelných ztrát objektu, bilance splaškových odpadních vod, 

bilance potřeby vody, bilance dešťových vod a jejich odtoku – všechny hodnoty 

budou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí. 

 

j) předpoklady výstavby 

 

Lhůta výstavby  24 měsíců. 

Zahájení stavby  03/2020 

Ukončení výstavby  03/2022 
 

k) orientační náklady stavby 

Základní členění vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů 

(JKSO): 

 

1. podzemní podlaží: 

812.6 – budovy pro garážování cena 6 271,-/m3 

Obestavěný prostor  2 523,06 m3 

Cena 2 523,06 x 6 271 = 15 822 109,26,- 



 

 

 

1. nadzemní podlaží (obchodní prostory): 

801.8 – budovy pro obchod a spol. stravování  cena 6 792,-/m3 

Obestavěný prostor  2 258,69 m3 

Cena 2 258,69 x 6 792 = 15 341 022,48,- 

 

2. – 4. nadzemní podlaží (administrativní jednotky): 

801.6 – budovy pro řízení, správu a administrativu  cena 6 514,-/m3 

Obestavěný prostor  6 776,07 m3 

Cena 6 776,07 x 6 514 = 44 139 319,98,- 

 

5. – 6. nadzemní podlaží (bytové jednotky): 

803.5 – domy bytové netypové cena 5 293,-/m3 

Obestavěný prostor  2 508,54 m3 

Cena 2 508,54 x 5 293 = 13 277 702,22,- 

 

Celková cena 88 580 153,94,- 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická 

a technologická zařízení 
 

SO 01 – Polyfunkční dům 

SO 02 – Parkovací plocha  

SO 03 – Chodníková plocha 

SO 04 – Plynová přípojka 

SO 05 – Vodovodní přípojka 

SO 06 – Kanalizační přípojka 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  
B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku: 

 

Stavba polyfunkčního domu se nachází na parcele č.618/1 v k.ú. 

Zábrdovice města Brno, v blízkosti historického centra města. Vlastníkom parcely 

je město Brno. 

Pozemek je přímo přístupní s jižní a východní strany z ulic Bratislavská 

a Příkop, které ohraničují řešenou parcely. Na severu je pozemek definován 

hranicemi soukromých pozemků a objektů občanské vybavenosti. Na západe 

parcelami s obslužní komunikaci vedoucí k zmíněnému pozemku.  

Hlavní přístup na pozemek je v současnosti od západu ze soukromého 

pozemku. 

Pozemek je mírne svažitý, prochází ním vrstevnice o nadmorské výšce 

204,0 m.n.m. Povrch klesá směrem na jihovýchod. 

Pozemek není chráněn zemědělským půdním fondem, nebude se žádat 

o jeho vyjmutí. Pozemek není napojen na technickou infrastrukturu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

 

V zájmovém území se dle geologického průzkumu nachází navážka 

(hlinitá středně ulehlá) o mocnosti 3,8 m, pod kterými leží poloha hlíny (písčitá, 

měkká, v mocnosti 2 m. Pod nimi je vrstva šterku (hlinitý, písčitý, opracovaný, 

ulehlý) o mocnosti 1,9 m. Následuje další vrstva štěrku (vápnitý tuhý až pevný) 

o mocnosti 4,3 m. 

Na pozemku byla detekována hladina podzemní vody v hloubce 3,7 m 

pod terénem. 

Na základe orientační mapy radonového indexu podloží se uvažuje 

s nízkým radonovým indexem. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 

Parcela se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu Městské 

památkové rezervace Brno. 

Na parcelu zasahuje ochranné pásmo podzemního vedení nízkého 

napětí. Pro provádění prací v tomto ochranném pásmu bude vydáno závazné 

stanovisko od správce sítě. 



Jiné se pozemek nenachází v jiném ochranném, ani bezpečnostním 

pásmu. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

 

Řešené území se nenachází v záplavovém území ani v poddolované 

oblasti. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území  

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Nebude 

potřeba žádné ochrany okolí. Odtokové poměry v území nebudou realizací akce 

ovlivněny. Dešťová voda bude kůli malé velikosti parcely zvedena do potrubí 

jednotné kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

 

Stávající asfaltové parkoviště, panely a travní drn budou odstraněny v 

rozsahu dle PD. Náletové křoví se na parcele nenachází. 

 

Budou provedeny tyto bourací práce:  

- odstranění panelů v řešeném území včetně podkladních vrstev  

- odstranění štěrkové cesty včetně podkladních vrstev  

- odstranění travního drnu v řešeném území  

- odtěžení do potřebné hloubky pro vybudování nových zpevněných 

ploch  

- všechny stávající skryté konstrukce v rozsahu řešeného území budou 

odstraněny na základě souhlasu projektanta a zástupce zadavatele 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace.  

 

 

 

 



h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu)  

 

Napojení na zpevněné komunikace bude realizováno na východní hranici 

pozemku s ulicí Příkop. 

Sítě technické infrastruktury se nacházejí u východní tak i jižní hranice. 

Jedná se o podzemní vedení jednotné kanalizace a nízkotlakého plynovodu, 

které je umístěno pod přilehlou pozemní komunikací a dále potom o podzemní 

vedení vodovodu, nízkého napětí a sdělovacího optického a metalického kabelu, 

které je umístěno pod chodníkem v těsné blízkosti parcely. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice  

 

Pro realizaci stavby nejsou vyžadovány žádné podmiňující stavby. 

 

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek  
 
Účelem stavby je bydlení, administratíva a služby. V prvním nadzemním podlaží 

bude instalován komerční prostor kavárny – malé restaurece s kapacitou do 50 

lidí. Na druhém až třetím podlaží jsou navrženy kanceláře. Nad nimi v pátem 

a šestém podlaží budou situovány obytné jednotky. V podzemním podlaží je 

navržena hromadní garáž pro rezidenty a zaměstnancov administrativy.  

 

celková plocha řešeného území  868,5 m2 

zastavěná plocha  479,9 m2 

zpevněné plochy  182,5 m2 

travnaté plochy  206,1 m2 

 

plocha kavárny 215,79 m2 

plocha kanceláří 1045,59 m2 

plocha bytů 455,31 m2 

počet parkovacích stání 17 pro rezidenty a zaměstnancov 

administrativy  

 

 

 



B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Záujmové území leží v blízkosti historického centra města Brna na 

parcele 618/1, k. ú. Zábrdovice. 

Dle územního plánu je parcela vedena jako jádrová oblast centrálního 

charakteru. Územní plán umožňuje stavbu maloobchodních provozoven do 

velikosti 1500 m2 prodejní plochy, podstatně nerušící výrobní provozovny 

(řemeslného charakteru) i bytové domy. 

Index podlažní plochy má hodnotu 3,4 a vyhovuje maximální hodnotě 3 

až 4. 

Stavba polyfunkčního domu je v souladu s územně plánovací 

dokumentací. Vo vnitrobloku jsou navrženy travní plochy pro užívání rezidenty. 

Prostorové řešení vychází z okolních staveb. Okolní zástavbu tvoří 

bytové domy a polyfunkční domy s funkcí malých prodejen, provozoven a funkcí 

trvalého bydlení. Parcela se nachází na nároží ulic. V současnoti nejsou na 

sousedních pozemcích žádné objekty. Z jižní a východní strany bude respektovat 

uliční čáru. Objekt bude celý podsklepený s šesti nadzemními podlažími. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení 

 

Objem budovy vychází z existující zástavby a tvaru pozemku. Výškovo 

rešpektuje okolitou výstavbu bytových a polyfunkčních domů. V pudorysumá 

objekt tvar písmene L. Ze západní a severní strany šesté podlaží ustupuje na 

úroveň okolitých staveb. Nachází se zde terasy pro rezidenty. Na nároží naopak 

objem budovy vystupuje výš. 

Polyfunkční dům je celý podsklepený. Obvodové konstrukce suterénu 

(svislé obvodové stěny a podkladní deska vytvářejí bílou vanu. Vnitřní svislé 

nosné konstrukce suterénu jsou z monolitických betonových sloupů a stěn. 

Obvodové stěny budou zatepleny tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu 

tloušťky 50 mm po celé délce. 

Výplňové zdivo skeletu je z keramických bloků tloušťky 250 a 300 mm. 

Nenosné zdivo je z keramických bloků tloušťky 150 mm, sádrokartonových 

předsazených a šachtových stěn a prefabrikovaných modulových 

sádrokartonových příček. 

Stropní konstrukce tvoří bezprůvlaková deska tloušťky 200 mm. 

Fasádu tvoří kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací 

z minerálních vláken tloušťky 100 mm, resp. 150 mm. Povrchová úprava je 

z keramických pásků tloušťky 12 mm v dvoch barvách. Od úrovně terénu po atiku 



nad pátým nadzemním podlaží je světle béžové barvy. Ustupující podlaží bude 

obloženo obkladem sivé farby. 

Na otvorové výplně v 1. nadzemním podlaží budou použity hliníkové 

konstrukce řešeny jako lehký obvodový plášť. V následujících podlažích budou 

použity plast-hliníkové profily. 

Terasy a balkóny budou mít pochozí vrstvu z betonové dlažby. Zpevněné 

plochy kolem objektu budou z betonové zámkové dlažby šedé barvy. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

 

 Jedná se o stavbu se třema funkcemi: kavárna, administrativa a bydlení. 

Hlavní vstupy do objektu jsou situovány z východní strany. Z jížní strany se 

nachází služobní vstup pro zaměstnance kavárny. 

Do části s bytama se vstupuje z ulici Příkop podchodem. Rovnobežně 

s rampou pro vstup do bytové části prochází rampy pro automobily do podzemní 

garáže.  

Do části s administrativou se vstupuje oddeleně. Tato funkční část má 

vlastní vertikální komunikace. 

V suterénu je umístněna technická místnost, sklepní koje pro 

rezidenty, úklidová místnost a parkovací stání pro rezidenty a administrativní 

zaměstnance. 

Ve druhém až třetím se nacházejí bunkové kanceláře. Každé podlaží je 

vybaveno denní místností a hygienickým zařízením i pro imobilní. 

V pátém podlaží je 5 bytů. Na krajích dva byty 3+kk. Dále dva byty 

s dispozicí 2+kk a jeden s dispozicí 1+kk. 

V šestém podlaží je situován jeden byt o velikosti 2+kk a jeden byt 5+kk. 

Všechny byty, disponují koupelnami s vanou, nebo sprchovým koutem, 

které jsou orientovány ve vnitřních částech bytů. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Novostavba polyfunkčního domu má v prvním nadzemním podlaží 

prodejnu, která je řešena s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace a je navržena jako bezbariérová. V objektu je navržen výtah s vnitřními 

rozměry kabiny 1400 ꞏ 1100 mm, který umožňuje přepravu osob na invalidním 

vozíku. V suterenu je umístěno parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je v souladu s požadavky bezpečnosti při užívání. 



Zpevněné plochy a prvky na nich budou provedeny tak, aby byly v 

souladu s platnými legislativními předpisy, a dále aby splňovaly všechny 

podmínky certifikace pro bezpečné užívání veřejností. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu a) stavební řešení 

 

Novstavba bude celá podsklepená. Založení bude provedeno na 

vrtaných pilotác. Vnejší konstrukce suterénu (svislé obvodové stěny a základová 

deska) jsou vytvořeny z vodo-nepropustného monolitického betonu. Vnitřní svislé 

nosné konstrukce suterénu jsou z monolitických betonových stěn.  

Výplňové zdivo nadzemních podlaží je z cihelných bloků tloušťky 250 

mm, resp. 300 mm. Nenosné zdivo je z keramických bloků tloušťky 150 mm, 

sádrokartonových předsazených, inštalačních a šachtových stěn.  

Stropní konstrukce je bezprůvlaková deska tloušťky 200 mm. Stěny 

suterénu s kontaktem se zeminou budou zatepleny extrudovaným polystyrenem 

tloušťky 50 mm po celé výšce. 

Obdové zdi nadzemních podlaží jsou zatepleny kontaktním zateplovacím 

systémem. Nosné železobetonové monolitické stěny izolací tloušťky 150 mm. 

Cihelné výplňové zdivo izolací tloušťky 100 mm. Povrchovou úpravu tvoří 

keramické obkladové pásky tloušťky 12 mm, nebo probarvena silikonová 

tenkovrstvá omítka tloušťky 2mm. 

Obejkt je zastřešen kompaktní „duo“ střechou. Skladá se z tepelné 

izolace EPS 150 tloušťky minimálne 80 mm a tepelné izolace z XPS tloušťky 100 

mm. Střecha nad pátým nadzemním podlažím je provozní. Má tri varianty dle 

funkce: vegetační intenzivní, vegetační extenzivní a pochozí. 

Součástí stavby bude zhotovení přípojek inženýrských sítí, vybudování 

zpevněných ploch a provedení terénních úprav pozemku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Příloha B - Přípravné a studijní práce 
 
Příloha C - Situační výkresy 
 
 
Příloha D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 
 
Příloha D.1.2 - Stavebně konštrukční řešení 
 
Příloha D.1.3 - Požárno-bezpečnostní řešení 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

Příloha E – STAVEBNÍ FYZIKA 

ZÁKLADNÉ POSÚDENIE Z HĽADISKA STEVEBNEJ FYZIKY 

P1 – PROTOKOLY A VÝPOČTY 

P2 – ŠTÍTOK ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY 
 


