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Abstrakt 

 

Studie polyfunkčního domu v Brně řeší nové prostory s funkcí obytnou a prostor pro galerijní 

činnost. Parcela se nachází v proluce na rušné ulici Milady Horákové (městská čtvrť – 

Zábrdovice) v sousedství bytových domů. Stavba je začleněna mezi stávající bytové domy na 

rovinném terénu. Stavba je rozdělena na dva podélné trakty. V užším traktu je umístěno 

schodiště s výtahem a hygienické zázemí pro jednotlivé byty. Širší trakt je určen pro bydlení a 

galerijní činnost. V úrovni terénu je navržen průchozí parter, sloužící jako pěší komunikace 

spojující ulici Milady Horákové a vnitroblok, kde se nachází stávající parkovací plochy a 

podzemní garáže.  

  

Klíčová slova 

 

Polyfunkční dům v Brně, Zábrdovice, obytná funkce, galerijní činnost, předsazená fasáda, 

průchozí parter a atrium. 

  

 

 

Abstract 

 

The study of polyfunctional building in Brno city solves a new spaces with residential  

function and a space for galery activity. The site is finding in vacant lot on a busy street 

Milady Horákové (urban district – Zábrdovice) in neighborhood residential houses. The 

construction is incorporated between existing residentianl houses on a flat terrain. The object 

is divided on two longitudinal tracts. In narrower is placed stairs with lift and sanitary for 

individual apartments. The wider tract is intended for housing and gallery activity. At ground 

level is designed as passage serving as pedestrian communication connecting Milady 

Horákové´s street and courtyard where is existing parking areas and underground garage.  

 

Keywords 

Polyfunctional house in Brno, Zábrdovice, residential  function, galery activity, hanging 

facade, passage and atrium.  
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Úvod: 

Tématem mé bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně v ulici 

Milady Horákové v městské části Zábrdovice. Návrh sleduje urbanistické začlenění stavby do 

vymezeného řešení území v kontextu se sousední strukturou zástavby. Cílem bylo vytvořit 

budovu, která v současné zástavbě nebude působit násilně a nevhodně. Objekt bude 

poskytovat nové prostory pro bydlení a galerijní činnost. Je navržen s ohledem na 

bezbariérový pohyb tělesně postižených osob. 
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Závěr: 
Výsledkem mé práce je komplexní návrh polyfunkčního domu v Brně. Prvotní koncept řešení 
nebyl v zásadě změněn a to i přes veškeré technické, dispoziční a konstrukční požadavky. 
Tento koncept se podařilo zachovat až do finální podoby návrhu. 
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01 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
 

Projektová dokumentace řeší projekt pro novostavbu polyfunkčního domu, v katastrálním území obce 
Brna – Zábrdovice. 
Objekt se nachází v proluce mezi nájemním domem 324/16 (Josef Müller,1905) a mezi novostavbou 
bytového domu 890/20 (manželé Borákovi,  2008). Půdorysně má pravidelný tvar protáhlého 
obdélníku s rozměrem 20,5m x 11,5m. Výškově bude objekt osazen na úrovni terénu, celková výška 
objektu bude 30 m. 
Severovýchodní fasáda, orientovaná do ulice, je předsazená a kompaktního rázu. Jihozápadní fasáda je 
naopak plně prosklená a umožňuje prostup denního světla do obytných místností. Tuto funkci 
zajišťuje také světlovod, který je veden šikmo, skrze celou výšku budovy. 
V 1.PP se nachází sklepní prostory pro obyvatele domu a technické zázemí budovy.  
V 1.NP (parteru) je umístěn průchod, který slouží jako pěší komunikace spojující městskou třídu 
s jinak složitě přístupným vnitroblokem. V 2.NP je umístěna galerie, v 3.-8.NP jsou byty. 
Vlastní stavba není v rozporu s územním plánem obce. Pozemek, na kterém se daná novostavba 
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nachází, je v místě stavby rovinatý. Pozemek je přístupný ze stávající veřejné komunikace a 
z vnitrobloku. Objekt bude napojen na dostupné inženýrské sítě z ulice Milady Horákové, pomocí 
nově zbudovaných přípojek. Místo napojení na technickou infrastrukturu bude projednáno s 
dotčenými orgány – majiteli sítí. 
 
ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Stavební parcela se nachází v Brně v Zábrdovicích na ulici Milady Horákové. Součástí parcely je 
školící středisko Policie ČR (kanceláře) s přilehlým Juranovým sálem (současně využívaným jako 
tělocvična pro policisty). Na jihozápadní straně od pozemku se, ve vnitrobloku, rozprostírají 
parkoviště a podzemní garáže, z většiny patřící administrativnímu a obchodnímu centru IBC Příkop. 
Vzhledem k velkému počtu parkovacích míst ve vnitrobloku se v návrhu neuvažuje s vlastními 
garážemi, počítá se s pronájmem parkovacích míst ve vnitrobloku. Předmětem návrhu bylo vymyslet 
stavbu, která se nesnaží vyniknout, svým minimalistickým pojetím fasády (SZ) navazuje na secesní 
dekor sousedního nájemního domu (J.Müller). Průchozí parter má výšku dvou podlaží, která lícuje 
s arkýři sousedního nájemního domu, a umožňuje pohodlný přístup z rušné ulice do vnitrobloku. 
Řešením problému s dostatečným prosluněním obytných místností je světlovod prostupující celou 
výškou budovy. Jihozápadní strana je otevřená směrem do atria a disponuje prosklenou fasádou. 

02 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ A O STAVEBNÍM 
POZEMKU 

katastr. číslo parcely: 544/1– zastavěná plocha a atrium 
katastr obce:    Zábrdovice, Brno 
Jedná se o proluku mezi domy. Územní plán Brna vymezuje tuto plochu pro výstavbu polyfunkčního 
domu. 

03 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKŮMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

A) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ VÝSLEDKŮ DO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 
Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. V zaměření jsou zachyceny 
stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů, sloupy VO, stávající inženýrské 
sítě v nejbližším okolí apod. Zaměření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK. Radonový 
průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na dotčeném pozemku. 
Obhlídka staveniště projektantem měla za výsledek upřesnění výškového a polohového osazení 
stavby, resp. navázání na okolní zástavbu, dále možnosti napojení na stávající sítě, parkování 
apod. 

 
Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční, polohový a výškový systém 
 
Výškopis a polohopis vychází ze zaměření provedeného v 3/2010. Zaměření je provedeno 
v souřadnicovém systému JSTK. Výšková úroveň 1.NP je stanovena na kótě 207,83 m.n.m. 

B) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

• NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
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- Pozemek bude přístupný z ulice Milady Horákové a z vnitrobloku spojen ve společnou 
pěší komunikaci, v jedné výškové úrovni, shodnou s úrovní chodníku ulice M. Horákové. 
Z ulice Milady Horákové je zajištěn i odvoz domovního odpadu. Vnitroblok, kde jsou 
umístěna parkoviště a podzemní garáže, je možný příjezd z ulice Příkop či Koliště.  

• NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

- Objekt novostavby bude napojen na nově zbudované přípojky inženýrských sítí 
(kanalizace, vodovod, silnoproud, NTL plynovod) z ulice Milady Horákové. 

04 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A SPRÁVCŮ SÍTÍ 

A) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Přípojky inženýrských sítí budou provedeny podle požadavků správců inženýrských sítí. Dispoziční 
podmínky jsou ve stavební dokumentaci. 

05 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou v rámci projektu a výstavby městského polyfunkčního 
domu zachovány. 

06 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE A STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

Stavba není umístěna v rozporu se záměry územního plánování, zejména s územně plánovací 
dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci 
území. Stavba není provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo 
omezuje. Stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem 
chráněným zvláštním právním předpisem. 

07 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A 
JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 

08 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY A O PODLAHOVÉ PLOŠE 
BUDOVY 

Objemové jednotky: 
Polyfunkční dům    8NP, podsklepený 
 
Plocha pozemku:    405 m2

 

Zastavěná plocha objektu   207 m2
 

Obestavěný prostor objektu  7950 m3
 

Užitná plocha celkem:    1656 m2
 

A) ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 

předpokládané náklady stavby dle JKSO cenové hladiny Cú 2011/II 
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Obor 801 – Budovy občanské výstavby (7250 kč/m3 OP) : 
 
       337 295 000 Kč 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
Název stavby :    POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ 
 
Místo stavby :    Milady Horákové 327/18,  Zábrdovice, Brno-střed, Brno, 602 00 Brno 
 
Číslo parcely:    544/1 
 
Katastrální území:    katastrální území Brno 
 
Kraj:      Jihomoravský 
 
Charakter stavby:   Novostavba polyfunkčního domu – podsklepený o osmi nadzemních podlažích 
     s plochou střechou. 
 
Zodpovědný projektant:   Ing. Jana Krupicová, PhD. 
 
Projektant:     Martin Hurych 
 
Nadmořská výška:   ±0,000 = 207,83 m.n.m. Bpv 
 
Plocha pozemku:   parc.č. 544/1      405,00 m2 
 
Zastavěná plocha:          207,00 m2 (tj. 51,1 %)  
(obrys na terénu) 
 
Venkovní zpevněné plochy a ostatní konstrukce:      198,00 m2  (tj. 48,9 %) 
  
Plochy zeleně:          0 m2   (tj. 0 %) 
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PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- Výpis z katastru nemovitostí 
- SITUACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
- ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 
- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ 
- MÍSTNÍ ŠETŘENÍ PROJEKTANTA 

01  URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE, ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU 
KONSTRUKCÍ 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 
 
 

Projektová dokumentace řeší projekt pro novostavbu polyfunkčního domu, v katastrálním území obce 
Brna – Zábrdovice. 
Objekt se nachází v proluce mezi nájemním domem 324/16 (Josef Müller,1905) a mezi novostavbou 
bytového domu 890/20 (manželé Borákovi,  2008). Půdorysně má pravidelný tvar protáhlého 
obdélníku s rozměrem 20,5m x 11,5m. Výškově bude objekt osazen na úrovni terénu, celková výška 
objektu bude 30 m. 
Severovýchodní fasáda, orientovaná do ulice, je předsazená a kompaktního rázu. Jihozápadní fasáda je 
naopak plně prosklená a umožňuje prostup denního světla do obytných místností. Tuto funkci 
zajišťuje také světlovod, který je veden šikmo, skrze celou výšku budovy. 
V 1.PP se nachází sklepní prostory pro obyvatele domu a technické zázemí budovy.  
V 1.NP (parteru) je umístěn průchod, který slouží jako pěší komunikace spojující městskou třídu 
s jinak složitě přístupným vnitroblokem. V 2.NP je umístěna galerie, v 3.-8.NP jsou byty. 
Vlastní stavba není v rozporu s územním plánem obce. Pozemek, na kterém se daná novostavba 
nachází, je v místě stavby rovinatý. Pozemek je přístupný ze stávající veřejné komunikace a 
z vnitrobloku. Objekt bude napojen na dostupné inženýrské sítě z ulice Milady Horákové, pomocí 
nově zbudovaných přípojek. Místo napojení na technickou infrastrukturu bude projednáno s 
dotčenými orgány – majiteli sítí. 
 
KAPACITA STAVBY 
 
Objemové jednotky: 
Polyfunkční dům    8NP, podsklepený 
 
Plocha pozemku:    405 m2

 

 
Zastavěná plocha objektu   207 m2

 

 
Obestavěný prostor objektu  7950 m3

 

 
Užitná plocha celkem:    1656 m2

 

 
 
ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Stavební parcela se nachází v Brně v Zábrdovicích na ulici Milady Horákové. Součástí parcely je 
školící středisko Policie ČR (kanceláře) s přilehlým Juranovým sálem (současně využívaným jako 
tělocvična pro policisty). Na jihozápadní straně od pozemku se, ve vnitrobloku, rozprostírají 
parkoviště a podzemní garáže, z většiny patřící administrativnímu a obchodnímu centru IBC Příkop. 
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Vzhledem k velkému počtu parkovacích míst ve vnitrobloku se v návrhu neuvažuje s vlastními 
garážemi, počítá se s pronájmem parkovacích míst ve vnitrobloku. Předmětem návrhu bylo vymyslet 
stavbu, která se nesnaží vyniknout, svým minimalistickým pojetím fasády (SZ) navazuje na secesní 
dekor sousedního nájemního domu (J.Müller). Průchozí parter má výšku dvou podlaží, která lícuje 
s arkýři sousedního nájemního domu, a umožňuje pohodlný přístup z rušné ulice do vnitrobloku. 
Řešením problému s dostatečným prosluněním obytných místností je světlovod prostupující celou 
výškou budovy. Jihozápadní strana je otevřená směrem do atria a disponuje prosklenou fasádou. 

B) ARCHITEKTONICKÉ, URBANISTICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 

 
Základní informace 
 
Předmětem řešení je novostavba polyfunkčního domu. Místo stavby se nachází v Brně, na rovinatém 
terénu v městské část Zábrdovice. Jedná se o osmipodlažní objekt, který je podsklepený. Stavba 
obsahuje dvě funkce. První z nich je galerijní činnost, pro kterou jsou vyhrazeny prostory 2.NP. Druhá 
funkce je obytná, kterou naplňují byty od 3.NP po 8.NP, přičemž 7. a 8.NP je mezonetový byt.  
V suterénu jsou sklepní prostory pro uživatele domu, sklad mobiliáře galerie a technické zázemí 
budovy. 
V úrovni suterénu pod průchozím atriem se uvažuje s prostory (částečně osvětlenými perforací atria – 
2 prohlubně s vysazenou vegetací) pro stávající Školicí středisko Policie ČR. 
Ve vnitrobloku se nacházejí parkoviště a podzemní garáže. Odtud je také možný přístup do 
administrativního a obchodního centra IBC Příkop. 
 

Urbanistické řešení stavby 
 
Pozemek se nachází na rušné ulici Milady Horákové v Brně – Zábrdovicích, kde se nachází významný 
nájemní dům z poč. 20. stol. vyprojektovaný Josefem Müllerem a opodál z roku 1904 Okresní 
nemocenská pokladna podle projektu Huberta Gessnera.  
Parcela je na adrese Milady Horákové 327/18, Zábrdovice, Brno-střed, Brno, 602 00 Brno 
Hlavní vstup do objektu je umístěn v parteru a přístupný z ulice i z vnitrobloku. Vývoz odpadku je 
umožněn vraty umístěnými také v parteru a přístupných z ulice.  
 
Architektonické řešení stavby 
 
Stavba je rozdělena na podélné trakty, přičemž užší trakt slouží jako komunikace spojující jednotlivá 
podlaží a širší trakt je určen pro bydlení (v 2.NP pro prostory galerie). Severozápadní fasáda 
orientovaná do rušné ulice funguje jako optická a zvuková bariéra. Systém předsazené fasády 
s posuvnými okenicemi umožňuje prostup denního světla do obytných místností. Úzká proluka 
neumožňuje dostatečné osvětlení obytných místností. Řešením je světlovod vedený přes celou výšku 
budovy, který částečně dodává světlo do jednotlivých podlaží. dešťová voda ze světlovodu je jímána 
liniovými vpustěmi a odváděna do svodného potrubí. Fasáda na jihovýchodní straně je prosklená 
s lodžiemi a výhledem do atria. Atrium je součástí průchozího parteru sloužícího jako pěší 
komunikace mezi ulicí M. Horákové a vnitroblokem. Pro tento účel bude nutná částečná demolice a 
rekonstrukce stávajícího Juranova sálu a budovy Školicího střediska Policie ČR. Interiéry jsou řešeny 
jako velký obytný prostor, kterým je proražen tubus s funkcí světlovodu.  
 
Dispoziční řešení 
 
Jedná se o osmipodlažní bytový dům. V suterénu jsou sklepní prostory a technické zázemí budovy. 
1.NP slouží jako průchozí parter a ve shodné výškové úrovni spojuje ulici Milady Horákové a 
vnitroblok. Součástí je atrium s dvěma prohlubněmi a osazenou vegetací v úrovni suterénu. Pod atriem 
(v suterénu) se počítá s prostory pro využití Školicího střediska Policie ČR. V úrovni 1.NP je také 
umístěn hlavní vstup do objektu a vratové dveře pro přístup do místnosti s odpadem.   
Na hlavní vstup navazuje komunikační chodba se schodištěm, která je umístěna v užším traktu. 
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Součástí chodby je také výtah. Z chodby se dostaneme do suterénu, který je stavebně oddělen 
z důvodu rozdílu teplot v suterénu a v nadzemních podlažích, či do jednotlivých nadzemních podlaží. 
V suterénu jsou umístěny sklepní prostory s jednotlivými kójemi, určenými jako sklad pro uživatele 
bytů a galerie. Je zde také umístěno technické zázemí budovy (centrální vytápění, vzduchotechnika, 
instalační šachta). Do této místnosti jsou zavedeny veškeré přípojky (kanalizace, vodovod, plyn, 
elektřina), které ústí do instalační šachty.  
V 2.NP je přímý vstup z komunikační chodby do galerie. Zde je volný prostor určený pro variabilní 
rozmístění výstavních panelů či uměleckých objektů. Součástí galerie je hygienické zázemí (WC 
muži, WC ženy, bezbariérové WC), malá kuchyňka a úklidová místnost. 
V 3.NP – 6.NP jsou navrženy byty pro max. čtyřčlenné rodiny. Po vstupu do bytu se nám otevře velký 
obytný prostor, který přetíná šikmo vedený světlovod o příbuzných proporcích s komunikační 
chodbou. Součástí obytného prostoru je kuchyně a jídelna, popř. dětský kout. Odsud je možný přístup 
prosklenými posuvnými dveřmi, které oddělují interiér od exteriéru, na lodžii odkud je patřičný výhled 
do atria a vnitrobloku. Z obytného prostoru vejdeme do, příčkami oddělené, pracovny či ložnice. 
V užším podélném traktu je umístěna šatna, WC, instalační šachta a koupelna, která zároveň slouží i 
jako prádelna a sušárna.  
7. - 8. NP je navrženo jako mezonetový (ateliérový) byt. V přízemní části je obytný prostor s kuchyní 
a jídelnou. V oddělené části, užším traktu, je umístěna šatna, WC, instalační šachta a koupelna. Do 
patra se dostaneme pomocí jednoramenného schodiště, kde vystoupíme na galerii opatřenou 
zábradlím, která slouží také jako pracovna. Odtud se dostaneme na lodžii či pomocí úzké lávky do, 
v užším podélném traktu umístěné, ložnice. 
Ze 7.NP je možný výstup na střechu, z důvodu údržby apod., pomocí výsuvného žebříku umístěného 
ve výlezové šachtě. 
  

C) TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVEB, ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 

• BOURACÍ PRÁCE, PODCHYTÁVKY A ÚPRAVY NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 

- Před zahájením stavebních prací se provede částečná demolice stávajícího objektu, tj. 
Školicího střediska Policie ČR, nacházejícím se na stavební parcele. Nezbytný bude také 
zásah v ulici a to odejmutím chodníku v šířce parcely. Po provedení těchto nezbytných 
opatření budou zahájeny vlastní zemní práce spojené s výstavbou objektu. 

• VÝKOPY A ZEMNÍ PRÁCE 

- Základová půda je tvořena nesoudržnými zeminami (písky, naplaveniny).  
- Paty svahované stavební jámy budou odsunuty do vzdálenosti 1,2 m od půdorysného 

obvodu obvodových stěn suterénu (vytvoření pracovního a manipulačního prostoru), 
výkop bude jednostranně pažený. Hloubení bude provedeno pomocí rypadla. Po 
vyhloubení stavební jámy budou vrtány piloty CFA a hloubeny rýhy pro základové pasy 
podsklepené části objektu. Následně se provede v podzemí podlaží obvodové zdivo 
včetně hydroizolací. Po kompletním dokončení hrubé stavby 1PP dojde k zasypání 
zbývajících částí základové jámy zhutněnou štěrkopískovou drtí frakce 16 – 32. Veškeré 
zásypy budou hutněny po vrstvách 40 cm na únosnost zeminy. Vytěžená zemina bude 
odvezena na obcí určenou skládku pro ukládání zeminy. 

• ZÁKLADY 

- Složité základové poměry (3.GK) - pro výpočet Rd použít hodnoty  z laboratorních 
zkoušek odebraných vzorků 
- hladina podzemní vody asi 3 m pod povrchem. 
- průměr: 700 mm 
- min. rozteč: 2,5 × D = 1750 mm 
- hloubka: min. 5:1 = 3500 mm - vždy však do únosné rostlé zeminy - nutnost ověření      
statickým výpočtem 
 

- Založení objektu na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25 XC2.  
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- základová spára v 1. PP je v hloubce -4,250, výška základového pásu pod ŽB stěnami je 
900 mm. Betonáž základových pásů bude probíhat do bednění. 

- Základové pasy budou podepřeny pilotami CFA. Piloty CFA (Continuous Flight Auger) 
umožňuje betonáž piloty bez nutnosti pažení stěn vrtu. Spirálový vrták je plynule zavrtán 
do požadované hloubky a následně je jeho dutým středem vháněna do vrtu betonová směs 
za současného vytahování vrtáku spolu s jádrem zeminy. Po skončení betonáže a 
začištění zhlaví je do piloty osazena požadovaná výztuž.   

- Podkladní beton je proveden z betonu stejné třídy (C20/25 XC2), tloušťka vrstvy 100 
mm. 

- suterénní stěny přiléhající ke stávajícím objektům budou provedeny jako 
prefamonolitické ze ztraceného bednění tl. 100 mm vyplněné betonem třídy C 25/30 XC1 
a vyztužené dle statického návrhu. 

• HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY 

- Hydroizolace spodní stavby pomocí 2 x Glastek 40 special mineral - asfaltový SBS 
modifikovaný pás tl. 4 mm s vložkou ze skleněné tkaniny a s minerálním posypem. 

• SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

- Budova je navržena jako stěnový monolitický konstrukční systém. ŽB stěny mají šířku 
200 a 300 mm z betonu C25/30 XC1. Množství a typ výztuže upřesní statický výpočet. 

• VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

- Stropy jsou řešeny jako ŽB monolitické desky s prostupy, předpokládané tl.250mm. 
Množství a typ výztuže konstrukce z betonu C25/30 XC1 upřesní statický výpočet. 

• SCHODIŠTĚ, RAMPY 

- Schodiště je navrženo jako dvojramenné přímočaré, z monolitických ŽB desek, tl. 250 
mm.  

- Tyto desky jsou provedeny z betonu třídy z betonu C25/30 XC1. Vyztužení bude 
provedeno dle statického výpočtu.  

- Schodišťová ramena jsou uložena na podesty, které jsou kotveny do obvodové stěny a 
vnitřní nosné stěny. Schodišťová ramena mají šířku 1250 mm. Schodiště z 1. PP do 1.NP 
je stavebně oddělené stěnou z tvárnic Ytong P2-500 tl. 200 mm, která je umístěna mezi 
rameny v místě zrcadla. Toto schodiště má 9 stupňů v každém rameni o rozměrech 
18x175x280 mm a je přístupné požárními dveřmi z 1.NP. 1. NP a 2.NP spojuje schodiště 
s 15 schodišťovými stupni v jednom rameni o rozměrech 30x171,5x280 mm. Mezi 2. NP 
a 3. NP je navrženo schodiště s 11 stupni v rameni a rozměry 22x175x280 mm. Mezi 
3.NP až 7.NP je schodiště s 10 stupni v jednom rameni a rozměry 20x175x280 mm. 
Povrch vnitřního schodiště je z lité epoxidové protiskluzové vrstvy Sikafloor 263 SL 
RAL 7040 

- V posledním patře se nachází mezonetový byt, v němž je navrženo jednoramenné 
schodnicové schodiště s ocelovou schodnicí a dřevěnými stupni, rozměry 18x169,5x280 
mm o šířce 1 m. 

• VÝTAHY, STROJNÍ TECHNOLOGIE 

- Součástí schodišťového prostoru je výtah (bez strojovny, KONE MonoSpace 500, 
nosnost 1150 kg), který je umístěn v rohu podesty. 

• STŘECHA, HYDROIZOLACE 

- Střecha je řešena jako jednoplášťová. Nosnou konstrukcí je monolitická ŽB deska 
tloušťky 250 mm nad 8.NP. Podrobná skladba střešního pláště je uvedena ve výpise 
skladeb střešních konstrukcí a ve výkrese Detail C. Souvrství střešního pláště je chráněno 
proti pronikání par z prostor budovy parotěsnou vrstvou tvořenou PE fólií 200 g/m2 
(0,2mm). Tento pás je bodově přichycen k podkladu (ŽB deska), tvoří tedy současně 
dilatační vrstvu. Tepelnou izolaci tvoří polystyrénové desky z EPS 150 S tl. 160 mm. 
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Spádování střechy je zajištěno užitím spádové vrstvy z polystyrenu EPS 150 S tloušťky 
20 – 175 mm. Sklony jednotlivých částí střechy jsou proměnné, tak aby byl zajištěn 
odvod dešťové vody kolem světlovodu. Hydroizolační vrstvu tvoří hydroizolační fólie 
Dekplan typ 76 z měkčeného PVC. Střešní konstrukce splňuje požadavky na 
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U dle aktuální platné tepelně - technické 
normy SN 73 0540-2 (2007). Střecha je po obvodu objektu zakončena atikou. Atika je 
z monolitického ŽB. Konstrukce atiky je navržena jako zateplená, použito tepelné izolace 
z EPS. Hydroizolační fólie je vytažena až za zhlaví atiky. Atika je shora oplechována 
plechem z titanzinku tl. 0,7 mm. Zhlaví atiky je ve spádu 5%. Systémové vpusti jsou 
navrženy jako dvoustupňové talířové. 

- Střecha nad výlezem je jednoplášťová. Nosnou kci tvoří OSB desky tloušťky 20 mm. 
Souvrství střešního pláště je chráněno proti pronikání par z prostor budovy parotěsnou 
vrstvou tvořenou PE fólií 200 g/m2 (0,2mm). Tento pás je bodově přichycen k podkladu 
(OSB desky), tvoří tedy současně dilatační vrstvu. Tepelnou izolaci tvoří polystyrénové 
desky z EPS 150 S tl. 160 mm. Spádování střechy je zajištěno užitím spádové vrstvy z 
polystyrenu EPS 150 S tloušťky 20 – 175 mm. Hydroizolační vrstvu tvoří hydroizolační 
fólie Dekplan typ 76 z měkčeného PVC. Střešní konstrukce splňuje požadavky na 
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U dle aktuální platné tepelně - technické 
normy SN 73 0540-2 (2007). Střecha je po obvodu objektu zakončena atikou, která 
sestává z dřevěných trámků kotvených k OSB deskám. Konstrukce atiky je navržena jako 
zateplená, použito tepelné izolace z EPS. Hydroizolační fólie je vytažena až za zhlaví 
atiky. Atika je shora oplechována plechem z titanzinku tl. 0,7 mm. Zhlaví atiky je ve 
spádu 5%. Dešťová voda je svedena pomocí svodného potrubí, vedoucího uvnitř skladby 
stěny sendvičového panelu, které ústí do systémových vpustí. 

• OBVODOVÉ STĚNY - TĚŽKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ (TOP) 

- Nosné obvodové stěny jsou z monolitického železobetonu tl. 200 mm a jsou zateplené 
kontaktním způsobem zateplovacím systémem ETICS (External Thermal Insulation 
Composite System) na bázi expandovaného polystyrénu pro fasádní zateplení (EPS-
100F). Zateplovací systém je opatřen silikonovou strukturální omítkou (vč. penetrace, 
lepidla a perlinky), barva bílá. Napojení na rámy oken a dveří bude provedeno přes APU 
lišty. V plochách nad požárně únikovými východy bude EPS nahrazen minerální vatou s 
kolmými vlákny.             
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                                                                                          obr. 01  detail LOP4,5 – materiálové a barevné řešení fasády 

• TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE 

- pro tepelnou izolaci podlahy v průchozím parteru, v 1.NP jsou použity desky ze 
spádového expandovaného polystyrenu EPS 150S tloušťky 50 – 100 mm. 

- tepelná izolace podlahy v 1.NP, v prostoru schodiště Styrodur 3035 CS tloušťky 220 mm 
vyrovnává výškový rozdíl mezi podlahou průchozího parteru a podlahou schodiště.  

- V 1.PP jsou použity desky Styrodur 3035 CS tloušťky 100 mm. 
- jako kročejová izolace ve 2.NP- 8.NP (byty, schod. podesta) jsou použity desky ze skelné 

plsti Isover TDPT v tloušťce 80 mm. 
- tepelné izolace ve skladbách podlah lodžií jsou na bázi expandovaného polystyrenu  EPS-

150S tl. min. 80 mm. 
- Lodžie jsou zatepleny systémem kontaktního zateplení ETICS na bázi EPS tloušťky 

desek 50 + 200 mm. 
- Ve skladbě podlahy lodžie v 8.NP je navržena tepelná izolace z desek z polyuretanové 

pěny PIR o tloušťce 80 mm 
- tepelné izolace ve skladbách střech (nad 8.NP a nad výlezem na střechu) jsou na bázi 

expandovaného polystyrenu EPS-100F tl. 160 mm. 
- V 1.PP jsou žb stěny izolovány izolačními deskami Bachl Perimeter o tloušťkách 100 a 

200 mm. 
- obvodový plášť 1.NP a částečně 1.PP je navržen jako těžký vícevrstvý zvenku zateplený 

systémem kontaktního zateplení ETICS na bázi EPS tloušťky 100, 150  mm. 
- Stěny přiléhající k objektu v 1.NP – 8.NP a sendvičová konstrukce výlezu na střechu, 

jsou zatepleny deskami z pěnového polystyrenu EPS tl. 100, 150, 200 mm.  
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- Obvodový plášť předsazené fasády bude zateplen deskami ze skelné minerální plsti 
Isover MULTIMAX 30  

• VNITŘNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE, PODHLEDY 

- Příčky a předstěny jsou z tvárnic Ytong (tl. 100, 200). Podhledy jsou navrženy ze 
sádrokartonu Rigips tl. 12,5 mm, zavěšené na stavitelném roštu Rigips. 

• PODLAHY  

- V objektu jsou navržena různá provedení nášlapných vrstev podlah. Uplatňují se nášlapné 
vrstvy z keramické dlažby (prostory pro hygienu), lité podlahy (sklepní prostory, 
schodišťový prostor, prostor galerie), většinu podlah tvoří dřevěná vrstvená podlaha z 
vrstvených vlysů s olejovou povrchovou úpravou. 

• VNĚJŠÍ POVRCHY 

- Silikonová strukturální omítka (vč. penetrace, lepidla a perlinky), barva bílá. 
- Čiré zasklení schodišťového prostoru viz LOP1. 
- Zábradlí na lodžiích je bezmadlové, lepené dvojsklo – čiré . 
- Fasádní desky viz. LOP3, povrchovou úprava - fólie z průsvitného betonu. 
- Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinku Rheinzink RAL 9010. 
- Okna, rám – AL Schüco ASS 70.HI RAL 9010, výplň - izolační dvojsklo, čiré zasklení. 
- Posuvné dveře, zárubeň - Schüco ASS 77 PD RAL 9010, výplň - izolační dvojsklo, čiré 

zasklení. 
 

 
obr. 02 detail Posuvné dveře, zárubeň - Schüco ASS 77 PD RAL 9010 

 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

BP - TECH-ZPR 12 / 21  

                            

obr. 03 detail LOP1  – materiálové a barevné řešení fasády, zábradlí, oken a dveří 

• VNITŘNÍ POVRCHY 

- Povrch ŽB nosných stěn je proveden v pohledovém betonu. Vnitřní omítky nanesené na 
tvárnice Ytong jsou navrženy v tloušťce 10 mm ze štukové omítky Baumit (bílá barva). 
V úklidové místnosti, v koupelně a na WC jsou navrženy glazované keramické obklady 
RAKO CLAY (30x60cm). Ty jsou lepeny k podkladu flexibilními lepidly a spárovány 
spárovací flexibilní hmotou. Pro spárování je užíváno vodoodpudivých hmot. Obklady 
jsou provedeny do výšky 2600 a 2850 mm. 

• VÝPLNĚ OTVORŮ - OKNA, DVEŘE 

- Viz. výpis výplní otvorů – okna/dveře 

• LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ (LOP) 

- LOP1 – Prosklená část schodišťového prostoru: Fasádní systém Schüco FW 50+, RAL 
9010 - čiré zasklení. 
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- LOP2 – Prosklená část schodišťového prostoru – v místě světlíku sousedního objektu: 
Fasádní systém Schüco FW 50+, RAL 9010 - čiré zasklení. 

- LOP3 – Fasádní plášť je řešen jako nezateplená předsazená odvětrávaná fasáda. Současně 
slouží také jako zvuková a optická bariéra mezi rušnou ulicí a navrženým objektem. Rám 
z hliníkových jeklů slouží jako nosný prvek pro desky, z akrylátového skla Perspex 
pokrytého fólií z průsvitného betonu Luccon Veneer tl.1mm, které jsou k rámům 
přilepeny vysokopevnostním lepidlem. popř.  přivrtány šrouby se zápustnou hlavou. 
Rámy, spojené nýtovacími maticemi s hliníkovými L profily, nesou ocelové pásoviny,  
probíhající po celé šířce objektu a jsou pomocí ocelových L nosníků kotveny do stropní 
konstrukce pomocí chemických kotev. Rozteč a přesné rozměry kotevních prvků budou 
určeny dle statického výpočtu. 
 

 
obr. 04 detail fólie z průsvitného betonu Luccon Veneer tl.1mm 

 
- LOP4 – Průběžné okno v 6.NP – 8.NP: Strukturální celoskleněný systém Schüco FW 50+ 

SG, RAL 9010 - zasklení čiré + polopropustná zrcadlová fólie SL-280. 
- LOP5 – Průběžné okno v 6.NP – 8.NP: Strukturální celoskleněný systém Schüco FW 50+ 

SG, RAL 9010 - zasklení čiré + polopropustná zrcadlová fólie SL-280. 
- LOP6 – Světlovod: Strukturální celoskleněný systém Schüco FW 50+ SG RAL 9005 

zasklení čiré + polopropustná zrcadlová fólie SL-280. 

         obr. 05 detail LOP6 Strukturální celoskleněný systém Schüco FW 50+ 
SG RAL 9005 
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obr. 06 detail LOP3,4,6 – materiálové a barevné řešení fasády 

 

• KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE 

- Klempířské výrobky jsou navrženy z titanzinku. 
- Klempířské výrobky jsou uvedeny včetně specifikací v příloze .Výpis klempířských kcí. 

• KOMÍNY, ODKOUŘENÍ A ODVĚTRÁNÍ MIMO PD VZT / ÚT / ZTI 

- Odkouření plynového kondenzačního kotle je navrženo samostatným koaxiálním 
potrubím průměru 160/110mm, které bude zároveň sloužit i jako nucený přívod 
spalovacího vzduchu pro kotel. Vedení komínu bude přímo svisle od kotle, v 
místě instalační šachty, jednotlivými podlažími nad úroveň střechy nad 8.NP. Zakončení 
komínu bude min 1 m nad úroveň atiky. Odkouření je součástí PD a dodávky ÚT. 

- Sdružené výfukové potrubí od vzduchotechnických jednotek je vyvedeno ze stěny v 1.PP 
a ukončeno výfukovou hlavicí. Výfukové potrubí je součástí PD a dodávky VZT. 

• OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY INTERIÉRU 

- Skleněné zábradlí na schodišti je zhotoveno z bezpečnostního lepeného skla a madlo je z 
umělého kamene systémově lepené. 

- Zábradlí - v 1.PP a 1.NP, výšky 1100 mm - kotvené přes ocelové platle PL70x70/10 do 
stěny s madlem z umělého kamene. 

- v 2.NP – 7.NP, výšky 1100 mm - bezpečnostní sklo s madlem z umělého kamene, 
uchyceno pomocí ocelového rámu 50x30/5 zapuštěného do schodišťové podesty. 

- Zábradlí v 8. NP, výšky 1000 mm - zábradlí kotvené do ocelové schodnice, žb stropní 
desky a ocel. nosníku lávky. Jedná se o ocel. sloupky ∅ 10 mm osově vzdálené 600 mm. 
Madlo je ocelové, kruhový profil ∅ 10 mm. 

• STANDARDY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ TZB 

- Zařizovací předměty ZTI (umyvadla, WC apod.) jsou navrženy ve standardu JIKA-MIO, 
urinál ve standardu JIKA-DOMINO. 

- Příslušenství sociálních zařízení pro bezbariérový provoz (madla, sedátka apod.) jsou 
navržena ve standardu JIKA-UNIVERSUM Nerez. 
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- Skryté instalační sety pro závěsná WC jsou navrženy ve standardu GEBERIT. 
- Sprchový kout je navržen ve standardu Ravak Supernova. 
- Armatury zařizovacích předmětů ZTI jsou navrženy ve standardu HANSGROHE Focus S 
- Ovladače a zásuvky elektroinstalací jsou navrženy ve standardu ABB TIME TITAN.   

• VENKOVNÍ PLOCHY 

- Součástí úprav venkovních ploch bude umožnění přístupu do vnitrobloku v jihozápadní 
části pozemku, přes atrium, kterého jsou součástí koruny stromů vyčuhující z 1.PP 
objektu Školícího střediska Policie ČR. Atrium je odděleno od sousedních objektů 
stěnami vedoucími po celé délce atria ve výšce 4,6 m. 

- Povrch bude zhotoven z vymývaného betonu GRANISOL. 

• OSTATNÍ KONSTRUKCE A DOPLŇKY EXTERIÉRU, MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ 

- Zábradlí na lodžiích, výšky 1100 - bezpečnostní sklo, bezmadlové, uchyceno pomocí 
ocelového rámu 50x30/5 zapuštěného do stropní kce. 

• DOKONČOVACÍ PRÁCE A ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S PŘEDÁNÍM STAVBY 

- Součástí dodávky dle tohoto projektu je i celkový úklid interiéru objektu do úrovně 
nastěhování. Okna, dveře vč. rámů a LOP komunikačního jádra budou z exteriéru umyty 
až po dokončení všech stavebních prací (vč. venkovních ploch a úprav exteriéru), po 
demontáži lešení a zařízení staveniště. 

  

D) NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

• NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

- Pozemek bude přístupný z ulice Milady Horákové a z vnitrobloku spojen ve společnou 
pěší komunikaci, v jedné výškové úrovni, shodnou s úrovní chodníku ulice M. Horákové. 
Z ulice Milady Horákové je zajištěn i odvoz domovního odpadu. Vnitroblok, kde jsou 
umístěna parkoviště a podzemní garáže, je možný příjezd z ulice Příkop či Koliště.  

• NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

- Objekt novostavby bude napojen na nově zbudované přípojky inženýrských sítí 
(kanalizace, vodovod, silnoproud, NTL plynovod) z ulice Milady Horákové. 

E) ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VČ. ŘEŠENÍ DOPRAVY V KLIDU 

• NAPOJENÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

- Přístup na stavební pozemek bude z ulice Milady Horákové a z vnitrobloku. Předepsané 
vzdálenosti mezi jednotlivými sítěmi (kanalizace, vodovod, silnoproud, NTL plynovod) 
budou v souladu s normou ČSN 73 6005. 

• DOPRAVA V KLIDU 

- Doprava na staveniště bude po místní komunikaci. Silnice je obousměrná, dvouproudá o 
šířce 8 m, s provozem městské hromadné dopravy. V blízkosti silnice se nevyskytují 
žádné bariéry bránící průjezdu s nákladem. Zásobování a práce na staveništi nesmí 
probíhat v době nočního klidu, neboť se pozemek nachází v blízkosti obytné zóny s 
bytovými domy. Povolená pracovní doba a doba, kdy je povoleno zásobování je od 6:00 
do 22:00. 

- Řešení technické infrastruktury – viz. výkresová dokumentace. 
- Stavba polyfunkčního domu se nenachází na poddolovaném území. 

• SPLAŠKOVÁ / DEŠŤOVÁ KANALIZACE 
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- Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné stoky v ulici M. Horákové. Pro odvod 
dešťových a splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 
přípojka DN 250. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Místo připojení 
určí majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno, IČ 
463 472 75. 

- Všechny zařizovací předměty budou vybaveny zápachovou uzávěrkou, umyvadla a dřezy 
pákovou baterií.  

• VODOVOD 

- Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z 
DN 63 x 5,8 v ulici M. Horákové.  

- Vodovodní přípojka bude na veřejný řád napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní 
soupravou a poklopem.  

- Místo připojení určí majitel sítě Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 
657 33 Brno, IČ 463 472 75. 

• TUV 

- Pro ohřev teplé vody je navržen zásobník teplé vody o objemu 500 L napojený na 
plynový kondenzační kotel ÚT. 

- Připojení zásobníku na pitnou vodu bude provedeno přes zabezpečovací soustavu. 
- Od zásobníku bude vedeno potrubí SV, TV a C. Oběh teplé vody bude zajišťovat 

cirkulační čerpadlo. 

• PLYNOVOD 

- Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 
100 SDR 11 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. 

- Nová přípojka bude napojena na stávající NTL plynovodní řád z oceli DN 150. 
- Místo připojení určí majitel sítě RWE, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno. 

• VYTÁPĚNÍ 

- Jako zdroj tepla je navržen plynový kondenzační kotel Buderus GB162-25 25 kW s 
modulačním výkonem cca 19-95 kW. Kotel bude svým výkonem pokrývat potřebu 
objektu SO-O2 a SO-03 na vytápění, ohřev teplé vody a ohřev VZT. Kotel je možné 
provozovat na max. teplotu 85°C. Navržené kotle splňují nejpřísnější emisní limity. 
Normovaný emisní faktor Nox = 39 mg / kWh (třída Nox = 5) a CO = 23 mg  /kWh. 

• VZDUCHOTECHNIKA A VĚTRÁNÍ 

- Vnitřní prostory jsou přirozeně větrány okny v kombinaci s nuceným větráním vnitřní 
klimatizací. 

• ELEKTROINSTALACE 

- Přívod elektrické energie bude proveden napojením na veřejnou síť do elektroměrového 
rozvaděče. Místo připojení určí majitel sítě EON, a.s., Plynárenská 499/1, Brno. 

• SLABOPROUDÉ INSTALACE, DATOVÉ SÍTĚ 

- V objektu je navržen vnitřní rozvod telefonní, interkomu, datové počítačové sítě, společní 
telefonní antény STA, a zvonku a EZS. 

F) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. 
O životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 
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Ochrana zemědělského půdního fondu:  

Ochrana lesů: chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

 

Nakládání s odpady:  

Stavební odpady z výstavby budou ukládány na řízené skládce. 
Způsob likvidace stavebního odpadu musí investor prokázat při kolaudačním řízení. 
 

Nakládání s odpadními vodami:  

Odpadní vody budou likvidovány v souladu s platným kanalizačním řádem, v souladu 
s ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb. O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  
 

Ochrana ovzduší:  

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. 
O životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 
 

Ochrana přírody a krajiny:  

Umístěním stavby nebude snížen ani změněn krajinný ráz. Záměr nemá významný vliv na 
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
 

Posuzování vlivů na životní prostředí:  

Podlimitní záměr nenaplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/2001Sb. v platném 
znění, nepodléhá zjišťovacímu řízení a nevyžaduje posouzení dle tohoto zákona. 
 

G) ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A 
KOMUNIKACÍ 

Novostavba je projektována pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace 
v souladu s požadavky ČSN a § 6 odst.1 bodu f) vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Do všech prostor 
navrhované novostavby i navazujících prostor je zajištěn bezbariérový přístup. Novostavba je 
bezbariérově přístupná ze všech navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací.  
V rámci stávajícího parkoviště ve vnitrobloku již existují rozšířená parkovací stání vyhrazená 
pro invalidy. 

H) PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ VÝSLEDKŮ DO 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 
Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. V zaměření jsou zachyceny 
stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů, sloupy VO, stávající inženýrské 
sítě v nejbližším okolí apod. Zaměření je provedeno v souřadnicovém systému JTSK. Radonový 
průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na dotčeném pozemku. 
Obhlídka staveniště projektantem měla za výsledek upřesnění výškového a polohového osazení 
stavby, resp. navázání na okolní zástavbu, dále možnosti napojení na stávající sítě, parkování 
apod. 
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Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický, referenční, polohový a výškový systém 
 
Výškopis a polohopis vychází ze zaměření provedeného v 3/2010. Zaměření je provedeno 
v souřadnicovém systému JSTK. Výšková úroveň 1.NP je stanovena na kótě 207,83 m.n.m. 

I) ÚDAJE O PODKLADECH O VYTÝČENÍ STAVBY 

Novostavba je navržena mezi stávající objekty. Bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího 
stavu. 
Nadmořská výška:  ±0,000 = 207,83 m.n.m. Bpv 
JTSK  Situace č. C01 je zakreslena v JTSK - vytýčení budovy bude 

provedeno geodeticky z elektronického podkladu 
 

J) ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY A 
TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

BYTY (3.NP - 8.NP) x GALERIE (2.NP) 

 K) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKOLÍ PŘED NEGATIVNÍMI 
ÚČINKY PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavba bude prováděna na soukromém pozemku a nebude mít přímý vliv na okolní pozemky a 
stavby. 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 
Sb. O životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, 
zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním 
předpisům. 
 
Stavba zásadním způsobem neovlivní řešení dopravy v klidu v bezprostředním okolí. 
Realizací stavby nedojde k zaznamenatelnému navýšení intenzity dopravy na veřejných 
komunikacích.  
V projektu jsou navržena opatření na minimalizaci prašnosti v průběhu výstavby (skrápění 
prašných ploch, očista vozidel vyjíždějících z prostoru staveniště, průběžná očista komunikací 
znečištěných v souvislosti se stavbou, zakrývání nákladního prostoru vozidel odvážejících 
prašný materiál apod.). Zátěž životního prostředí plošnými zdroji je nevýznamná. 
 
Novostavba je navržena v souladu s nařízení vlády č. 148/2006 Sb. (O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací) a s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. (O podmínkách 
ochrany zdraví při práci). 
V době výstavby lze očekávat nárůst hlukových emisí způsobených dopravou na staveniště a 
těžkými stavebními stroji. 
Hluk ze stavebních prací nepřesáhne povolené hygienické limity pro bydlení. Rozsah stavby 
a souvisejících terénních úprav technologicky i časově odpovídá cca. 12 měsícům stavby.  
Nejvyšší hladiny hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech okolních 
budov nepřekročí limity stanovené nařízením vlády č.148/2006 Sb. 
 

L) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ 
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Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. 
„O bezpečnosti práce“, zejména pak ustanovení § 3 a násl., určujících požadavky na pracoviště 
a pracovní prostředí na staveništi. 
Pokud bude stavba prováděna zaměstnanci více nežli jednoho zhotovitele stavby - na základě 
ustanovení § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. bude zadavatelem určen koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi.  
Veškeré stavební práce budou prováděny dle ustanovení Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
„O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

02 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, že výpočtové zatížení působící v průběhu výstavby a užívání nebude mít 
za následek: 
- zřícení stavby nebo její části a sousedních objektů 
- větší stupeň nepřístupného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

 

03 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Projekt je zpracován dle platných norem a právních předpisů. Požárně bezpečnostní řešení 
stavby je zpracováno ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a o výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) a vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
O technických podmínkách požární ochrany staveb. Objekt nemá negativní vliv na sousední 
budovy ani nijak nezvyšuje jejich požární zatížení.  
 
V budově budou rozmístěny přenosné hasicí přístroje v množství a specifikaci dle PD-PBŘ. 
Stavba je navržena z nehořlavých konstrukcí DP1. Svislé konstrukce objektu a konstrukce 
stropů vyhovují pro odolnost REI 60 DP1. Nosné konstrukce střech vyhovují na odolnost 30 
minut, schodiště na odolnost 15 minut. Požární dveře z požárních úseků do schodiště (CHÚC) a 
budou vyhovovat požadavkům EI 30 DP3-C. Požární dveře mezi požárními úseky budou 
vyhovovat požadavkům EW 30 DP3-C. Požární dveře výtahu budou odpovídat požadavkům 
EW 15 DP2. 
Délky, šířky a kapacity únikových cest byly posouzeny dle platných norem a jsou vyhovující.  

04 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. 
O životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, zákona 
č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 

05 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, 
které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude pouze využíván k účelu, ke kterému 
byl určen, tj. galerijní činnosti a k účelu bydlení. U objektu budou v průběhu užívání stavby 
pravidelně prováděny běžné údržbové práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba 
nevyžaduje zvláštní údržby. Řádným užíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uživatelů. 
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06 OCHRANA PROTI HLUKU 

Provoz v objektu nebude zdrojem zvýšeného hluku. Kročejová a vzduchová neprůzvučnost 
navrhovaných konstrukcí splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích na stavby. 

07 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Tepelně-technické parametry nově budovaných konstrukcí budou v souladu s požadavky 
současných platných norem, vyhlášek a předpisů, zvláště ČSN 73 05 40-2. Úspory energie 
vyhovují současným normám a požadavkům na výstavbu. 

08 UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Novostavba polyfunkčního domu je v souladu s požadavky ČSN a § 6 odst.1 bodu f) vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. projektovány pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Do 
všech prostor navrhované novostavby i navazujících prostor (vnitroblok) je zajištěn 
bezbariérový přístup. Novostavba je vybavena hygienickými zařízeními dle předpisu. 

 

09 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Zvláštní opatření ochrany osob proti účinkům pronikajícího radonu nebudou navržena, jelikož 
se jedná o oblast s nízkým radonovým indexem. Agresivní spodní voda nebyla zjištěna. Stavba 
se nenachází v seismicky aktivním prostředí ani na poddolovaném území. Navržená stavba 
respektuje ochranná pásma stávajících inženýrských sítí na dotčených pozemcích a v jeho okolí, 
stejně jako požadavky správců sítí. Nová OP vzniknou v souvislosti s novými přípojkami. 

 

10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Z hlediska obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit žádné požadavky. 

A) OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POŽADAVKŮ CIVILNÍ OCHRANY NA VYUŽITÍ STAVEB 
K OCHRANĚ OBYVATELSTVA 

V Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 schválené usnesením 
vlády č. 417 ze dne 22.4. 2002 se změnami schválenými usnesením vlády ze dne  5.1 2005 je 
uvedeno: 
„Stát nebude podporovat výstavbu nových stálých úkrytů, rekonstrukce a opravy stávajících ani 
trvat na zachování jejich účelu v mírové době. Při nárůstu hrozby válečného konfliktu budou 
vytipovány podzemní, suterénní a jiné části obytných domů, provozních a výrobních objektů k 
jejich úpravě na improvizované úkryty.“ 
Z hlediska metodické pomůcky „Sebeochrana obyvatelstva ukrytím“ vydané Ministerstvem 
vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v roce 2001 se za 
nejvhodnější k úpravě na improvizovaný úkryt jeví 1.PP navrhovaného objektu.  
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B) ŘEŠEBÍ ZÁSAD PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

Dveře na únikových cestách se budou otevírat ve směru úniku a nebudou vybaveny prahy. 
Únikové cesty musí být opatřeny značkami s vyznačenými směry úniku dle ČSN ISO 3864. 
Chráněné i nechráněné únikové cesty budou vybaveny nouzovým osvětlením, které bude v 
provozu alespoň 30 minut po vypnutí elektrické energie v objektu. 

C) ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Stavba je mimo zóny havarijního plánování. 

11 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Polyfunkční dům je přípojkami napojen na inženýrské sítě. 

A) ODVODNĚNÍ ÚZEMÍ VČETNĚ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADNÍCH VOD 

Dešťové vody budou odváděny dešťovou přípojkou a budou napojeny na městskou kanalizaci. 

B) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Bude zajištěno napojením na stávající veřejný vodovod v ulici Milady Horákové.  

C) ZÁSOBOVÁNÍ ENERGIEMI 

Objekt je napojen na veřejný plynovod v ulici Milady Horákové. Stávající NTL plynovodní 
přípojka bude zachována. Podzemní umístění HUP. 
 
Zdrojem elektrické energie bude stávající distribuční síť v ulici Milady Horákové. Provede se 
napojení se skříní vybavenou elektroměrem, která bude umístěna uvnitř objektu (ve skladu 
domovního odpadu). 

D) ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Obsluha polyfunkčního domu bude zajištěna vjezdem z místní komunikace (ul. Milady 
Horákové) 

E) POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍ STAVBY, VČETNĚ VEGETAČNÍCH ÚPRAV. 

Po ukončení stavebních prací se provedou konečné terénní úpravy spočívající v urovnání 
zeminy, vybudováním nového chodníku a plochy průchozího parteru a atria. 

F) ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 

Stavba je napojena na elektro-silnoproud, který je přiveden z distribuční sítě z ulice Milady 
Horákové. 

12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

Součástí projektu nejsou žádná samostatná výrobní a nevýrobní technologická zařízení.  


