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Abstrakt  
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí architektonickou 
studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně - Žabovřeskách. V současné 
době se na pozemku nachází jednopodlažní budova Městské policie s tělocvičnou, které jsou 
pro novostavbu určeny k demolici. Objekt navazuje na uliční řadovou zástavbu a svou výškou 
22,3 metru nenarušuje okolí. Je situován na pozemku k severní hranici na hranu uliční čáry. 
Budova má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. V parteru se nachází komerční prostory 
obchodu, kavárna a uzavíratelná komunikace pro pěší do vnitrobloku. V jižní části pozemku 
je navržena nová zahrada s dětským hřištěm a terasa pro kavárnu. V 2. až 4. nadzemním 
podlaží je administrativní část, v 5. až 7. nadzemním podlaží jsou prostory určené k bydlení – 
byty 4+1kk a garsoniéry. V podzemním podlaží jsou skladovací prostory a technické zázemí 
domu. Parkování je zajištěno pronájmem podzemních garážových stání obchodního domu 
IBC ve vnitrobloku.  
Navrhovaný objekt je železobetonový monolit na bednění s plochou jednoplášťovou střechou. 
Jedná se o kombinovaný konstrukční systém s lokálním zatížením do železobetonových 
sloupů s průvlaky a dvěmi nosnými obvodovými stěnami. Základy tvoří dvě obvodové stěny a 
základové pasy v kombinaci s pilotami z voděodolného betonu.  
  
Klí čová slova 
Polyfunkční dům v Brně, skeletová konstrukce, železobetonový monolit,sloupy s průvlaky, 
jednoplášťová střecha, 7nadzemních a 1podzemní podlaží, administrativa, bydlení: 4+kk, 
3+1kk, garsoniera.  
  
  
  
Abstract 
This bachelor thesis is based on school studios project of residential buildings. It develops 
architectural study of multifunctional building on Milady Horakove street in Brno - 
Zabovresky. At present there is a single-storey building of city police with a gym, which are 
designed to be demolished for the new building. The building follows street terraced houses 
and its height of 22,3 metres does not affect the surroundings. It is situated on the northern 
propety line on the edge of the street line. The building has 7 above ground floors and 1 
underground floor. On the ground floor there is a commercial space of business, cafe and a 
closeable pavement to the courtyard. In the southern part of the site there is designed a new 
garden with a playground and a terrace for cafe. The 2nd to 4th floors are designed for 
administrative part, the 5th to 7th floors for habitation – 3+1 and one-room flats. In the 
basement there are storage spaces and technical facilities of the house. Parking is provided by 
leaseable garage spaces in the underground of IBC department store in the courtyard.  
The building is a reinforced concrete monolith with single shell casting that has a monotube 
flat roof. This is a combined structural system with local loadings into reinforced concrete 
pillars with beams and two bearing perimeter walls. Fundamentals are based on two perimeter 
walls and strip foundations combined with waterproof concrete piles. 

  
Keywords 
Multifunctional Building Brno, skeleton construction, reinforced monolith, pillars with 
beams,a monotube flat, 7ground floors and 1underground floor,administrative part, habitation: 
3+1room flats, 4+1rooms flat, one-room flat.  
… 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně. V první 
fázi návrhu jsem se zabývala možností bydlení a dispozičním řešením stavby. V průběhu práce jsem 
hodnotila vhodnost tohoto návrhu a vytvořila objekt, který odpovídá standardům obytných staveb. 
Hlavní funkcí objektu je bydlení, administrativa a komerční využití v parteru budovy. 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 



 
 

Základní identifika ční údaje stavby 
 
Název a místo stavby 
Název stavby: Polyfunkční dům v Brně 
Místo stavby: Brno, Milady Horákové, č.p. 18, číslo parcely 1073 
Účel stavby 
Novostavba polyfunkčního domu 
Projektant 
Markéta Míčová 
Místo a datum vypracování technické zprávy 
Brno, leden 2013 
Podklady pro zpracování projektu 
Architektonická studie 
Požadavky investora 
Snímek z katastrální mapy 
Základní údaje o stavbě: 
Výška atiky: 23,400m 
Celková plocha stavebního pozemku: 4138m² 
Celková zastavěná plocha: 1781,5m² 
Zastavěná plocha: 217,125m² 
Obestavený prostor: 92,5m² 
Charakter stavby: novostavba, bydlení 
Údaje o stávajícím využití: nebytové prostory 
 
A. Základní charakteristika stavby: 
Řešené místo se nachází v městské části Zábrdovice v blízkosti centra města, východně od 
Brna Střed nedaleko okružní třídy Koliště. Parcela je přístupná pro pěší z ulice Milady 
Horákové a spojuje vnitroblok z třídy Koliště- ulice Příkop- ulice Milady Horákové, kde 
se nachází obchodní centrum IBC s lávkou pro pěší od arch. Evy Jiřičné. Z vnitrobloku je 
možný přístup automobilem k parcele a parkování je zajištěno v podzemních garážích 
patřících k obchodnímu centru IBC, kde jsou tyto garážová stání pronajímána. Při využití 
městské hromadné dopravy je nejbližší tramvajová zastávka: Náměstí 28. října. Z ulice 
Milady Horákové je parcela lemována chodníkem pro pěší. Terén parcely je rovinatý. 
V blízkosti se nachází několik obchodů a pohostinství menšího charakteru. Dopravní 
dostupnost k objektu je řešena z vnitrobloku, nebo z ulice Milady Horákové. 
Navrhovaná stavba by měla být výrazným prvkem okolí, v rámci dodržení urbanistických 
a typologických požadavků nenarušovat ráz okolní zástavby. Při zástavbě má být 
dodržena stavební čára sousedních řadových domů, výškové osazení vůči stávajícím 
domům. Dle Územního plánu je nutné navrhnout objekt od šesti nadzemních podlaží a 
dodržet sdružující funkce bytu se sloučenými provozy s min plochou od ½ využitelnosti 
objektu. Střecha je povolena s dodržením výškového osazení plochá. Nejsou požadavky 
na šikmou střechu. 
Sousední sedmipodlažní dům „Borák“ realizován v roce 2008 Daliborem Borákem, 
Helenou Borákovou a Martinem Příhodou se sedmi podlažími z východní strany a ze 
strany západní Nájemní dům J. Mullera od Huberta Gessnera z roku 1904 se svými šesti 
podlažími umožnili navrhnout objekt o sedmi nadzemních podlažích. 
Objekt umožňuje svým průchozím parterem pro pěší spojit vnitroblok z hlavní ulice 
Milady Horákové a nabízí tak lepší komunikaci pro usnadnění přístupu k centru IBC. 



Čelní severní fasáda do ulice Milady Horákové je tvořena francouzskými okny 
s hliníkovými profily a skleněným zábradlím v kombinaci s hladkou vápenocementovou 
fasádou. Okna jsou francouzská, s hliníkovými okenními rámy (povrchová úprava: černá/ 
hliníkový dezén) firmy GRESS- SUPERIAL s dvojitým průhledným izolačním sklem. 
 
B. Dosavadní využití pozemku a zastavěnost území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
Momentálně se na pozemku nachází uzavřená proluka, na pozemku současně stojí 
dvoupodlažní budova Městské policie Brno (1PP+1NP). Tato budova má být určena 
k demolici společně s dalšími souvisejícími prvky (zpevněná betonová plocha na pozemku 
kolem stávající budovy). Institut Městské policie má být přemístěn do nových nájemních 
prostor. Demolice není předmětem bakalářské práce. 
Pozemek je nyní zabetonován pod úroveň chodníku z ulice Milady Horákové ve výšce 
1,2m a má dojít k úpravě terénu pro splnění podmínek pro zástavby novým objektem, jež 
je povolen Stavebním úřadem Brno. 
C. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
- Údaje o provedených průzkumech 
Na pozemku pro výstavbu polyfunkčního domu byly provedeny tyto průzkumy: 
- Protokol o stanovení radonového indexu pozemku 
Zpracovatel: Ing. Benedikt Radon, srpen 2012 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek se nachází v katastrálním území Brno- město (katastrální úřad: pro jihomoravský 
kraj) bude napojen na stávající technickou a dopravní infrastrukturu z ulice Milady 
Horákové. 
Dopravní napojení 
Pozemek je přístupný pro zásobování kavárny a obchodu z hlavní pozemní komunikace 
na ulici Milady Horákové. Jižní strana pozemku je přístupná z vnitrobloku zpevněnou 
komunikací z betonové pojezdové dlažby. 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Vodovod- vodovodní přípojka je přivedena na pozemek. Vodoměrná šachta bude osazena 
na konci stávající přípojky, která bude ukončena vodoměrnou sestavou. 
Splašková kanalizace- splašková kanalizace je přivedena na pozemek. 
Plynovod- plynovodní přípojka je ukončená HUP pod úrovní terénu (anglický dvorec pod 
veřejnou pěší komunikací opatřený kovovou mříží) na hranici pozemku. 
Dešťová kanalizace- dešťová voda je zasakována na pozemku investora, odvod dešťové 
vody z objektu je zakončen sběrnou nádobou na jižní části pozemku a určen k zalévání. 
Elektřina- NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrná rozvodnice RE 
bude umístěna před budovou pod terénem pěší veřejné komunikace v anglickém dvorci 
opatřeným kovovou mříží. 
 
D. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektantem byly navrženy takové materiály a konstrukce, jejich vlastnosti z hlediska 
způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba nebude narušovat urbanistický 
ráz okolí. 
Výstavba bude prováděna podle platných norem a v souladu se Stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb., dále dle vyhlášky 268/2009Sb., o obecně technických požadavcích na 
výstavbu. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
1.1 zhodnocení staveniště 
Polyfunkční dům se bude nacházet na parcele č. 1073/1 na ulici Milady Horákové, č.p. 18 v Brně. 
Momentálně je pozemek nyní zabetonován pro úroveň chodníku z uulice Milady Horákové v 
hloubce 1,2m a má dojít k úpravě terénu pro splnění podmínek pro zástavbu novým objektem, jež je 
povolen Stavebním ´řadem Brno. 
V sousední řadové zástavbě se nachází z východní strany Polyfunkční dům „Borák“ realizován 
v letech 2008 (Dalibor Borák, Helena Boráková, Martin Příhoda) a má 7NP s 1PP na parkování 
s plochou střechou a stupňováním 7NP dle tvaru sousedních šikmých střech. Ze západní strany 
parcely se nachází Nájemní dům J. Mullera z roku 1904 (arch. Hubert Gessner), jež má 6NP s 1PP a 
šikmou střechou. Dalším dominantním prvkem jsou průběžné arkýře od 2NP po 4NP. Terén je 
rovinatý. Na parcele se nenachází žádné dřeviny, nebo keře. Původní pozemek je zabetonován pod 
úrovní veřejného chodníku v hloubce 1,2m, který má být upraven pro výstavbu nového objektu. 
 
1.2 Urbanistické řešení a architektonické řešení stavby a pozemků s ní souvisejících 
Díky průchozímu parteru pro pěší bylo nutné odstranit dosavadní stojící budovy na této parcele a 
k nim přilehlé budov místní tělocvičny s využitím pro Městskou policii Brno. Dále bylo nutné 
zvážit únosnou míru zastavění pozemku vzhledem k možnému zastínění objektů.  
Vzhledem k těmto poznatkům jsou prostory pro bydlení orientovány do 5NP až 7NP a zónovány 
s maximálním možným využitím oslunění místností. Parkování v této lokalitě je řešeno 
v podzemních garážích ve vnitrobloku patřící obchodnímu centru IBC, kde jsou garážová stání 
pronajímána. 
Velkým problémem zde byl i hluk a znečištění dopravou z ulice Milady Horákové, který byl 
vyřešen optimálním navržením účelu místností v této budově. Na jižní straně pozemku byla 
navržena odpočinková zóna s parkovou zelení a dětským hřištěm. 



Novostavba polyfunkčního domu navazuje na stávající zástavbu. Jedná se o sedmipodlažní objekt 
s plochou střechou, kde 7NP je navrhnuto s terasovou plochou pro odstupňování vůči západnímu 
sousednímu domu se šikmou střechou. Díky průchozímu parteru pro pěší spojuje vnitroblok ulic 
Milady Horákové- ulice Příkopy- třídy Koliště a umožňuje tak zkrátit cestu do vnitroblokové 
zástavby a obchodního centra IBC. Objekt má půdorysný tvar obdélníku, z něhož vychází žebrová 
pergola tvořená dřevěnými lakovanými rámy, lemující část komunikace v jižní části pozemku, kde 
se nachází nově vysazená parková zeleň s okrasnými dřevinami. Dominantou budovy je boční 
průběžné schodiště tvořené spojovacími lávkami a pavlačovou promenádou osvětlované shora 
přirozeným světlem z prosklené střešní konstrukce. 1NP je určeno pro služby a obchod, v jižní části 
budovy se nachází kavárna se zázemím a v severní části objektu (z ulice \Milady Horákové) 
směrem do ulice Milady Horákové je navrhnut obchod s textilním zbožím. 
  
1.3 Dispoziční řešení 
 
1PP 
V suterénu se nachází technické místnosti pro VZT, přečerpávací komoru, kotelnu. Ve střední části 
je zázemí a skladovací prostory pro kavárnu, jižní část nabízí zázemí pro bytové jednotky 
v rozsahu- sklepní kóje, kočárkárna. V 1PP je možnost přístupu ke strojovně výtahu.  
1NP 
Schodišťový prostor, uzavíratelná místnost pro odpad, prostor pro schránky. 
Služby- kavárna, obchod s textilním zbožím. 
2NP 
Schodišťový prostor, administrativa 
3NP 
Schodišťový prostor, administrativa 
4NP 
Schodišťový prostor, administrativa 
5NP 
Byt 4+kk, garsoniéra, schodišťový prostor 
6NP 
Byt 4+kk, garsoniéra, schodišťový prostor 
7NP 
Nadstandardní byt 3+1kk s terasou, schodišťový prostor 
 
2. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ 
Založení objektu bude na vrtaných pilotech v kombinaci s železobetonovými rošty pod 1PP. 
Hydroizolace bude provedena použitím stavebního voděodolného betonu C30/37 (tzv. „bílá vana“). 
Hloubka založení bude provedena s přihlédnutím na okolní řadovou zástavbu a staticky navržena 
tak, aby staticky vyhověla na působení zemního tlaku a hloubku založení sousedních objektů. Před 
započetím stavby budou provedeny sondy, jež zajistí úroveň HPV a únosnost zeminy. 
Svislé nosné konstrukce jsou řešeny z monolitických železobetonových pilířů jako skeletový systém 
s lokálním zatížením stropní desky s průběžnými průvlaky s uchycením do dvou protějších 
obvodových stěn. V 1PP tvoří nosnou konstrukci vyzdívané stěny z tvárnic Liapor M300/6/925. 
Střecha je navržena plochá s venkovním odvodňovacím systémem vedeným u hrany objektu. 
 
 
2.1 Zemní práce 
Po demolici stávajících objektů bude původní terén upraven tak, aby mohla být započata stavba 
nových základových konstrukcí pro tuto stavbu. Bude vybudována obvodová stěna a vykopána 
jáma pro zajištění pilot zemními kotvami do požadované hloubky 10,1m pro úrovní terénu. Výkopy 
budou posouzeny stavebním dozorem a případně budou navržena opatření při nevyhovujícím stavu. 



2.2 Základové konstrukce 
Základové rošty budou podepřeny pilotami s betonovými patkami. Rošty budou vyztuženy kvůli 
vztlaku zeminy. Zákaldový rošt ze základových pasů bude tvořen štěrkopískovým podsypem 
150mm, hlavní výztuží s třmínky, na němž bude železobetonová vrstva s KARI sítí s povrchovou 
úpravou- strojové hlazení. Před betonáží je zapotřebí vynechat prostup v základových konstrukcích 
pro ležaté rozvody kanalizace dle projektu instalací. 
Na základové konstrukce bude použit voděodolný beton- tzv. „bílá vana“, jež nepotřebuje 
povrchovou hydroizolaci. Hydroizolace bude z vnější stany obvodové zdi do hloubky tepelné 
izolace v nezamrzne hloubce 1m s přesahem 50mm pro HI z asfaltových pásů. 
2.3 Svislé konstrukce 
a) svislé nosné konstrukce 
V budově je použit skeletový systém z pilířů o čtvercovém půdorysném rozměru 300mmx300mm 
z monolitického železobetonu (beton C30/37, výztuž ocel B500) a v 1PP stěnový systém z tvárnic 
Liapor M300/6/925. Tento druh konstrukce byl zvolen, aby bylo dosaženo požadované únosnosti a 
byly splněny akustické požadavky dle ČSN. 
b) svislé nenosné konstrukce 
V budově jsou navrženy nenosné příčky Rigips: 
Dvojitá příčka nenosná SDK tl. 125mm ze sádrovláknité desky Rigidur RF 2x12,5mm; 
Tepelná minerální vlna ISOVER, tl. 70mm, SDK deska Rigidur RF 2x12,5mm. 
Trojitá příčka nenosná SDK Rigips tl. 150mm ze sádrovláknité desky Rigidur RF 2x12,5mm; 
tepelná izolace ISOVER tl. 100mm, SDK deska Rigidur RF 2x12,5mm. 
c) omítky a malty pro zdění 
Budova bude z monolitického železobetonu a vyzdívání bude tvořeno pouze tvárnicemi 
M300/6/925 aku- použití malty Liapor Ultravit o pevnosti 5MPa. Vnější omítka Baumit Silikattrop 
tl. 5-10mm hladká. 
2.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Sloupový systém je doplněn průvlakyy. V 1PP je přenos zatížení stropní konstrukce neseno 
zděnými nosnými tvárnicemi Liapor M30 aku. V příčkách je využito překaldů tl. 100mm z ocelové 
tyčové výztuže. Nadpraží bude vyztuženo též ocelovou tyčovou výztuží. 
 
2.5 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 
a) Schodiště 
V objektu bude navrženo hlavní ocelové schodiště lomenicové kotvené do obvodové zdi na 
konzolu. Jedná se o dvouramenné přímé schodiště s mezipodestou a plexisklovým zábradlím 
opatřeným protipožární OSG fólií s kovovými úchyty a ocelovým madlem. Počet stupňů pro 1NP-
2NP je 19 s výškou stupně 179mm a šířkou stupně 280mm. Pro 3NP-7NP je schodiště tvořeno 18 
stupni s výškou stupně 172mm a šířkou 290mm. Do 1pp je navrhnuto železobetonové monolitické 
schodiště s výškou stupně 179mm a šířkou 280mm přímé s mezipodestou. 
b) Výtah 
Výtahová šachta pro osobní výtah se strojovnou v 1PP řízený elektromotorem, nosnost 320kg- pro 
4osoby, dveře automatické vodorovně posuvné jednostranně, rozměr 1500x1600mm, v=2000mm. 
Dodává firma OTIS. 
2.6 výplně otvorů 
Do otvorů budou osazena hliníková francouzská okna atypická GRESS SUPERIAL SP s izolačním 
dvojsklem, ocelové zárubně do vnitřních dveří a rámové pro vnější. Okna budou v bytech umístěna 
s výškou parapetu 0-185mm. Z venkovní strany budou opatřena skelněným zábradlím do výšky 
1000mm. Okna budou dvojitá/(2x) sklápěcí dovnitř 30°, otevíravá dovnitř 60°/90°, pevná. Viz. 
příloha výpis prvků- specifikace oken. Balkonové dveře budou otevíravé ven 90°ú posuvné. 
2.7 tepelná izolace 
Extrudovaný polystyren byl využit na fasádě objektu tl. 1200mm, ve skladb ploché střechy a terasy 
z důvodu nenasákavosti byl navržen kombinovaný střešní dílec tl. 1220mm Georg Borner. 



V podlaze EPS tl. 40mm. Do vnitřních sádrokartonových příček bude vložena minerální izolace 
ISOVER tl. 70/100mm. Po obvodu základové stěny do hloubky 1m byl použit XPS tl. 70mm 
s povrchovou úpravou HI. Je nutné, aby byla zateplena kvalitně styčná místa na různých 
konstrukcích (nejlépe z vnější strany), aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů a následným 
poruchám. 
2.8 Hydroizolace 
Hydroizolace střešního pláště bude provedena z asfaltového modifikovaného pásu tl. 5mm. Ve 
skladbách podlahy bude použita PE fólie proti pronikání vlhkosti ze spodních konstrukcí a 
přilehlých stěn. Základové konstrukce jsou tvořeny voděodolným betonem- tzv. „bílá vana“. 
V místech, kde se nachází odvody vody musí být hydroizolace vytáhnuta 300mm do stěn proti 
ostřiku vody. 
2.9 Povrchové úpravy 
a)stěny 
Obvodové stěny jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem tl. 100 a 120mm, aby splnily 
požadavky dané normou ČSN pro prostup tepla. Následuje povrchová úprava omítkou Baumit 
Silikattop tl. 5-10mm hladká. Vnitřní stěny budou z pohledového betonu, příp. vápenocementovou 
omítkou tl. 5-10mm, nebo keramickými obklady do výšky 2000mm. 
b) Podlahy 
Podlahy v suterénu budou provedeny z keramické dlažby tl. 13mm na lepící tmel. Podlaha a 
administrativní části budovy keramická dlažba na lepící tmel a hydroizolační stěrku laminátová 
krytina na vyrovnávací separační vrstvu MIRALON, případně na žádost v bytových prostorech 
bude navrhnuta podlaha dle přání klienta. Před budovou ve vnitřní části parcely se nachází 
zpevněná komunikace pro pěší z dekorativního vymývatelného betonu GRANISOL (C30/37) tl. 
100mm s výztuží. Venkovní terasa je tvořena terasovými prkny WOODPLAST tl. 30mm na 
štěrkovém podsypu. 
c) truhlářské výrobky 
V 1NP kavárna a obchod budou instalovány truhlářské výrobky na míru, taktéž v administrativních 
prostorech a bytech (jako např. šatní skříně, stěny, police, regály, pracovní stoly, nábytek veřejného 
stravování,…). 
d) oplechování a okapy 
Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu. 
e) Zámečnické výrobky 
Konstrukce zábradlí a schodiště je ocelové+ pozinkovaná ocel na zakázku. Venkovní zábradlí je 
osazeno do rámů systému Litefront. 
 
6. ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Doprava na staveniště bude po silnici II. Třídy z ulice Milady Horákové. Přístup k demoličním 
pracím bude řešena i z vnitrobloku s příjezdem z ulice Příkopy. V blízkosti silnice se vyskytuje 
tramvajová dráha veřejné dopravy MHD Brno, které by mohly bránit v průjezdu, proto bude 
zajištěna školenými pracovníky řízená doprava při eventuelním problému přístupu na staveniště. 
Komunikace bude mít během výstavby částečně omezený provoz pro realizaci betonáže pomocí 
auto-čerpadla a dopravu materiálu autojeřábem. Zábor chodníku a vozovky bude projednána 
s majitelem komunikace Statutárního města Brna. Předepsané vzdálenosti mezi sítěmi budou 
v souladu s normou ČSN 73 6005. 
Sklad materiálu bude na vlastním pozemku stavebníka na zbudované zpevněné ploše. Zásobování a 
práce na staveništi nesmí probíhat v době nočního klidu, neboť se jedná o obytnou zástavbu. 
Povolená pracovní doba, kdy je povoleno zásobování je od 6:00 do 22:00. 
7. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 



Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci a vodovod. 
Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. V souvislosti se stavbou nedojde k dotčení ve 
smyslu zákona č. 114/1992Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
 
8. ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍ VE ŘEJNĚ PŘÍSTUPOVÝCH 
PLOCH A KOMUNIKACÍ 
Vstup do domu je řešen jako bezbariérový. Před vstupem do budovy z ulice je vodorovná plocha 
1500mmx1500mm. Vstupní dveře jsou otevíratelné se světlostí otvoru větší jak 1100mm. Okna 
s parapetem a prosklené stěny s parapetem nižším než 500mm budou mít spodní část do výšky 
400mm opatřeny proti mechanickému poškození a ve výšce 1100mm až 1600mm budou opatřeny 
páskou šířky nejméně 50mm, nebo pruhem značek o rozměru 50x50mm- vzdálené od sebe 
maximálně 150mm od úrovně podlahy. Vstup bude osvětlen tak, aby nevznikal náhlý a velký 
kontrast mezi osvětlením vně a uvnitř budovy. 
 
9. PRŮZKUMY A M ĚŘENÍ 
Průzkumy a měření nebudou předmětem řešení. 
 
10. ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTYČENÍ STAVBY 
 Není předmětem řešení. 
 
11. ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ OBJEKTY 
Projektu náleží jeden objekt o sedmi nadzemních podlažích a jednom podlaží podzemním.  
 
12. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky v době realizace ani po jejím 
dokončení.  
 
13. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍK Ů 
Při realizaci stavebních prací budou respektovány požadavky nařízení vlády o bližších minimálních 
podmínkách na BOZ na staveništi č. 591/2006Sb. a zákonem č. 309/2006Sb. a zákonem č. 
262/2006Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
14. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  
Statický výpočet není součástí projektové dokumentace.  
Stavba je navržena z materiálů pro provoz a účel stavby s ohledem na její funkci a užitné zatížení. 
Není možné objekt využívat pro jiný provoz, než byl navržen. 
 
15. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
V této fázi není řešeno. 
 
16. HYGIENA A OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
Všechny obytné místnosti budou přirozeně větratelné. Místnosti koupelen a WC budou větratelné 
nuceně nad střechou objektu. Všechny kuchyně budou opatřeny digestořemi. Všechny byty budou 
prosluněny dle platné ČSN. 
 
17. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
V objektu budou umístěny tabulky s označením směru úniku osob a s označením hlavních uzávěrů 
médií. Bude použito tabulek luminiscenčních. 
Pro označení nouzových únikových cest je nutné zvolit fotoluminiscencí značky s tzv. vysokým 
počátečním jasem (alespoň 150mcd/m² po 10minutách dle DIN 67 510/ ČSN ISO 17 398): 



- Únikové značky se umisťují do výše očí (cca 160- 170cm, pokud tomu nebrání jiné důvody) 
- Tabulky musí vyhovovat ČSN ISO 38 64 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky, ČSN 01 8013 

Požární tabulky 
- Značky se umisťují všude ta, kde dochází ke změně směru úniku 
- Od jedné značky by mělo jít vidět na značku další 
- Doporučuje se použití fotoluminiscencí značky o rozměru 30x 15cm 
- O odvoláním na ČSN EN 179 (specifikuje nároky na vybavení dveří na únikových cestách) je nutné 

vybavit nouzové únikové východy tzv. hlídači dveří- panikovým kováním, které zajistí odblokování 
dveří jedním pohybem 

- V souladu s par. 5, odstavec 1 písmeno d) zákona č. 133/1985Sb. v platném znění ( zákon o požární 
ochraně) můžeme doporučit označit fotoluminiscenčními značkami také prostředky požární ochrany 
(hasící přístroj a vnitřní hadicové systémy) 

Náklady na Systém únikového označení a jeho realizaci musí být zahrnuty do rozpočtu stavby 
(par. 41, odstavec 2 písmeno o); odstavec 3 písmeno g); popř. odstavec 4, dále par. 46, odstavec 
1 písmeno i) vyhlášky č. 246/2001Sb. Požadavek plyne ze znění obou kmenových norem PBS- 
ČSN 73 08 02. PBS- Nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 PBS- Výrobní objekty, pro výkresy 
požární bezpečnosti stavby platí ČSN 01 3495. 
Značení únikových cest a nouzových východů je nařízeno předpisy, jedná se o Zákoník práce, 
Zákon o požární ochraně, Stavební zákon a prováděcí předpisy k těmto zákonům- např. NV č. 
11/2002Sb., vyhl. Č. 246/2001Sb O požární prevenci, které stanoví povinnosti právnickým 
osobám a podnikajícím fyzickým osobám- bude předmětem kontrol podle par. 12/ par. 15 
vyhlášky MV ČR š. 246/2001Sb. 
Během užívání stavby musí být prováděny pravidelné kontroly zařízení a dodržování předpisů, 
např.:  

 
 
18. ÚSPOORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Splňuje 
požadavky normy ČSN 73 0540- 2 Skladby obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky 
normy ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla Un, některé i na doporučený 
součinitel prostupu tepla Udop. 
 
19. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
Stavba je řešena jako bezbariérová. 
Zpevněné plochy jsou tvořeny štěrkovým podsypem s geotextilií, kovovým rámem s roštěm 
s WOODPLAST. 
 
20. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
20.1 hluk z provozu pozemních komunikací 



Okna jsou provedena dle NV 88/2004 
20.2 radon 
Nejsou požadována žádná zvláštní technická opatření. 
20.3 agresivní spodní vody 
V dané lokalitě nebyyl zjištěn výskyt agresivních vod. 
20.4 seizmicita 
Stavba není v seizmickém území. 
20.5 poddolování 
Stavba není v poddolovaném území. 
 
21. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Není požadováno. 

Závěr: 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby Polyfunkčního domu v Brně „Open 
Lightweight“, Prvotní koncept projektu byl v zásadě ponechán až do finální podoby návrhu 
s úpravami přes veškeré technické, dispoziční a konstrukční změny a požadavky v průběhu práce. 
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Seznam použitých zkratek 
VUT- Vysoké učení technické 
FAST- Fakulta stavební 
ČSN- Česká technická norma 
m n.m.- metrů nad mořem 
Bpv- Balt po vyrovnání 
NP- nadzemní podlaží 
PP- podzemní podlaží 
tl.- tloušťka 
SDK- sádrokarton 
NTL- nízkotlaký 
VO- veřejné osvětlení 
NN- nízké napětí 
VN- vysoké napětí 
HPV- hladina podzemní vody 
MVC- malta vápenocementová 
S- skladba vrstvy 
A- prvky dveří 
B- prvky oken 
Z- zábradlí 
PRG- pergola 
SB- staniční body 
HI- hydroizolace 
TI- tepelná izolace 
V- výtah 
A/B/C/D- modulová soustava příčná 
š.- šířka 
d- průměr 
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Anotace práce Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Rozvíjí 
architektonickou studii polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v 
Brně - Žabovřeskách. V současné době se na pozemku nachází 
jednopodlažní budova Městské policie s tělocvičnou, které jsou pro 
novostavbu určeny k demolici. Objekt navazuje na uliční řadovou zástavbu 
a svou výškou 22,3 metru nenarušuje okolí. Je situován na pozemku k 
severní hranici na hranu uliční čáry. Budova má 7 nadzemních a 1 
podzemní podlaží. V parteru se nachází komerční prostory obchodu, 
kavárna a uzavíratelná komunikace pro pěší do vnitrobloku. V jižní části 
pozemku je navržena nová zahrada s dětským hřištěm a terasa pro kavárnu. 
V 2. až 4. nadzemním podlaží je administrativní část, v 5. až 7. nadzemním 
podlaží jsou prostory určené k bydlení – byty 4+1kk a garsoniéry. V 
podzemním podlaží jsou skladovací prostory a technické zázemí domu. 
Parkování je zajištěno pronájmem podzemních garážových stání 
obchodního domu IBC ve vnitrobloku.   


