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Abstrakt 
  

Návrh polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně Zábrdovicích řeší novostavbu 

s funkcí obytnou, administrativní a společenskou (kavárna s galerií). Budova se nachází 

v proluce mezi dvěma stávajícími obytnými objekty na rovinném terénu. Dům je navržen jako 

osmipodlažní objekt s pultovou střechou a jedním technickým - podzemním podlažím. 

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skeletový systém a vnitřní železobetonové ztužující 

jádro kolem schodiště vedoucí všemi patry. Domem prochází pasáž spojující ulici a 

vnitroblok, kde je umístěn podzemní zakladačový systém pro osobní vozidla. 

Klíčová slova 

  
Polyfunkční dům v proluce, Milady Horákové, Brno, Zábrdovice, kavárna s galerií, 

administrativa, obytná funkce, šikmé stěny, mezonetový byt s ateliérem, pasáž, skeletový 

systém 

Abstract 
 

A draft of poly-functional building on Milada Horakova street in Brno Zabrdovice designs a 

new building with a residential, administrative and social function (coffee bar with gallery). 

This building is situated in a gap site between two older residential buildings on a flat terrain. 

The house is designed as an eight-floor building with counter roof and one technical – 

underground floor. A load-bearing construction consist of a reinforced concrete skeletal 

system and an inside reinforced concrete hardening core, around staircase that goes through 

all floors. The passageway connecting a street and an inside court goes through this building 

and there is also placed an underground system for parking cars. 

 

Keywords 
 

Poly-functional building, Milada Horakova, Brno, Zabrdovice, coffee bar with gallery, 

administration, residential function, skew walls, duplex flat with atelier, passageway, column 

system 

 

  
  
  

 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Nicol Kasalová Polyfunkční dům. Brno, 2014. 23 s., 61 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Josef 

Sátora, CSc. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 6.2.2014  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Nicol Kasalová  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
  

Tímto bych ráda poděkovala svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Arch. Josefu Sátorovi, CSc. a 

také vedoucímu v oblasti pozemního stavitelství Ing. Dušanu Hradilovi za cenné připomínky a rady, 

osobní přístup, a také trpělivost při vedení této práce. Dále bych chtěla poděkovat své rodině a 

přátelům za podporu po celou dobu mého studia. 

 



Obsah: 

 

a) titulní list 

b) zadání VŠKP 

c) abstrakt v českém a angl. jazyce, klíčová slova v českém a angl. jazyce 

d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) prohlášení autora o původnosti práce 

f) poděkování 

g) obsah 

h) úvod 

i) vlastní text práce: Technická zpráva: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

j) závěr 

k) seznam použitých zdrojů 

l) seznam použitých zkratek a symbolů 

m) seznam příloh: 

 

 Složka B – Konstrukční studie 

 Složka C – Stavební část projektové dokumentace pro PS 

 Složka D – Architektonický detail 

 

Volné přílohy: 

 Architektonická studie A3 

 Model arch. detailu 

 CD s dokumentací 

 

n) popisný soubor závěrečné práce 

o) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 



Úvod: 

 

Tématem mé bakalářské práce bylo vytvořit novostavbu polyfunkčního domu v proluce mezi 

dalšími dvěma objekty na ulici Milady Horákové v Brně – Zábrdovicích. Projekt si klade za 

cíl spojit funkci společenskou, bydlení a administrativy a zároveň použít netradiční tvar a 

konstrukci stavby. Objekt je navržen s přizpůsobením pro bezbariérový pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu. 
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A/  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
POLYFUNKČNÍ DŮM 
 
 
A/1.  IDENTIFIKAČÍ ÚDAJE  
 
A/1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby:  Polyfunkční dům v Brně 

Místo stavby:  Milady Horákové 327/18, 602 00 Brno-Zábrdovice (okres Brno – město) 

   Katastrální území Zábrdovice, č.k.: 544/1 

Předmět dokumentace: Novostavba polyfunkčního domu 

 

A/1.2. ÚDAJE O ŽADATELI  
    

Jedná se o studii, údaje o žadateli nejsou známy. 
  

A/1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

Nicol Kasalová 

Tovární kolonie 906/24 

Břeclav – Poštorná, 691 41 

 
Zodpovědný projektant:   

Ing. Dušan Hradil 

 
 

A/2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Architektonická studie 

Výpis z katastru nemovitostí 

Situace stávajícího stavu 

 
 
A/3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
Stavební parcela se nachází na ulici Milady Horákové v Brně Zábrdovicích. Jedná se o stavební 

proluku bytových domů tvořících uliční zástavbu. Sousedí s významně architektonicky cenným 

secesním objektem. V současnosti se na pozemku nachází krytý vstup do objektu Městské policie, 

jejíž hlavní budova se nachází za touto parcelou. Stavební parcela není dotčena ochranným 

pásmem, nenachází se v památkové zóně či v záplavovém území. Pozemek je rovinný, nesvažuje 

se. 

 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací a územním plánem města Brna. Byly 

dodrženy obecné požadavky na využití území.  

 

Požadavky dotčených údajů byly zapracovány do dokumentace.  
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Seznam dotčených pozemků:  
  
544/1 zastavěná plocha a nádvoří  
 Statutární město Brno – Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 601 67 Brno 
    
537/1 ostatní komunikace  
 Statutární město Brno – Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 601 67 Brno 
    
 
 

A/4 ÚDAJE STAVBĚ 
 
Jedná se o novostavbu polyfunkčního bytového domu s podzemním zakladačem pro vozidla. Dům 

je navržen jako osmipodlažní objekt s šikmou střechou a jedním technickým podzemním podlažím 

(technické místnosti, sklepy). Za domem je další objekt sloužící jako umístění vozidel – je zde 

umístěn zakladačový systém (není předmětem bakalářské práce). 

 

Jedná se o trvalou stavbu. Při návrhu byly dodrženy technické požadavky na stavbu. Před 

započetím projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky pro bezbariérové užívání stavby.  

 

Do projektové dokumentace byly zahrnuty požadavky dotčených orgánů. 

 

Výstavba bude prováděna podle platných norem v souladu se Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. 

a podle vyhlášky 268/2009 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu. 

 

Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha objektu: 211,8 m
2 

Užitná plocha: 1930,7 m
2
 

Obestavěný prostor: 6927,6 m
3 

Funkční jednotky: 

Kavárna + galerie + zázemí: 311,9 m
2
 

Administrativa + zázemí: 122,4 m
2 

2+kk: 4.NP – 78,9 m
2
, 5. NP – 82 m

2
 

3+kk: 4.NP – 95 m
2
, 5. NP – 96,1 m

2
 

4+kk: 6.NP – 215,8 m
2
  

Mezonet – 5+kk: 331,5 m
2
 

 

Objekt bude napojen na veřejný kanalizační řad, vodovod, elektřinu.  
 

Předpokládaný termín výstavby - jedná se o studii, věcné ani časové termíny nejsou známy. 
 
Orientační náklady stavby:  41 565 500,- Kč 
 

 

A/5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ 
 
S0 01 – Polyfunkční dům 
S0 02 – Přípojka nadzemního vedení NN (není předmětem projektu) 
S0 03 – Vodovodní přípojka (není předmětem projektu) 
S0 04 – Kanalizační přípojka (není předmětem projektu) 
 
 
 
V Brně dne 15. 1. 2014                      Vypracovala: Nicol Kasalová 
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B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
POLYFUNKČNÍ DŮM 
 
 
B/1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 
B/1.a. Charakteristika stavebního pozemku 
 
Stavební parcela se nachází na ulici Milady Horákové v Brně Zábrdovicích. Jedná se o stavební 

proluku bytových domů tvořících uliční zástavbu. Sousedí s významně architektonicky cenným 

secesním objektem. V současnosti se na pozemku nachází krytý vstup do objektu Městské policie, 

jejíž hlavní budova se nachází za touto parcelou. Stavební parcela není dotčena ochranným 

pásmem, nenachází se v památkové zóně či v záplavovém území. Pozemek je rovinný, nesvažuje 

se. 

 

B/1.b. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 
Byla provedena obhlídka stavebního pozemku:  
  
Veškeré podklady byly zapracovány do projektové dokumentace a bylo zohledněno do technického 

řešení objektu.  

 

B/1.c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Objekt se nenachází v žádném z ochranných či bezpečnostních pásem.  

 

B/1.d. Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovaného území 
 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém či na poddolovaném území. 
 

B/1.e. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území.  

 
Řešený objekt nebude mít negativní dopad na okolní stavby či pozemky.  

 

B/1.f. Požadavky na asanace, demolice, kácení křovin 
 
V rámci projektu bude nejdříve provedena demolice objektu na tomto pozemku – krytý chodník 
vedoucí ke vstupu do objektu Městské policie a zídka oddělující prostor ulice a pozemku. 
 

B/1.g. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 
Jedná se o stavební pozemek. Nebudou provedeny zábory. 
 
 

B/1.h. Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
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Nepojení na technickou infrastrukturu bude ze dvora veřejné části IBC centra. Návrh počítá 

s propojením ulic Milady Horákové a vnitroblokem vedle Městské policie průchodem v nově 

navrženém objektu. Dále budou provedeny nové přípojky elektro, vodovodu a kanalizace. 

 

B/1.i. Věcné a časové vazby, stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice. 

 
Není známo. 

 
B/2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B/2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 
 
Jedná se o novostavbu s funkcí obytnou, administrativní a společenskou (kavárna s galerií). Dům 

je navržen jako osmipodlažní objekt s šikmou střechou a jedním technickým podzemním podlažím 

(technické místnosti, sklepy). Funkční jednotky: 

Kavárna + galerie + zázemí: 311,9 m
2
 

Administrativa + zázemí: 122,4 m
2 

2+kk: 4.NP – 78,9 m
2
, 5. NP – 82 m

2
 

3+kk: 4.NP – 95 m
2
, 5. NP – 96,1 m

2
 

4+kk: 6.NP – 215,8 m
2
  

Mezonet – 5+kk: 331,5 m
2
 

Za domem je další objekt sloužící jako umístění vozidel – je zde umístěn zakladačový systém (není 

předmětem projektu).  

 

 

B/2.2.   CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 
B/2.2.a Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 
Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území na ulici Milady Horákové. Návrh splňuje platný 

územní plán a regulace města Brna. Dům je navržen jako osmipodlažní objekt s šikmou střechou a 

jedním technickým podzemním podlažím (technické místnosti, sklepy). Za domem je další objekt 

sloužící jako umístění vozidel – je zde umístěn zakladačový systém pro osobní vozidla. 

 

Budova je umístěna v proluce mezi dalšími bytovými domy. Za domem je budova Městské policie, 

jejíž část je navržena ke zbourání, aby byl přístup k pozemku i ze strany z vnitrobloku. Z této strany 

je navržen příjezd aut do podzemního zakladačového systému, pasáží v domě se dá projít z ulice 

Milady Horákové do vnitrobloku. 

 

B/2.2.b Architektonické- kompozice tvarového řešení, materiálové, barevné řešení 
 
Architektonické – kompozice tvarového řešení: 

Hlavní myšlenka domu byla taková, že budova by měla působit jako ,,černá ovce“ (černá fasáda) - 

vybočovat z řady, proto je tvar sešikmený ´hranol, který vystupuje z řady okolních domů jak 

směrem do ulice tak i směrem do dvora. Sešikmený tvar sestupuje směrem z ulice. Nejvyšší hrana 

je stejně vysoko jako hřeben střechy sousedního secesního domu a nejnižší hrana šikmé střechy 

je výškově téměř stejně jako okap zmiňovaného vedlejšího domu. Plocha střechy je záměrně 

orientována na jihovýchod, kde je dostatek slunečního záření, pro možné pozdější umístění 
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solárních kolektorů.  

 

Sešikmení domu směrem do dvora umožňuje také to, že v létě když je slunce výš, se budou 

paprsky částečně odrážet a nebude tolik oteplovat místnosti v této části. V zimě, kdy je slunce níž, 

budou paprsky dopadat přímo, takže dojde k ideálnímu osvětlení. Modul oken vychází z rastru 

2500x2500 mm. K tomuto modulu se přidává nebo ubírá část rozměru v pětinách (tyto části jsou 

rozděleny na 2 díly, z nichž jedny jsou otvíravé) nebo menší okna, které jsou samotné pětiny. V 

každé místnosti je tudíž vždy nějaká otvíravá část. Okna zachovávají horizontálu, nikoli však 

vertikálu. Vchody jsou do budovy jsou umístěny z pasáže, aby nijak nenarušovaly členitost fasády. 

Byty jsou rozmístěny podélně v domě - ložnice a ateliér umístěny na severozápad a obývací 

pokoje s kuchyněmi na jihovýchod. Díky rozloze přes budovu dochází k dobrému provětrání celého 

bytu. Byty jsou v několika velikostech. Část, kde je parkovací systém, je kvádr umístěný pod zem a 

na něm zelená střecha - pro vnesení zeleně a klidové zóny do vnitrobloku. (není předmětem 

projektu) 

 

Materiálové a barevné řešení: 

Nosná konstrukce je skeletový železobetonový systém s vnitřním ztužujícím železobetonovým 

jádrem tl. 300mm - věží kolem schodiště. Na sloupy o rozměrech 300x300m nebo 300x600mm 

(v rozích budovy) jsou připevněny železobetonové monolitické desky tl. 200mm a průvlaky. Mezi 

sloupy je lehká konstrukce zdiva složená z: tepelná izolace Rockwool Multirock Rockmin, 

tl.100mm, cementotřískové desky Cetris tl. 15mm, tenkostěnné ocelové profily 100x100mm, mezi 

kterými je tepelná izolace Rockwool Multirock Rockmin tl.100mm, OSB desky P+D tl. 10mm, 

parotěsná zábrana Jutafol N, instalační dutina (tepelná izolace Rockwool multirock rockmin tl. 60 

mm + konstrukce z přímých závěsů – tenkostěnné U profily) a sádrokartonový obklad GFK, 

tl.15mm. Zdivo i se sloupy bude zatepleno Rockwool Multirock Rockmin tl.100mm a nato 

připevněna fasáda (pomocí nosného roštu Dekmetal) z černého fasádního trapézového plechu. 

Barevně ji budou doplňovat šedé rámy oken. Nosná konstrukce 1.PP je žb vana tl. 300mm, kvůli 

výšce hladiny spodní řeky, krytá hydroizolací a tepelnou izolací Styrodur, tl. 150mm na pilotách. 

Vnitřní zdivo tvoří Porotherm 14,5 P+D, Porotherm 19 AKU. V podlažích kde sousedí obytné 

místnosti s výtahovou šachtou je zdivo kvůli hlučnosti zatepleno tepelnou izolací Rockwool Airrock, 

tl, 80mm a obloženo sádrokartonovým obkladem GFK tl. 20mm. 

Hliníková okna s izolačním dvojsklem barvy šedé – vykonzolovány na ocelových nosnících. 

Pultová střecha je z tenkostěnných ocelových I nosníků 100x180mm, na nich kladeny tenkostenné 

I profily 100mm, mezi kterými je tepelní izolace Rockwool Multirock Rockmin tl.100mm, směrem 

nahoru cementotřískové desky Cetris tl. 30mm, parotěsná zábrana Jutafol N, tepelná izolace 

Dektrade tl. 100mm a povrch tvoří 2x SBS z asfaltové pásy plnoplošně natavené. 

Stropy jsou železobetonové monolitické desky tl. 200mm. Ve většině místností je ještě 

sádrokartonový podhled na CD profilu.  

V interiéru jsou na podlahy použity keramické dlaždice nebo laminátová podlaha. 

 
B/2.3.   CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 
V 1.PP se nachází sklepní kóje pro obyvatele bytů, sklad pro kavárnu, kanceláře, technická 

místnost, úklidová místnost a místnost pro vzduchotechniku. K tomuto podlaží je přístup po 

schodišti z 1.NP. Toto schodiště slouží jako hlavní komunikační centrála po celém domě. V úrovni 

tohoto podlaží se za domem nachází další objekt, kde je umístěn zakladač pro vozidla s kapacitou 

12 aut. Vstup do této části stavby je výtahem, který je umístěn na úrovni 1.NP a přístupem přes 

budovu IBC centra.  

V 1.NP je pasáž, kde jsou vchody do budovy - vchod do kavárny, která je přes 2 podlaží (s vnitřním 

schodištěm), vchod se schránkami pro obyvatele domu a kanceláře a toalety pro zákazníky. Tato 
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pasáž je průchozí z ulice do vnitrobloku. Z kavárny je pak další vchod na venkovní posezení za 

domem, vedle vstupu do domu je ještě větraný sklad odpadků.  

Ve 2.NP je navržena galerie, chodba, šatna s toaletou pro zaměstnance, denní místnost pro 

zaměstnance a 2 místnosti sloužící jako sklad pro galerii. 

Ve 3.NP jsou 2 kancelářské místnosti, vedle schodiště jsou toalety + toalety pro imobilní, archivy a 

denní místnosti. Toalety slouží oběma kancelářským místnostem 

Ve 4. NP je byt 2+kk se vstupní chodbou, ložnicí se šatnou, koupelnou, toaletou a větší místností 

sloužící jako kuchyně + obývací pokoj dohromady; byt 3+kk, který má navíc dětský pokoj. 

5.NP je stejné dispoziční řešení jako 4.np 

V 6.NP je byt 4+kk přes celé podlaží, vstupní chodba, 2 dětské pokoje se šatnou, ložnice se 

šatnou, 2 koupelny, 2 toalety, velká místnost - kuchyně + obývací pokoj + pracovní kout, lodžie 

V 7.NP je mezonetový byt - spodní podlaží - stejné dispoziční řešení jako 6.np, ale navíc je zde 

schodiště do dalšího patra – 8.NP - koupelna, toaleta, skladovací prostory a velký volný prostor 

sloužící jako ateliér, nebo se může oddělit příčkami a vzniknou další pokoje. 

 
B/2.4.   BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Vstup do objektu je řešen bezbariérově bezprahovým vstupem, přístup pro osoby s omezenou 

schopností pohybu do všech pater je řešeno výtahem. 

 
B/2.5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Jedná se o bytový dům. Není řešeno.  
 

 
B/2.6.  ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
Navrhovaná stavba se nachází v zastavěném území na ulici Milady Horákové. Dům je navržen 

jako osmipodlažní objekt s šikmou střechou a jedním technickým podzemním podlažím (technické 

místnosti, sklepy). Za domem je další objekt sloužící jako umístění vozidel – je zde umístěn 

zakladačový systém. 

 

B/2.7.  TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

Klima v domě bude zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v místnosti pro 
vzduchotechniku. 
 

B/2.8.  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Není řešeno. 

 
B/2.9.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
Není řešeno. 

 
B/2.10.  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ.  
 
Každá jednotka bude mít svůj vlastní elektrický kotel pro vytápění. Ohřev teplé vody bude zajištěn 

zásobníkem teplé vody, který bude součástí každého kotle. Větrání bude zajištěno jako přirozené 

okny nebo vzduchotechnikou vedenou v podhledech. Komunální odpad bude řešen smluvně 
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s firmou, která v dané oblasti sváží odpad. Odpadní nádoby budou umístěny v 1.NP v odvětrávané 

místnosti. Stavba nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu či pozemky.  

 

B/2.11.  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. 

 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. Nebyla prokázána seizmická aktivita či bludné 

proudy. Předpokládá se mírné nebo maximálně střední záření radonu. Ochrana před radonem 

bude zajištěna hydroizolací. Vzhledem k blízkosti řeky Ponávky se předpokládá zvýšená hladina 

podzemní vody. 

 

B/3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

viz vyjádření dotčených orgánů. 

 
B/4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

Napojení na technickou infrastrukturu bude ze dvora veřejné části IBC centra. Návrh počítá 
s propojením ulic Milady Horákové a vnitroblokem vedle Městské policie průchodem v nově 
navrženém objektu. 

 

B/5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 

Plocha před domem bude opatřena betonovou vrstvou jako zbytek stávajícího chodníku.  

Plocha za domem – střecha garáží bude opatřena vegetační vrstvou a štěrkovými chodníky – 
nezpevněnými plochami. 

 

B/6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí.  
 

B/7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Jedná se o bytový dům. Není řešeno.  
 
 

B/8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
B/8.a Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 

Staveniště bude napojeno na elektro a vodu viz bod B.8.c. Veškerý materiál a stavební hmoty 
budou skladovány na stavební parcele. 

 

B/8.b Odvodnění staveniště 
 
Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí přirozeného vsaku. 
 
B/8.c Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu 
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Voda bude dopravována v cisternách.  Bude provedeno dočasné napojení na veřejnou elektrickou 
síť. Napojení bude opatřeno elektroměrem. Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí 
přirozeného vsaku.  

 

B/8.d Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.  
 

V průběhu stavby se předpokládá zvýšená hlučnost a částečně i prašnost. Při výstavbě budou 
dodržovány vyhlášky místní části Zábrdovice a města Brna. Pracovní doba při výstavbě bude 
dodržována od 7:00 - max. 19:00. Při výstavbě se nepředpokládá zábor nebo omezení mimo 
pozemky investora.  
 

B/8.e Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

 

Stavební pozemek bude chráněn plotem. Sklad materiálu a stavební techniky bude umístěn na této 
parcele. V rámci ZOV nebudou prováděny žádné asanace, demolice či kácení dřevin.  

 

B/8.f Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 
Nepočítá se se záborem mimo stavební pozemek.  
 

B/8.g Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

 

Není řešeno. 

B/8.h Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy 
 

Veškerá vytěžená zemina bude na stavbě uložena na pozemku investora na mezideponie a poté 
odvezena na skládku. 

 

B/8.i Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při výstavbě budou dodrženy všechny zásady ochrany životního prostředí. Veškeré odpady a 
manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie: 0 - ostatní + komunální odpad, N - 
nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti. Odpady budou 
shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem 
odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Ze strany investora bude zajištění likvidace odpadů podchyceno smluvně. 

Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejneru na pozemku investora a likvidován v 
rámci centrálního svozu komunálního odpadu. 

Ve stavbě se na základě obhlídky stavby nepředpokládá výskyt materiálů obsahujících azbest. 
 
 

B/8.j Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

 

Při provádění musí dodavatel stavby provádět práce (podle projektu) způsobilými pracovníky dle 
§9 a 10 vyhl.ČÚBP  č.324/90 Sb. a dodržovat všeobecně platné vyhlášky a technologické postupy 
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dané výrobcem jednotlivých materiálů a konstrukcí. Musí dodržovat normy bezpečnosti práce při 
provádění staveb, uvedené v předpisech: 

Zákon č.262/2006 (ZP) a jeho ustanovení §101, odst. 3+4 písm. a+b) a odst. 5; včetně ustanovení 
§103 odst. 1 písm. g). 

NV č.361/2007 Sb. – ustanovení v §38, §44, §53, §54 + §55 

Zákon č.309/2006 Sb. - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi – dodržení §3 
odst. 1 písm. a) až q). 

a dále zejména: dodržení vyhlášek  NV č.591/2006 Sb. a  NV  č.362/2005 Sb. včetně příloh, a to 
zejména níže citovaná ustanovení pro následující stavební práce: 

1. průzkum staveniště a vytyčení sítí dodržet čl.II.1. Přílohy č. 3 k  NV č.591/2006 Sb. 

2. výkopové práce dodržet §3 odst.1., a čl.III.-VII. Přílohy č. 3 k NV č.591/2006 Sb. 

3. obsluhu strojů na staveništi články I.-XV. Přílohy č. 2 k  NV č.591/2006 Sb. 

4. skladování a manipulace s materiály článku I. +VIII. Příl. č.3 k  NV č.591/2006 Sb.  

5. práce s nebezpečím pádu z výšky+do hloubky dle NV č.362/2005 Sb.  

6. práce na střeše  - dodržet články 1.-5.části VI., Přílohy k  NV č.362/2005 Sb. 

7. POV a technologické postupy - dodržet čl. části I. Přílohy č. 3 k  NV č.591/2006 Sb. 

8. betonářské práce  - dodržet čl. části IX. Přílohy č. 3 k  NV č.591/2006 Sb. 

9. zednické práce   - dodržet čl. části X. Přílohy č. 3 k  NV č.591/2006 Sb. 

10. montážní práce  - dodržet čl. části XI. Přílohy č. 3 k  NV č.591/2006 Sb. 

11. elektromontážní práce - dodržet požadavky v části II, body 1-3, Přílohy č. 1 k NV č.591/2006 
Sb. (+§2) 

12. venkovní pracoviště - dodržet požadavky v části III, body 1-8, Přílohy č. 1 k NV č.591/2006 Sb. 
(§2) 

Speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, budou v průběhu stavby vykonávat pouze 
osoby způsobilé a oprávněné tyto činnosti provádět. Všichni zaměstnanci uživatele, pracující 
v těchto prostorách budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni. 

 
B/8.k Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob 
 
Vstup do objektu je řešen bezbariérově bezprahovým vstupem, přístup pro osoby s omezenou 

schopností pohybu je řešeno výtahem. 

 
B/8.l Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
 

Není řešeno.  

 

B/8.m Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 
Není řešeno. 
 

B/8.n Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Jedná se o studii, věcné ani časové termíny nejsou známy. 

 
 
Brně dne 15. 1. 2014                                   Vypracovala: Nicol Kasalová 



Závěr:  

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Přes 

veškeré technické, dispoziční a konstrukční požadavky nebyl prvotní koncept řešení v zásadě 

změněn, podařilo se jej zachovat až do finální podoby návrhu. 
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Anotace práce                                   Návrh polyfunkčního domu na ulici Milady Horákové v Brně Zábrdovicích 

řeší novostavbu s funkcí obytnou, administrativní a společenskou (kavárna 

s galerií). Budova se nachází v proluce mezi dvěma stávajícími obytnými 

objekty na rovinném terénu. Dům je navržen jako osmipodlažní objekt 

s pultovou střechou a jedním technickým - podzemním podlažím. Nosnou 

konstrukci tvoří železobetonový skeletový systém a vnitřní železobetonové 

ztužující jádro kolem schodiště vedoucí všemi patry. Domem prochází 

pasáž spojující ulici a vnitroblok, kde je umístěn podzemní zakladačový 

systém pro osobní vozidla. 
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A draft of poly-functional building on Milada Horakova street in Brno 

Zabrdovice designs a new building with a residential, administrative and 

social function (coffee bar with gallery). This building is situated in a gap 

site between two older residential buildings on a flat terrain. The house is 

designed as an eight-floor building with counter roof and one technical – 



underground floor. A load-bearing construction consist of a reinforced 

concrete skeletal system and an inside reinforced concrete hardening core, 

around staircase that goes through all floors. The passageway connecting a 

street and an inside court goes through this building and there is also placed 

an underground system for parking cars. 
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