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Abstrakt 

  Polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v městské 

části Brno-Zábrdovice. Dům má tři základní provozní části – obchodní a galerijní část 

nacházející se  v parteru domu, administrativní část v druhém nadzemním podlaží, která je 

přístupná pouze z vnitrobloku, a bytová část nacházející se ve třetím až pátém patře budovy. 

Nejdůležitějším prvkem návrhu je vytvoření vnitrobloku, který je na úrovni druhého 

nadzemního podlaží a zastřešuje tak prostory zázemí domu a parkovací plochy. Vnitroblok je 

přístupný pouze přes průchod z ulice Francouzská a je určen jako komunikační a klidová zóna 

pro bytovou a administrativní část domu. 

 Fasáda je tvořena bílou barvou a nepravidelným rastrem vysokých oken, který je 

uzpůsoben dispozici vnitřních prostor. Nároží domu je tvořeno prosklenou stěnou a v dalších 

patrech vysokými rohovými okny. Parkování je řešeno parkovacími místy v prostoru domu na 

úrovni veřejné komunikace a podzemním parkovacím systémem. V těsném okolí domu se 

nenacházejí žádné významné budovy. Dům svojí hmotou kopíruje uliční čáry, výškově je na 

úrovni okolních budov. 

 Svou velikostí a řešením by se tento dům měl stát významným prvkem ulice Milady 

Horákové. 

 

Klíčová slova 

 

Polyfunkční dům, Brno, Milady Horákové, Francouzská, nároží, parter, obchodní plochy, 

administrativní plochy, byty, vnitroblok, fasáda, zakladačový parkovací systém 

 

 

Abstract 
 

  Polyfunctional Building is situated on the corner of Milady Horákové street and 

Francouzská street in the city district Brno-Zábrdovice. Building has three main functional 

parts – commercial and gallery spaces on the street level, office spaces on the second floor, 

which are accessible from the inner courtyard and housing part which is situated on the 3rd, 

4th and 5th floor. The most important part of the design is the creation of inner courtyard. 

Level of the courtyard is same as the level of second floor. Courtyard is accessible from 

Francouzská street through the passage. Courtyard is relaxing and transfer place for housing 

and office parts of the building.  

 Facade is white color and with irregular placement of high windows. Windows are placed 

according to the space arrangement of each flat. Glass wall and high corner windows are 

dominant parts of the corner. Parking is situated inside the building on the same level as 

public road. Automated parking system under the ground level is part of the parking capacity. 

There is no significant building in close distance. The building is placed according to existing 

street lines, height of the building is same as height of surrounding buildings.  

 Thanks to its dimensions and design, Polyfunctional building should become very 

important element of the Milady Horákové  street.  
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Polyfunctional Building, Brno, Milady Horákové, Francouzská, corner, street level, 

commercial space, office space, flats, courtyard, facade, automated parking system 
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ÚVOD: 
 

Téma bakalářské práce je návrh polyfunkčního městského domu na nároží ulic Milady 

Horákové a Francouzské v Brně. Převážná funkce objektu je obytná, v parteru jsou funkce 

občanské vybavenosti – obchodní a galerijní prostory. V druhém nadzemním podlaží jsou 

administrativní prostory, které jsou přístupné z vnitrobloku, který je na úrovní podlahy 

druhého nadzemního podlaží. Vnitroblok je přístupný přes průchod, který se nachází kousek 

od nároží na ulici Francouzské. Veškeré parkování je řešeno v rámci objektu v úrovni 

okolních komunikací a pomocí podzemního parkovacího systému. Objekt je umístěn na nově 

posunutou uliční čáru, vzhledem k absenci parkovacích míst v okolí objektu a rozšíření pěších 

komunikací dojde k celkovému zlepšení kvality prostoru ulice Francouzská. Důležitou roli 

v návrhu hrálo sousedství s parcelou mateřské školy, kde se celkové situování stavby snažilo 

o co nejmenší narušení podmínek sousední parcely. Hlavní myšlenkou projektu je navrhnout 

polyfunkční dům, který bude z venkovní strany podporovat městský život pomocí prostorů 

občanské vybavenosti a ve vnitrobloku bude klidový prostor pro zaměstnance kancelářských 

prostor a obyvatele domu. 

Bakalářská práce se skládá ze čtyř částí, které popisují technickou stránku objektu.   



dokumentace pro stavební povolení 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLYFUNKČNÍ DŮM BRNO 

Brno-Zábrdovice č.k.: 417 



 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

 

a) Název stavby:   Městský polyfunkční dům Brno 

 

b) Místo stavby:   Milady Horákové, 602 00 Brno-Zábrdovice (okres Brno-město), 

Katastrální        území Zábrdovice, č.k. :  417 (sloučení více parcel) 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

Jedná se o studii, údaje o žadateli nejsou známy. 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

a)  Jméno:    Jan 

Příjmení:  Strachoň 

Bydliště:   Cyrila Boudy 4, 

Prostějov, 79601 

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda Ph.D. 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

a) Jedná se o studijní projekt, údaje o rozhodnutích nejsou známy. 

 

b)  Architektonická studie 

Výpis katastru nemovitostí 

Situace vstupního stavu 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a)  Rozsah řešeného území 

 

Řešeným území je množství pozemků na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská, 

 ohraničené parcelami 409, 410, 382, 383. Na pozemku je cca 20 garážových objektů, u 

 kterých je předpokládaná demolice. Zbytek pozemku je nezastavěný. 

 

b)  Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

Oblast není součástí památkové zóny. 

 

c)  Údaje o odtokových poměrech 

 

Odvod dešťové vody je řešen přípojkou na jednotnou kanalizační stoku v ulici Milady 

 Horákové. 

 

d)   Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 



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

 

e)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 

Projekt je v souladu s územním rozhodnutím města Brna. 

 

f)  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Byly dodrženy obecné požadavky na využití území. 

 

g)  Údaje o splnění požadavků dotčených  orgánů 

 

Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do dokumentace. 

 

h)  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

V ulici Milady Horákové je nutné počítat s vysokou hladinou akustického tlaku zvuku, při 

 projektování byly sníženy požadavky na max. hladinu akustického tlaku u novostavby. 

 

i)  Seznam souvisejích a podmiňujících investic 

 

Se stavbou objektu jsou spojeny úpravy okolních pěších komunikací. 

 

j)   Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

409, 410, 382, 383 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Objekt je novostavba. 

 

b)  Účel užívání stavby 

 

Objekt je užíván převážně k bydlení, v parteru jsou obchodní prostory, v druhém  nadzemním 

podlaží jsou administrativní prostory. 

 

c)   Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d)   Údaje o ochraně stravby podle jiných právních předpisů 

 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

e)   Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických     

  požadavků zabezpečující bezbariérové úžívání staveb 

 



Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 

Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové úžívání staveb. Dále je dodržena 

norma ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Všechna podlaží jsou přístupná výtahem 

splňující výše zmíněné normy. Obchodní a kancelářské prostory jsou navrženy jako 

bezbariérové. Byty jsou navrženy jako bezbariérové. Bezbariérově nejsou přístupné pouze 

terasy tří bytů. 

 

f)   Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  

  právních předpisů 

 

Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do dokumentace. 

 

g)   Seznam vyjímek a úlevových řešení 

 

Snížení požadavku na max. požadovanou hladinu akustického tlaku zvuku ve vzálenosti 

2m od budovy. 

 

h)  Návrhové kapacity stavby 

 

Zastavěná  plocha objektu:  1205 m2 

Užitná plocha objektu:    4100 m2 

Obestavěný prostor:    15 365 m2 

 

Funkční jednotky: 

 

Galerie: 183 m2 

Výstavní prostor s kavárnou: 155 m2 

Obchodní prostor: 72 m2 

Obchodní prostor: 72 m2 

Obchodní prostor: 25 m2 

Obchodní prostor: 55 m2 

Obchodní prostor: 71 m2 

Technické zázemí: 33 m2 

Technické zázemí parkování: 45 m2 

Sklad odpadů: 16 m2 

Zázemí bytového domu: 

Kancelářské prostory: 122 m2 

Kancelářské prostory: 215 m2 

Kancelářské prostory: 85 m2 

Kancelářské prostory: 92 m2 

Kancelářské prostory: 67 m2 

Kancelářské prostory: 66 m2 

Kancelářské prostory: 71 m2 

Ateliér: 59 m2 

 

2+KK: 56 m2 

2+KK: 41 m2 

2+KK: 65 m2 

3+KK: 62 m2 

3+KK: 65 m2 



3+KK: 98 m2 

4+1: 88 m2 

4+KK: 126 m2 

 

 

i)   Základní bilance stavby 

 

Výpočet bilancí stavby není součástí práce. 

 

j)   Základní předpoklady výstavby 

 

Předpokládaný termín vydání stavebního povolení: 1.10. 2015 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.3. 2016 

Předpokládáný termín ukončení stavby: 1.10. 2017 

 

k)  Orientační náklady stavby 

 

72 215 500 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 

SO 01 Polyfunkční dům 

 

SO 02 Automatický parkovací zakladač 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6.2. 2015                    Jan Strachoň 

  



dokumentace pro stavební povolení 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLYFUNKČNÍ DŮM BRNO 

Brno-Zábrdovice č.k.: 417 



 
B1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a)   Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební parcela č. 417 se nachází v městské části Brno-Zábrdovice na nároží ulic Milady 

Horákové a Francouzská.  Parcela má trojúhelníkový tvar a od nároží podél ulice Milady 

Horákové stoupá rovnoběžně s úrovní hlavní komunikace. V současnosti je parcela v 

zanedbaném stavu a využívá se pouze částečně ke garážovému stání.  Na sousední parcele 

č.409 v ulici Milady Horákové se nachází třípodlažní dům, který je ve velice špatném 

technickém stavu a je určen k likvidaci. Výstavbou nového 8 podlažního bytového domu 

na parcele č.410 se roce 2010 výrazně rozšířila ulice Francouzská, a tím se i posunula 

uliční čára stavební parcely. 

 

b)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

Na místě bylo provedeno odborné geodetické zaměření pozemku a také vytyčení 

výškových úrovní. Měření bylo zakresleno do této projektové dokumentace. Dle posudku 

výzkumu radonu v podloží je riziko nízké až nulové.  Z hlukové studie města Brna je 

zřejmá vysoká ekvivalentní hladina akustického tlaku zvuku. Ve dne bylo naměřeno > 

70dB, v noci ≤ 65 dB. 

 

c)   Stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která nejsou součástí projektu. 

 

d)   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

e)   Vliv stavby na okolí stavby a pozemku, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Posunutím uliční čáry se 

podstatně zvětší šířka komunikace v ulici Francouzské, což bude mít pozitivní vliv na 

dopravní situaci v okolí. 

 

Odvod splašků a dešťové vody je řešen přípojkou na jednotnou kanalizační stoku vedoucí 

v ulici Milady Horákové. 

 

f)   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nachází velké množství neudržované zeleně, která bude z důvodů výstavby 

a terenních úprav odstraněna. Ve vnitrobloku nad parkovacími prostory bude vysazena 

nová náhradní zeleň. 

 

g)   Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků   

  určených k  plnění funkce lesa 



 

Stavební pozemek nespadá do zemědělského půdního fondu nebo pozemek určený 

k plnění funkce lesa. 

 

h)   Územně technické podmínky 

 

Lokalita je přístupná po zpevněných komunikacích z ulic Milady Horákové a Francouzská.  

Od 3.března 2014 probíhá rekonstrukce ulice Milady Horákové s celkovou investicí ve 

výši 235 mil. Kč. Jedná se o kompletní opravu ulice od Koliště až po ulici Durďákovu. V 

rámci investice dojde k rekonstrukci vodovodních a kanalizačních přípojek, tramvajové 

tratě včetně trolejového vedení a napájecích kabelů, vozovky, chodníků a veřejného 

osvětlení. Komplexní opravu ulice doplní související akce dalších investorů: rekonstrukce 

parovodu, rekonstrukce plynovodu a nové kabelové trasy. Rekonstrukce by měla být 

dokončena v červnu 2015. 

 

i)   Věcné a časové vazby stavby 

 

Stavba polyfunkčního domu není časově ani věcně vázána na předchozí, případně 

dodatečnou výstavbu. 

 

B2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

 

Účel stavby: obchodní, administrativní, bytová 

Počet pracovníků: 35-45 

Počet bytů: 28 

Druhy bytů:  2+KK, 3+KK, 4+1, 4+KK 

Počet parkovacích stáni v objektu: 17 

Kapacita parkovacího zakladače: 55 

Užitná plocha nových prostor: 4100 m2 

 

B2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Navržené řešení vychází z uličních čar současných staveb v okolí pozemku a stávajících 

urbanistických vazeb. Vjezd do parkovacích ploch umístěných v 1NP a 1PP je z ulice 

Francouzská v úrovni veřejné komunikace. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Objekt je navržen jako monolitický 5-ti podlažní skelet se zakladačovým systémem v 

jednom podlaží pod úrovní terénu. V 1NP jsou umístěny obchodní plochy a galerie, ve 

2NP jsou umístěny administrativní plochy, které jsou přístupné z vnitřního dvora. 3-5NP je 

určeno pro bydlení.  Tvarově je budova uzpůsobena možnostem pozemku a uličních čar. 

Fasáda je řešena v bílé barvě s nepravidelným rastrem okenních prvků. 

 

B2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 



V budově jsou dva vstupy pro obyvatele bytů. Vstupy do jednotlivých obchodních ploch 

jsou z ulice Francouzské. Vstupy do administrativních ploch jsou z vnitrobloku, který je v 

úrovni 2NP a je přístupným přes průchod z ulice Francouzské. 

 

Parkování je zajištěno 17 parkovacími stáními a parkovacím zakladačem o kapacitě 55 aut. 

Vjezd do parkovacíh ploch je umístěn na ulici Francouzská v úrovní veřejné komunikace. 

 

 

B2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Bezbariérový přístup je řešen dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 389/2009 

Sb. o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Dále je dodržena 

norma ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Všechna podlaží jsou přístupná výtahem 

splňujícím výše zmíněné normy. 

 

B2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré platné normy a 

bezpečnostní předpisy, zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejích zákonů, v platném znění. 

 

 

B2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY OBJEKTŮ 

 

a)   stavební řešení 

 

Dispozice obchodních a administrativních ploch jsou navrženy jako co nejvíce variabilní, 

pouze s pevně umístěným zázemí. Dispozice jednotlivých bytů je uzpůsobena kvalitě bytů 

a velikosti jednotlivých bytů. 

 

b)   konstrukční a materiálové řešení 

 

Objekt je monolitický železobetonový skelet, v prostoru vnitřního dvora je z důvodu 

dilatace použito zdvojených sloupů. Jako zdící materiál budou použity pórobetonové 

tvárnice a příčkovky, tepelná izolace minerální vata a polystyrén. 

 

c)   mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

a)   technické řešení 

 



Objekt bude napojen na všechny dostupné inženýrské sítě, tzn. vodovod, jednotnou 

kanalizaci, plynovod a vedení nízkého napětí. Všechny přípojky budou nově budované.  

Obchodní a administrativní prostory budou vybaveny nuceným větracím systémem, který 

bude vedený v podhledu a má svou vlastní technickou místnost. 

 

b)   výčet technických a technologických zařízení. 

 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 

dokumentace, která není součástí projektu. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 

Každý byt tvoří samostatný požární úsek. Dále samostatnými požárními úseky jsou 

instalační šachty. Všechny tyto úseky jsou děleny požárně dělícími konstrukcemi. 

Schodišťový prostor je navržen jako CHÚC. 

 

b)   výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

Požární riziko a stanovení stupně požární bezpečnosti budou stanoveny odborníkem na 

požární bezpečnost a užívání staveb. 

 

c)   zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně    

  požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Navržené stavební konstrukce a stavební výrobky budou zhodnoceny odborníkem na 

požární bezpečnost a úžívání staveb. 

 

d)   zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

 

Únik z jednotlivých bytů, které tvoří samostatné požární úseky, je řešen chráněnou 

únikovou cestou. Obě CHÚC začínájí schodištěm v pátém podlaží a končí vstupem do 

ulice Francouzská. Únik z administrativních prostor, které tvoří samostatné požární úseky, 

je řešen přes schodiště propojující vnitroblok s ulicí Francouzská. Obchodní prostory mají 

únikové východy přímo do ulic Milady Horákové a Francouzské. 

 

 

e)   zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

 

Odstupové vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného prostoru budou zhodnoceny 

odborníkem na požární bezpečnost a užívání staveb. 

 

f)   zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně   

  rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 

Podzemní hydrant je navržen ve vzdálenosti do 150m. 

 

g)   zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

  cesty) 



Stavba splňuje požadavky dle ČSN 73 0802. Objekt je přístupný pro hasičský zásah z ulice 

Francouzské. Do prostoru vnitrbloku musí zásah pokračovat bez hasícího auta. 

 

h)   zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,   

  vzduchotechnická zařízení) 

 

Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 

článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 

technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy 

tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých 

se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících 

zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností, jakou má požárně dělící 

konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i změněna v dotahované části k 

vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani 

ke změně druhu konstrukce. 

U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 

ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem 

potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí 

manžet, tmelů a jiných výrobků, jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností 

požárně dělící konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-

2:2008, a to v těchto případech: 

a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto 

rozvody prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich 

celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 

1ČSN 73 0802 či ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN 

EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 73 0848), 

b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě 

a), pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a 

jsou většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je 

menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-

2:2008. Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při 

kolaudaci musí být předloženy platné certifikáty. 

 

i)   posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

 

Posouzení stavby na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními provede odborník. 

 

j)   rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 

Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek stanoví 

odborník. 

 

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a)   kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Dle předběžných výpočtů z hlediska tepelně technického hodnocení spadá budova do 

kategorie B. Součinitele prostupu tepla všech konstrukcí jsou navrženy tak, aby odpovídaly 



normě ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření 

energií. 

 

b)   posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

 

V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění . 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

Větrání prostor bytů v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez 

použití VZT a klimatizační jednotky. VZT a klimatizační jednotky jsou použity pouze v 1 

a 2NP. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní 

otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a 

projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj 

vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude 

zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byly na úrovni, která neohrožuje zdraví 

a je vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

a)   ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 

Dle mapy radonového rizika se předpokládá nízké až přechodné radonové riziko. 

 

b)   ochrana před bludnými proudy 

 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu, kde se pod úrovní 1NP nachází pouze zakladačový systém. Významné namáhání 

bludnými proudy se nepředpokládá. Ochrana před bludnými proudy je zajištěna řešením 

elektroinstalace splňujícím normu ČSN EN 5062. 

 

c)   ochrana před technickou seizmicitou 

 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena 

 

d)   ochrana před hlukem 

 

Jednotlivé byty jsou odděleny od venkovního prostoru okny s izolačním trojsklem. 

Konstrukce oddělující jednotlivé byty splňují požadavky na vzduchovou i kročejovou 

neprůzvučnost. Provoz stavby nebude přesahovat povolenou hladinu hluku a v 

navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

 

e)   protipovodňová opatření 

 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 

 

f)   ostatní účinky 



Nejsou žádné další účinky, před kterými by bylo potřeba objekty chránit. 

 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a)   napojovací místa technické infrastruktury 

 

Polyfunkční dům bude napojen na veřejný plynovod, vodovod, jednotnou kanalizaci a síť 

nízkého napětí. Všechny přípojky jsou napojeny na veřejnou síť na ulici Milady Horákové. 

 

b)   připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Z důvodu rekonstrukce přiléhající technické infrastruktury není specifikováno. 

 

 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a)   popis dopravního řešení 

 

Vjezd do parkovacích ploch je řešen z ulice Francouzská. Zásobování jednotlivých ploch 

je řešeno pomocí odstavných parkovacích stání na ulici Francouzská. 

 

b)   napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení je na stávající komunikaci v ulici Francouzská, v projektu je počítáno s 

rozšířením této komunikace. 

 

c)   doprava v klidu 

 

Součástí objektu je 17 parkovacích stání, z toho 2 pro imobilní a 55 parkovacích stání v 

zakladačovém systému. 

 

d)   pěší a cyklistické stezky. 

 

Pěší stezka v ulici Francouzská bude posunuta a rozšířena, takže dojde k jejímu 

zkvalitnění. Cyklistické stezky se v okolí stavby nenacházejí. 

 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a)   terénní úpravy 

 

Svažitá parcela je srovnána do roviny odstraněním původní zeminy. Na hranici se 

sousedními parcelami ve vnitrbloku je navržena železobetonová stěna tak, aby nebyl 

dotčen terén sousedních parcel. Technologie založení a zajištění železobetonové stěny není 

součástí řešení projektu. 

 

b)   použité vegetační prvky 

 

Nově jsou osazeny vegetační prvky oddělující pěší komunikaci od silniční na ulici 

Francouzská. Dále je navržena nová výsadba rostlých stromů v prostoru vnitrbloku. 

 



c)   biotechnická opatření 

 

Není počítáno s žádným biotechnickým opatřením. 

 

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a)   vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Provoz stavby 

neobsahuje žádnou výrobu, takže nebude docházet k žádné výrazné produkci zplodin. 

Splašková voda bude svedena do veřejné jednotné kanalizace na ulici Milady Horákové. 

Při běžném provozu se nepředpokládá zvýšení hladiny hluku. V objektu je prostor pro 

skladování odpadu, který bude odvážen odbornou firmou. 

 

b)   vliv na přírodu a krajinu 

 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 

 

c)   vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 

Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

d)   návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany   

 podle jiných právních předpisů. 

 

Na pozemku se nenacházejí žádná ochranná pásma. 

 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat 

místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a)   potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Staveniště bude na jednotlivé inženýrské sítě napojeno stavebními přípojkami. Bude 

provedeno napojení na síť nízkého napětí a vodovodní síť. K napojení na síť nízkého 

napětí bude sloužit skříň umístěná na staveništi. Ta bude napojena na síť nízkého napětí 

v ulici Milady Horákové. Připojení na vodovodní síť bude řešeno pomocí napojení na 

podzemní hydrant v ulici Milady Horákové. 

Napojení na kanalizační stoku není z důvodu použití mobilních toaletních buněk během 

výstavby nutné. 



b)   odvodnění staveniště 

 

Zhotovitel stavby je povinen zajistit při výstavbě průběžné odvodnění staveniště. Nesmí 

dojít ke zhoršení vlastností zemin na staveništi ani k poškození konstrukcí objektů na 

sousedních parcelách. Zároveň musí být respektovány příslušné vodohospodářské a 

ekologické předpisy i pro sousedící území. 

Za jakékoliv pochybení, při kterém dojde ke vzniku škod, je zodpovědný zhotovitel. 

 

c)   napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveniště je přímo přístupné pro stavební techniku jak z ulice Milady Horákové, tak 

z ulice Francouzská. Na technickou infrastrukturu bude staveniště napojeno pomocí 

provizorních připojovacích zařízení napojených na jednotlivé sítě v ulici Milady Horákové. 

 

d)   vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Při provádění zemních prací bude celý pozemek oplocen pletivem vysokým 2,5m. 

Výškové práce budou prováděny na lešení krytém sítí z polypropylenu, aby bylo zamezeno 

ohrožení chodců a aut během výstavby. 

 

e)   ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nachází několik garážových stání, která jsou určená k demolici. Veškerý 

odpad z demolice bude odvezen na příslušné skládky. Veškeré dřeviny nacházející se na 

parcele jsou určeny k pokácení. Většina současných dřevin je ve špatném stavu. Částečně 

dojde k nahrazení výsadbou nových dřevin v prostoru vnitrobloku. 

 

f)   maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

Pro provedení stavby bude nutný zábor přilehlých chodníků na ulicích Milady Horákové a 

Francouzská. 

 

g)   maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Při stavbě bude produkováno minimální množství emisí. Vzniklé odpady budou pravidelně 

odváženy na příslušné skládky. 

 

h)   bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Veškerá zemina a ornice vytěžená při zemních pracích bude odvezena na nejbližší deponii. 

 

i)   ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě bude stanovena odborníkem. 

 

j)   zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby   

  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 



Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určí odborník. Při provádění 

stavby bude vyžadována přítomnost koordinátora BOZP prováděcí firmy. Budou 

prováděna vstupní a pravidelná školení BZOP. Na celou stavbu bude dohlížet stavební 

dozor. 

 

k)   úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Nebude potřeba žádných dalších úprav pro bezbariérové užívání. 

 

l)   zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 

Při budování inženýrských přípojek bude omezena doprava na ulici Milady Horákové. Při 

samotné výstavbě bude omezen pohyb pěších na obou přilehlých chodnících. 

 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 

Potřebu speciálních podmínek a jejich stanovení provede odborník. 

 

n)   postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Předpokládaný termín vydání stavebního povolení: 1.10. 2015 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 1.3. 2016 

Předpokládáný termín ukončení stavby: 1.10. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 6.2. 2015                    Jan Strachoň 



ZÁVĚR: 

 

  Během bakalářské práce jsem si vyzkoušel přechod od architektonické studie 

k dokumentaci pro provádění stavby. Během samostatné práce i konzultací jsem se dozvěděl 

velké množství nových informací týkající se projektové činnosti a navrhování staveb. 

  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu z letního semestru školního roku 

2013/2015.  Původní myšlenku a vzhled jsem se snažil zachovat a přenést do bakalářské 

práce.     
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Anotace práce  Polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a 

Francouzská v městské části Brno-Zábrdovice. Dům má tři základní 

provozní části – obchodní a galerijní část nacházející se  v parteru domu, 

administrativní část v druhém nadzemním podlaží, která je přístupná pouze 

z vnitrobloku, a bytová část nacházející se ve třetím až pátém patře budovy. 

Nejdůležitějším prvkem návrhu je vytvoření vnitrobloku, který je na úrovni 

druhého nadzemního podlaží a zastřešuje tak prostory zázemí domu a 

parkovací plochy. Vnitroblok je přístupný pouze přes průchod z ulice 

Francouzská a je určen jako komunikační a klidová zóna pro bytovou a 

administrativní část domu. 

 Fasáda je tvořena bílou barvou a nepravidelným rastrem vysokých oken, 

který je uzpůsoben dispozici vnitřních prostor. Nároží domu je tvořeno 

prosklenou stěnou a v dalších patrech vysokými rohovými okny. Parkování 

je řešeno parkovacími místy v prostoru domu na úrovni veřejné komunikace 

a podzemním parkovacím systémem. V těsném okolí domu se nenacházejí 

žádné významné budovy. Dům svojí hmotou kopíruje uliční čáry, výškově 

je na úrovni okolních budov. 



 Svou velikostí a řešením by se tento dům měl stát významným prvkem 

ulice Milady Horákové. 

 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

 

 

Polyfunctional Building is situated on the corner of Milady Horákové street 

and Francouzská street in the city district Brno-Zábrdovice. Building has 

three main functional parts – commercial and gallery spaces on the street 

level, office spaces on the second floor, which are accessible from the inner 

courtyard and housing part which is situated on the 3rd, 4th and 5th floor. 

The most important part of the design is the creation of inner courtyard. 

Level of the courtyard is same as the level of second floor. Courtyard is 

accessible from Francouzská street through the passage. Courtyard is 

relaxing and transfer place for housing and office parts of the building.  

 Facade is white color and with irregular placement of high windows. 

Windows are placed according to the space arrangement of each flat. Glass 

wall and high corner windows are dominant parts of the corner. Parking is 

situated inside the building on the same level as public road. Automated 

parking system under the ground level is part of the parking capacity. There 

is no significant building in close distance. The building is placed according 

to existing street lines, height of the building is same as height of 

surrounding buildings.  

 Thanks to its dimensions and design, Polyfunctional building should 

become very important element of the Milady Horákové  street.  

 

Klíčová slova Polyfunkční dům, Brno, Milady Horákové, Francouzská, nároží, parter, 

obchodní plochy, administrativní plochy, byty, vnitroblok, fasáda, 

zakladačový parkovací systém 

 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Polyfunctional Building, Brno, Milady Horákové, Francouzská, corner, 

street level, commercial space, office space, flats, courtyard, facade, 

automated parking system 
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