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Abstrakt 

 

 Městský polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Francouzská v 

Brně - Zábrdovicích. Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími 

trojúhelníkovými konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem probíhajícím všemi 

podlažími objektu. To umožnilo vytvořit otevřené nároží, které vytváří průhledy do různých 

stran. V prvním podlaží je navržena občanská vybavenost ve formě pronajímatelných prostor 

přístupných z vnitřní pasáže nebo z venkovních prostor, ve druhém podlaží je navržena 

kavárna, prostory pro administrativu a byty, to se opakuje také ve třetím podlaží a čtvrté a 

páté podlaží je vyhrazeno pouze pro bytové prostory. Na objektu se kombinují jednoduché 

materiály - bílá omítka a prosklená fasáda, doplněna ozeleněnými vertikálními stěnami u 

schodišť  a zelenými stínícími panely. 

  

Klíčová slova 
 
  Polyfunkční dům, Brno, Milady Horákové, Francouzská, nároží, prosklená fasáda, 

podlaží, zelená střecha, konzola, piloty, prodejna, administrativa, byt, automatický parkovací 

systém. 

  

  

Abstract 

 
 City multifunctional building is located on the corner of Milady Horákové street and 

Francouzská street in Brno - Zábrdovice. The building is designed as a compact mass and is 

completed with triangular cantilevers that are carried by an oblique pillar - it passes of every 

story of the building. This enabled to create open corner, which generates many vistas. There 

are public amenities on the first floor - rentable space  (accessible through interior passage or 

exterior),  café is designed on the second floor. There is also administration and flats - this is 

common for second, third and fourth floor, the fifth floor is only flats. There are only plain 

materials on the building - white plaster, glass façade and vertical gardens near staircases. 

There are green shading panels too. 

 
  

Keywords 

 

 Multifunktion house, Brno, Milady Horákové street, Francouzská street, corner, glass 

facade, floor, vegetation roof, console, piles, shop, administrative, flat, automatic parking 

system. 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Veronika Vacenovská Městský polyfunkční dům Brno. Brno, 2014. 28 s., 69 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. 

Vedoucí práce doc. Ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny použité 

informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 6.2.2015  

  

  

  

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

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Veronika Vacenovská  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Ráda bych poděkovala vedoucím  mé bakalářské práce v názvem Městský polyfunkční dům v 

Brně doc. Ing. arch. Naděždě Menšíkové a Ing. Karlu Šuhajdovi Ph.D.  za pomoc a veškeré 

rady, které mi pomohli při zpracování této bakalářské práce. 

Poděkování patří také mé rodině a přátelům za pomoc a podporu. 



Obsah: 

a) titulní list 

b) zadání VŠKP 

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

d) bibliografické citace VŠKP podle CSN 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 

i) seznam použitých zkratek a symbolu 

m) seznam příloh 

n) popisný soubor závěrečné práce 

o) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 

 



Úvod: 

 

 Tématem bakalářské práce je návrh městského polyfunkčního domu v části Brně - 

Zábrdovicích na nároží ulice Milady Horákové a Francouzská. Hlavní myšlenkou práce bylo 

vytvořit objekt, který zpříjemní a zatraktivní celé nároží a zároveň ho ponechá otevřené a 

svým tvarem se přizpůsobí svažitému okolnímu terénu.  

 Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými 

konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem probíhajícím všemi podlažími objektu. To 

umožnilo vytvořit otevřené nároží, které vytváří průhledy do různých stran. V celkové hmotě 

objektu jsou vytvořeny terasy ubráním hmoty v severozápadní části, kde vytváří výhled na 

Brno a do zeleně Dětské nemocnice a vybíháním hmoty ven ve východní části. Uprostřed 

objektu je vytvořen poloveřejný prostor ve formě atria trojúhelníkového tvaru, který 

respektuje celkovou formu objektu. V prvním podlaží je navržena občanská vybavenost ve 

formě pronajímatelných prostor přístupných z vnitřní pasáže nebo z venkovních prostor, ve 

druhém podlaží je navržena kavárna, prostory pro administrativu a byty, to se opakuje také ve 

třetím podlaží a čtvrté a páté podlaží je vyhrazeno pouze pro bytové prostory. Parkování je 

navrženo v objektu pomocí zakladačů, které jsou v tomto případě jediným ideálním řešení. 

 Bakalářská práce složená že čtyř částí popisuje technickou stránku objektu. 
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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 a) Název stavby:  Městský polyfunkční dům v Brně  

 

 b) Místo stavby:  Milady Horákové, 602 00 Brno, katastrální území Brno, č.k.: 417 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 Údaje o stavebníkovi nejsou známy - jedná se o studii 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 

 Jméno a příjmení:  Veronika Vacenovská 

 Bydliště:   Očovská 26, Hodonín 695 01  

 Zodpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda Ph.D.  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

 - architektonická studie 

 - katastrální mapa 
 - stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  

 vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 269/2009  Sb. o 
 obecných poţadavcích na vyuţívání území ve znění pozdějších předpisů, příslušné 
 ČSN 

 

A.3 Údaje o území 

 

 a) Rozsah řešeného území 

 

 Řešeným územím je nároţí ulice Milady Horákové a ulice Francouzské, pozemek č. 

 417, částečně zastavěný garáţemi, na zbytku pozemku se nachází pouze náletová 

 zeleň. 

 

 b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

 Parcela se nenachází v památkové ani přírodní zóně, chráněném území ani záplavové 

 oblasti.  
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 c) Údaje o odtokových poměrech 

 

 Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území.  

 

 d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

 Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města Brna.  

 

 e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

 rozhodnutí nahrazující a nebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v 

 rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

 podmiňujících změnu v uţíván stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

 dokumentací 

 

 Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací města Brna  

 

 f) Údaje o dodrţení obecných poţadavků na vyuţití území 

 

 Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 

 znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 269/2009 Sb. o obecných poţadavcích na 
 vyuţívání území.  

 

 g) Údaje o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 

 Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
 dotčených orgánů a správců sítí.  

 

 h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy ţádné výjimky a úlevová  

 opatření na řešenou stavbu.  
 

 i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy ţádné.  

 

 j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

 nemovistostí) 

 

  parcely č.: 409, 410, 413  

 stavba - obousměrná komunikace na ulici M. Horákové- vlastník město Brno 

 stavba - obousměrná komunikace na ulici Francouzská - vlastník město Brno  
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A.4 Údaje o stavbě 

 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního domu, připojen na stávající 

 inţenýrské sítě, vybudování zpevněných ploch pro chodce a parkování, návaznost na 

 dopravní komunikaci (na ulici Francouzská - vlastník město Brno) 

 

 b) Účel uţívání stavby 

 

 První podlaţí slouţí převáţně jako občanská vybavenost - pronajímatelné prostory se 

 vstupy z pasáţe nebo přímo z exteriéru, ve druhém podlaţí je navrţena kavárna, 

 administrativní prostory a prostory pro byty. To se opakuje i ve třetím podlaţí, ve 

 čtvrtém a pátém podlaţí jsou navrţeny pouze bytové prostory. V suterénu je navrţen 

 automatický parkovací zakladač. 

 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba  

  

 Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou.  

 

 d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá ţádná ochrana pozemku 
 podle jiných právních předpisů.  

 

 e) Údaje o dodrţení technických poţadavků na stavby a obecných technických 

 poţadavků zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb  

 

 Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou 62/2013 Sb. o dokumentaci 

 staveb a rovněţ v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby. 
 Objekt je bezbariérově přístupný dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických 

 poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb.  
 

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

 právních předpisů 

 

 Projektová dokumentace respektuje veškeré technické podmínky všech dotčených 
 orgánů. Stavba nepodléhá poţadavkům vyplývajících z jiných právních předpisů.  
 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy ţádné výjimky a úlevová  
 řešení. 
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 h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, uţitná plocha, 

 počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uţivatelů/pracovníků apod.)  

 

 Plocha pozemku: 1 580,00 m2  

 Zastavěná plocha: 1 240,50 m2  

 Celková uţitková plocha: 3 696,11 m2 

 Obestavěný prostor: 18 297,375 m3  

 Občanská vybavenost: 860,10 m2  

 Administrativa: 340,85 m2 

 Obytná funkce: 1 331,06 m2  

 Komunikační a technické prostory: 1 164,10 m2  

 Počet bytů: 18 

 

 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

 vodou, celkové produkované mnoţství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

 náročnosti budov apod.) 

 

 Výpočet bilance stavby není součástí práce  

 

 j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)  

 

 Zahájení výstavby se předpokládá v květnu roku 2015 a doba výstavby se odhaduje na 
 15 měsíců. 

 Stavba není členěna na etapy, bude provedena jednorázově. 
 
 Navrţená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běţný postup výstavby:  

 - terénní úpravy 
 - zaměření a vytyčení objektu 

 - výkopy, základy 
 - hrubá stavba 
 - plochá střecha 

 - příčky 
 - podlahy 

 - kompletace vnitřních rozvodů, kompletace fasády 
 - dokončovací stavební práce 
 - okolní zpevněné plochy 

 

 k) Orientační náklady na stavbu 

 

 Cena je stanovena hrubým odhadem na 125 885 940 Kč s DPH 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

 

 SO 01 - novostavba polyfunkčního domu  

 SO 02 - automatický parkovací zakladač  

 SO 03 - kanalizační přípojka 
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 SO 04 - přípojka silového vedení NN 

 SO 05 - plynovodní přípojka 

 SO 06 - přípojka sdělovacího vedení 

 SO 07 - přípojka vodovodního potrubí 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

 Městský polyfunkční dům  se nachází na nároţí ulice Milady Horákové a 

 Francouzská. Pozemek, kde je plánována výstavba městského polyfunkčního domu, je 

 momentálně ve vlastnictví města Brna. Nachází se zde částečně vyuţité garáţe, které 

 je potřeba před zahájením stavby odstranit. Protoţe se zbytek pozemku dnes nijak 

 nevyuţívá, je v poměrně zanedbaném stavu. Napojení objektu na dopravní 

 infrastrukturu je navrţeno z ulice Francouzská, konkrétně se jedná o východní stranu.  

 

B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Městský polyfunkční dům doplňuje občanskou vybavenost v části Brna - Zábrdovice, 

 nabízí prostory pro administrativu a moţnost pronájmu 18 bytů. Parkování je řešeno 

 zakladači.  

 

 Plocha pozemku: 1 580,00 m2  

 Zastavěná plocha: 1 240,50 m2  

 Celková uţitková plocha: 3 696,11 m2 

 Obestavěný prostor: 18 297,375 m3  

 Občanská vybavenost: 860,10 m2  

 Administrativa: 340,85 m2 

 Obytná funkce: 1 331,06 m2  

 Komunikační a technické prostory: 1 164,10 m2 

 Počet bytů: 18 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

 Polyfunkční dům je zasazen do svaţitého terénu na nároţí ulic a vytváří 

 trojúhelníkovou hmotu, která je orientována na světové strany tak, ţe respektuje uliční 

 čáru území ze všech stran, která se mírně zalamuje na ulici Francouzská. Podlaţnost 

 objektu vychází ze stávajících objektů v okolí, má doplnit celkovou strukturu místa a 

 působit otevřeně a vzdušně především v nároţí ulic. V místě navrhovaného objektu se 

 na hlavní ulici Milady Horákové napojuje více ulic z různých stran a kaţdá z nich má 

 jinou výškovou úroveň, proto je objekt řešen formou teras a kaţdá část a strana 

 navrhovaného objektu navazuje a doplňuje vţdy konkrétní výšku jiţ stávající 

 zástavby. 
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 b) architektonické řešení - kompozice tvarového, materiálového a barevného řešení 

 

 Objekt je řešen jako kompaktní hmota doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými 

 konzolami, které jsou vyneseny šikmým sloupem probíhajícím všemi podlaţími 

 objektu. To umoţnilo vytvořit otevřené nároţí, které vytváří průhledy do různých 

 stran. V celkové hmotě objektu jsou vytvořeny terasy ubráním hmoty v severozápadní 

 části, kde vytváří výhled na Brno a do zeleně dětské nemocnice, a vybíháním hmoty 

 ven ve východní části.  Uprostřed objektu je vytvořen poloveřejný prostor ve formě 

 atria trojúhelníkového tvaru, který respektuje celkovou formu objektu. Celé atrium je 

 uzavřeno skleněnou fasádou s průběţně probíhajícími pavlačemi s přístupem do 

 jednotlivých bytů. Aby byl zachován příjemný pohled do zeleně z okolních 

 vyvýšených míst je zde navrţena zelená nepochozí střecha, která se opakuje vţdy v 

 kaţdém podlaţí, kde je navrţena terasa. Na objektu se kombinují jednoduché 

 materiály - bílá omítka a prosklená fasáda, doplněna ozeleněnými vertikálními stěnami 

 u schodišťových prostor a zelenými stínícími panely v bytových jednotkách a 

 administrativě. Celá hmota má působit čistě a elegantně, p rosklené části mají vytvářet 

 průhledy objektem a zjemnit dojem kompaktní hmoty.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 

 Do objektu se dá vstoupit několika vstupy, vţdy podle účelu části stavby. Na 

 jihovýchodní straně se vstupuje do pasáţe s obchody a dá se projít aţ do prostoru 

 strojovny vzduchotechniky a TZB. Z pasáţe se vstupuje do jednotlivých obchodů a 

 hygienického zázemí pro zaměstnance.  

 Na jihovýchodní straně se nachází také vstup po tříramenném schodišti nebo výtahem 

 do kavárny ve druhém nadzemním podlaţí s terasou přístupnou po stejném schodišti 

 ve třetím nadzemním podlaţí.  

 Z jiţní strany objektu se vstupuje do samostatně zásobovaných obchodů, poţárního 

 schodiště obsluhující obytnou část objektu a do autovýtahu k zakladači.  

 Na východní straně se nachází vstup do obytné části domu a konkrétně ke schodišti, 

 kolem kterého se nachází úloţné prostory a kočárkárna.  

 Ze severozápadní strany se vstupuje ke schodišti, které obsluhuje rehab ilitační 

 centrum a administrativní prostory v objektu, které se nachází ve druhém a třetím 

 nadzemním podlaţí.  

 Další vstup do objektu je navrţen ve druhém nadzemním podlaţí, přístupném po 

 terénním schodišti, kudy vstoupíme do poloveřejného atria, odkud jsou zpřístupněny i 

 některé byty. Po otevřeném schodišti v atriu nebo výtahem jsou přístupné další bytové 

 jednotky aţ do pátého nadzemního podlaţí, kde se nachází i poloveřejná terasa určená 

 ke společnému uţívání nájemníky domu.  
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B.2.4 Bezbariérové užívání staveb 

 

 Všechny funkce v objektu splňují normy pro bezbariérové uţívání staveb.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání staveb 

 

 Při návrhu objektu byly dodrţeny všechny poţadavky pro bezpečné uţívání celé 

 stavby. Stavba je navrţena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím uţívání 

 nebo provozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

 nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

 Během uţívání stavby budou dodrţeny veškeré příslušné legislativní předpisy.  

 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

 

 Konstrukční systém objektu je navrhován jako ţelezobetonový skelet rozdělený na dvě 

 modulové části, které vychází z atypického půdorysu objektu. Ţelezobetonový skelet 

 tvoří sloupy čtvercového půdorysu, které vytváří v prvním nadzemním podlaţí hustou 

 síť. 

 Pod částí objektu je navrţeno zakladačové parkování, které vyuţívá světlé rozměry 

 modulu.  

 Z důvodů poţadavků na osvětlení objektu je objekt od druhého nadzemního podlaţí 

 řešen jako pavlačový, tedy s otevřeným atriem. Sloupy jsou od druhého nadzemního 

 podlaţí aţ do posledního - pátého nadzemního podlaţí v této části atria vynechány.  

 V severovýchodní části je ţelezobetonový skelet doplněn stěnovým systémem, který 

 umoţňuje vytvořit ustupující terasy a dostatečně podepřít konstrukci.  

 Jihozápadní část objektu tvoří dlouhá trojúhelníková konzola, která je podepřena 

 atypickým sloupem kruhového půdorysu, který je nakloněn pod úhlem 70° a probíhá 

 všemi podlaţími. Celý objekt je ztuţen schodišťovými nosnými stěnami, které vytváří 

 ve dvou částech ztuţující jádra.  

 Navrţené hlavní konstrukční prvky jsou řešeny jako ţelezobetonové (viz. ods t. výše.), 

 které jsou podle vyuţití prostoru buď vyzděny nebo je zde pouţit skleněný zavěšený 

 plášť. Vyzdívka bude opatřena bílou omítkou, která bude kontrastovat s navrhovanou 

 zelenou střechou a vertikální zelenou stěnou, která je navrţena na prosklené fasádě u 

 poţárního schodiště a schodiště do administrativní části.  

 Střešní konstrukce vytváří terasy pro jednotlivé byty a střídá se zde pochozí plocha, 

 která tvoří terasu, s oddělenou nepochozí zelenou střechou.  

 Ve druhém nadzemním podlaţí je navrţen v atriu poloveřejný prostor řešený jako 

 zahrada, který je doplněn otevřeným schodištěm se skleněnými stupni. Ostatní 

 schodiště v objektu jsou řešena z pohledového betonu.  

 Zábradlí schodišť, teras a pavlače jsou navrţena z dvojitého bezpečnostního skla 

 uchyceno bodovým systémem do ţelezobetonové desky.  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 

 a) Technické zařízení 

 

 Navrhovaný objekt bude zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 

 přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace 

 splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových 

 vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Plynem bude objekt zásoben z 

 veřejného plynovodu. Vytápění je navrţeno teplovodní. Veškeré sítě budou napojeny 

 do hlavního kolektoru na ulici Milady Horákové. V některých částech budovy je 

 navrţena nucená výměna vzduchu případně klimatizace.  

 

 b) Výčet technických a technologických zařízení 

 

 Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíţe popsána v dílčích částech 

 projektové dokumentace. Především se jedná o výtahy, vzduchotechniku, výměník, 

 atd. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Viz samostatná část dokumentace o poţárně bezpečnostním řešení stavby. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

 Viz energetické zhodnocení stavby. V projektu není navrţen ţádný alternativní zdroj 

 energie. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí, 

zásady řešení parametrů stavby 

 

 Větrání je v převáţné většině objektu zajištěno přirozeně. Tam, kde to není moţné, 

 například v prostoru prodejen je navrţena klimatizace. V prostorách hygienických 

 zařízení je navrţeno podtlakové větrání.  

 Prosvětlení a oslunění místností je v souladu se všemi normami a prosklené plochy 

 objektu dostatečně zajišťují přirozené osvětlení místností. Oslunění obytných místností 

 objektu jsou taktéţ v souladu s normou.  

 Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu 

 elektroinstalace. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

 a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

 

 Na staveništi nebylo provedeno radonové měření.  

 

 b) Protipovodňová opatření 

 

 Stavbou nevznikají nároky na protipovodňová opatření.  

 

 c) Ochrana před hlukem 

 

 Navrhovaný objekt se nachází na poměrně rušné ulici a bude muset odolávat 

 zvýšenému uličnímu hluku. Tomu bude zabráněno pouţitím běţného protihlukového 

 opatření. V navrhovaném objektu nebude instalován ţádný zdroj vibrací a hluku.  

 

 d) Ostatní účinky 

 

 Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrţeným 

 hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrţenými 

 obvodovými konstrukcemi a střechou.  

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu je navrţeno z ulice Milady Horákové, 

 kde se nachází kolektor se stávající sítí technické infrastruktury.  

 

B.4 Dopravní řešení 

 

 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je navrţeno z ulice Francouzská, 

 konkrétně se jedná o východní stranu.  

 Přímo u objektu je navrţeno kolmé parkovací stání u přilehlé komunikace ulice 

 Francouzská, další parkování je navrţeno v podzemích prostorech objektu, které je 

 řešeno  autozakladači. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

 Při výstavbě objektu je důleţité upravit terén a provést výkopové práce. Objekt je 

 řešen tak, ţe navazuje na stávající terén, proto nebudou nutné výrazné změny ve spádu 

 pozemku. 

 Na pozemku se momentálně nachází pouze náletová zeleň, která bude muset být 

 odstraněna a v okolí stavby bude nahrazena novou zelení.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

 Stavba nebude mít zásadní vliv na ţivotní prostředí, nejedná se o stavbu, která by 

 znečišťovala ovzduší nebo mohla jiným způsobem kontaminovat okolní půdu.  

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů 

ochrany obyvatelstva 

 

 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohroţení budou 

 vyuţívat místní systém ochrany obyvatelstva.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

 Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat 

 podle nařízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

 o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce 

 zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v 

 chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb 

 a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.  

 Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 

 č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 

 (vyhláška MŢP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodrţovat 

 bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních 

 poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu 

 materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Při provádění stavby se 

 musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodrţovat všechny předpisy a vyhlášky 

 týkající se provádění staveb a ochrany ţivotního prostředí a dále předpisy o 

 bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běţné staveništní odpady, které 

 budou odváţeny na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby 

 angaţované v realizaci stavby budou uţívat mobilní WC. S veškerými odpady, které 

 vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími 

 vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je 

 moţno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních 

 materiálů budou odváţeny na řízené skládky k tomu určené.  

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 9.1.2015      Vacenovská Veronika A4A2  



Závěr: 

 

 V průběhu práce na bakalářském projektu jsem mnohem víc porozuměla veškeré 

problematice v oblasti navrhování staveb, využívala jsem znalosti získané v průběhu studia, 

které jsem ještě více rozšířila. Také mi velmi pomohli konzultace jednotlivých částí projektu 

v různých profesích z oblasti stavebnictví. 

 Bakalářský projekt vychází z ateliérového projektu ze školního roku 2013/2014 

letního semestru. Hlavní myšlenku projektu jsem v maximální možné míře dodržela, zaměřila 

jsem se převážně na vyřešení složitějších detailů stavby a technického provedení celého 

projektu. 
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Anotace práce Městský polyfunkční dům se nachází na nároží ulic Milady Horákové a 

Francouzská v Brně - Zábrdovicích. Objekt je řešen jako kompaktní hmota 

doplněna vybíhajícími trojúhelníkovými konzolami, které jsou vyneseny 

šikmým sloupem probíhajícím všemi podlažími objektu. To umožnilo 

vytvořit otevřené nároží, které vytváří průhledy do různých stran. V prvním 

podlaží je navržena občanská vybavenost ve formě pronajímatelných 

prostor přístupných z vnitřní pasáže nebo z venkovních prostor, ve druhém 

podlaží je navržena kavárna, prostory pro administrativu a byty, to se 

opakuje také ve třetím podlaží a čtvrté a páté podlaží je vyhrazeno pouze 

pro bytové prostory. Na objektu se kombinují jednoduché materiály - bílá 

omítka a prosklená fasáda, doplněna ozeleněnými vertikálními stěnami u 

schodišť  a zelenými stínícími panely. 

 

 

 

 

 

 



Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

City multifunctional building is located on the corner of Milady Horákové 

street and Francouzská street in Brno - Zábrdovice. The building is designed 

as a compact mass and is completed with triangular cantilevers that are 

carried by an oblique pillar - it passes of every story of the building. This 

enabled to create open corner, which generates many vistas. There are 

public amenities on the first floor - rentable space  (accessible through 

interior passage or exterior),  café is designed on the second floor. There is 

also administration and flats - this is common for second, third and fourth 

floor, the fifth floor is only flats. There are only plain materials on the 

building - white plaster, glass façade and vertical gardens near staircases. 

There are green shading panels too. 

 

Klíčová slova 

 

Polyfunkční dům, Brno, Milady Horákové, Francouzská, nároží, prosklená 

fasáda, podlaží, zelená střecha, konzola, piloty, prodejna, administrativa, 

byt, automatický parkovací systém. 

  

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Multifunktion house, Brno, Milady Horákové street, Francouzská street, 

corner, glass facade, floor, vegetation roof, console, piles, shop, 

administrative, flat, automatic parking system. 
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