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Abstrakt 
  
 Koncepce objektu vychází z mnoha okolností, které tak malou parcelu determinují. 
Stavba symbolizuje tendenci zintenzivnění zástavby, avšak jako první vlaštovka se musí 
zároveň přizpůsobovat nízké zástavbě, do které je prozatím zasazena. Pro snížení kontrastu 
velikostí sousedících hmot jsou střechy novostavby zkoseny směrem k nižším budovám, 
čímž vytváří linii, která z pohledu z ulice v perspektivě zdánlivě navazuje na křivku 
tvořenou hřebeny rodinných domů v bloku.  
 Lokalizace na okraj průmyslové zóny se do stavby propisuje nejen ostrými rysy, ale 
především zvoleným materiálem, jímž je pro většinu povrchů hliník a sklo. 
 Vysoká frekventovanost obyvatel, cestujících a pracujících v tomto rozšířeném 
městském prostoru, jehož se nově stává dominantou, dává objektu i celkovou náplň. 
 
  
Klíčová slova 
 Životského, Jeronýmova, polyfunkční dům, hliník, sklo, zintenzivnění zástavby, kavárna, 
bydlení 
 
  
  

Abstract 
  
Building concept is based on many factors which determine such a small plot of land. The 
building symbolizes the tendency to intensify the development, but as the first of its kind must 
also adapt to a low area in which it is planted so far. To reduce the size of the contrast of 
adjacent materials are brand new roof slanted towards low buildings, creating a line that from 
the perspective of a street in perspective seemingly follows the curve formed ridges houses in 
the block. 
Localizing the edge industrial zones to buildings not only traced angular features, but also the 
chosen material, which is most surfaces aluminum and glass. 
High population how busy traveling and working in the expanded urban area, which becomes 
a new landmark building and gives overall charge. 
 
 
Keywords 
 
Životského, Jeronýmova, multifunctional house, aluminum, glass, reinforcing buildings, cafe, 
housing 
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Úvod:  

 

Tématem mé bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu polyfunkčního domu na 
nároží ulic Životského a Jeronýmova v Brně Židenicích. Dům je navržen tak, aby se 
přizpůsobil stávajícímu charakteru tvarování uličního prostoru a současně co nejintenzivněji 
využil malou parcelu. 

Uspořádání dispozic je výsledkem snahy o vytvoření čistých a přehledných provozů s 
co nejkratšími komunikacemi a hlavně bez vzájemných kolizí. Jedná se o veřejné vybavení 
kavárnou a květinářstvím, bytový dům se čtyřmi byty a podzemní parkování se zakladačem 
využitelné obyvateli i z okolních domů.  

Celá západní část 1. NP je ponechána pro kavárnu a květinářství, které jsou přístupné 
společným vstupem s posuvnými prosklenými dveřmi ve zkoseném nároží. Na straně kavárny 
je na stěnu pověšeno schodiště do 2. NP s galerií a spolu s na ní kolmo umístěným barem zde 
vytváří zajímavý prostor otevřený k prosklené západní fasádě. 

Zbytek 2. NP zaujímá byt, stejně jako 3. NP a 4. NP.  
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 
 

1.    IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1  ÚDAJE O STAVBĚ 

 
 Název stavby:   Polyfunkční dům v Brně 
 
 Místo stavby:  ul. Jeronýmova 225, 618 00 Brno-Židenice, Jihomoravský kraj 
 
 Předmět dokumentace: Novostavba polyfunkčního domu 
 
 Katastrální území: Židenice (611115) 
 
 Parcela číslo:  156, 157 
 

               
 

 

 

1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

 
 Vlastník parcely:  effective.cz s.r.o., Jeronýmova 946/7, Židenice, 61800 Brno 
    Mach Stanislav Ing., Piletická 50/47, Piletice, 50003 Hradec Králové 
    Zrník Tomáš Mgr., Jeronýmova 946/7, Židenice, 61800 Brno 
  
 Investor:  effective.cz s.r.o., Jeronýmova 946/7, Židenice, 61800 Brno 
  
 Stavebník:   Na základě zpracované dokumentace bude vypsáno výběrové řízení 
    dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách 

 
 
 
 
 

1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

 
 Projektant:  Václav Prchal 
    Jiráskova 397 
    Svitávka 679 32  
  
 Zodpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda 

 
 
 
 
 
 

2.    SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
 - katastrální mapa 
 - situace stávajícího stavu 
 - architektonická studie 
 - vlastní fotodokumentace a zaměření 
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3.    ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 
Zájmová parcela určená ke stavbě polyfunkčního domu se nachází v Brně, městské části Židenice, 

na nároží ulic Životského a Jeronýmova, přímo u tramvajové zastávky Životského. Jedná se o 
parcely č. 156 a č. 157 v katastrálním území Židenice (611115). V současné době je parcela č. 156 
zastavěna podél uliční čáry dvoupodlažním objektem se sedlovou střechou, který není v současné 
době využíván. Parcela č. 157 je dvorek dlouhodobě zarostlý porostem. Obě parcely mají být novou 
stavbou zcela zastavěny. 

 
Okolní zástavba je tvořena převážně jednopodlažními a dvoupodlažními rodinnými domy se 

sedlovou střechou seskupených do bloků uzavírajících ve vnitrobloku zahrady jednotlivých domů. 
Charakter zástavby narušují jen jednotlivé vyšší (tří a čtyřpodlažní) domy a především průmyslový 
areál firmy Siemens, který se rozléhá podél téměř celé protější strany ulice Životského. Řešená 
parcela sousedí ze severní strany s jednopodlažním rodinným domem a ze západní strany s úzkým 
dvoupodlažním rodinným domem zasahujícím až do hloubky parcely. 
 

Navázání parcely na dopravní komunikace je náročné, jelikož ulice Životského je zatížena hustou 
dopravou včetně tramvajové tratě a na toto vytížení je poměrně úzká. Z celkového uličního profilu 
šířky 14,8m zabírá dopravní komunikce 10,2m. Z důvodu husté dopravy zde navíc platí zákaz stání. 
Naopak ulice Jeronýmova je poměrně klidná, ale o to užší. Z celkové šířky 15m zabírá silnice 6,3m, 
přičemž doprava je tu řízena jednosměrně ve směru od ulice Životského a z profilu ulice ještě ubírá 
šikmé parkování při levém břehu komunikace. Pro pěší tak zbývají chodníky o šířce 1,6m po obou 
stranách oddělené od komunikace úzkým zeleným pásem.  
 

Pozemek se nenachází v žádném ochraném pásmu a nevztahují se na něho žádné zvláštní 
požadavky a ze strany projektu není vyžadována žádná vyjímka. 
 

 
 
 
 
 

4.    ÚDAJE O STAVBĚ 
 
 Charakter stavby:  Novostavba  polyfunkčního bytového domu 
  
 Účel užívání stavby: Trvalé bydlení, Kavárna, Květinářství 

 
 Trvalost:  Trvalá stavba 

 
 Ochrana:  Vzhledem k charakteru není vyžadována zvláštní ochrana stavby 

 
  Technické požadavky: Jsou dodrženy techn. požadavky na stavby, v objektu se nachází 
    upravitelný byt, objekt je vybaven bezbariérovým výtahem  

 Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními 
 předpisy a normami: 
 č. 499/2006 Sb. ve změně vyhl. 62/2013, o dokumentaci staveb 
 č.. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
 znění pozdějších předpisů 
 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
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 Další požadavky:  Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny a jsou  
    předloženou projektovou dokumentací respektovány 
 
 
 Seznam výjimek a úlevových řešení:  
  
    Nejsou známa žádná úlevová řešení ani výjimky 
 
 
 Kapacity obytného domu: 
 
    plocha pozemku  376 m2 
    zastavěná plocha  376  m2  
    obestavěný prostor 5105  m3  

    užitná plocha  1305  m2
 

    počet bytových jednotek 4 
    počet parkovacích stání 5 venkovních na pozemku města Brna + 15  
       v podzemním autozakladači 
       (obslužným i pro imobilní) 

 
 
 Základní bilance stavby: 

 

 Základní bilance stavby budou zpracovány odborníkem na TZB 
 v samostatném dokumentu. 

 
 

 

 Základní předpoklady výstavby: 

 

Před zahájením prací bude nutno provést podrobnou pasportizaci sousedních objektů a 
podrobný hydrogeologický průzkum. Dále je nutné provést zabezpečení staveniště jako je 
oplocení staveništní plochy a případné vyřešení omezení pohybu pro chodce. 
 

Přípravné zemní práce obsahují bourací práce stávající budovy, očištění parcely č. 157 od 
porostu a sejmutí ornice ve dvorní části. 
 

Zemní práce budou zahrnovat vykopání, zapažení stavební jámy směrem do ulice záporovým 
pažením se stříkaným betonem, očištění, konzervaci cementovým nástřikem a opětovnou 
pasportizaci podzemních stěn sousedních objektů a statické zabezpečení pozemních 
komunikací. Vytěžená zemina bude odvezena z místa staveniště na skládku.   

  
Zahájení stavby je předpokládáno v březnu roku 2016, dokončení je očekáváno v září  roku 

2017, výstavba bude probíhat bez přerušení v jednom časovém úseku. Stavba bude prováděna 
stavební firmou dle výběrového řízení dle zákona č. 137/ 2006 o veřejných zakázkách. 
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 Předpokládané termíny  stavby:  

 

  Stavební řízení a povolení stavby:  leden 2016 

  Výběrové řízení:    únor 2016 

  Zahájení stavby:    březen 2016 

  Ukončení stavby:    září 2017 

 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou 
prováděny tak, aby minimalizovaly dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající 
objekty a provozy sousedství. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů bude 
opraveno zhotovitelem. 

 
 Orientační náklady stavby: 

 
 

Bytový dům: 5105 m3 x 5910 Kč/m3 = 
 

30,17 mil. Kč 
 

 

 

5.    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
 SO 01 Polyfunkční dům 
 SO 02 Přípojka kanalizace 
 SO 03 Přípojka vodovod 
 SO 04 Přípojka vedení NN 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.    Popis území stavby 
 

1.a. Charakteristika stavebního pozemku 
 

V současné době je stavební pozemek zastavěn podél uliční čáry dvoupodlažním objektem se 
sedlovou střechou a z části je zarostlý neudržovaným porostem.  Pozemek sousedí ze severní strany s 
jednopodlažním rodinným domem a ze západní strany s úzkým dvoupodlažním rodinným domem 
zasahujícím až do hloubky parcely. 

 
Celý stavební pozemek je v rovině. Před zahájením stavby bude nutno přivést vedení 

inženýrských sítí přípojkou. Pozemek je dopravně napojen z ulic Životského a Jeronýmova. 
 

 
1.b Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 
V rámci posuzování proběhl inženýrsko-geologický, hydrogeologický a environmentální 

průzkum. Rovinný terén staveniště byl posouzen jako stabilní, výstavba objektu nebude mít vliv 
na režim podzemní vody, stejně tak podzemní voda nebude mít vliv na objekt. Objekt taktéž 
nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Parcela je tedy vhodná pro stavební činnost. 

 
Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří sedimenty terciéru – spodního tortonu, 

zastoupené zde vápenitými jíly (tégly). Kvartérní sedimenty tvoří hlinitopísčitý štěrk, překrytý 
vrstvou jemného až středního písku. Celý povrch území překrývá pleistocénní spraš v mocnosti 
3m. Hladina podzemní vody je vázaná na průlivově propustné prostředí hlinitopísčitého štěrku. 

Základové poměry lze označit jako jednoduché. Hloubku základové spáry se doporučuje 
situovat do vrstvy hlinitopísčitých ulehlých štěrků, které jsou dostatečně únosné a málo stlačitelné 
(do hloubky min. 3m). 

 
Vytyčení je provedeno v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. Pevný bod a výšková úroveň 0,000 

viz. výkresová dokumentace. 
 

1.c Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Stavba nenarušuje žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

1.d Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 

Stavba se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
 

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

 
Stavba nemá nežádoucí vliv na okolní stavby a pozemky ani nemění odtokové poměry v území. 

 
1.f Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Před zahájením stavby je nutno provést demolici stávajícího dvoupodlažního objektu, který se 

nachází na jedné ze zájmových parcel a vykácet veškerý porost a odtěžit směs sutin a ornice z druhé 
zájmové parcely. Všechen vytěžený materiál je nutno uložit na příslušné skládky. Subdodavatel pro 
tuto činnost bude vybrán v samostatném výběrovým řízení dle zákona č. 137/2006 o veřejných 
zakázkách. 

 
1.g Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa 

 
Stavební pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani neplní funkci lesa. 
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1.h Územně technické podmínky 
 

Pozemek se nachází v katastrálním území Židenice (611115). Přístup pěších na pozemek je 
zajištěn stávajícími chodníky vedoucí podél místních komunikací ulic Životského a Jeronýmova 
(viz. Koordinační situace). Pro provoz stavebních vozidel bude nutno zajistit zobousměrnění části 
ulice Jeronýmova podél zájmové parcely. 

 
Novostavba bude napojena na veřejný vodovod, rozvody NN a kanalizaci. Je nutno nově 

vybudovat vedení daných sítí k pozemku. Kanalizace bude na pozemku rozdělena na dešťovou s 
retenční nádrží a splaškovou, vzhledem k napojení na veřejnou kanalizaci, která je v této části obce 
jednotná, se budou přípojky kanalizace sbíhat v nově zbudované šachtě ještě před napojením na 
veřejnou knalizace (viz. Koordinační situace). 

 
 

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

Před zahájením samotné stavby sociálního bydlení je nutno vybudovat napojení stavby na inženýrské 
sítě – tyto budou přivedeny na pozemek staveniště. Pozemek je také napojen na přilehlou místní 
komunikaci, je tedy propojen s dopravní infrastrukturou města. Proces výstavby nijak neovlivní provoz 
sousedních objektů. 

 
Zahájení stavby je předpokládáno v březnu roku 2016, dokončení je očekáváno v září roku 2017. 

Výstavba bude probíhat bez přerušení v jednom časovém úseku. Stavba bude prováděna oprávněnou 
stavební firmou dle výběrového řízení dle zákona č. 137/ 2006 o veřejných zakázkách. 

 
 

 
 Předpokládané termíny stavby: 

 

Stavební řízení a povolení stavby: leden 2016 
Výběrové řízení:   únor 2016 
Zahájení stavby:   březen 2016 
Dokončení stavby:   září 2017 

 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce budou 

prováděny tak, aby minimalizovali dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající 
objekty a provozy sousedních objektů. Případné poškození přilehlých komunikací, ploch a povrchů 
bude opraveno zhotovitelem. 

 
Investice spojené s výstavbou a provozem areálu nese investor projektu. 

 
2.    Celkový popis stavby 

 
2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 
Navrhovaný objekt na nároží ulic Životského a Jeronýma je koncipován jako polyfunkční dům. 

Veřejnosti je určeno nároží stavby, kde je ze společného vstupního prostoru přístupné květinářství 
a kavárna, zasahující až do 2. NP. Zbytek 2. NP zaujímá byt 2 + KK. V 3. NP a 4. NP jsou 
umístěny další 3 bytové jednotky, z toho 1x 2 + KK a 2x mezonetový byt 3 + 1 a 4 + KK. Bytové 
jednotky jsou pro obyvatele přístupné z ulice Jeronýmova. 

 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Nově navrhovaná stavba bude umístěna na stávající uliční čáru se zkosením v nároží, čímž se 
přizpůsobí stávajícímu charakteru tvarování uličního prostoru a současně tak rozšiřuje nástupní 
prostor do veřejně využívané části budovy (kavárny a květinářství) z poměrně rušného nároží. 

Vstup pro veřejnost je tak umístěn na nejpříhodnějším místě na zkoseném nároží, přímo proti 
otevřenému prostoru ulice Životského kolem tramvajové zastávky při hlavním vstupu. Vstup do 
bytového domu je situován uprostřed jižní fasády z klidnější ulice Jeronýmovi. 
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Parkování pro bytový dům je řešeno podzemním zakladačem Wöhr Levelparker 570. Toto 
řešení bylo zvoleno s ohledem na přeplněnost přilehlých ulic jako řešení pro parkování nejen 
obyvatel navrhovaného domu, ale i z okolních domů. Rovněž bylo toto řešení schůdné vzhledem 
ke stísněným rozměrům parcely, neumožňující řešit podzemní parkování s autovýtahem a 
manuálním parkováním řidiči. Vjezd do zakladače je situován v jihovýchodním rohu parcely, 
čímž je odsunut jednak od ruchu pěších při nároží a současně dál od křižovatky s ulicí 
Životského, pro snížení rizika kolizních situací při vyjíždění. Do stejného místa je situován 
rovněž služební vstup se zásobováním kavárny. 

 
Součástí návrhu je i celková změna profilu ulice Jeronýmovi. Hlavní změnou je rozšíření pěší 

části ulice při navrhované stavbě. Návrh zachovává jednosměrný provoz a zužuje komunikaci na 
4m. Jižní část ulice zůstane zachována v současné podobě, pouze bude doplněna stromová alej. 
Protější strana přilehlá novostavbě bude rozšířena na úkor silnice, respektive parkovacích stání, 
která v nezorganizované podobě stejně zužovala průjezdnou šířku komunikace přinejmenším na 
navrhovanou šířku čtyř metrů. Na nároží bude pěší plocha na celou šířku čistě dlážděná.  

 
Odčlenění vstupu od silnice je zvýšeno zozšířením dlážděné plochy přes vjezd do zakladače na 

široké přechodné parkovací stání, které splňuje požadavky na parkování osob s omezenou 
schopností pohybu. K parkování imobilních je však přizpůsoben i parkovací zakladač. Odstavná 
plocha před vstupem domu je určena především pro usnadnění vyjíždění z parkovacího zakladače, 
případně pro krátkodobé stání například při zásobování kavárny, či květinářství. 

Výsledná úprava zajišťuje zklidnění provozu pěších v ulici a jejich bezpečí na úkor nejvýše pěti 
parkovacích míst při současném nejtěsnějším neúnosném využití. Ty budou nahrazeny 
parkováním zakladačem v suterénu novostavby s celkovou kapacitou 15ti vozidel. 

 
Architektonické řešení objektu vychází z několika zásadních determinantů. Hmotově se stavba 

zcela přizpůsobuje zástavbě bloku, do něhož je zasazena, se současnou snahou o co 
nejintenzivnější využití malé parcely. V podzemním a prvním nadzemním podlaží, kde je parcela 
téměř po celém obvodu obemknuta okolní zástavbou až do výšky 5,5 metru, zastavuje hmota 
celou plochu parcely. Od druhého nadzemního podlaží stavba v podstatě půdorysně kopíruje 
původní stavbu a navazuje tak na současnou blokovou zástavbu. Dimenze stavby vzešly 
především z umístění parkovacího zakladače v podzemním podlaží.  

 
Výška nároží na 4 nadzemní podlaží vychází částečně z nároku na rozšíření obytných ploch 

domu a částečně z architektonického hlediska, reflektujícím masivně vyčnívající hmotu 
čtyřpodlažního činžovního domu na opačném nároží bloku ulice Životského, ke kterému by měla 
stavba tvořit příjemný protipól. 

Pro snížení kontrastu velikostí sousedících hmot jsou střechy novostavby zkoseny směrem k 
nižším budovám, čímž vytváří linii, která z pohledu z ulice v perspektivě zdánlivě navazuje na 
křivku tvořenou hřebeny rodinných domů v bloku. Tímto způsobem vznikl tvar v podstatě 
sedlové střechy s hřebenem orientovaným úhlopříčně do nároží, který z pohledu z ulice není 
vidět. Celkově tak střechu tvoří 4 roviny setkávající se nad vnitřním zlomem horní hmoty stavby. 
Pro zmenšení měřítka je celá stavba včetně střechy rozdělena hmotou schodišťového prostoru 
obytné části domu, která je zakončena plochou střechou sloužící jako terasa největšího bytu v 
domě. 

 
Posledním ze zásadních činitelů určujících architektonický charakter stavby je lokace stavby na 

okraji průmyslové zóny, která se do stavby propisuje nejen ostrými rysy, ale především zvoleným 
materiálem, jímž je pro většinu povrchů hliník a sklo. Hliníkové fasádní kazety přecházející 
plynule z fasády na střechu sjednocují krystalické tvary budovy. Odlehčení a optické snížení a 
především proslunění poměrně hluboké dispozice kavárny i zbylých částí prvního nadzemního 
podlaží přináší objektu prosklená fasáda, která se táhne po celém obvodu jižní a západní fasády.  
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2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
 

Uspořádání dispozic je výsledkem snahy o vytvoření čistých a přehledných provozů s co 
nejkratšími komunikacemi a hlavně bez vzájemných kolizí. Jedná se o veřejné vybavení 
kavárnou a květinářstvím, bytový dům se čtyřmi byty a podzemní parkování se zakladačem 
využitelné obyvateli i z okolních domů. Rovněž se ale veškeré dispozice musely přizpůsobit 
konstrukčnímu systému, který vychází především z umístění podzemního parkovacího 
zakladače zabírajícího celou šířku parcely ve směru východo-západním při severním okraji 
parcely.  

 
Výsledné řešení ponechává pro zakladač celou šířku parcely a komunikační jádro umisťuje 

do středu dispozice, čímž zkracuje přístup k jednotlivým bytům a zamezuje kolizi vstupu do 
bytového domu s vjezdem do garáží. Ze zádveří s poštovními schránkami se tak dostáváme do 
schodišťového prostoru, odkud samostatně vede příčkou oddělené tříramenné schodiště do 
suterénu a otevřené tříramenné schodiště protažené ve směru druhého ramene do hloubky 
dispozice. Výtah je umístěn proti nástupnímu rameni hlavního schodiště v největší možné 
vzdálenosti od jižní fasády vzhledem k zakladači v suterénu. Komunikační jádro je zůženo, aby 
co nejméně ubíralo z obytných ploch bytů, a natažením na celou hloubku dispozice 
zprostředkovává prosvětlení a současně průhled a přístup do vnitrobloku, kde se ve 2NP 
nachází terasa pro obyvatele domu. Do středu dispozice bylo umístěno hygienické zázemí a 
pod dlouhým druhým schodišťovým ramenem je umístěna úklidová místnost. Krátké třetí 
schodišťové rameno je již skryto ve sníženém podhledu.  

 
Celá západní část 1NP je ponechána pro kavárnu a květinářství, které jsou přístupné 

společným vstupem s posuvnými prosklenými dveřmi ve zkoseném nároží. Ze zádveří je 
vpravo při jižní fasádě prodejna květinářství a vlevo při západní fasádě hlavní odbytový 
prostor kavárny. Oba provozy jsou odděleny šikmou betonovou stěnou kolmou ke vstupu. 
Trojúhelníkový prostor, který tak vznikl na straně květinářství je vyplněn skladem a záchodem 
s umyvadlem. Na straně kavárny je na stěnu pověšeno schodiště do 2NP s galerií a spolu s na 
ní kolmo umístěným barem zde vytváří zajímavý prostor otevřený k prosklené západní fasádě. 
„Na hrotu“ tohoto prostoru se nachází hlavní komunikační uzel. Je odsud přístupný bar a 
zázemí kavárny pro obsluhu, na druhou stranu stoupá schodiště k odbytovému prostoru ve 
druhém podlaží s galerií a v čele jsou dveře do hygienického zázemí, odkud jsou ze společné 
chodby přístupné jednotlivé hygienické místnosti a úklidová místnost. Kabiny pro osoby s 
omezenou schopností pohybu jsou řešeny samostatně. 

 
Schodišťový prostor ve 2NP odděluje akusticky kavárnu v západní části dispozice od bytu 

vyplňujícího východní křídlo. Jedná se o byt 2+kk o výměře 72m2. Schodiště je ukončeno ve 
třetím nadzemním podlaží, kde se ve východní části nachází byt totožný s bytem ve 2NP jen s 
tím rozdílem, že obývací prostor je otevřený až do šikmé střechy.  

 
Čtvrté nadzemní podlaží je již přístupné pouze jednotlivými byty, jelikož západní vyvýšenou 

část budovy vyplňují dva mezonetové byty. Toto řešení umožnilo využít plochou střechu 
schodiště jako terasu většího z mezonetů a tím rovněž snížit stínění terasy ve vnitrobloku. 
Menší mezonetový byt 3+1 o 110m2 v severní části má hlavní obytnou plochu ve třetím 
podlaží. Jižní mezonetový byt 4+kk o výměře 130m2 má hlavní obytný prostor v horním 
podlaží.  

 
 

2.4. Bezbariérové užívání staveb 
 

Parkování pro bytový dům je řešeno podzemním zakladačem, který lze obsluhovat i imobilními 
jedinci. V podzemních garážích je 15 parkovacích míst. Kavárna i květinářství je navrženo 
bezbariérově. Všechny bytové jednotky jsou bezbariérově přístupné s výjimkou mezonetového 
bytu A, jehož hlavní podlaží je přístupné pouze vnitřním schodištěm v rámci tohoto bytu. 
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2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 

Veškerá schodiště jsou opatřena madly ve výšce 1000 mm pro usnadnění výstupu po obou 
stranách, v 3. NP je schodiště zakončeno zábradlím zabraňujícím pádu. Terasa je zabezpečena proti 
pádu osob zábradlím do výšky 1000 mm. Podlahy ve venkovním prostoru jsou protiskluzové.  

 
 

2.6. Základní technický popis stavby 
 

Nosný systém budovy je kombinací monolitických železobetonových stěn po obvodu a 
železobetonových sloupů ve středu dispozice v rastru od 4,3m do 5,9m. V podzemním 
podlaží jde o obvodovou ŽB stěnu tloušťky 300mm, která současně přenáší zatížení od 
okolní zástavby a zeminy a ve středu dispozice sloupy průřezu 300x300mm. Od prvního 
nadzemního podlaží tvoří svislé nosné konstrukce po obvodu a v ose C železobetonová 
stěna tloušťky 200mm a v ose B a D jsou to sloupy průřezu 300x300mm. Sešikmení 
fasády na nároží prvního a druhého nadzemního podlaží s vynecháním rohového sloupu je 
konstrukčně vyřešeno šikmými železobetonovými sloupy o průřezu 300x800mm.  

 
Horizontální nosná konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými stropními 

křížem vyztuženými deskami o tloušťce 200mm. 
 
Konstrukci střechy tvoří monolitické železobetonové šikmé křížem vyztužené desky 

tloušťky 250mm plynule přecházející z vertikálních konstrukcí. Na nosnou konstrukci 
bude kladena parotěsná fólie a následně tepelná izolace s minerální vatou v dvojitém rastru 
z dřevěných trámků průřezu 80x100mm. Dřevěný rastr bude shora opatřen celoplošným 
bedněním z dřevovláknitých desek na pero a drážku Hofatex UD v tloušťce 35mm. 
Celková tloušťka tepelné izolace je tedy 235mm. Funkci krytiny převezme celoplošná 
hydroizolační fólie Fatrafol. Přes fólii budou do podkladního rastru kotveny latě průřezu 
60x40mm pro uchycení hliníkových kazet, které plní jen funkci estetickou. 

 
Vertikální komunikace v obytné části jsou řešeny pomocí železobetonového 

trojramenného schodiště protaženém ve směru druhého ramene vetknutého do 200mm 
silné ŽB stěny. Kratší nástupní a výstupní rameno jsou vynášeny podestami rovněž 
vetknutými do zmíněné stěny a dále patrovými stropními deskami. Schodiště v 
mezonetech je řešeno samonosnou dřevěnou konstrukcí s dřevěnými stupnicemi a 
podstupnicemi. Schodiště kavárny je jednoramenné železobetonové vetknuté opět do 
železobetonové stěny tloušťky 200mm a částečně vynášeno patrovým stropními deskami. 

 
Bytový dům je vybaven osobním výtahem Green Lift Fluitronic MRL MC 630 splňující 

požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Šachtu světlých 
rozměrů 1600x1750mm tvoří ŽB stěna tloušťky 200mm, která se spolupodílí na přenášení 
svislého zatížení budovy. Železobetonová stěna tloušťky 200mm lemující šachtu v 1NP a 
částečně v 1PP má ztužující funkci. 

 
Obvodový a střešní plášť je tvořen hliníkovými fasádními kazetami ALUBOND, které ze 

stěn na střechu plynule přecházejí. Na obvodových stěnách bude zbudován rastr z trámků 
80x100mm vyplněný minerální vatou, obdobně jak bylo popsáno u střešního systému. 
Přímo na rastr budou obvodové stěny opatřeny paropropustnou pojistnou hydroizolační 
fólii Tyvek DuPont s přelepovanými spoji. Přes fólii budou do podkladního rastru kotveny 
dřevěné latě průřezu 60x40mm, do kterých budou následně kotveny fasádní kazety. 

 
Mezi bytové příčky jsou zděny z tvarovek Porotherm 30 AKU Z. Příčky v jednotlivých bytech jsou 

zděny z příčkovek 11,5 AKU. Instalační šachty jsou zaklopeny sádrokartonem na hliníkovou 
konstrukci. Kabiny na záchodech v kavárně jsou odděleny montovanými dřevotřískovými příčkami. 

 
 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku.  U všech podlah je po 

obvodu stěn izolační pásek tl. 15 mm. Přesná materiálová a barevná specifikace podlah bude řešena 
při dokončovacích pracích s majitelem. 
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2.7. Technická a technologická 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, stejně jako likvidace  dešťových  vod. Dešťová voda je společně 
se splaškovou svedena na pozemku majitele do revizní šachty, z které jsou společně svedeny do 
jednotné kanalizace na ulici Jeronýmova. 

 
 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude zpracováno autorizovanou osobou dle zákona č. 133/1985 
Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb. a vyhlášky č. 23/2008 Sb. 
 
 
 2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

 
Veškeré konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu 

tepla. Polyfunkční dům splňuje třídu energetické náročnosti B-úsporná. 
 
 

2.10.   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 
Zásady řešení parametrů stavby a vlivu stavby na okolní prostředí 

 
Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými 

vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale také vyhovují podmínkám zdravotní 
nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolní prostředí. Stavba bude odolávat škodlivému působení 
prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody. 

Likvidace splaškových a dešťových vod je zajištěna kanalizační přípojkou. Stavba splňuje 
požadavky na osvětlení, oslunění a akustické požadavky. 

 
 

2.10.1.   Větrání 
 

Větrání bytových jednotek je zajištěno přirozeně. V kavárně a jeho zázemí je distribuce čerstvého 
vzduchu zajištěna vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v technické místnosti v zázemí kavárny. 

 
 

2.10.2.   Vytápění 
 

Vytápění je zajištěno pomocí elektrického kotle. 
 
 

2.10.3.   Osvětlení a oslunění 
 

Bude zajištěno přirozené denní osvětlení doplněné o osvětlení umělé. 
 
 

2.10.4.   Zásobování vodou 
 

Zásobování vodou je zajištěno zřízením vodovodní přípojky ke stávající inženýrské síti 
vedoucí  ulicí Jeronýmova. 

 
 

2.10.5.   Nakládání s odpady 
 

Likvidace splašků a dešťových vod je zajištěna přípojkou jednotné kanalizace. Dešťová voda je 
společně se splaškovou svedena na pozemku majitele do revizní šachty, z které jsou společně svedeny 
do jednotné kanalizace na ulici Jeronýmova. 
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Nádoby na komunální a tříděný odpad jsou umístěny v krytém prostoru u vjezdu do výtahu 
zakladače, který je přístupný z ulice Jeronýmova. Odpadbude likvidován na příslušných skládkách. 

 
 

2.10.6.   Vliv na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace pomocí přípojky. Odstranění odpadu vzniklého 
při demolici a výstavbě zajistí příslušná stavební firma odvezením na příslušné skládky, odpady v 
rámci provozu objektu budou odstraňovány v rámci svozu odpadu města Brna. 

Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně 
zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Prašnost při výstavbě bude omezena 
pomocí kropení přilehlých používaných komunikací. 

 
 

2.11.   Zásady ochrany staby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a technologie, které svými 
vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám zdravotní 
nezávadnosti aškodlivého vlivu na okolní prostředí. Stavba bude odolávat škodlivému působení 
prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a podzemní vody. 

Stavební pozemek neklade nároky na doplňková opatření proti radonu, hluku, atp. 
 
 

3.    Připojení na technickou infrastrukturu 
 

Budou provedeny přípojky na následující technickou infrastrukturu:  
Vodovod 
Vedení NN 
Kanalizace jednotná 

 
4.    Dopravní řešení 

 
Budova bude napojena na místní komunikace na ulicích Životského a Jeronýmova. Z ulice 

Jeronýmova bude vytvořen nový vjezd a 5 nových parkovacích stání. 
 

5.    Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Jelikož je pozemek zcela zastavěn, počítá se pouze s novým zatravněním a vysázením stromů 
na zešířeném vegetačním pásu na ulici Jeronýmova, který odděluje chodník od parkovacích míst. 

 
6.    Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 
Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace pomocí přípojky. Odstranění odpadu vzniklého 

při výstavbě objektu zajistí příslušná stavební firma, odpady v rámci provozu objektu budou 
odstraňovány v rámci svozu odpadu města Brna. 

 
7.    Ochrana obyvatelstva 

 
Budova neklade nároky v rámci ochrany obyvatelstva. 

 
8.    Zásady organizace výstavby 

 
Vzhledem k zastavění celého pozemku bude nutno vytvořit zařízení staveniště na sousedním 

pozemku p.č. 1148 a maximalizovat efektivitu výstavby a minimalizovat skladování na stavbě 
samotné a to zejména v prvních fázích výstavby. V první fázi – budování přípojek bude krátce 
omezen provoz na ulici kopečná. Při výstavbě je nutno dbát na bezpečí kolemjdoucí (odklonění 
chodců na druhou stranu cesty) a dočasně omezit některé parkovací staní. 

 



Závěr 
  
Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby polyfunkčního domu na ulici 
Jeronýmova v Brně, městské části Židenice, v rozsahu od architektonické studie, přes studii 
konstrukční až k projektové dokumentaci.  
Návrh veřejných funkcí v objektu reaguje na problémy místní městské části. Jednotlivé 
velikostní kategorie bytů byly zvoleny podle potřeb obyvatel města Brna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 11. 3. 2016    

         ……………..……………………. 
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Anotace práce 
 
 Koncepce objektu vychází z mnoha okolností, které tak malou parcelu determinují. 
Stavba symbolizuje tendenci zintenzivnění zástavby, avšak jako první vlaštovka se musí 
zároveň přizpůsobovat nízké zástavbě, do které je prozatím zasazena. Pro snížení kontrastu 
velikostí sousedících hmot jsou střechy novostavby zkoseny směrem k nižším budovám, 
čímž vytváří linii, která z pohledu z ulice v perspektivě zdánlivě navazuje na křivku 
tvořenou hřebeny rodinných domů v bloku.  
 Lokalizace na okraj průmyslové zóny se do stavby propisuje nejen ostrými rysy, ale 
především zvoleným materiálem, jímž je pro většinu povrchů hliník a sklo. 
 Vysoká frekventovanost obyvatel, cestujících a pracujících v tomto rozšířeném 
městském prostoru, jehož se nově stává dominantou, dává objektu i celkovou náplň. 

 

Anotace práce v anglickém jazyce 
 
 Building concept is based on many factors which determine such a small plot of land. 
The building symbolizes the tendency to intensify the development, but as the first of its kind 
must also adapt to a low area in which it is planted so far. To reduce the size of the contrast of 
adjacent materials are brand new roof slanted towards low buildings, creating a line that from 
the perspective of a street in perspective seemingly follows the curve formed ridges houses in 
the block. 
 Localizing the edge industrial zones to buildings not only traced angular features, but 

 



also the chosen material, which is most surfaces aluminum and glass. 
 High population how busy traveling and working in the expanded urban area, which 
becomes a new landmark building and gives overall charge. 
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