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 ABSTRAKT 
 

Cílem práce byl návrh novostavby polyfunkčního domu v katastrálním území Brno- 

Židenice. Na dané téma byla v předmětu AG32 zpracována studie, ze které bylo 

dále vycházeno.  

Budova se nachází na nároží ulic Nezamyslove a Táborské.  

 

Hlavním cílem při návrhu bylo vytvoření kvalitního a plnohodnotného bydlení 

i přes vysokou frekventovanost místa, na kterém se budova nachází. Tvar budovy 

vychází z uličních čar výše zmíněných ulic. Dalším zohledněným faktorem 

je kaplička přímo na spojení ulic. Navržený dům se snaží kapličku svou kubickou 

formou nepřebít ale spíše ji doplnit. Prostranství vzniklé mezi domem a kapličkou 

by se mělo stát rušnějším prostorem pro setkávání místních obyvatel. To 

je podpořeno kavárnou umístěnou v čelní části budovy, která může během léta 

expandovat do exteriéru.  

Důležitým prvkem je průchod do klidnější části ve dvoře domu, kde vzniká 

poloveřejná zóna odstíněná od ruchu ulice sloužící k odpočinku.  

 

Tato dualita je podtržena použitím fasády z tahokovu pouze ze strany ulice, která 

slouží jako stínící prvek oken. Naopak ve dvoře dům ukazuje svou mírnější formu 

pomocí bílé fasády.  

 

Různorodé výšky objektu reagují na předpoklad zvyšování zástavby 

a frekventovanost ulic. Ulice Táborská je určena tramvajové i automobilové 

dopravě, propojuje Židenice s Juliánovem a okolní zástavba postupně prochází 

rekonstrukcí, při které se zvedá výška okolních staveb. Proto je objekt z této strany 

4 patrový. Naopak ulice Nezamyslova je určena pouze tramvajovým linkám, okolní 

zástavba je z rodinných domů, které se postupně od křižovatky snižují. Z této 

strany má objekt 3 patra. Stává se tak nárožní stavbou, která uzavírá blok 

s návaznostmi na okolí. Byty v objektu jsou navrženy tak, aby pokryly požadavky 

na bydlení co nejširší skupiny možných obyvatel. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 
  

Brno, Židenice, polyfunkční dům, bydlení, beton, poloveřejný prostor, fasáda 

z tahokovu  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this thesis was a proposal of new multifunctional house in the cadastral 

area Brno-Židenice. On this topic was made proposal in the AG32 subject.  

The building is located on the corner parcell of Nezamyslova and Táborská. 

The main objective in the design was to create a high-quality and full-fledged 

housing despite the hectic place where the building is located. The shape of the 

building is based on the street lines of streets mentioned above. Another factor 

taken into consideration is the chapel right on the junction of streets. The 

proposed house is trying complement chaple by its simple cubic form. Space 

between the house and the chapel should become more busy meeting place for 

locals. This action are supported by café located in front face of the building, which 

can expand outdoors during the summer time. An important element is the 

passage to a quieter area in the yard, where there is semi-public zone shielded 

from the bustle of the street used for rest. 

This duality is emphasized by the use of expanded metal facades only from the 

street side, which serves as a shading element. Conversely, in the yard of the 

house shows its milder form using white facade. 

Diverse height of the building respond to the increasing assumption of buildings 

and busy the street. Street Táborská is intended tram and car traffic, connects 

Židenice with Julianov and the surrounding area gradually undergoing renovations 

at which raises the height of surrounding buildings. On this side object has 

4 storeys. Street Nezamyslova is only served by tram lines, the surrounding area 

are the family houses, which gradually decrease from the building. In this street 

object has only 3 floors. Proposed building becomes corner building that closes 

the block with the connection to the surroundings. Apartments in the building are 

designed to cover the widest possible the requirements for housing. 

 

KEYWORDS 
  

Brno, Židenice, polyfunctional building, housing, concrete, semipublic space, strech 

metal facade,  
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Cílem práce byl návrh novostavby polyfunkčního domu v katastrálním území Brno- 

Židenice. Na dané téma byla v předmětu AG32 zpracována studie v zimním 

semestru 2. ročníku, kterou jsem dále rozvinul a rozpracoval pro stupně projektové 

dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.  

 Jedná se o tří až čtyř podlažní bytový dům na nároží ulic Nezamyslove a Táborské. 

Dům přirozeně navazuje na uliční čáry obou ulic a uzavírá blok. Různorodé výšky 

objektu reagují na předpoklad zvyšování zástavby a frekventovanost ulic. Ulice 

Táborská je určena tramvajové i automobilové dopravě, propojuje Židenice s 

Juliánovem a okolní zástavba postupně prochází rekonstrukcí, při které se zvedá 

výška okolních staveb. Proto je objekt z této strany 4 patrový. Naopak ulice 

Nezamyslova je určena pouze tramvajovým linkám, okolní zástavba je z rodinných 

domů, které se postupně od křižovatky snižují. Z této strany má objekt 3 patra.  

Byty v objektu jsou navrženy tak, aby pokryly požadavky na bydlení co nejširší 

skupiny možných obyvatel. Parter budovy obsahuje komerční prostory a kavárnu. 
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A) Průvodní zpráva  
 
A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  
Název stavby: Dům u Kapličky - Židenice  
Místo stavby: nároží ulic Nezamyslova, Táborská, Židenice Brno, Jihomoravský kraj  
kú. Židenice  
č.p. 636/2, 636/1, 635, 634, 633 
p.č. 1382 
Charakter stavby: Novostavba  

A.1.2 Údaje o žadateli  
Vlastník parcely: statutární město Brno  
Investor: město Brno  
Stavebník: Na základě zpracované dokumentace bude vypsáno výběrové řízení dle zákona č. 
137/2006 o veřejných zakázkách  
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
Projektant: Ondřej Nečas  
Jírova 5 
628 00 Brno 

Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. 
A.1.4 Seznam vstupních podkladů  

- platný územní plán  
- katastrální mapa  
- informativní výřez z technických map, GIS  
- situace stávajícího stavu  

A.2 Údaje o území  
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území  
řešené území se nachází v KÚ Židenice, na parcelách 636/2, 636/1, 635, 634, 633. Jedná se o 
nároží ulic Nezamyslove a Táborské, kde se v současné době nachází jednopodlažní stavba. 
Parcela má rozlohu 893m2,. 
b1) dosavadní využití  
jednopodlažní objekt s oploceným dvorem v nároží sloužícím k parkování 
b2) zastavěnost území  
Objekty v nároží mají tři a více podlaží, přiléhající objekty z ulic Nezamyslove a Táborské mají dvě 
podlaží. 
c1) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované území  
Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v památkové rezervaci, památkové 
zóně, zvláště chráněném území, ani v záplavovém a ani v poddolovaném území. Realizací záměru 
nebude žádným způsobem dotčena ochrana kulturního nemovitého dědictví.  
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c2) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  
Pozemek není v ochranném pásmu význačných tras inženýrských sítí, komunikací, vodních toků 
ani železnice.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,  
Stavební dokumentace bude splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. O územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho novely č. 350/2012 Sb. S datem účinnosti  
od 1. 1. 2013.  
e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, (vyhláška 501/2006 o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů - novela 431/2012:)  
Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 501/2006 
– o obecných požadavcích na využívání území - ve znění pozdějších předpisů – novela 431/2012.  
 
Lze tedy konstatovat, že obecné požadavky na využívání území byly splněny, tzn., není třeba 
žádat o výjimku z uvedených požadovaných parametrů.  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
Neřeší se.  
g) Prováděním stavby budou dotčeny dva stavební objekty. Jedná se o sousedící budovy, dle 
katastru nemovitosti: parcela č. 1150, jedná se o bytový dům v osobním vlastnictví, a parcela č. 
1149/3, jedná se o budovu ZUŠ, ve vlastnictví statutárního města Brna. Bude také omezen 
provoz na ulici Kopečná.  
 
 
A.3 Údaje o stavbě  
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
novostavba na zastavěném území  
b) účel užívání stavby,  
Polyfunkční objekt – Budova slouží pro bydlení a v parteru se nachází kavárna se zázemím 
a dvě komerční jednotky 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
trvalá  
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),  
Stavba nepodléhá žádným zvláštním předpisům. Nejedná se o kulturní památku ani jinak  
chráněnou budovu.  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, (vyhláška 268/2009 o technických 
požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a vyhláška 
398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb)  
Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 
268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a současně také v souladu s 
požadavky vyhlášky 398/2009.  
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Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 268/2009 ve znění pozdějších předpisů:  
1. Pozemek svými vlastnostmi umožňuje realizaci stavby  
2. Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí odpovídá platným předpisům  
3. Navržená stavba nemá negativní vliv na zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí  
4. Stavba ani její provoz nebudou zdrojem nadměrného hluku, ani stavba není žádným stávajícím 
zdrojem hluku ohrožována  
6. Bezpečnost při užívání stavby je dána prováděním pravidelných kontrol a revizí instalovaných 
zařízení.  
7. Stavba je navržena s ohledem na úsporu energií a ochrany tepla  
9. Stavba bude zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu vedeného v ulici Táborské a 
Nezamyslove splaškové vody budou odváděny do stok na ulicích Táborská a Nezamyslova 
10. Vliv stavby při výstavbě i provozu na životní prostředí je minimální.  
11. Požadované místnosti jsou prosvětleny a vytápěny.  
 
f) Navrhované kapacity stavby:  
zastavěná plocha: 752 m2  

obestavěný prostor: 8629m3  

užitná plocha: 2728 m2  

počet funkčních jednotek k bydlení: 12 (1+kk celkem 4, 2+kk celkem 3, 3+kk celkem 1, 4+kk 
celkem 4)  
počet funkčních jednotek: 3- 1 kavárna, 2 pronajímatelné komerční prostory  
 
A.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO1-1 - Novostavba Polyfunkčního domu  
Kanalizační přípojka  

  Vodovodní přípojka  
Plynovodní přípojka  

              Přípojka nízkého napětí 
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B.1. Popis území stavby: 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt je umístěn na rovinaté parcele v Brněnské městské části Brno – Židenice na nároží ulic 
Táborská, Nezamyslova. V současné době se na parcele nachází jednopodlažní budova se sedlovou 
střechou a před ní oplocený dvůr sloužící jako parkoviště. Na nároží stojí kaplička římskokatolické církve. 
Ta není objektem řešení. Mezi kapličkou a objektem se nachází vzrostlá lípa a stromořadí v ulici 
Nezamyslově. V ulici Táborské i Nezamyslově sousedí objekt s dvoupodlažními bytovými domy se 
sedlovou střechou.   

.    
   

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů) geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 
Z hlediska záměru novostavby byl měl být zajištěn:  

1) radonový průzkum, 
2) převzetí IGP sondy z GEOFONDU  

  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

nespecifikovaná 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště se nenachází v poddolované oblasti ani v záplavové oblasti. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Daná stavba nebude mít žádné negativní vlivy na okolní stavby ani pozemky. V nejbližším okolí 

se nenachází vodní tok.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Asanována bude současná stavba na parcelách zmíněných v Průvodní zprávě zprávě. 

 



 

10 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Území je obslouženo dopravní a technickou infrastrukturou a zůstanou zachovány, rozšířen o 
chodníky z veřejné komunikace. Ze severní a jižní strany bude objekt napojen na Jednotnou kanalizaci, 
rozvod pitné vody, rozvod nízkotlakého plynu a elektřiny NN dle dokumentace B01. 

V místě vjezdu do podzemního patra pro automobily bude upraven chodník do ulice Nezamyslove. 
Parkovací místa v ulici Táborské budou ponechány.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou stanoveny žádné časové vazby stavby. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Jedná se o novostavbu Polyfunkčního domu s provozem kavárny a komerčních jednotek 
v parteru. Další nadzemní patra obsahují obytné jednotky. V podzemním podlaží se nachází 
parkovací místa pro obyvatele objektu. 
zastavěná plocha:   752 m2  

obestavěný prostor:   8629m3  

užitná plocha:   2728 m2  

počet funkčních jednotek k bydlení: 12 (1+kk celkem 4, 2+kk celkem 3, 3+kk celkem 1, 4+kk 
celkem 4)  
počet funkčních jednotek: 3- 1 kavárna, 2 pronajímatelné komerční prostory 

 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
Objekt obsahuje celkem 12 bytových jednotek a to:  8 jednotek do 100m2 a 4 bytové jednotky nad 100m2. 
Provoz kavárny je o ploše 170 m2. Počet funkčních jednotek k bydlení: 12 (1+KK celkem 4,2+kk celkem 3krát, 
3+kk celkem, 4+kk celkem 4)  
 
Viz výkresová část  

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

1. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

A.2. Řešené území se nachází v jihovýchodní části městské části Židenice. Budova se nachází v nároží ulic 
Táborské a Nezamyslove. Tvar půdorysu navazuje v obou částech na uliční čáru stávajících objektů. Dimenze 
budovy jsou zvoleny s ohledem na okolní budovy v nároží ulic a sousedících objektů 
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1. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového  

A.3.  
 
Architektonické řešení vychází ze uličních čar Táborské a Nezamyslove. Objekt je tvořen dvěma dílčími 
částmi, každé přístupné z jedné z ulic. Části jsou odděleny půdorysným uspořádáním v 1NP, kde vzniká 
průchod do vnitrobloku. 
Hmota do ulice Táborské je zvolena čtyřpodlažní do nižší a méně frekventované Nezamyslove pouze 
třípodlažní. V obou obytných částech se používají vodorovně orientovaná okna. V parteru jsou výpně otvorů 
zvoleny spíše s převažujícím svislým směrem pro vizuální oddělení dvou funkcí budovy. Fasáda je tvořena 
dvěma vrstvami. První je standartní silikátová omítka bílé barvy. Druhá je předsazená fasáda z tahokovu , 
která poskytuje stínění fasády a oken.  Před okny jsou instalovány tahokovové stínící prvky které jsou 
z interiéru ovladatelné pomocí elektromotorů. Touto možností pohybu vzniká široká variabilita vzhledu 
fasády objektu.  
V rámci zadání byl vyřešen předprostor mezi navrženou budovou a kapličkou. Původně neupravená plocha 
byla zpřístupněna pro veřejnost. V rámci návrhu je prostor dlážděn a osazen městským mobiliářem a zelení. 
Vnitroblok je od uličního prostoru oddělen průchodem v 1NP. Toto rozdělení prostorů by mělo vytvořit 
klidnější polosoukromou část pro obyvatele domu ale i návštěvníky kavárny.  
 
 

B.2.3  

B.2.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba je přístupná z obou ulic,k ve kterých se rozkládá. Každá obytná část má vlastní vstup. V 1NP 
se nachází doplňkové skladovací prostory, prostory pro skladování odpadu přístupné z exteriéru. Kavárna 
má vstup pro zaměstnance z ulice Nezamyslove. Provoz obsahuje přípravnu, sklady potravin, nápojů a 
potřebného vybavení a hygienické zázemí pro personál i pro návštěvníky. Z ulice Nezamyslove je možný 
vjezd přes autovýtah do 1PP, kde se nachází parkoviště pro obyvatele domu, z obou bytových částí je 
přístupné vnitřními schodišti a výtahem. 2.-4. nadzemní podlaží obsahují bytové jednotky. 

B.2.5 Bezbariérové užívání stavby. 

 
Návrh domu odpovídá požadavkům na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

S bezbariérovým užíváním stavby se uvažuje, a to ve všech  návrhových prostorách. Návrhy 
přístupnosti pro bezbariérové užívání vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, a jsou dodrženy. 

Bezbariérovost je zaručena díky výtahu s minimálními rozměry kabiny 1500x1100mm pro imobilní, 
parkovacímu stání podle normativních podkladů, dveřím bez prahu a toaletami pro imobilní v 1NP v rámci 
provozu kavárny. 

 

B.2.6 Bezpečnost při užívání stavby 

Budou dodrženy nařízení vyhlášky č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
stanovuje   NV 101/2005 Sb. 
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Ochrana zdraví při práci bude splňovat nařízení vlády 361/2007 Sb. ze dne 12. Prosince 2007, 
kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci, Změna: 68/2010Sb.  

B.2.7 Základní charakteristika objektů 

1. Stavební řešení 

Jedná se o  železobetonový kombinovaný systém s dozděnými vnitřními příčkami. 
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2. Konstrukční a materiálové řešení 

1. Zemní práce 

Před prováděním stavebních prací budou v území vytyčeny veškeré 

podzemní sítě za účasti jejích správců. Zemina z výkopů bude odvezena 

na skládku. Následně bude odstraňována zemina do hloubky jednoho 

podzemního podlaží. Výkopové práce a technologie budou navrženy 

specialistou. Výkopová jáma bude odvodněna . 

2. Základy 

Objekt bude založen na základové desce tl. 400mm z vodostavebního 

betonu na pilotách o průměru 600mm sahajících do úrovně únosné 

zeminy dle geologického průzkumu. Základová spára je navržená nejníže 

v úrovni -4,900m u dojezdu autovýtahu. 

3. Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí je kombinace stěnového systému žb 

obvodových stěn a železobetonových průvlaků a sloupů 350x350mm. 

Některé části konstrukce budou předepnuty. 

4. Vodorovné nosné konstrukce 

Nosné konstrukce stropu budou vetknuté jednosměrně vyztužené 

železobetonové spojité desky o tloušťce 140mm  

5. Schodiště 

Hlavní schodiětě jsou v objektu dvě, každé přísluší jednomu vstupu 

z ulice. Schodiště jsou monolitická železobetonová s výtahovou šachtou 

v zrcadle. Uložení schodišť je provedeno pomocí zvukově izolačních 

nosníků bronze.  
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6. Střecha  

Nosná konstrukce střechy je tvořena železobetonovou deskou tl. 

140mm, na ní je souvrství střechy s asfaltovými hydroizolačními pásy. 

Pro snížení statického zatížení jsou spádové vrstvy z tepelné izolace EPS. 

7. Tepelně izolační opatření  

Budova je obalena tepelně izolační vrstvou z minerální vaty s podélným 

vláknem Isover. Tepelná izolace je kotvena kontaktně pomocí lepení a 

hmoždinek. Spodní stavba je izolována pomocí XPS . 

8. Podlahy 

Podlahy jsou v objektu odlišné podle situace a umístění v objektu. 

V obytných prostorech se používají vinylové dílce, v společných 

prostorách především keramická dlažba. Terasy jsou řešeny betonovou 

dlažbou na rektifikačních podložkách. 

9. Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou navrženy jako dřevohliníkové  prvky od firmy 

Slavona. Okna jsou vybavena izolačním trojsklem a dosahují hodnoty 

Uw=0,72w/m2K. Vnitřní dveře jsou z děrovaných CDF desek a jsou 

potaženy javorovou dýhou případně laminátem v šedé barvě. 

 

3. Mechanická odolnost a stabilita 

Budova je založena na vrtaných železobetonových pilotách o průměru 600mm.  
 

Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
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1. Technické řešení 

2. Výčet ostatních technických zařízení 

 

 

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. 

1. Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Je přesně specifikováno v požárně bezpečnostním řešení část D.1.3. 

2. Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Je přesně specifikováno v požárně bezpečnostním řešení část D.1.3. 

3. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Je přesně specifikováno v požárně bezpečnostním řešení část D.1.3. 

4. Zhodnocení evakuace osob včetně únikových cest 

5. Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

6. Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení B.2.9  
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7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

8. Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodová potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

9. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 

10. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

1. Kritéria tepelně technického hodnocení 

2. Energetická náročnost stavby 

3. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není řešeno. 

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

komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 

osvětlení, zásobování vodou, odpadů, apod. – a dále zásady řešení vlivu 

stavby na okolí, vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 
 
 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

1. Napojovací místa technické infrastruktury dle původního stavu 
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B.4. Dopravní řešení 

1. Popis dopravního řešení 

Budova je propojena pěšími cestami z veřejné komunikace. Parkoviště je přístupné z ulice 
Nezamyslove autovýtahem.  

2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

3. Doprava v klidu 

4. Pěší a cyklistické stezky 

Nejsou obsahem tohoto projektu. 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

1. Terénní úpravy 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

1. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, voda, odpady a půda 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby byly co nejvíce eliminovány negativní účinky 
stavby na životní prostředí. Realizace stavby ovlivní mírně životní prostředí prašností, hlukem a otřesy. 
Použitím stavebních mechanismů a udržováním čistoty vozidel hlavně při výjezdu vozidel ze staveniště, 
dodavatel maximálně sníží přechodný negativní vliv stavby na své okolí. V blízkosti stavby se nevyskytují 
zdroje ani ohniska nákaz. Území není nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými 
exhalacemi. Potenciální provozní vliv hluku je s ohledem na okolí bráno jako vyhovující. 

Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť. 
Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, 
který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – vyhláška č. 503/2004 Sb. 

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v přestavovaném objektu nebude jakákoliv výrobní 
činnost zásadně ovlivňující životní prostředí.  

2. Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

V dané lokalitě se nenachází žádné chráněné prvky  

3. Vliv stavby na soustavu chráněných území NATURA 2000 

V dané lokalitě se nenachází území NATURA 2000. 
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4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení, podmínky nebyly stanoveny. 

5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah a omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Žádná pásma nejsou stanovena.  

6. posouzení akustických podmínek 

Akustika celkové stavby je řešena převážně vlastnostmi použitých materiálů. V dalším stupni PD 
bude kladen důraz na normové hodnoty vybraných zařízení VZT, chlazení, tak aby dané hodnoty nebyly 
překročeny.  

Nebylo třeba speciálně řešit, neboť se nijak nenavyšuje akustická zátěž, dle navržených nových 
výrobků, které budou splňovat Požadavky na zvukovou izolaci stěn dle ČSN EN 717-1, a dále také 
požadavky uváděné v normě ČSN 73 0532 : 2010. 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Kvalita materiálu a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Při všech pracích je třeba dbát 

na dodržování příslušných bezpečnostních předpisu, zvláště pak vyhlášky c.324/l 990 Sb. Českého úřadu 
bezpečnosti práce. K zajištění bezpečnosti práce a provozu skladovacích zařízení sypkých hmot musí být 
dodržována pravidla vypracovaná na základě vyhlášky č. 12/1995 Sb.MPSV. 

Požární bezpečnost pracoviště musí být zajištěna ve smyslu vyhlášky C. 55/1996 Sb. a zákona č. 133/1985 
Sb. ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a vyhlášky č. 21/1996 Sb. Požadavky na bezpečnost práce musí být 
zapracovány do technologických předpisů. Při všech pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané 
vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a požadavky ze strany investora a orgánu činných ve státní 
správě), technologické postupy, ustanovení dotčených norem, tento posudek a následující projekt. Pochybnosti, 
změny, rozpory nebo nové skutečnosti konzultujte, prosím, s projektantem. V opačném případě nelze za 
uplatněné řešení nést zodpovědnost. Technologický postup pro bourací, montážní a další práce z hlediska 
bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb, §4, odst. 3. 

 
V případě nepředvídané situace je nutno k řešení přizvat autora budoucí projektové dokumentace. Na 

stavbě bude řádně veden stavební deník, ve kterém bude za každý den provedený zápis s podpisem stavebního 
dozora investora. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při práci bude využívána elektrická energie i z veřejné přípojky. Spotřeba obou sítí bude podružně 
měřena a účtována realizační firmě. Podrobnosti bude případně řešit až další stupeň dle doplňujícího 
požadavku investora a dodavatele stavby. 

2. Odvodnění staveniště 

Nebude odvodnění staveniště.  
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3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na vnější dopravní infrastrukturu zůstává beze změn.  

4. Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

Výstavba nijak neovlivní okolní stavby ani jejich pozemky 

5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

neřešeno 
 

6. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Stavba nebude vyžadovat speciální zábory pro staveniště. 

7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu stavby musí odpovídat platným zákonům a 
předpisům, zejména zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb – dle pozdějších novelizací.  

Odpady musí být likvidovány pouze osobami oprávněnými k provozu zařízení, k využívání, 
odstranění nebo ke sběru a výkupu odpadů.  

Během výstavby dojde ke vzniku odpadu, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně 
likvidován na stavbě – viz. odstavec níže. 

Během výstavby stavebních objektů a provádění stavebně-montážních prací mohou vznikat 
následující odpady: 

8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Podrobná bilance zemních prací bude řešeno v dalším stupni PD. Jedná se především o výkopové 
práce: deponie bude provedena na jiném místě, dosud nepscifikováno 

9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vše bude prováděno dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce pro daný druh 
pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně otestované s osvědčením o hygienické 
nezávadnosti pro určený typ použití. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a 
požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 
požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.  

Pojízdné trasy kolem objektu budou pravidelně čištěny od staveništního prachu popř. spadlých 
materiálů. 

Během výstavby dojde ke vzniku odpadu, který bude pravidelně odvážen na skládku nebo odborně 
likvidován na stavbě - viz. odstavec výše. 

Nedojde ke zhoršení životního prostředí. Úpravy a stavební konstrukce v objektu jsou navrženy z 
běžných materiálů a konstrukcí.  

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 
tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší. 
Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
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Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny.  

Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky. 
Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku. 
Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru stavenišť, zejména 

z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 
Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 

185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, 
který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna – vyhláška č. 503/2004 Sb. 

 
 
Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák.č. 

258/2000 Sb. 
 

10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

I. Práce bourací, rekonstrukční  

11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavbou nebude nijak dotčeno bezbariérové užívání stávajících staveb. 

12. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nebude vyžadovat speciální opatření v tomto smyslu. 

13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

  Speciální podmínky nejsou stanoveny. 
 
 

 
 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 
dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně budou-
li zjištěny skutečnosti, které nebyly objektivně známy při provádění přípravných a projekčních pracích.  

 

14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termín 

Stavba bude zahájena - 
Dílčí termíny zde nejsou stanoveny. 

Závěr 

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM CHRÁNENÝM PLATNÝMI ZÁKONY. NESMÍ BÝT BEZ 
PREDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA KOPÍROVÁNA, ROZMNOŽOVÁNA, UPRAVOVÁNA A 
ZPRÍSTUPNENA JINÝM FYZICKÝM NEBO PRÁVNICKÝM SUBJEKTUM ČI JINAK ZNEUŽÍVÁNA. VÝŠE UVEDENÉ 
PLATÍ MIMO JINÉ I PRO POUŽITÍ DOKUMENTACE V RÁMCI STYKU S ÚRADY ČINNÝMI VE STAVEBNÍM RÍZENÍ, S 
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ORGÁNY STATNÍ SPRÁVY, SE SPRÁVCI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, VE VÝBEROVÉM ŘÍZENÍ, ATD. DOKUMENTACE 
NESMÍ BÝT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ BEZ PREDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA MODIFIKOVÁNA 
NEBO POUŽITA CELÁ NEBO JEJÍ CÁST K VYTVORENÍ JINÉ DOKUMENTACE PRO STAVBU NEBO ČÁST STAVBY 
NEBO ZMĚNY STAVBY. 

 
 
 
V Brně dne 1.2.2017  Ondřej Nečas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Výsledkem mé práce je návrh novostavby polyfunkčního obytného domu. Vzhledem 

k nevhodně řešené konstrukci v původní studii došlo k významným jak 

konstrukčním tak dispozičním změnám. Čistě sloupový skelet byl nahrazen 

kombinovaným konstrukčním systémem, byly lépe vyřešeny instalační šachty a s 

nimi také dispozice jednotlivých bytů. Základní hmota stavby a její vyznění bylo 

upraveno o poznání méně. Při řešení jsem si uvědomil jednotlivé technické a 

profesní sounáležitosti v daných stupních projektové dokumentace. Práce mi 

poskytla zkušenosti, které mohu v budoucnu upotřebit.  
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Abstrakt práce  Cílem práce byl návrh novostavby polyfunkčního domu v katastrálním 

území Brno- Židenice. Na dané téma byla v předmětu AG32 

zpracována studie, ze které bylo dále vycházeno.  

Budova se nachází na nároží ulic Nezamyslove a Táborské.  

Hlavním cílem při návrhu bylo vytvoření kvalitního a plnohodnotného 

bydlení i přes vysokou frekventovanost místa, na kterém se budova 

nachází. Tvar budovy vychází z uličních čar výše zmíněných ulic. 

Dalším zohledněným faktorem je kaplička přímo na spojení ulic. 

Navržený dům se snaží kapličku svou kubickou formou nepřebít ale 

spíše ji doplnit. Prostranství vzniklé mezi domem a kapličkou by 

se mělo stát rušnějším prostorem pro setkávání místních obyvatel. To 

je podpořeno kavárnou umístěnou v čelní části budovy, která může 

během léta expandovat do exteriéru. Důležitým prvkem je průchod 

do klidnější části ve dvoře domu, kde vzniká poloveřejná zóna 

odstíněná od ruchu ulice sloužící k odpočinku.  

Tato dualita je podtržena použitím fasády z tahokovu pouze ze strany 



ulice, která slouží jako stínící prvek oken. Naopak ve dvoře dům 

ukazuje svou mírnější formu pomocí bílé fasády.  

Různorodé výšky objektu reagují na předpoklad zvyšování zástavby 

a frekventovanost ulic. Ulice Táborská je určena tramvajové 

i automobilové dopravě, propojuje Židenice s Juliánovem a okolní 

zástavba postupně prochází rekonstrukcí, při které se zvedá výška 

okolních staveb. Proto je objekt z této strany 4 patrový. Naopak ulice 

Nezamyslova je určena pouze tramvajovým linkám, okolní zástavba je 

z rodinných domů, které se postupně od křižovatky snižují. Z této 

strany má objekt 3 patra. Stává se tak nárožní stavbou, která uzavírá 

blok s návaznostmi na okolí. Byty v objektu jsou navrženy tak, aby 

pokryly požadavky na bydlení co nejširší skupiny možných obyvatel.  

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The aim of this thesis was a proposal of new multifunctional house 

in the cadastral area Brno-Židenice. On this topic was made proposal 

in the AG32 subject.  

The building is located on the corner parcell of Nezamyslova and 

Táborská. 

The main objective in the design was to create a high-quality and full-

fledged housing despite the hectic place where the building is located. 

The shape of the building is based on the street lines of streets 

mentioned above. Another factor taken into consideration is the 

chapel right on the junction of streets. The proposed house is trying 

complement chaple by its simple cubic form. Space between the 

house and the chapel should become more busy meeting place for 

locals. This action are supported by café located in front face of the 

building, which can expand outdoors during the summer time. 

An important element is the passage to a quieter area in the yard, 

where there is semi-public zone shielded from the bustle of the street 

used for rest. 

This duality is emphasized by the use of expanded metal facades only 

from the street side, which serves as a shading element. Conversely, 

in the yard of the house shows its milder form using white facade. 

Diverse height of the building respond to the increasing assumption 

of buildings and busy the street. Street Táborská is intended tram and 

car traffic, connects Židenice with Julianov and the surrounding area 

gradually undergoing renovations at which raises the height 

of surrounding buildings. On this side object has 4 storeys. Street 

Nezamyslova is only served by tram lines, the surrounding area are 

the family houses, which gradually decrease from the building. In this 

street object has only 3 floors. Proposed building becomes corner 

building that closes the block with the connection to the surroundings. 

Apartments in the building are designed to cover the widest possible 

the requirements for housing. 
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