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Abstrakt 
 

Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. 

Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické 

sousedstvím různých funkcí. Zároveň se uvažuje s plánovanou novou městskou třídou. Areál 

určený k přestavbě je v současné době využíván jako stavební dvůr. 

 Navržená stavba se skládá ze dvou objektů a je na pozemku situována tak, aby vytvářela 

městský blok. Hlavní budova, stejně tak jako vedlejší, je navržena jako čtyřpodlažní, avšak je 

podstatně větší. V objektu se nachází hlavní galerie, výrobní prostory s vlastním příslušenstvím, 

stravovací provoz, administrativa a parkoviště. Přístup k jednotlivým výrobním jednotkám je 

z venkovních pavlačí. 

Dominantním prvkem směrem k městské třídě je předstěna z tahokovu, která má 

estetickou a psychologickou funkci. Mezi budovami vzniká vnitřní dvůr, který bude sloužit 

k zásobování.   

 

Klíčová slova 

Objekt pro malé a střední podnikání, Brno, Kšírova, výrobní prostor, sklad, kancelář, zázemí, 

stravování, podzemní garáže, sklo, tahokov   

  
 

Abstract 

The Bachelor thesis focuses on small and medium-size enterprise (SMEs) premises 

situated near the Kšírova Street in Brno. The construction area is to be found in the city district 

Horní Heršpice. The nearest surroundings are characterised by a multifunctional neighbourhood. 

At the same time, the new planned city district is taken into consideration. The area intended for 

reconstruction has recently served as a builder´s yard. 
 The designed construction is composed of two buildings and its location on the plot enables it to 

form a city block. Although both, the main and the adjacent building are designed as four-storey 

buildings, the main building is significantly larger. Main gallery, production areas with facilities, eating 

facilities, management and a car park are to be found in the main building. The access to individual 

production units is from outside back porches. 

 The perforated metal sheet front wall facing the city district constitutes a chief element having 

aesthetic and psychological functions. There is an inner yard between the two buildings that is going to be 

used for supplying. 

 
  

Keywords 

Small and medium-size enterprise (SMEs) premises; Brno; Kšírova; production area; store; 

office; support; board; underground garages; glass; perforated metal sheet 
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Úvod  

Zadáním práce bylo vytvořit pronajímatelný objekt pro malé a střední podnikání, 

který by umožňoval flexibilitu a změnu uživatelů včetně proměnlivosti plošných 

nároku na jejich výrobní činnosti. V souvislosti se změnou hospodářského prostředí 

dochází k vymístění ekonomických aktivit z intravilánu města.  

Suburbanizace přináší řadu problémů, zejména ohrožení příměstského přírodního okolí, 

nehospodárné budování nové technické infrastruktury, dopravní problémy atp. Jedním z prostředků, 

jak zamezit tomuto trendu, je využití degradovaných území uvnitř města, tzv. „brownfields“.  

V urbanizovaném prostředí nelze umístit jakékoli aktivity. Proto je výhodné zavádění 

takových komerčních aktivit, které nezatěžují životní prostředí exhaláty a dopravou, 

umožňující bezprostřední kontakt s obytnými funkcemi a službami. 



1 
 

 



2 
 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 1/2012                    Tereza Hozová 

  



5 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 



8 
 



9 
 

 

 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 



11 
 

 



12 
 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 
 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby pronajímatelného objektu pro malé a 

střední podnikání na ulici Kšírova v Brně v rozsahu od architektonické studie, přes studii konstrukční 

a stavební část projektové dokumentace až k řešení architektonického detailu.  
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(z důvodu utajení v něm obsažených informací) 

4.      Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b zákona č. 111/ 

1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k němu povinen a oprávněn ze 

zákona. 

  

  

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

  

1.      Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jednom vyhotovení 

obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 

2.      Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí autorským 

zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem o archivnictví, v 

platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3.      Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních stran, s plným 

porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.  

4.      Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

  

  

  

V Brně dne: 27.1.2012. 

  

  

  

………………………………………..                    ………………………………………… 

Nabyvatel                                                                   Autor 

  


