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Abstrakt 

Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na stávající zástavbu. Leží 

mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní 

tok Ponávka. 

Architektonicky a výtvarně jde o dva zakřivené útvary, rozevírající se směrem k vodnímu 

toku Ponávce, propojené dalším nízkým zakřiveným objektem se zelenou střechou. Jednotlivé 

křivky se snaží korespondovat jak s ulicí Nové městské třídy, tak se stavební čárou ulic 

Křenová, Skořepka a Vlhká. Jižní objekt převyšuje severní objekt z důvodů navázání na 

stávající zástavbu. Ubíráním hmot, z důvodů lepšího oslunění, vznikají terasy. Fasáda je 

navržena z lehkého obvodového pláště, který umožňuje hravou kombinaci prosklených ploch 

oken s šedou výplní v rastru hliníkové konstrukce. 

Ve východní části je navrhnut předprostor se zelení a přístupovými komunikacemi pro pěší. 

Veškeré pěší trasy vně objektu jsou vydlážděny. Ve vnitrobloku je navržena skulptura, kolem 

níž jsou umístěny lavičky. 

  

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, Brno, Křenová, Nová městská třída, Skořepka, Vlhká, nárožní městský 

blok, byty, garsonky, služby, obchody, administrativa, zakladače pro automobily, nosný 

monolitický železobetonový skeletový systém, lehký obvodový plášť, zelená střecha, terasy.  

  

  

Abstract 

Multifunctional building is situated on the corner of a city block and connected to the existing 

buildings. It lies between the streets Křenová, New avenue and Skořepka. Near land is 

situated water flow Ponávka. 

Architectonically and artistically it is the two curved formations opening towards the water 

course Ponávka , connected to other low curved object with a green roof. Individual curves 

are trying to correspond as with the street New avenue, as with building boundary line of the 

streets Křenová, Skořepka and Vlhká. South building exceeds the north building because of 

the continuation to the existing buildings. With taking away material, because of better 

insolation, are created terraces. The facade is designed from a lightweight siding that allows a 

playful combination of a glazed surfaces of windows with gray fill in an aluminium raster of 

structure. 

In the eastern part in front of building is designed an area with a greenery and access roads for 

pedestrians. All pedestrian routes outside the building are paved. In the patio of a building is a 

sculpture around which benches are placed. 
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ÚVOD 
 

 

Tématem zadání je návrh novostavby městského polyfunkčního domu na místě nárožní 

proluky v blízkosti centra města. Touto bakalářskou prací má být řešena prostorová a 

hmotová návaznost na stávající stavební strukturu místa při respektování územním plánem 

navržené nové městské třídy, dále konstrukční, materiálové a provozní řešení. Funkční náplň 

je věnována bydlení a vybraným formám občanského vybavení (administrativy, obchodu a 

služeb). Celý objekt je zpracován formou studie. Pro podrobné zpracování jsem si zvolila blok 

A (západní část severního objektu). 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

 

a) identifikace stavby, stavebníka, projektanta, základní charakteristika stavby 

 

Název stavby:     Polyfunkční dům Křenová 

Místo stavby: Brno-Trnitá, poz.parcelační č. 1107/1, 1107/3-5, 1099/1, 78/7, 

78/1 

Kraj:         Jihomoravský 

Investor/stavebník:   STAVOS Brno a. s. 

Charakter stavby:    Novostavba 

Zpracovatel dok.:    studentka Jana Šrubařová, V Aleji 504 Letohrad, 

56151 

 

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby řeší stavbu polyfunkčního 

domu v Brně, na pozemkových parcelách 1107/1, 1107/3-5, 1099/1, 78/7, 78/1, pro 

STAVOS Brno a.s. Navržený polyfunkční dům s šesti až osmi podlažími (2 podzemní, 4-

6 nadzemních), s plochou jednoplášťovou střechou z části pochozí. Nosná konstrukce 

domu je železobetonový monolitický skelet. V polyfunkčním domě vznikne 21 bytových 

jednotek, kavárna, služby, obchody, administrativa a prostory pro parkování. 

  

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 

Polyfunkční dům je navržen na pozemkových parcelách čís. 1107/1, 1107/3-5, 

1099/1, 78/7, 78/1, které jsou dle Územního plánu určeny jako plochy smíšené. Využití 

pozemku, na stavbu polyfunkčního domu pro investora/stavebníka STAVOS Brno a.s., je 

řešeno smlouvou. 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Před zpracováním projektové dokumentace k provedení stavby byl proveden 

radonový a hydrogeologický průzkum. Požadavky a podmínky z něho plynoucí jsou 

zahrnuty v dokumentaci. 

Pozemek a řešený objekt bude napojen na síť veřejné komunikace zpevněnou 

komunikací z betonové dlažby. Objekt bude připojen na veřejné rozvody pitné vody, 

jednotné kanalizace, NTL plynu, elektrické energie NN a sdělovacího vedení. Uložení 

veškerých inženýrských sítí bude provedeno dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. Přeložky stávajících inženýrských sítí budou řešeny v samostatné 

projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Projektová dokumentace respektuje požadavky vlastníků a správců technické 

infrastruktury, veškeré požadavky a požadavky dotčených orgánů státní správy jsou 

zohledněny v dokumentaci, jejich doklady a vyjádření jsou součástí projektové 

dokumentace v části D. dokladová část. 

 

 



e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

V projektu byly dodrženy veškeré požadavky na výstavbu podle Vyhlášky č. 

268/2009 O technických požadavcích na stavby a je zpracován v souladu s vyhláškou 

č.501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využití území. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

 

Navržená stavba polyfunkčního domu je v souladu s platným územním plánem města 

Brna i jeho změnami. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území 

  

V tomto bodě neřešeno. 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby je 05/2013 a předpokládaný termín 

dokončení stavby je 10/2017. Doba výstavby tak bude cca 53 měsíců. Novostavba 

polyfunkčního domku bude realizována firmou STAVOS a.s. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, dále údaje o podlahové 

ploše budovy bytové či nebytové, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Plocha pozemku: 3 815 m
2 

Zastavěná plocha: 2 810 m
2
 

Plocha užitná: 12 777 m
2
 

Plocha obytná: 1 884 m
2 

Celková UP bytů: 3 048 m
2 

Celková UP obchodů + služeb + kavárny: 1 890 m
2
 

Celková UP administrativy: 1 950 m
2
 

Obestavěný prostor stavby: 54 045 m
3 

Přibližné náklady stavby: 8 000 Kč/m
3
 → 432 360 000 Kč 

Bilance bytů: 

1+KK – 7x, Ø UP: 60 m
2
 (vč. terasy) 

3+KK – 14x, Ø UP: 160 m
2
 (vč. terasy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a) zhodnocení staveniště, údaje o zařízení staveniště 

 

Místo stavby se nachází v katastrálním území Brno–Trnitá mezi ulicemi Křenová 

z jižní strany, Skořepka ze severní strany a nová městská třída podél jihovýchodní strany. 

Prostor staveniště je na pozemkových parcelách č. 1107/1, 1107/3-5, 1099/1, 78/7, 78/1, 

má rovinatý charakter terénu. Ke staveništi objektu je pěší přístup i příjezd osobními 

automobily po stávající místní zpevněné komunikaci z ulice Skořepka, která umožňuje i 

navážení stavebních materiálů a prvků nákladními automobily. Vjezd na parcelu (na 

staveniště) bude umožněn novou příjezdovou cestou, po dobu stavby pouze vysypanou 

drceným kamenivem. 

V prostoru vlastní stavby i okolo je dostatek místa pro zřízení zařízení staveniště, 

včetně vybudování otevřených nebo krytých skládek stavebního materiálu. Dočasná 

stavba: zařízení staveniště budou tvořit stavební buňky (šatna, denní místnost a místnost 

stavbyvedoucího), otevřené nebo kryté skladovací plochy, oplocení staveniště. Velikost 

zařízení staveniště – stavební buňka, skladové plochy, manipulační a komunikační 

plochy. Napojení zařízení staveniště během výstavby bude řešeno novými přípojkami 

z veřejných zdrojů vody a elektřiny v místě.  

 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Z hlediska urbanistiky nedojde stavbou k zásadním změnám využití území. Tato 

parcela je nyní využívána jako veřejné parkoviště, avšak v Územním plánu je vymezena 

jako smíšená plocha centrálního charakteru. Okolní zástavba je převážně smíšeného 

charakteru. Součástí navrhované stavby je rovněž podzemní parkoviště prostřednictvím 

zakladačů. Touto stavbou tedy tato městská část nepřijde o parkovací místa, jelikož tento 

objekt nabízí 196 parkovacích míst v zakladačích a 7 volných parkovacích stání. Vjezdy 

do zakladačů jsou umístěny ze slepé ulice Skořepky, v níž je rychlost jízdy snížena na 20 

km/h. Z této ulice jsou také navrženy vjezdy pro zásobování.  

Architektonicky a výtvarně jde o dva zakřivené útvary, rozevírající se směrem 

k vodnímu toku Ponávce, propojené dalším nízkým zakřiveným objektem se zelenou 

střechou. Jednotlivé křivky se snaží korespondovat jak s ulicí nové městské třídy, tak se 

stavební čárou ulic Křenová, Skořepka a Vlhká. Jižní objekt převyšuje severní objekt 

z důvodů navázání na stávající zástavbu. Ubíráním hmot z důvodů lepšího oslunění 

vznikají terasy. Fasáda je navržena z lehkého obvodového pláště, který dovoluje hravou 

kombinaci prosklených ploch oken s šedou výplní rastru hliníkové konstrukce. 

Ve východní části je navrhnut předprostor se zelení a přístupovými komunikacemi. 

Veškeré pěší trasy vně objektu jsou vydlážděny. Ve vnitrobloku se nachází skulptura, 

kolem níž jsou umístěny lavičky. 

 

c) technické řešení stavby, základní údaje o provozu  

 

V navrženém městském polyfunkčním domě se nacházejí funkce obchodu, 

administrativy – pronajímatelné prostory, služeb a bydlení. Celý objekt obsahuje dvě 

podzemní podlaží, v nichž se nacházejí tři úrovně zakladačů, dvě patra technické 

místnosti, rampa pro zásobování jižního objektu, ke které je umístěn výtah pro 



zásobování a k němu přiléhá schodišťový prostor s osobním výtahem. V severním 

objektu jsou umístěny především prostory pro bydlení; v 1.NP vjezdy do zakladačů, pro 

zásobování a vstupy; v jedné polovině 2. NP se nacházejí služby (kosmetika, kadeřnictví, 

manikúra, pedikúra, masáže). V prostředním jednopodlažním objektu je umístěna 

kavárna se zázemím. V jižním objektu jsou navrženy 2 patra obchodů, 3 patra 

pronajímatelných prostorů a v posledním 6. NP se nacházejí byty. Severní objekt má 4 - 5 

nadzemních podlaží a jižní objekt má 5 - 6 nadzemních podlaží. Oba mají plochou 

jednoplášťovou střechu. Spojovací objekt je pouze jednopodlažní s plochou zelenou 

střechou. 

Pro výstavbu byly zvoleny stavební materiály a prvky, které odpovídají všem 

požadavkům platných norem a nařízení, mají certifikáty či atesty o svých vlastnostech a 

nezávadnosti na okolní životní prostředí a zdraví osob. Certifikáty a atesty doloží 

stavebník při kolaudačním řízení. 

 

Konstrukční řešení objektu je založeno na následujících zásadách: 

 

- Založení je navrženo na velkoprůměrových vrtaných pilotech pažených ocelovou výpažnicí, 

které sahají až k únosné zemině (dle hydrogeologického průzkumu hloubka založení 

v rozmezí 10-12 m). Na nich je uložena bílá železobetonová vana z vodostavebního 

betonu třídy C 30/37-V4, která přenáší zatížení od sloupů nosného systému do pilot a 

zároveň slouží jako základová deska. Bílá železobetonová vana byla navržena z důvodů 

možného prosakování spodní vody. Pažení bylo provedeno pomocí dvojnásobně kotvené 

pažící milánské podzemní stěny po obvodu suterénu. U milánské stěny bude upravena 

rovinnost pro kotvení hydroizolace. Na milánskou stěnu bude celoplošně nataven 

hydroizolační asfaltový pás DEKBIT V60 S35 z oxidovaného asfaltu a nosnou vložkou 

ze skleněné rohože tl. 3,5 mm, na něj celoplošně nataven hydroizolační asfaltový pás  

DEKBIT AL S40 z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z Al folie kašírovanou 

skleněnými vlákny tl. 4 mm, oba asfaltové pásy mají horní povrch opatřen separačním 

posypem a spodní povrch separační PE fólií. 

- Nosný konstrukční systém je navržen z monolitické železobetonové skeletové rámové 

konstrukce, z betonu třídy C 30/37 a ocelové výztuže třídy B 500, o modulu 5500x6000, 

který vychází z rozměrů zakladačů. Průřezy sloupů v suterénu a v 1.NP byly navrženy 

600x400 a ve vyšších patrech 400x400. V železobetonové stropní desce o tl. 250 mm 

jsou navrženy v příčném směru skryté průvlaky. Tříramenné chodiště je rovněž 

monolitické železobetonové vetknuté do stěn železobetonové výtahové šachty tl. 250 mm 

a prostřednictvím izobloků také do keramického zdiva. V místě, mezi suterénem a 1.NP, 

schodišťových prostor je navržen ztužující železobetonový monolitický prstenec o 

průřezu 600x1000, do něhož jsou vetknuty průvlaky o průřezu 400x800, které vynášejí 

železobetonové stěny výtahové šachty. V místech dilatací jsou přidány přídavné sloupy. 

Mezi dilatační celky je vložen asfaltový pás. 

- Fasáda je řešena jako zavěšený lehký obvodový plášť z důvodů konzol vzniklých 

zakřiveným tvarem objektu. Lehký obvodový plášť je navržen z hliníkových rámů, 

jejichž svislice jsou kotveny do železobetonové stropní desky. Do každého otvoru rámu 

je vložen buď rám s otvíravým křídlem okna z bezpečnostního termoizolačního dvojskla 

(opatřen fixací otvírání do 200 mm), okno fix, nebo termoizolační sendvič, který se 

skládá z vnější skleněné tabule opatřené šedou fólií, OSB desky, tepelné izolace, 

parozábrany a sádrokartonového obkladu, který bude uložen na pozinkovaném ocelovém 

roštu. Výrobní projektová dokumentace bude zpracována v samostatném oddíle, a to 

dodavatelem lehkého obvodového pláště. 

 



- Jako vnitřní dělící zdivo a vnější obvodové zdivo byly použity tyto prvky: 

zdivo POROTHERM 40 EKO+ 248x400x238, MVC 2,5 

zdivo POROTHERM 36,5 AKU 247x365x238, MVC 2,5 

zdivo POROTHERM 30 P+D 247x300x238, MVC 2,5 

zdivo POROTHERM 25 AKU SYM  372X250X238, MVC 2,5 

zdivo POROTHERM 14 P+D 497x140x238, MVC 2,5 

- Podhledy jsou řešeny pomocí sádrokartonových desek uložených na pozinkovaném 

ocelovém roštu. Instalační dutina je primárně navržena pro rozvod osvětlení, 

vzduchotechniky a sdělovacích kabelů. 

- Souvrství střešní konstrukce je nesena železobetonovou stropní deskou o tl. 250 mm 

z betonu třídy C 30/37 a ocelové výztuže třídy B 500. Jedná se o jednoplášťovou plochou 

střechu s klasickým pořadím vrstev (HI nad TI). Vyspádování je provedeno pomocí 

spádových klínů z minerální tepelné izolace u nepochozí střechy a z polystyrenbetonu u 

pochozí střechy. U nepochozích střech je stabilizační vrstva navržena z oblázkového 

násypu a u pochozích střech z betonové tryskané dlažby uložené na terčích nebo ze 

substrátu s vegetací. Popis souvrství ploché jednoplášťové nepochozí střechy a ploché 

jednoplášťové pochozí zelené extenzivní střechy viz. Výpis skladeb. Svodná potrubí 

dešťové kanalizace jsou umístěny do jednotlivých instalačních šachet. 

 

Dimenze prvků železobetonové monolitické skeletové rámové konstrukce a prvků 

založení vychází z empirických vztahů, proto je nutné posouzení statikem. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Napojení polyfunkčního domu na dopravní infrastrukturu je provedeno novým 

sjezdem na místní komunikaci viz. situační výkres stavby. Sjezd z pozemku investora 

bude proveden s podélným sklonem z rozebíratelného materiálu - betonová zámková 

dlažba do štěrkového lože. 

Odkanalizování objektu (splaškové vody) je řešeno potrubím napojeným do stávající 

místní jednotné kanalizace, napojenou na centrální ČOV Brno. Potrubí přípojky je 

navrženo z trubek PVC- systém KG, DN 250. Dešťová voda bude zachytávána do 

plastových retenčních nádrží a využívána jako technická voda do hydrantů. Vlastní 

propojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provedou Vodovody a kanalizace 

Brno a.s. na základě předložení projektové dokumentace a objednávky investora stavby. 

Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní přípojkou, 

napojenou na stávající veřejný vodovodní řád v místě. Potrubí bude ukončeno v technické 

místnosti a to osazením vodoměrné sestavy HAWLE. Prostup potrubí milánskou stěnou, 

bílou žb vanou a skladbou podlahy je řešen vložením vodovodního potrubí do chráničky 

PVC 150. Oba konce chráničky budou utěsněny. Na osu potrubí bude připevněn vodič Cu 

4 mm
2
, který bude vodivě spojen se zemní soupravou a s vodoměrnou soupravou. Potrubí 

bude uloženo do pískového lože, obsypáno štěrkopískem a prohozenou zeminou – 

hutněnou. Vodovodní přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce. Před záhozem potrubí 

se provede tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění 

stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Vlastní propojení stávající vodovodní sítě 

s novou vodovodní přípojkou, včetně osazení vodoměrné sestavy se zpětnou klapkou 

provedou Vodovody a kanalizace Brno a.s. na základě předložení projektové 

dokumentace a objednávky investora stavby.  

Zásobování objektu požární vodou bude provedeno prostřednictvím hydrantů pro 

zásah hasičů při požáru (vnější odběrné místo požární vody)  a hadicovými systémy pro 

první zásah (vnitřní odběrné místo požární vody). Hydranty jsou umístěny v ulici 



Skořepka cca 6 m od PB 4 a zároveň cca 7,5 m od bloku A (tj. přibližně mezi blokem A a 

B) a v ulici Křenová cca 8 m od PB 1 a zároveň cca 20 m od bloku D (tj. přibližně mezi 

stávajícím objektem a blokem D). Hadicové systémy budou umístěny ve veřejných a 

společných prostorách (schodiště, chodby,…) v max osové vzdálenosti 40 m. 

Zásobování objektu plynem bude zabezpečeno přípojkou NTL plynu, napojenou na 

stávající distribuční plynovod. Potrubí bude ukončeno v nice fasády, kde bude umístěn 

hlavní uzávěr plynu (HUP) a plynoměr. Prostup potrubí milánskou stěnou, bílou žb 

vanou a skladbou podlahy je řešen vložením plynovodního potrubí do chráničky 

(ochranná trubka ocel BRALEN). Plynovodní přípojka bude uložena v nezámrzné 

hloubce do pískového lože, obsypáno štěrkopískem a prohozenou zeminou. Nad potrubí 

bude osazena výstražná folie (žlutá). Vlastní propojení stávajícího distribučního 

plynovodu s novou plynovodní přípojkou včetně osazení odběrného plynoměrného 

zařízení provede Jihomoravská plynárenská, a.s. na základě předložení projektové 

dokumentace a objednávky investora stavby. 

Zásobování objektu elektrickou energií bude zabezpečeno elektropřípojkou. V místě 

připojení bude provedena PS. Přípojka bude provedena kabelovou přípojkou z rozvodů 

NN. Elektroinstalace bude provedena tak, aby odpovídala prostředí v jednotlivých 

místnostech a vyhovovala provozu. Rozvody el. energie budou přivedeny vodiči CYKYL 

a kabely CYKY uloženými za sádrokartonovým obložením nebo pod omítkou. Intenzita 

osvětlení bude stanovena dle platných předpisů a ČSN v souladu s interiéry. Svítidla 

budou použita typová zářivková nebo žárovková.  

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4- 41. 

Základní – samočinným odpojením od zdroje, doplňková – chrániči, pospojováním. 

Objekt bude připojen na uzemnění vytvořené strojeným základovým zemničem. 

Objekt  bude napojen rovněž na místní sdělovací  a opt. kabely (TELEFONICA O2) 

pomocí přípojky sdělovacích kabelů. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Z ulice Skořepky je umístěno 5 vjezdů do zakladačů, vjezd pro zásobování a vjezd 

do 1.NP, kde je k dispozici 7 parkovacích stání. V podzemních podlažích je umístěno pět 

drah pro tři úrovně podélného zakládání. V podzemí tedy vznikne 196 parkovacích míst. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Projekt stavby je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoliv nežádoucích 

dopadů výstavby nebo provozu stavby na okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné 

technologie výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební 

materiály. 

Likvidace komunálního odpadu z bytů, obchodů a administrativy bude řešena 

vývozem kontejnerů, umístěných v 1.NP severního objektu, odpovědnou firmou (dle 

smlouvy s městskou částí Brno - Trnitá) systémem tříděného odpadu. Stavební suť 

vzniklá při výstavbě bude zlikvidována v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, tj. vytříděna, naložena na přepravní kontejner a odvezena na 

řízenou skládku inertního odpadu.  

Stavební úpravy nebudou mít dopad na kácení stromů či jiných dřevin. 

Stavbou polyfunkčního domu nedojde k záboru zemědělského půdního fondu.  

  

 



g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

 

Navazující veřejně přístupné plochy a komunikace jsou řešeny bezbariérově dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tzn. chodníky s náběhy a 

vodícími pásy (pro nevidomé), rozměry chodeb, dveří (bez prahů), manipulačních prostor 

před výtahem apod. přizpůsobené manipulaci s vozíkem. Rovněž vertikální komunikace 

– výtahy byly navrhnuty tak, aby vyhovovaly bezbariérovému užívání. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 

Před provedením projektové dokumentace byl zpracován hydrogeologický průzkum, 

z důvodů zjištění hloubky založení pilotů. Hloubky založení cca 10-12 m. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 

Před zahájením výstavby bude stavba městského polyfunkčního dům vytyčena 

oprávněnou geodetickou firmou. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

Stavební objekt polyfunkčního domu je členěn na bloky A-D (podle dilatačních 

celků). Objekt je, z důvodů různých výšek částí objektu a tedy i s různou intenzitou 

sedání, členěn na dilatační celky. Z důvodů dilatací musely být navrhnuty další přídavné 

sloupy. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby, ani provoz v objektu nebude 

vykazovat negativní účinky na své okolí. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při výstavbě musí být dodržena veškerá bezpečnostní opatření pro ochranu 

zdraví a života nejen pracovníků na stavbě, ale i všech ostatních osob. Stavební 

práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy, zejména vyhláškou 

č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, 

platnými normami a technologickými postupy. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

 

Konstrukce objektu polyfunkčního domu je navržena prostorově stabilní, únosná a 

tuhá. Za stabilní se považuje konstrukce, jestliže je zabezpečena proti překlopení, 

posunutí a nadzdvihnutí. Za dostatečně tuhou se považuje kce, která nevykazuje 

nadměrné deformace. Kce je únosná, jestliže nejsou překročena přípustná namáhání 



prvků a spojů konstrukce. Veškeré nosné prvky (základy, sloupy a stropy) je nutno 

skonzultovat s oprávněným statikem. 

 

3. Požární bezpečnost  

 

Koncepce požárně-bezpečnostního řešení objektu polyfunkčního domu je popsána v 

samostatné požárně-technické zprávě. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

 

Městský polyfunkční dům je navržen v souladu s platnými hygienickými požadavky 

ve vyhlášce č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 

pozdějších úprav, tzn. větrané místnosti, okny nebo vzduchotechnikou, dostatečné 

prosvětlení denním světlem, keramické dlažby a obklady v sociálních zařízeních, apod. 

Projekt stavby je zpracován s důrazem na minimalizaci jakýchkoli nežádoucích dopadů 

výstavby nebo provozu stavby na okolní životní prostředí. Byly voleny šetrné technologie 

výstavby, navrženy ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavební materiály. 

 

5. Bezpečnost při užívání  

 

V tomto bodě neřešeno. 

 

6. Ochrana proti hluku  

 

Objekt je řešen v teoretické rovině bez vazby na hygienické limity hluku zadané 

lokality. 

Pro mezibytovou stěnu jsem zvolila akustické zdivo POROTHERM 36,5 AKU se 

vzduchovou neprůzvučností RW= 57 dB. Minimální normativní hodnota vzduchové 

neprůzvučnosti je R´W,N= 53 dB. Při odečtení korekce 3 dB od vzduchové neprůzvučnosti 

stěny, zjistíme, že nám stěna vyhoví. 

Schodišťové železobetonové desky jsou akusticky izolované od stěn bytů pomocí 

izobloků BRONZE (podestový blok), které snižují přenos vibrací a kročejového hluku. 

Více viz. prospekt Povlakované výztuže BRONZE. 

7. Úspora energie a ochrana tepla  

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 

Fasáda objektu je provedena z lehkého obvodového pláště. Konstrukce LOP je 

tvořena z rastru hliníkových rámů, jejichž svislice jsou kotveny do železobetonové 

stropní desky. Do každého otvoru rámu jsou vkládány buď rámy s otvíravým křídlem 

okna z bezpečnostního termoizolačního dvojskla (opatřen fixací otvírání do 200 mm), 

okno fix nebo termoizolační sendvič. Sendvič se skládá z vnější tabule skla opatřené 

šedou fólíí, OSB desky, tepelné izolace tl. 160 mm, OSB desky, parozábrany a 

sádrokartonového obkladu, který bude uložen na pozinkovaném ocelovém roštu. 

Strop 1.NP severního objektu bude zateplen minerální tepelnou izolací tl. 150 mm 

pro izolaci bytů navržených v 2.NP, jelikož v 1.NP se nachází externí prostředí (vjezdy 

zakladačů, zásobování, parkovací stání). Pro přerušení tepelných mostů přes žb sloupy a 



žb stropní desku jsou sloupy 1. NP od stropu směrem dolů 0,5 m zatepleny minerální 

tepelnou izolací tl. 150 mm. 

 

Tepelná izolace: 

 LOP: minerální vlna Isover MULTIMAX 30 tl. 160 mm 

λ = 0,030 W/mK → R = 5,33 m2K/W → U = 0,18 W/m2K  

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN = 0,34 W/m2K  

VYHOVÍ 

 strop: minerální vlna Isover TF Profi 

    λ = 0,036 W/mK → R = 4,16 m2K/W → U = 0,22 W/m2K 

  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN = 0,24 W/m2K  

VYHOVÍ 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby.  

 

V tomto bodě neřešeno. 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

 

Navazující veřejně přístupné plochy a komunikace jsou řešeny bezbariérově dle 

vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Tzn. chodníky s náběhy a 

vodícími pásy (pro nevidomé), rozměry chodeb, dveří (bez prahů), manipulačních prostor 

před výtahem apod. přizpůsobené manipulaci s vozíkem. Rovněž vertikální komunikace 

– výtahy byly navrhnuty tak, aby vyhovovaly bezbariérovému užívání. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 

Stavba je chráněna před spodní vodou pomocí bílé železobetonové vany. Proti 

nerovnoměrnému sedání je opatřena piloty kotvenými do únosné zeminy. Stavbu není 

nutno chránit před radonem, agresivní spodní vodou, seismicitou či poddolováním, 

protože tato omezení řešenou parcelu neomezují. Řešený objekt ani nezasahuje do 

ochranných a bezpečnostních pásmem 

10. Ochrana obyvatelstva  

 

V tomto bodě neřešeno. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty)  

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Odkanalizování objektu (splaškové vody) je řešeno potrubím napojeným do stávající 

místní kanalizace, napojenou na centrální ČOV Brno. Potrubí přípojky je navrženo 

z trubek PVC- systém KG, DN 250. Dešťová voda bude zachytávána do plastových 

retenčních nádrží a využívána jako technická voda do hydrantů. 

 Vlastní propojení kanalizační přípojky na veřejnou kanalizaci provedou Vodovody a 

kanalizace Brno a.s. na základě předložení projektové dokumentace a objednávky 

investora stavby. 

 

 



b) zásobování vodou 

 

 Zásobování objektu pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní přípojkou, 

napojenou na stávající vodovodní síť v místě. Potrubí bude ukončeno v technické 

místnosti a to osazením vodoměrné sestavy HAWLE. Prostup potrubí milánskou stěnou, 

bílou žb vanou a skladbou podlahy je řešen vložením vodovodního potrubí do chráničky 

PVC 150. Oba konce chráničky budou utěsněny. Na osu potrubí bude připevněn vodič Cu 

4 mm
2
, který bude vodivě spojen se zemní soupravou a s vodoměrnou soupravou. Potrubí 

bude uloženo do pískového lože, obsypáno štěrkopískem a prohozenou zeminou – 

hutněnou. Vodovodní přípojka bude uložena v nezámrzné hloubce. Před záhozem potrubí 

se provede tlaková zkouška vodovodního potrubí dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění 

stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. Vlastní propojení stávající vodovodní sítě 

s novou vodovodní přípojkou, včetně osazení vodoměrné sestavy se zpětnou klapkou 

provedou Vodovody a kanalizace Brno a.s. na základě předložení projektové 

dokumentace a objednávky investora stavby.  

Zásobování objektu požární vodou bude provedeno prostřednictvím hydrantů pro 

zásah hasičů při požáru (vnější odběrné místo požární vody)  a hadicovými systémy pro 

první zásah (vnitřní odběrné místo požární vody). Hydranty jsou umístěny v ulici 

Skořepka cca 6 m od PB 4 a zároveň cca 7,5 m od bloku A (tj. přibližně mezi blokem A a 

B) a v ulici Křenová cca 8 m od PB 1 a zároveň cca 20 m od bloku D (tj. přibližně mezi 

stávajícím objektem a blokem D). Hadicové systémy budou umístěny ve veřejných a 

společných prostorách (schodiště, chodby,…) v max osové vzdálenosti 40 m. 

 

c) zásobování energiemi 

 

Zásobování objektu elektrickou energií bude zabezpečeno elektropřípojkou. V místě 

připojení bude provedena PS. Přípojka bude provedena kabelovou přípojkou z rozvodů 

NN. Elektroinstalace bude provedena tak, aby odpovídala prostředí v jednotlivých 

místnostech a vyhovovala provozu. Rozvody el. energie budou přivedeny vodiči CYKYL 

a kabely CYKY uloženými za sádrokartonovým obložením nebo pod omítkou. Intenzita 

osvětlení bude stanovena dle platných předpisů a ČSN v souladu s interiéry. Svítidla 

budou použita typová zářivková nebo žárovková.  

Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena dle ČSN 33 2000-4 41. 

Základní – samočinným odpojením od zdroje, doplňková – chrániči, pospojováním. 

Objekt bude připojen na uzemnění vytvořené strojeným základovým zemničem. 

 

d) řešení dopravy 

 

Z ulice Skořepky je umístěno pět vjezdů do zakladačů, vjezd pro zásobování a vjezd 

do 1.NP, kde je k dispozici 7 parkovacích stání (doprava v klidu). V podzemních 

podlažích je umístěno pět drah pro tři úrovně podélného zakládání. V podzemí tedy 

vznikne 196 parkovacích míst. 

Sjezd z pozemku investora bude proveden s podélným sklonem. Sjezd bude 

proveden z rozebíratelného materiálu - bet.zámková dlažba do štěrkového lože. 

  

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Pěší trasy vnějšího prostoru stavby jsou provedeny z rozebíratelného materiálu - 

bet.zámková dlažba do štěrkového lože. 



Ve východní části parcely, v předprostoru objektu, jsou navrženy zatravněné plochy 

se vzrostlou zelení. Střecha jednopodlažní kavárny je řešena jako zelená extenzivní pro 

oživení vnitrobloku. 

 

f) elektronické komunikace.  

 

V tomto bodě neřešeno. 
 

 

 

 
 

V Brně dne 1.2. 2012      ..…………………………….. 

                 podpis 

             

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ZÁVĚR 
 

Na základě zadání jsem ve hmotovém řešení vytvořila zakřivené útvary, které vytváří 

polouzavřený vnitroblok. Tyto dvě hmoty jsou propojené dalším nízkým zakřiveným 

objektem pro zmírnění hloubky vnitrobloku. Jednotlivé křivky se snaží korespondovat s 

přilehlými ulicemi. Jižní objekt převyšuje severní z důvodů navázání na stávající zástavbu. 

Ubírání hmot a orientace křivek má za cíl lepší oslunění. 

Ačkoliv se v objektu vyskytují různé funkce, zvolila jsem jednotný ráz fasády, aby objekt 

působil na okolí uceleným dojmem. Separaci funkce bydlení od forem občanského vybavení 

jsem se převážně snažila řešit oddělením těchto funkcí do samostatných objektů.  

Jelikož se neustále potýkáme s nedostatkem zeleně v centrech měst, navrhla jsem 

extenzivní zelenou střechu do vnitrobloku a travnaté plochy se vzrostlou zelení do 

předprostoru objektu. Také plánovaná revitalizace dané lokality počítá s větším množstvím 

zelených ploch. 

Zpracování této bakalářské práce pro mě bylo velice přínosné. Během řešení jednotlivých 

částí objektu jsem se dozvěděla spoustu důležitých a poučných informací. Zjistila jsem, jak se 

jednotlivé profese prolínají a navazují na sebe. Je velice důležitá jejich spolupráce (zakládání, 

statika, TZB, akustika, oslunění, tepelná technika aj.), jelikož tento objem informací a 

zkušeností nedokáže pojmout pouze samotný jedinec. A vůbec nejtěžší, je tuto veškerou 

problematiku sjednotit takovým způsobem, aby daný výsledek nebyl pouze funkční, ale i 

estetický, přehledný a příjemný pro pobyt uživatelů. 
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Anotace práce Polyfunkční dům se nachází na nároží městského bloku a navazuje na 

stávající zástavbu. Leží mezi ulicemi Křenová, Nová městská třída a 

Skořepka. V blízkosti pozemku se nachází vodní tok Ponávka. 

Architektonicky a výtvarně jde o dva zakřivené útvary, rozevírající se 

směrem k vodnímu toku Ponávce, propojené dalším nízkým zakřiveným 

objektem se zelenou střechou. Jednotlivé křivky se snaží korespondovat jak 

s ulicí Nové městské třídy, tak se stavební čárou ulic Křenová, Skořepka a 

Vlhká. Jižní objekt převyšuje severní objekt z důvodů navázání na stávající 

zástavbu. Ubíráním hmot, z důvodů lepšího oslunění, vznikají terasy. 

Fasáda je navržena z lehkého obvodového pláště, který umožňuje hravou 

kombinaci prosklených ploch oken s šedou výplní v rastru hliníkové 

konstrukce. 

Ve východní části je navrhnut předprostor se zelení a přístupovými 



komunikacemi pro pěší. Veškeré pěší trasy vně objektu jsou vydlážděny. Ve 

vnitrobloku je navržena skulptura, kolem níž jsou umístěny lavičky. 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

Multifunctional building is situated on the corner of a city block and 

connected to the existing buildings. It lies between the streets Křenová, New 

avenue and Skořepka. Near land is situated water flow Ponávka. 

Architectonically and artistically it is the two curved formations opening 

towards the water course Ponávka , connected to other low curved object 

with a green roof. Individual curves are trying to correspond as with the 

street New avenue, as with building boundary line of the streets Křenová, 

Skořepka and Vlhká. South building exceeds the north building because of 

the continuation to the existing buildings. With taking away material, 

because of better insolation, are created terraces. The facade is designed 

from a lightweight siding that allows a playful combination of a glazed 

surfaces of windows with gray fill in an aluminium raster of structure. 

In the eastern part in front of building is designed an area with a greenery 

and access roads for pedestrians. All pedestrian routes outside the building 

are paved. In the patio of a building is a sculpture around which benches are 

placed. 

Klíčová slova Polyfunkční dům, Brno, Křenová, Nová městská třída, Skořepka, Vlhká, 

nárožní městský blok, byty, garsonky, služby, obchody, administrativa, 

zakladače pro automobily, nosný monolitický železobetonový skeletový 

systém, lehký obvodový plášť, zelená střecha, terasy. 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Multifunkcional building, Brno, Křenová, New avenue, Skořepka, Vlhká, 

the Corner city block, flats, flatlets, services, shops, administrativ, stackers 

for cars, supporting a monolithic reinforced concrete skeleton system, 

lightweight siding, green roof, terraces. 
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