
 
 

 

  



 
 

 

 

Studijní program  B3503 Architektura pozemních staveb  

Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3501R012 Architektura pozemních staveb  

Pracoviště  Ústav architektury  

 

Student  Osvald Vrtílek  

Název  Polyfunkční dům na Francouzské v Brně  

Vedoucí práce 
Ústav architektury  

Ing. arch. Jan Májek, Ph.D.  

Vedoucí práce 
Ústav pozemního stavitelství  

Ing. Radim Kolář, Ph.D.  

Datum zadání  4. 10. 2019  

Datum odevzdání  31. 1. 2020  

V Brně dne 4. 10. 2019  

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 
 

Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 

v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36. Na základě této studie student 

vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby navržené 

v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové 

a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině zimního semestru vedoucím 

bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, 

půdorysy, řezy, pohledy...) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může být 

zastoupen detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou 

zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z ARC 

v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. všech dodatku 

a příloh. 
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a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 
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Bakalářská práce vychází z architektonického návrhu v rámci ateliéru ve druhém ročníku 

bakalářského studia. 

Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. 

V návrhu se tedy nachází lukrativní, univerzální administrativní prostory - jsou umístěny 

ve 2NP a 3NP a jsou vzájemně propojeny samostatným schodištěm a kancelářským 

prostorem se světlou výškou přes obě podlaží. 

V dalších nadzemních podlažích se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. První 

obsahuje dvě ložnice a prostornou společenskou místnost. Druhý byt je mezonetový, 

má tři ložnice a celkově disponuje prostornějšími místnostmi. Každý z bytů má svůj 

sklepní prostor v podzemí. 

Místo stavby se nachází v centru Brna na ulici Francouzská, která navazuje na ulici 

Milady Horákové. Na místě se současně nachází jednopodlažní objekt, který nahradil 

původní bytový dům a v ulici díky tomu vznikla proluka mezi ostatními vícepodlažními 

domy. 

Návrh se snaží svojí formou dodržet zásady okolní zástavby nejen venkovními prostory 

pro jednotlivé byty, ale také návaznost na odskok uliční čáry – na ten reaguje dům svojí 

formou jak z ulice, tak ze zahrady.  

Polyfunkční dům, obytný dům, byt, administrativa, office, Francouzská, Brno, Zábrdovice, 

proluka, podzemní garáž, zakladač, podsklepený, železobeton, mezonet  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

The Bachelor‘s Thesis is based on the architectural study completed during the second 

year of the bachelor‘s studies. 

Its aim was to design an apartment building with second use by my choice. My design 

contains lucrative, multifunctional office space - it is situated on the second and the third 

floors, which are connected to each other by seperate saircase and by office space with 

a clearance going through both floors.  

On the other floors there are two separated dwelling units. The first one contains two 

bedrooms and a spacious common room. Second apartment is maisonette. It has three 

bedrooms and overal it desposes with more spacious rooms. Both apartments has 

a cellar in a basement. 

The building is located in the centre of Brno on the Francouzská street, which connects 

with Milady Horákové street. Currently there is a single-storey building, that replaced 

a former apartment building. Because of that, there became a gap site between other 

multi-storey buildings. 

The design tries to keep the principles of surrounding buildings by its form. This 

is guaranteed by the external spaces of each flat and by following the frontage line – the 

building reacts to it by its form from the street and form garden as well. 

Multifunctional house, residential building, flat, administration, office, Francouzská, 

Brno, Zábrdovice, gap site, underground garage, car stacker, house with a cellar, 

reinforced concrete, maisonette  
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bakalářského studia. 

Jejím cílem bylo navrhnout bytový dům s přidruženou funkcí dle vlastního výběru. 

V návrhu se tedy nachází lukrativní, univerzální administrativní prostory - jsou umístěny 

ve 2NP a 3NP a jsou vzájemně propojeny samostatným schodištěm a kancelářským 

prostorem se světlou výškou přes obě podlaží. 

V dalších nadzemních podlažích se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. První 

obsahuje dvě ložnice a prostornou společenskou místnost. Druhý byt je mezonetový, 

má tři ložnice a celkově disponuje prostornějšími místnostmi. Každý z bytů má svůj 

sklepní prostor v podzemí. 

Místo stavby se nachází v centru Brna na ulici Francouzská, která navazuje na ulici 

Milady Horákové. Na místě se současně nachází jednopodlažní objekt, který nahradil 

původní bytový dům a v ulici díky tomu vznikla proluka mezi ostatními vícepodlažními 

domy. 

Návrh se snaží svojí formou dodržet zásady okolní zástavby nejen venkovními prostory 

pro jednotlivé byty, ale také návaznost na odskok uliční čáry – na ten reaguje dům svojí 

formou jak z ulice, tak ze zahrady.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
Název stavby   Polyfunkční dům na Francouzské v Brně 
Místo stavby   Jihomoravský kraj, Brno-město, k.ú. Zábrdovice 
Parcelní čísla 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník:   Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 
Adresa:  Veveří 331/95, Brno 602 00 
Projektant:   Osvald Vrtílek 

Stojanova 136/9, Brno-Veveří, Brno 
 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
a)  základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena 
 
b)  základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
Podkladem pro zpracováno PD byly následující projektové dokumentace: 

o Zadání bakalářské práce 
o Katastrální mapa území 

o Ateliérová práce AG35 – Polyfunkční dům na Francouzské v Brně 
 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a)  rozsah řešeného území 
Řešený pozemek se nachází v k. ú. Město Brno, přibližně 500 m východně od náměstí 28. 
října. Pozemek o celkové ploše 428,8 m2 má přibližné souřadnice 49.2017436, 16.6181100. 
Pozemek areálu má tvar nepravidelného lichoběžníku o rozměrech přibližně 9,5 x 45 m. Na 
daném místě se v současnosti nachází jeden jednopodlažní objekt s neudržovanou zahradou. 
Tento objekt je plánováno zdemolovat a sloučit parcely, na kterých stojí. Sloučeny budou 
parcely č. 394 a 395. Na přilehlých pozemcích se směrem na sever nachází mateřská škola a 
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dětská fakultní nemocnice, na severozápad náměstí 28. října, na jihozápad obchodní pasáž 
IBC. Původní terén je od severu k jihu mírně svažitý. Při stavbě bude terén upraven pro 
novostavbu polyfunkčního bytového domu s podzemními garážemi. Průběhová linie terénu 
zůstane pro nové řešení zachována s návazností na okolní zahrady s malými úpravami sklonu 
v návaznosti na nový objekt. 
 
b)  údaje o ochraně území 
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. 
Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, ochranných pásem vodních zdrojů, rezervace 
UNESCO, chráněná území, chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 
2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
 
c)  údaje o odtokových poměrech 
Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svitava, 
protékající městem Brnem a vzdálenosti cca 730 m východně. Dle povodňové mapy 
Jihomoravského kraje se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv 
povodňové vody. Dešťová voda bude likvidována vsakem na pozemku. Navrhovaná stavba 
nezhorší odtokové poměry. Bližší specifikace není předmětem řešení. 
 
d)  údaje o souladu s územní plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
Dle platného územního plánu jsou v předmětném území uvedeny plochy smíšené pro výrobu 
a služby, které slouží převážně k umístění výrobních provozoven s nenarušením bydlení. Na 
části území jsou plochy rekreační zeleně a plochy ostatní městské zeleně, které spíše zahrnují 
zejména rekreační areály, parkově upravená veřejná prostranství, liniovou zeleň nebo 
stromořadí s izolační a ochrannou zelení. 
 
e)  údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úpra 
v podmiňujících 
změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací. 
Navrhovaný objekt je v souladu s platným územním plánem města Brna. 

 
f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., O 
obecných požadavcích na využívání území. Stavba musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 
podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 
prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality 
prostředí. 
 
g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci řešení nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 
i)  seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Nejsou nutné žádné související podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
Katastrální území: Zábrdovice, Brno 
Parcelní čísla: 394 a 395 
 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Nová stavba 
 
b)  účel užívání stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu určené k bydlení a administrativní činnosti. 
 
c)  trvalá nebo dočasná stavba 
Navržená stavba je trvalého charakteru 
 
d)  údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. 
Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, ochranných pásem vodních zdrojů, rezervace 
UNESCO, chráněná území, chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 
2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
 
e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Budova je navržena tak, aby část určená pro veřejnost (administrativní prostory) splňovala 
bezbariérové užívání. 
 
f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 
 
g)  seznam výjimek a úlevových řešen 
V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 
h)  navrhované kapacity stavby 
zastavěná plocha 
obestavěný prostor 
užitná plocha 
počet bytových jednotek 
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i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.) 
Výpočet bilancí není předmětem řešení PD. 
 
j)  základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení následujících dílčích činností. 
1. Etapa – přípravné práce 
2. Etapa – zemní práce 
3. Etapa – hrubá spodní stavba – základy 
4. Etapa - hrubá stavba- -svislé a vodorovné nosné konstrukce 
5. Etapa – hrubá vrchní stavba 
6. Etapa - práce dokončovací vnitřní 
7. Etapa – práce vnější v okolí stavby 
 
k) orientační náklady stavby 
cca 38 mil Kč 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a)  charakteristika stavebního pozemku 
 
Řešený pozemek se nachází v k. ú. Město Brno, přibližně 500 m východně od náměstí 28. 
října. Pozemek o celkové ploše 428,8 m2 má přibližné souřadnice 49.2017436, 16.6181100. 
Pozemek areálu má tvar nepravidelného lichoběžníku o rozměrech přibližně 9,5 x 45 m. Na 
daném místě se v současnosti nachází jeden jednopodlažní objekt s neudržovanou zahradou. 
Tento objekt je plánováno zdemolovat a sloučit parcely, na kterých stojí. Sloučeny budou 
parcely č. 394 a 395. Na přilehlých pozemcích se směrem na sever nachází mateřská škola a 
dětská fakultní nemocnice, na severozápad náměstí 28. října, na jihozápad obchodní pasáž 
IBC. Původní terén je od severu k jihu mírně svažitý. Při stavbě bude terén upraven pro 
novostavbu polyfunkčního bytového domu s podzemními garážemi. Průběhová linie terénu 
zůstane pro nové řešení zachována s návazností na okolní zahrady s malými úpravami sklonu 
v návaznosti na nový objekt. 
 
b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum apod.) 
Byla provedena obhlídka staveniště in situ. Další průzkumy nejsou předmětem PD. 
 
c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 
orgány. 
Dotčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných 
lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, ochranných pásem vodních zdrojů, rezervace 
UNESCO, chráněných území, chráněných území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 
2000, přírodních parků NP, CHKO. 
Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních 
zdrojů ano v chráněné oblasti přirozené akumulace vod. 
 
d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Dotčená oblast patří do povodí Moravy. Nejblíže místu stavby se nachází řeka Svitava, 
protékající městem Brnem a vzdálenosti cca 730 m východně. Dle povodňové mapy 
Jihomoravského kraje se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv 
povodňové vody. Dešťová voda bude likvidována vsakem na pozemku. Navrhovaná stavba 
nezhorší odtokové poměry. Bližší specifikace není předmětem řešení. 
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e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na své okolí. 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nachází jeden jednopodlažní objekt, který bude nahrazen. Na pozemku se 
také nachází náletová zeleň, která bude před započetím stavebních prací odstraněna. 
 
g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 
 
h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Pozemek bude napojen na ulici Francouzská. Z této ulice bude vedena obslužná komunikace 
do zakladače objektu, s kapacitou 16 osobních automobilů. Stávající sítě veřejné 
infrastruktury vedou ulicí Francouzská. Na tyto sítě bude stavba připojena skrze přípojky 
technické infrastruktury – podrobnější řešení není předmětem této práce. 
 
i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. Navržená stavba vyžaduje v předstihu 
přeložky stávajících inženýrských sítí (kanalizace, sdělovací vedení) a demolice stávajícího 
nízkopodlažního objektu. 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Stavba plní funkci bydlení s přidruženou funkcí služeb v podobě pekařství s kavárnou, 
určenou pro 3 osoby s trvalým pracovním působením. Bytový dům čítá celkem 8 bytových 
jednotek pro bydlení 8 rodin. 
 
Základní kapacity 
Plocha pozemku: 424,33 m2 
Zastavěnost: 33% 
Zpevněné plochy: 140,55 m2 

Zahrada: 283,78 m2 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Řešené území má výhodnou polohu v těsné blízkosti centra Brna s výbornou dopravní 
dostupností. Nachází se mezi ostatními podélnými pozemky, na kterých jsou vystavěny 
taktéž bytové domy. Původně se zde nacházel taktéž bytový dům, který byl za druhé světové 
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války stržen a místo něj vybudován jednopodlažní objekt, který současně mezi ostatními 
domy vytváří proluku. Nový návrh doplňuje původní zástavbu svojí výškou i charakterem a 
respektuje uliční čáru. Na pozemku za zástavbou se nachází zahrady se zvýšeným terénem – 
ten volně navazuje na 2NP a pod ním se v novém návrhu budou skrývat podzemní garáže 
sloužící pro rezidenty a zaměstnance objektu.  
 
b)  architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je tvořen jako jedna celistvá hmota, která vyplňuje úzkou proluku mezi ostatními 
domy. 1NP navazuje na uliční čáru sousedního domu, ostatní podlažní nad ním navazují na 
druhý sousední dům, čímž nabízí svým tvarem přirozenou ochranu před deštěm a 
velkolepější vstup do objektu. Ze strany zahrady je objekt taktéž tvarován k návaznosti okolní 
zástavby ustoupením hmoty schodišťového prostoru. Z uliční strany se v objektu nachází 
pásová okna do jednotlivých bytů, přičemž ve 2NP a 3NP se plochy oken spojují a nabízí tak 
dokonalé proslunění mezonetových prostor určených k administrativním účelům. Ze strany 
zahrady se nachází unifikovaná okna s jednoduchým skleněným zábradlím Fasáda je tvořena 
zateplovacím systémem s ocelovými deskami ve stupních šedi od tmavé až po téměř bílou. 
 
B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Hlavní vstup do objektu je situován z ulice Francouzská, vedle něhož se nachází vjezd pro 
vozidla, která jsou zakladačovým systémem umisťována do podzemních garáží. V 1NP 
poskytuje pouze technické zázemí budovy – technickou místnost, kolárnu a místnost na 
odpady. 2NP a 3NP nabízí lukrativní, univerzální prostory pro administrativní činnost. Obě 
podlaží jsou v jedné části budovy propojena úplným odstraněním stropu mezi nimi. Je zde 
také navrženo točité schodiště, z hlediska pohodlnějšího provozu. Hygienická vybavenost 
nabízí kromě toalet a kuchyňky i sprchu. Ve 2 NP se za vstupním prostorem nachází i jedna 
samostatná kancelář pro vedoucího provozu. 4NP byl navržen jako byt se dvěma ložnicemi, 
hygienickým zázemím a jedním velkým prostorem pro obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. V 5NP 
a 6NP se nachází mezonetový byt se vstupní halou, pracovnou a obývacím 
pokojem/kuchyní/jídelnou ve spodním patře, přičemž horní slouží jako klidová zóna – 3 
ložnice, z nichž 2 mají přístup na terasu, nacházející se na jižní fasádě budovy. 
 
B.2.4  Bezbariérové řešení stavby 
 
Část stavby určená pro veřejnost – společné a administrativní prostory jsou řešeny pro 
bezbariérové užívání, byty tímto způsobem řešeny nejsou. 
 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
 
Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 
fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. 
Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým 
proudem, výbuchů, nebo způsobených pohybujícími se vozidly. 
Podlahy všech místností ve společných prostorech, administrativních prostorech, společných 
místností bytu a schodišť musí mít součinitel smykového tření nejméně 0,6. 
Bude dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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Požadavky také vyplývají ze zákona 309/2006 Sb. A z něj vycházejících předpisů. Tento zákon 
je nutné dodržet I při provádění stavby. , Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a 
činnosti budou provedeny a vykonávány s výše zmíněným zákonem a s vyhláškou 591/2006 
Sb. A 362/2005 Sb. V platném znění a souvisejících předpisů. Při provádění veškerých 
stavebních prací bude dodržena vyhláška 591/2006 a 362/2005 Sb. Vyhláška se vztahuje na 
právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky. 
  Musí být zajištěno zejména aby: 

o Pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, 
      měli příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s 
      případnými riziky práce na daném pracovišti; 
o K činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 

      pracovními prostředky vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí); 
o Pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny 
      požadavky z hlediska jejich zabezpečení; 
o Mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný zhotovitel) byly dohodnuty 
      předem a písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a 
      odpovědnost v oblasti bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při 
      souběhu prací vice zhotovitelů; 
o Pracovníci byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na 

      pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 
o Řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož I podklady (návody k 
      obsluze, technologické a pracovní postupy, apod.) podle nichž jsou řešeny a 
      upřesňovány bezpečné postupy práce; 
o K provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická 
      vybavenost, nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených 
      technologických postupů; 
o Staveniště musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy do těchto 

      vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě 
      nepracuje, a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami; 
o Na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. Musí být 
      udržován po celou dobu výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné 
      osvětlení; 
o Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 
      průchozích profile. Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v 
      případě oboustranného provozu 1,50 m. Podchodné výšky smí být minimálně 
      2,10m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. Pro dopravu vozidel a 
      strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než 
      rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. Všechny překážky v 
      komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak opatřeny 
      vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší 
      než 25 cm) a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty 
      poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být 
      lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy) v nichž se pracuje. 
      Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m), 
      musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí 
      ohradit I na staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím 
      min. výšky 1,1 m. Tento způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a)  základy 
Základové konstrukce jsou navrženy s ohledem na základové poměry v části 1PP jako 
základové pásy. Základní rozměr 1200x700 je použit pod konstrukce nosného charakteru – 3 
podélně umístěné železobetonové stěny, přičemž dvě tvoří společné jádro. Ostatní 
konstrukce (obvodové stěny, garáže) mají šířku základu sníženou. Základy jsou navrženy jako 
součást základové desky a nosné konstrukce z vodostavebního betonu. Základy pod 
garážemi jsou odděleny dilatační spárou. 
 
b)  svislé nosné konstrukce 
Konstrukční systém je tvořen třemi železobetonovými stěnami, přičemž dvě z nich tvoří 
společné jádro. Dvě krajní nosné stěny mají rozměr 300 mm, středová má rozměr snížený na 
250 mm kvůli menšímu přenosu zatížení. Tyto stěny přenáší veškeré svislé zatížení do 
základové konstrukce. 
 
c)  vodorovné konstrukce 
Stropy jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky o tloušťce 300 mm, které 
budou součástí nosného systému a budou přenášet zatížení do nosných stěn. Stropy tak 
fungují i jako celkové prostorové ztužení budovy. V návrhu se vyskytuje 1 průvlak v 1PP, 
který pomáhá přenášet zatížení obvodové stěny do základů. 
 
d)  střešní konstrukce 
Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2% a je 
konstruována jako nepochozí. 
 
e)  střešní plášť 
viz. d) střešní konstrukce 
 
f)  schodiště 
V rámci objektu se nacházejí tři schodiště, nacházející se v interiéru budovy. Hlavní schodiště 
slouží jako hlavní svislá komunikace v budově a zajišťuje tak průchod mezi všemi podlažími, 
kromě 6NP – to je součást mezonetu a propojuje jej s 5NP dřevěné točité schodiště v bytě. 
Hlavní schodiště má šířku ramen 1200 mm, s mezipodestou 1300 mm a hlavní podestou před 
výtahem s prostorem 1500 mm. Výška stupně je vypočtena na 160 mm se šířkou 300 mm. 
Točitá schodiště z dřevěné konstrukce nacházející se v bytě a v administrativních prostorách 
jsou konstrukčně podobná, liší se pouze šířkou ramene – bytové schodiště má 900 mm, 
administrativní 800 mm. Tyto rozměry byly takto navrženy vzhledem k dispozičnímu 
umístění a celkovým prostorovým požadavkům. Výška stupně u těchto schodišť je vzhledem 
k typu provozu zvýšená na 175 mm. Všechna schodiště jsou opatřena zábradlím navrženým 
dle normy. Podrobný popis hlavního schodiště viz. výkresy ve složce B a ve složce D (detail). 
 
g)  svislé nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné zdivo je navrženo z příčkovek YTONG Klasik 150 a obezdívky YTONG Klasik 
50. 
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h)  úpravy povrchů 
Úprava vnitřních povrchů bytů a administrativních prostor je převážně řešena bílou malbou 
Primalex BONUS, RAL 9010. Byly zde provedeny silikátové omítky. 1NP, 1PP a hlavní 
schodiště jsou zanechány bez povrchových úprav stěn a stropů železobetonových konstrukcí. 
Příčkovky v 1NP jsou opatřeny omítkou imitující beton. Podrobný výpis skladeb viz Výpis 
skladeb ve složce C. 
 
i)  podlahy 
Podlahy jsou navrženy tak, aby odpovídaly požadovanému provozu. V garáži je navržena 
betonová broušená stěrka s úpravou odolnosti vůči smyku a tření a agresivní vodě. 
V 1NP je navržena betonová podlaha, v ostatních podlažích se nacházejí podlahy vinylové. 
Podrobnější popis skladeb viz Výpis skladeb ve složce C. 
 
j)  podhledy 
V garáži není řešen žádný podhled, v 1NP pouze v některých místnostech (viz. výkres 1NP). 
Ve všech ostatních podlažích je navržen sádrokartonový podhled, vytvářející prostor 250 mm 
pro průběh instalací. Podrobný přehled viz Výpis skladeb ve složce C. 
 
k)  výplně otvorů 
 
Dveře 
Předmětem řešení PD byl výpis prvků dveřních otvorů 1NP, 2NP a 4NP. Dveřní otvory do 
jednotlivých bytů jsou navrženy jako dřevěné bezpečnostní vstupní dveře. V 1.NP jsou 
navržena sekční garážová vrata o rozměrech 4370 x 2850 mm a dvoukřídlé vstupní dveře 
jako součástí prosklené fasády o rozměrech 800 + 500 mm. 
 
Okna 
Okenní výplně severní strany fasády jsou navrženy hliníkové, pětikomorové s termoizolačním 
trojsklem, firmy JOSKO. Okna z přední strany fasády jsou od firmy Reynaers. Bližší specifikace 
viz. Výpis prvků ve složce C. 
 
l)  izolace proti vodě 
Izolace proti zemní vlhkosti a zemní vodě je zajištěna pomocí nopové folie a vlastnostmi 
vodostavebního betonu. 
 
m)  klempířské výrobky 
Klempířské výrobky se na objektech vyskytují ve formě oplechování atiky. Klempířské prvky 
jsou navrženy z TiZn plechu v tl. O,7 mm. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
n)  zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky se v objektu vyskytují ve formě zábradlí. Zábradlí hlavního schodiště je 
navrženo z nerez ocelových tyčí o průřezu 15 x 40 mm. Venkovní zábradlí u oken je tvořeno 
ze čtyř držáků na sklo z nerezové oceli o průměru 40 mm. Výška zábradlí je navržena 
v souladu s normami. Bližší specifikace není předmětem PD. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a)  technické řešení 
 
Vytápění 
Vytápění domu bude řešeno pomocí centrálního plynového kotle a otopných těles. Bližší 
specifikace není předmětem řešení PD. 
 
Vzduchotechnika a chlazení 
V objektu je počítáno s nuceným odvětráním hygienických zařízení pomocí podtlakového 
ventilátoru, znečištěný vzduch bude vyveden potrubím nad střechu objektu. Bližší 
specifikace není předmětem řešení PD. 
 
Měření a regulace 
Není předmětem řešení PD. 
 
Silnoproudá elektrotechnika 
Není předmětem řešení PD. 
 
Zdravotně-technická instalace 
Vodovod 
Zásobování vodou bude zajištěno napojením na vodovodní řad města Brna. Vnitřní instalace 
vody budou vedeny v šachtách. 
 
Vnitřní splašková kanalizace 
Vnitřní rozvody kanalizace budou vedeny v instalačních šachtách. Na potrubí budou 
instalovány čistící tvarovky v úrovních jednotlivých podlaží. Vnitřní rozvody kanalizace jsou 
navrženy z plastového potrubí PP-HT. Kanalizace bude napojena přípojkou oddílné splaškové 
kanalizace na veřejnou síť. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
Dešťová kanalizace 
Dešťové svody budou napojeny přípojkou oddílné dešťové kanalizace na veřejnou síť. Bližší 
specifikace není předmětem PD. 
 
Elektronické komunikace 
Objekt bude napojen na veřejnou telekomunikační síť. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
Plynovod 
Objekt bude připojen na plynovodní řad plynovodní přípojkou. Bližší specifikace není 
předmětem PD. 
 
b)  výčet technických a technologických zařízení 
Technologická zařízení se v objektu nenavrhují. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Není předmětem PD. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí s orientačně vypočtenými součiniteli U. 
 
Obvodová stěna U = 0,15 W/m2K 
Střecha U = 0,13 W/m2K 
Stěna u sousední budovy U = 0,12 W/m2K 
 
b)  energetická náročnost budovy 
Není předmětem PD. 
 
c)  posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem PD. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní komunální prostředí 
 
Odvětrání místností hygienického zařízení bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru a 
bude vyvedeno potrubím nad střechu. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 
prosklenými výplněmi otvorů a vyhovuje požadavku ČSN 73 4301 „Obytné stavby“. Umělé 
osvětlení bude zajištěno dle projektu elektroinstalace a volby systému a druhu osvětlení dle 
projektanta/architekta. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj 
vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba musí 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a 
ke vyhovující pro dané prostředí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Není předmětem PD. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Novostavba bude napojena nově zřízenými přípojkami na inženýrskými sítě v ulici 
Francouzská. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
Splašková kanalizační přípojka 
Vnější rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. 
 
Vodovodní přípojka 
K objektu bude vybudována vodovodní přípojka z polyethylenového potrubí HDPE, která 
bude napojena na vodoměrnou šachtu před objektem na ulici Francouzská. V celé délce 
vedení musí být zachováno minimální krytí vodovodního potrubí 1200 mm pod terénem. 
Potrubí vedené pod pojízdnými plochami bude opatřeno chráničkou. 
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Plynovodní přípojky 
Vedené plynovodního potrubí bude v PE potrubí, zabudovaný v chodníku před budovou, 
nachází se zde i plynoměr. 
 
Přípojka silového vedení 
Elektrická přípojka NN bude napojena na veřejnou síť a bude dovedena do elektroměrné 
skříně v objekt, v části vstupní haly. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a)  popis dopravního řešení 
Přístup do objektu osobními automobily je situován z ulice Francouzská. Ulice Francouzská je 
málo frekventovaná silnice, napojující se na ulici Milady Horákové. 
 
b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
(není předmětem PD) 
 
c)  doprava v klidu 
(není předmětem PD) 
 
d)  pěší a cyklistické stezky 
(není předmětem PD) 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a)  terénní úpravy 
Z pozemku bude odstraněna náletová zeleň, která se nachází na zahradních prostorách 
zájmového území. Vzhledem k umístění garáží objektu bude odebráno značné množství 
zeminy, jejíž část bude následně navrácena zpět. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
b)  použité vegetační prvky 
Není předmětem PD. 
 
c) biotechnická opatření 
Není předmětem PD. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 
 
a)  vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis ochrany 
životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B.8 
 
b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. V blízkosti se nenachází žádný 
chráněný strom. 
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c)  vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou 
Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
Není předmětem PD. 
 
e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 
Není předmětem PD. 
 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby zajistí uskladnění vytěžené zeminy, dále 
zajistí dodávku potřebné energie pro výstavbu, pomocí přípojek ukončených na hranici 
pozemku investora. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci. 
 
b)  odvodnění staveniště 
Předpokládá se, že dle geologického průzkumu se spodní vody v místě staveniště 
nevyskytují. 
 
c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je možný z veřejné místní komunikace, ulice Francouzská. 
 
d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Prováděním stavby dojde k dočasnému negativnímu vlivu a okolní stavby vlivem hluku a 
zvýšené prašnosti. Negativní vlivy stavby budou minimalizovány použitím mechanizmů 
s malou hlučností, dodržováním nočního klidu. Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou 
obslužnou komunikaci je povinna firma provádějící stavbu zajistit její čistotu a včasný úklid. 
Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. 
 
e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude řádně oploceno a vstupní brány zabezpečeny proti vniknutí cizích osob. Na 
oplocení budou osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizích osob na staveniště“ a 
„Nebezpečí úrazu“. 
 
f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Není předmětem řešení PD. 
 
g)  maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
V rámci realizace budou vznikat běžné odpady a jejich likvidace bude zajištěna vývozem do 
nejbližšího sběrného dvora. Nejvíce odpadů vznikne při výkopových pracích pro založení 
objektu. 
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h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
Vytěžená zemina se z velké části použije na zasypání 1PP a ke vzniku zahrady, další část bude 
uskladněna na nejbližší skládce deponie. 
 
i)  ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby je nutné dodržet limity hlučnosti a prašnosti požadované hygienickými 
předpisy. A budou dodrženy předpisy: 

- č.17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně):zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými 
látkami a další povinnosti, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
zejména § 7 a §8 o ochraně a kácení dřevin, nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku (např. u stavebních 
strojů). 
 

Odpadní vody ze stavby musí být před případným vypouštěním do kanalizace patřičně 
naředěny a nesmí obsahovat zdraví škodlivé látky. 
 
j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat platná bezpečnostní opatření a 
předpisy: 

- zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochrany 
   zdraví při práci na staveništích 
- zákon č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
   práci 
- vyhlášku č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
- nařízení vlády č.68/2010 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci 
- nařízení vlády č.523/2002 Sb. 
 

Při provádění stavby je dále nutno se zaměřit na předpisy týkající se výkopových prací, 
lešení, práce ve výškách, ochrana před nebezpečným dotykových napětím, ČSN 73 6005 – 
prostorová uspořádání sítí technického vybavení a 4SB 33 3301. Před započetím stavby 
zajistí investor vytyčení tras inženýrských sítí procházejících staveništěm. Do vzdálenosti 1,50 
m od stávajících sítí se nesmí při zemních pracích používat těžké mechanizmy. Dodavatel je 
povinen prokazatelně seznámit pracovníky s bezpečnostními předpisy a kontrolovat jejich 
dodržování. 
 
k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není předmětem PD. 
 
l)  zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Není předmětem PD. 
 
m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění za provozu, opatření 
proti účinků vnějšího prostředí, atd.) 
Není předmětem PD. 
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n)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Výstavba začne vyčištěním pozemku od náletové zeleně, dále se započne se základovými 
konstrukce, tudíž se provede vytěžení zeminy a následně se provede výstavba základů, 
nosných stěn a železobetonových desek. Provedou se hydroizolace spodní stavby a bude 
provedena výstavba celého stavebního díla dle projektové dokumentace. Veškeré práce 
budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a budou vždy dodržovány potřebné 
technologické přestávky. Bližší specifikace nejsou předmětem řešení PD. 
 



 
 

 
Výsledkem mé práce je návrh polyfunkčního domu na velmi úzké parcele s využitím 

rezidenčním a s funkcí dle mého výběru. V návrhu se tedy nachází lukrativní, univerzální 

administrativní prostory - jsou umístěny ve 2NP a 3NP a jsou vzájemně propojeny 

samostatným schodištěm a kancelářským prostorem se světlou výškou přes obě 

podlaží. V dalších nadzemních podlažích se nacházejí dvě samostatné bytové jednotky. 

První obsahuje dvě ložnice a prostornou společenskou místnost. Druhý byt 

je mezonetový, má tři ložnice a celkově disponuje prostornějšími místnostmi. Každý 

z bytů má svůj sklepní prostor v podzemí. 

V průběhu práce jsem nabyl mnoho poznatků o navrhování stavby takovéhoto účelu a 

velikosti, seznámil se nebo si alespoň připomněl pravidla a normy pro takový návrh a 

udělal jsem si ucelenější představu o profesní i časové náročnosti takového úkolu. 

Poprvé jsem se takto do hloubky zamyslel nad fungováním a procesy probíhajícími v 

takovémto komplexu, a mohu tedy prohlásit, že pro mne tato práce byla přínosem do 

budoucího profesního, ale i osobního života. 
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ŽP   životní prostředí 
NP   národní park 
CHKO   chráněná krajinná oblast 
PD   projektová dokumentace 
k.ú.   katastrální území 
p.č.   parcela číslo 
tl.   tloušťka 
s.v.   světlá výška 
int.   interiér 
ext.   Exteriér 
mm   milimetr 
m   metr běžný 
m2   metr čtvereční 
m3   metr krychlový  
km   kilometr 
%   procenta 
Ø   průměr 
SDK  sádrokarton 
NP   nadzemní podlaží 
in situ   na místě stavby 
ŽB   železobeton 
SDK   sádrokarton 
U   součinitel prostupu tepla 
Ug   součinitel prostupu tepla sklem 
λ   součinitel tepelné vodivosti 
TiZn   titan-zinek 
el.   elektrické 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
PT   původní terén 
UT   upraveny terén 
mil. Kč   milion Korun českych 
RAL   stupnice barevnych odstínů 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ČSN   česká státní norma 
m n. m.  metrů nad mořem 
J   jih 
JV   jihovychodní 
JZ   jihozápadní 
SZ   severozápadní 
SV   severovychodní 
S   sever 
VUT FAST  Vysoké učení technické, Fakulta stavební 
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