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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, řezy) 

• 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. 04/2019 Úprava, 
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v Brně vč. všech dodatku a příloh. 
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Bakalářská práce na téma Pronajímatelný objekt Brno řeší novostavbu výrobních prostor pro 

malé a střední podnikání, pro komerční aktivity spojené s řemeslnou výrobu, objekt 

umožňující flexibilitu prostoru a variabilitu pronajímatelných ploch. Je zpracována na základě 

studie ze třetího ročníku a rozšiřuje je ji do stupně Dokumentace pro stavební povolení  

a Dokumentace pro provádění stavby. 

Navrhovaný objekt v k.ú. Kohoutovice (okres Brno) leží na svažitém pozemku  

s rostlou náletovou zelení určenou k likvidaci. Nejbližší okolí je charakterizováno 

sousedstvím výrobně-administrativního celku firmy Tescan, Brno s.r.o. a obytné zástavby. 

Pozemek má nepravidelný tvar, rozlohu o velikosti 11 666 m2, severozápadní částí přiléhá  

k místní komunikaci (Libušina třída). K výrobnímu objektu se pojí administrativa, skladování, 

doprovodné provozy (jídelna, bufet, relaxační zóna, dílna), hygienická zařízení a šatny, 

parkovací plochy, technické zázemí. Na území vzniknou tři objekty, každý bude sloužit jinému 

účelu. Největší objekt je určen pro výrobu, dva menší pro administrativu a doprovodné 

provozy (jídelna, bufet, relaxační zóna). Základní hmoty tvoří kvádry různých velikostí.  

Hmota třípodlažního výrobního objektu je částečně obalena do fasády z tahokovu, který 

kryje venkovní ochozy. Zvolený barevný kontrast – žlutá a bílá – odlišuje vertikální  

a horizontální komunikace. Pod tahokovem je obvodový plášť ze sendvičových hliníkových 

panelů. Výrobní objekt má celkem deset pronajímatelných buněk, každou se svým 

hygienickým zázemím, šatnou, kanceláří, denní místností a výrobním prostorem se 

zvýšeným stropem. Každá buňka je určena pro nejvýše pět zaměstnanců. V případě potřeby 

se buňky dají navzájem propojit a je možno vytvořit větší prostor díky demontovatelným 

příčkám mezi nimi. K buňkám jsou nabízeny pronajímatelné sklady v podzemním podlaží pro 

případ nedostačujícího skladovacího prostoru přímo v buňce. 

 

výrobní objekt, malé a střední podnikání, průmyslové stavby, řemeslná výroba, tahokov, 

fasáda z tahokovu, ochoz, sendvičové hliníkové panely, vegetační střecha, pronajímatelné 

prostory, flexibilní prostor, demontovatelné příčky, práce pro handicapované, vyvýšený 

výrobní prostor, Brno-Kohoutovice 

  



The assignment of the Bachelor thesis on the topic Rentable object Brno is to propose  

suitable building for small business and enterprise.  

The building site is located in the Brno-Kohoutovice district. The closest neighbourhood is 

built-up by the production and administrative complex, residential buildings and community 

services. The site of 11 666 m2 is slightly sloping, it is not used currently, it is overgrown with 

natural greenery. The task was to design a building with small modules inside for renting 

them to companies or craftsmen. My design suggests a complex of three new buildings with 

flexible and variable rentable spaces for commercial activities related to craft production. 

The biggest building is a production hall, two smaller ones are for staff zone and 

management. The basic masses are blocks of different sizes. 

The block of the three-storey production hall is partially wrapped into expanded metal that 

covers the exterior gallery. The vertical and horizontal walkways are designed in contrasting 

colours: yellow and white. The building envelope below the perforated sheet is made of 

insulated aluminium panels. The interior is divided into individual production modules. 

These cabins need higher ceiling, so they are over 2 floors. They are separated by system of 

movable partition walls thanks to which each workspace can be extended according to 

requirements. 

 

production object, small business and enterprise, industrial building, handcraft, expanded 

metal, expanded metal facade, exterior gallery, insulated aluminium panels, green roof, 

rentable spaces, work for disabled people, elevated workspace, Brno-Kohoutovice 



Alžběta Sotolářová Pronajímatelný objekt Brno. Brno, 2020. 32 s., 102 s. příl. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Yvona Boleslavská, Ph.D.  



 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Pronajímatelný objekt Brno zpracovala 

samostatně a že jsem uvedla všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 31. 1. 2020  

   Alžběta Sotolářová 
autor práce  



Ráda bych poděkovala svým vedoucím bakalářské práce, a to vedoucí architektonické části 

paní Ing. arch. Yvoně Boleslavské, Ph.D. za vedení a pomoc při zpracovávání dispozičního  

a architektonického řešení a podporu během celého studia, a panu Ing. Ing. Petru Kacálkovi, 

Ph.D. za cenné rady a ochotu při řešení stavebně technické části. Dále bych také chtěla 

poděkovat rodině, která mě ochotně podporuje ve studijním životě, a svým spolužákům za 

spolupráci a ochotu navzájem si pomáhat se společnými studijními povinnostmi. 
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Zadáním bakalářské práce je navrhnout vhodné řešení pronajímatelného objektu pro malé 

a střední podnikání. Navržený objekt umožňuje flexibilitu prostoru a variabilitu pronajíma-

telných ploch. Jedná se v zásadě o komerční aktivity spojené s řemeslnou výrobou.  

Návrh obsahuje tři samostatné budovy, každá plní určitou funkci. Hmota třípodlažního 

výrobního objektu je částečně obalena do fasády z tahokovu, která kryje venkovní ochoz. 

Barevný kontrast – žlutá a bílá – odlišuje vertikální a horizontální komunikace. Pod 

tahokovem je fasáda ze sendvičových tepelněizolačních hliníkových panelů. V tomto objektu 

se nachází pronajímatelné buňky o rozloze 128 m2 vzájemně propojitelné demontovatelnými 

příčkami v případě potřeby většího pracoviště. Plocha pro výrobu má zvýšený strop přes dvě 

podlaží. Každá buňka má vlastní šatnu, hygienické zázemí, denní místnost a kancelář. 

Z budovy pro výrobu se přes spojovací krček dostaneme do jednopodlažního objektu, který 

slouží pro odpočinek pracovníků. Nachází se zde jídelna, kavárna a relaxační zóna. Budova 

má zelenou střechu, která navazuje na okolní terén. Podobný vzhled má i třetí objekt využitý 

pro administrativu. První podlaží má funkci showroomu se zasedací místností, ve druhém 

podlaží najdeme pronajímatelné kanceláře. 



 



 



 

 

Pronajímatelný objekt pro malé a střední podnikání, pro komerční aktivity spojené s řemeslnou 

výrobu 

 

Adresa:   Libušina třída, Brno-Kohoutovice 

Obec:    Brno 

Katastrální území: Kohoutovice 

Parcelní čísla:  855/1, 855/16, 855/17, 855/23, 855/33, 855/34, 855/35, 881/1 

 

Projektová dokumentace se zabývá novostavbou objektu pro malé a střední podnikání, obsahuje 

pronajímatelné plochy především pro řemeslnou výrobu. 

 

Fakulta stavební 

Vysoké učení technické v Brně 

Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

Alžběta Sotolářová 

Zlín, 760 01 

 

Zadání bakalářské práce 

Katastrální mapa 

Fotodokumentace a prohlídka pozemku 

Ateliérová práce AG034 – Pronajímatelný objekt pro malé a střední podnikání, Brno-Kohoutovice 

 

 

Navrhovaný objekt v k.ú. Kohoutovice (okres Brno) leží na svažitém pozemku s rostlou náletovou 

zelení určenou k likvidaci. Nejbližší okolí je charakterizováno sousedstvím výrobně-

administrativního celku firmy Tescan, Brno s.r.o. a obytné zástavby. Pozemek má nepravidelný 

tvar, rozlohu o velikosti 11 666 m2, severozápadní částí přiléhá k místní komunikaci (Libušina třída). 

Severovýchodní částí sousedí s budovami firmy Tescan Brno s.r.o., z ostatních stran jsou lesy.  

 

Objekt se nenachází v chráněném území, na území se nevztahují žádné způsoby ochrany. Pozemek 

se nenachází v záplavovém území. 

 

Odtok splaškových vod bude řešen napojením do městské kanalizace, která vede pod komunikací 

Libušina třída. Dešťová voda bude odvedena vnitřním dešťovým potrubím napojeným na dešťovou 

kanalizaci. V řešeném území je oddílná kanalizace.



Projekt je v souladu s územním plánem obce Kohoutovice, tato oblast je určena pro průmyslovou 

výstavbu. 

 

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 

na využívání území. 

 

Objekt je navržen v souladu s požadavky dotčených orgánů.  

 

Nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

Nejsou požadovány žádné související ani podmiňující investice. 

 

Parcelní 

číslo 

Obec Katastrální 

území 

Výměra 

m2 

Druh 

pozemku 

Vlastnické právo 

855/1 Brno Kohoutovice 4402 ostatní 

plocha 

FAVART-MORAVIA, s.r.o., Durďákova 

336/29, Černá Pole, 61300 Brno  

ROS, v.o.s., Poříčí 805/1c, Staré Brno, 

60200 Brno 

855/16 Brno Kohoutovice 1337 ostatní 

plocha 

FAVART-MORAVIA, s.r.o., Durďákova 

336/29, Černá Pole, 61300 Brno  

ROS, v.o.s., Poříčí 805/1c, Staré Brno, 

60200 Brno 

855/17 Brno Kohoutovice 4019 ostatní 

plocha 

FAVART-MORAVIA, s.r.o., Durďákova 

336/29, Černá Pole, 61300 Brno  

ROS, v.o.s., Poříčí 805/1c, Staré Brno, 

60200 Brno 

855/23 Brno Kohoutovice 1522 ostatní 

plocha 

Komárková Miluše, Žebětínská 270/62, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

Plšek Jaroslav Ing., Libušino údolí 210/108, 

Pisárky, 62300 Brno 

855/33 Brno Kohoutovice 154 ostatní 

plocha 

Kučerová Miroslava, Návrší Svobody 

142/11, Kohoutovice, 62300 Brno 

Maulerová Anna, Preslova 418/67, Pisárky, 

60200 Brno 

Plšek Jaroslav, Bašného 123/74, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

Plšek Jiří, Prokofjevova 327/3, Kohoutovice, 

62300 Brno 



Plšek Josef, Nedbalova 474/32, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

Plšek Štěpán, Bašného 823/45, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

855/34 Brno Kohoutovice 121 ostatní 

plocha 

Kučerová Miroslava, Návrší Svobody 

142/11, Kohoutovice, 62300 Brno 

Maulerová Anna, Preslova 418/67, Pisárky, 

60200 Brno 

Plšek Jaroslav, Bašného 123/74, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

Plšek Jiří, Prokofjevova 327/3, Kohoutovice, 

62300 Brno 

Plšek Josef, Nedbalova 474/32, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

Plšek Štěpán, Bašného 823/45, 

Kohoutovice, 62300 Brno 

855/35 Brno Kohoutovice 37 ostatní 

plocha 

FAVART-MORAVIA, s.r.o., Durďákova 

336/29, Černá Pole, 61300 Brno  

ROS, v.o.s., Poříčí 805/1c, Staré Brno, 

60200 Brno 

881/1 Brno Kohoutovice 76 zahrada FAVART-MORAVIA, s.r.o., Durďákova 

336/29, Černá Pole, 61300 Brno  

 

 

Nová stavba. 

 

Výrobní plochy (řemeslná výroba), administrativa, skladování, doprovodné provozy (jídelna, bufet, 

relaxační zóna, dílna), hygienická zařízení a šatny, parkovací plochy, technické zázemí. 

 

Trvalá stavba. 

 

Stavba není chráněná. 

 

Objekt je navržen v souladu s technickými požadavky zabezpečujícími bezbariérové užívání staveb, 

včetně parkovacích strání. Jsou dodržovány platné zákony, normy, předpisy: 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích o využívaní území, v znění pozdějších 

přepisů 

- vyhláška č. 153/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) 

- vyhláška č. 265/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

- vyhláška č. 395/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 



Objekt je navržen v souladu s požadavky dotčených orgánů.  

 

Nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

Zastavěná plocha:   1 902 m2 

Obestavěný prostor:   15 970 m3 

Užitná plocha:    4 230 m2 

Počet podlaží:    3 

Celková výška:    10,77 m 

Předpokládaný počet pracovníků: 5 os./1 buňku = 50 os. / 10 buněk 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

103,- mil. Kč 

 

SO-01 administrativní část 

SO-02 výrobní část 

SO-03 hygienická část 

SO-04 stravovací část 

SO-05 skladovací část 

SO-06 parkoviště s přilehlými plochami 

SO-07 přípojka dešťové kanalizace 

SO-08 přípojka splaškové kanalizace 

SO-09 přípojka vodovodu 

SO-10 přípojka plynovodu 

SO-11 přípojka nízkého napětí 

SO-12 prostor na komunální odpad 

  



 



 

Navrhovaný objekt v k.ú. Kohoutovice (okres Brno) leží na svažitém pozemku s rostlou náletovou 

zelení určenou k likvidaci. Nejbližší okolí je charakterizováno sousedstvím výrobně-

administrativního celku firmy Tescan, Brno s.r.o. a obytné zástavby. Pozemek má nepravidelný 

tvar, rozlohu o velikosti 11 666 m2, severozápadní částí přiléhá k místní komunikaci (Libušina třída). 

Severovýchodní částí sousedí s budovami firmy Tescan Brno s.r.o., z ostatních stran jsou lesy. 

Pozemek bude komunikačně přístupný z ulice Libušina třída. Nadmořská výška je přibližně 

309,430 m n.m. B.p.v. Bude zřízeno napojení na veřejný vodovod, plynovod a elektřinu.  

 

Proběhla osobní prohlídka pozemku, pořízení fotografií. Nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 

Dle geologických podkladů na daném území únosná zemina v hloubce 1 metr pod povrchem, 

podloží tvoří smíšený sediment, převažuje spraš a sprašová hlína a vyskytuje se zde i diorit  

a kvarcdiorit. Radonový index je střední. 

 

Pozemek nezasahuje do chráněného území a neleží v bezpečnostním pásmu. Na území se 

nevztahují žádné způsoby ochrany.  

 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

Objekt nebude mít během výstavby ani užívání negativní vliv na okolní stavby a pozemky, okolí není 

třeba nijak zvláště chránit. Stavbou nebudou narušeny odtokové poměry v území. Provoz výroby 

bude probíhat v denních hodinách, a tak nebude v nočních hodinách nijak rušit okolí hlukem. 

 

Výstavba nevyžaduje asanace ani demolice. Na pozemku bude nutno vykácet stávající náletovou 

zeleň a zařídit její likvidaci či odvoz mimo pozemek. Přítomnost nových drobných stromů se objeví 

pouze na zatravněných plochách mezi jednotlivými objekty. V okolí hranice řešeného pozemku 

zůstane původní zeleň. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Pozemek bude dopravně dostupný z ulice Libušina třída, jak při výstavbě, tak i při provozu. 

Parkování v objektu je zařízeno pro zaměstnance i návštěvníky dostatečným počtem parkovacích 

stání v areálu, vč. parkovacích stání určených pro bezbariérové užívání. Objekt bude napojen 

přípojkami na stávající technickou infrastrukturu. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 



Novostavba pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání. Univerzální objekt umožňující 

flexibilitu prostoru a variabilitu pronajímatelných ploch. Měly by zde probíhat komerční aktivity 

spojené především s řemeslnou výrobou. K výrobnímu objektu se pojí administrativa, skladování, 

doprovodné provozy (jídelna, bufet, relaxační zóna, dílna), hygienická zařízení a šatny, parkovací 

plochy, technické zázemí.  

 

 

Celý pozemek je ve svahu, obsahuje náletovou zeleň. Okolo pozemku se nacházejí lesy, které 

obklopují zástavbu městské části Kohoutovice. Zástavba této části je poměrně nesourodá díky 

postupnému zastavování v minulosti. V bezprostřední blízkosti pozemku se nachází panelové 

sídliště. Kohoutovickou dominantou je objekt vodojemu v západní části.  

 

Na území budou tři objekty, každý bude sloužit jinému účelu. Největší objekt je určen pro výrobu, 

dva menší pro administrativu a doprovodné provozy (jídelna, bufet, relaxační zóna). Základní 

hmoty tvoří kvádry různých velikostí.  

Hmota třípodlažního výrobního objektu je částečně obalena do fasády z tahokovu, který kryje 

venkovní ochozy. Tahokov dává pocit lehkosti velkému objemu oproti dvěma menším budovám. 

Zvolený barevný kontrast – žlutá a bílá – odlišuje vertikální a horizontální komunikace. Zároveň 

však oživuje jinak jednolitou, nepříliš výraznou fasádu. Pod tahokovem je obvodový plášť  

ze sendvičových hliníkových panelů. Na spodní části je pohledový beton, který budovu pomyslně 

uzemňuje. Vzhledem k svažitému terénu pozemku je potřeba přizpůsobit výškové úrovně objektů. 

Výrobní objekt má nástupní podlaží o jednu úroveň níže. Tento tvar umožňuje v prvním 

podzemním podlaží budovy kryté parkování. Objekt má zelenou střechu. 

 

Výrobní objekt má celkem 10 pronajímatelných buněk, každou se svým hygienickým zázemím, 

šatnou, kanceláří, denní místností a výrobním prostorem se zvýšeným stropem. Každá buňka je 

určena pro max. 5 zaměstnanců. V případě potřeby se buňky dají navzájem propojit a je možnost 

vytvořit větší prostor díky demontovatelným příčkám mezi nimi. K buňkám jsou nabízeny 

pronajímatelné sklady v podzemním podlaží, které si lze zvlášť pronajmout pro případ 

nedostačujícího skladovacího prostoru přímo v buňce. 

 

Objekt je navržen s ohledem na bezbariérové užívání staveb dle vyhlášky Ministerstva 

hospodářství č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k funkci objektu by zde mohl 

probíhat např. provoz chráněných dílen. Bezbariérově přístupná hygienická zařízení jsou 

k dispozici ve společných prostorách. V areálu se nacházejí bezbariérová parkovací stání 

v požadovaném počtu. 

 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a tím 

splňuje veškeré bezpečnostní požadavky pro užívání stavby. 

 



Objekt je třípodlažní, částečně zapuštěný do terénu. Je řešen jako železobetonový skelet, pouze 

v podzemní části budou železobetonové stěny s přizdívkou. Obvodový plášť je tvořen sendvičovými 

hliníkovými panely. Vnější fasádu tvoří tahokov, který kryje venkovní ochozy. Zastropení je řešeno 

železobetonovými deskami. Střecha je navržena vegetační, bez provozu.  

 

Konkrétní skladby jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny v přiloženém dokumentu. 

 

Zemní práce 

Zemní práce budou probíhat na rostlém terénu. Před započetím výkopových prací provedena 

skrývka ornice v tloušťce cca 20–30 cm. Ornice bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro 

zpětné terénní úpravy. Výkopy pro základové pasy a patky budou po sejmutí ornice kopány do 

požadované hloubky. Základovou spáru prohlédne před betonáží statik a ověří únosnost zeminy. 

Výkopy budou prováděny strojně a dočištěny ručně tak, aby jednotlivé rozměry a hloubky byly  

v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. Výkop je potřeba chránit před 

zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě intenzivního deště bude voda 

odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně výkopu.  

Základové konstrukce 

Základy objektu jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové dokumentace. 

Základové pasy šířky 700 mm, výšky 800 mm, a dvoustupňové patky šířky 2000 (příp. 1800) mm, 

výšky 1000 mm budou provedeny z železobetonu. Patky budou mít podkladní beton tl. 100 mm. 

Na vybudované základové pasy, patky a zhutněný podklad bude provedena podkladní betonová 

deska tl. 200 mm vyztužená ocelovými sítěmi KARI. Prostupy základovými konstrukcemi budou 

upřesněny specializovanými částmi projektu (TZB). 

 

Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy 300 x 300 mm (příp. 400 x 400 mm 

v prostorách se zvýšenými stropy) a stěnami tl. 300 mm doplněnými o vhodnou tepelnou izolaci, 

v 1NP a 2NP sendvičovými hliníkovými panely tl. 150 mm systému AVG Isofire Wall – Fono.  

 

Vnitřní příčky a dělící konstrukce 

Vnitřní příčky jsou z cihelných bloků Porotherm o tloušťkách 150 nebo 115 mm, sádrokartonové  

o tl. 100 mm a ve výrobních prostorách jsou přemístitelné demontovatelné příčky MilTech  

tl. 150 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové desky o tloušťce 180 mm zároveň se 

železobetonovými překlady o šířce 300 mm a výšce 400 mm. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní plášť proveden jako vegetační střecha. Obsahuje následující vrstvy: 

1 vegetační vrstva  trávníkový koberec    25 mm 

2 stabilizační vrstva  substrát trávníkový    30 mm 

3 hydroakumulační vrstva substrát intenzivní    150 mm 

4 filtrační vrstva   netkaná textilie Filtek 200   - 

5 drenážní vrstva  nopová folie s perforacemi  

na horním povrchu    20 mm 

6 separační vrstva  netkaná textilie Filtek 500   - 

7 hydroizolační vrstva  hydroizolační folie z PVC-P Dekplan 77 1,5 mm 

8 separační vrstva  netkaná textilie Filtek 300   - 



9 spádová vrstva   Linitherm spádové klíny DR  min.  20 mm 

10 tepelněizolační vrstva  izolační desky Linitherm PAL  

(tvrzený pěnový polyuretan)   100 mm 

11 drenážní vrstva  Dekdren P 900 (rohož z polyethylen. vláken) 6 mm 

12 pojistná HI vrstva  asfaltový pás Glastek AL 40 Mineral   4 mm 

13 podkladní vrstva  asfaltová vodou ředitelná emulze  - 

14 nosná vrstva   ŽB deska     180 mm 

15 podkladní vrstva  penetrační nátěr    - 

16 pohledová vrstva  silikonová omítka    2 mm  

 

Podlahy 

Povrch podlah tvoří betonová stěrka tl. 8 mm. Ve skladbě podlahy je kročejová izolace. Příklad 

skladby podlahy: 

1 nášlapná vrstva  betonová stěrka    8 mm 

2 penetrační vrstva  disperzní penetrační nátěr   - 

3 roznášecí vrstva  cementový potěr    20 mm 

4 separační vrstva  PE folie      - 

5 kročejová izolace  desky Isover T-N z čedičové minerální vlny 70 mm 

6 vyrovnávací vrstva  nivelační stěrka    2 mm 

7 nosná vrstva   ŽB stropní deska    180 mm 

8 podkladní vrstva  penetrační nátěr    - 

9 pohledová vrstva  silikonová omítka    2 mm 

 

Podhledy 

Konstrukce podhledů jsou použity v hygienických zařízeních ve výšce 2 500 mm a jsou zavěšeny na 

ocelových roštech. Jsou tvořeny sádrokartonovými deskami a umožňují prostup 

vzduchotechnických jednotek. 

 

Výplně otvorů 

Okna a dveře v obvodových stěnách jsou navrženy hliníkové s termoizolačním trojsklem; součinitel 

prostupu tepla, Uw = 0,92 W/m2K (ref. VEKRA Futura Exklusive). Při osazování oken a dveří musí být 

dodrženo odpovídající řešení připojovací spáry. Systém hliníkových panelů AVG nabízí systémové 

řešení osazení okenních a dveřních konstrukcí, je tedy třeba dodržet tyto technologické postupy. 

 

Povrchové úpravy 

Stěny a sádrokartonové podhledy budou povrchově upraveny silikonovou omítkou, betonovou 

stěrkou nebo pastovým finálním a spárovacím tmelem v požadované barvě. V hygienických 

zázemích budou na stěnách keramické obklady do výšky 1800 mm. 

 

Klempířské práce 

Klempířské prvky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

 

Truhlářské práce 

Truhlářské prvky jsou specifikovány ve výpisu prvků. 

 

Úprava okolního terénu, oplocení 

Pěší a pojízdné komunikace v areálu budou navazovat na veřejné komunikace. Budou vydlážděny 

zámkovou dlažbou. Parkovací plochy a pojízdné komunikace budou asfaltové. Ostatní plochy 

budou zatravněny, budou zde vysázeny okrasné rostliny a stromy. Pozemek bude oplocen 

ocelovým plotem vysokým 1500 mm s posuvnou bránou při vjezdu. 

 

 



Navržené konstrukce splňují požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. Materiály dodané na 

stavbu budou včetně technických listů dokládajících kvalitu výrobku. 

 

 

Ve výrobním objektu bude použito teplovzdušné vytápění. Větrání v šatnách a hygienických 

zázemích bude řešeno podtlakově nuceně, některé části s možností přirozeného větrání okny. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Stavba je navržená podle platných předpisů a norem, splňuje následující požadavky: 

- zachovaní nosnosti a stability konstrukce pro normovou požadovanou dobu omezení 

rozvoje a šíření ohně a dýmu ve stavbě 

- omezení šíření požáru na sousední stavby 

- umožnění evakuace osob 

- umožnění zásahu požárních jednotek 

V této fázi projektu není více řešeno. 

 

Dům je navržen tak, aby splňoval tepelně technické požadavky na budovy. Splňuje požadavky 

normy  

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a splňuje požadavky § 6a zákona 406/2000 Sb.,  

o hospodaření energií, a vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.  

 

 

 

Větrání 

Je přirozené pomocí oken a bude zde zařízena vzduchotechnika. 

 

Vytápění  

Objekt bude vytápěn teplovzdušně pomocí vzduchotechniky.  

 

Osvětlení 

Je převážně denní okenními otvory a je doplněno umělým osvětlením v interiéru. 

 

Zásobování vodou 

Objekt je napojen na vodovodní řád. 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na širší okolí. Hluk při provádění stavebních prací bude zvýšený, 

ale vždy jen v denních hodinách. Vzhledem k povaze stavebních prací se neočekává zvýšená 

prašnost, vibrace apod. 

 



 

Ochrana proti pronikání radonu z podloží bude zajištěna hydroizolací spodní stavby. 

Bludné proudy nebyly zjištěny. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Stavba nevyžaduje řešení zvláštní ochrany proti hluku.  

 

Stavba se nenachází v záplavovém území, nejsou navržena žádná protipovodňová opatření. 

 

 

Napojovací místa technické infrastruktury viz. výkres B-02 Koordinační situační výkres. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

 

Komunikace v areálu obsluhují všechny potřebné části. Zásobování výrobního objektu je 

plánováno z jeho severovýchodní části, kde je vyhrazený prostor pro dočasné zastavení dopravních 

prostředků a také výtah určený k dopravování potřebných materiálů do 1NP.  

 

Vjezd do areálu je umožněn z ulice Libušina třída v severozápadní části parcely. Na této ulici budou 

nově zhotoveny odbočovací pruhy v místě vjezdu do areálu. 

 

Parkovací plochy jsou zaznačeny v dostatečné kapacitě pro zaměstnance i návštěvníky 

v Koordinačním situačním výkrese. 

 

Pěší komunikace v areálu jsou dostupné z veřejné pěší komunikace vedoucí kolem Libušiny třídy. 

Přes tuto ulici bude nově zhotoven přechod pro chodce v místě vstupu do areálu. U vstupu budou 

umístěny stojany na kola. 

 

 

Hlavní terénní úpravy budou řešeny v rámci výkopových prací a provádění základů. Po dostavbě 

bude na pozemku provedena výsadba zeleně, trávníku a okrasných rostlin. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 



Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při provozu bude vznikat směsný komunální 

odpad a bude skladován v plastových nádobách na specifikovaném místě v areálu a vyvážen 

pravidelně místními TS na nejbližší řízenou skládku. 

 

Navržené stavební práce budou mít zanedbatelný vliv na přírodu a krajinu. 

 

Pozemek nepatří do soustavy chráněných území. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Nejsou navrhována ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

 

Stavba nebude mít vliv na zdraví místního obyvatelstva, nebudou zde probíhat zdraví škodlivé 

aktivity. Nepředpokládá se skladování a distribuce škodlivých látek. 

 

Pro potřeby stavby bude využito přípojek vody a elektrické energie, které budou vybudovány  

v předstihu před zahájením stavby.  

 

V případě zavodnění stavební jámy přívalovým deštěm bude výkop odvodněn na terén investora 

pomocí drenážních PVC trubek za použití čerpadel. Spodní voda není v místě stavby 

předpokládána. 

 

Pro účely stavby se využije příjezdová asfaltová komunikace. Ostatní technickou infrastrukturu si 

zajistí dodavatel stavby. 

 

Provádění stavebních úprav nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Staveniště bude důkladně označeno, bude zabráněno vstupu nepovolaným osobám. Výstavba 

nevyžaduje asanace ani demolice. Na pozemku bude nutno vykácet stávající náletovou zeleň  

a zařídit její likvidaci či odvoz mimo pozemek. 

 



Pro navržené stavební úpravy nebudou nutné zábory. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Horní vrstva zeminy bude důsledně uložena na pozemku investora a užita při rekultivaci pozemku. 

Zemina, která bude vykopána pro zpevněné plochy a základy, bude zužitkována ke zpětným 

zásypům na pozemku investora. 

 

Stavebními úpravami nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí. Odpad bude uložen na 

skládky dle příslušných předpisů. Při realizaci stavby je třeba dbát na ochranu podzemních vod 

před znečištěním a zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů. Prašnost bude omezena na 

minimum, v případě nutnosti bude prostor kropen vodou. 

 

Při provádění stavebních úprav je nutno dodržovat podmínky zákona č.309/2006 Sb., kterým se 

upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. Pracovníci 

na stavbě budou pro rozsah své práce řádně proškoleni dle platných předpisů. Pracovníci budou 

používat při práci ochranné pracovní prostředky. 

 

Výstavbou dotčené stavby nebude omezeno bezbariérové užívání. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 

 

Není součástí řešení bakalářské práce. 



Výsledkem bakalářské práce je komplexní návrh pronajímatelného objektu pro malé  

a střední podnikání v Brně-Kohoutovicích. Při návrhu jsem se inspirovala okolní zástavbou, 

snažila jsem se, aby nový objekt do současného pohledu Kohoutovic co nejvíce zapadl. 

Tahokov svým způsobem vyjadřuje funkci budovy – i taková firma by zde mohla mít zázemí. 

Multifunkčnost využití dispozice je velkou výhodou, každý nájemce si může určit, kolik 

prostoru potřebuje. Práce se svažitým terénem byla v tomto projektu v podstatě výhodou, 

protože budovy odlišné výšky se dalo umístit do terénu tak, aby byly co nejlépe využity.  

Bakalářská práce je zpracována v rozsahu architektonické studie, projektové dokumentace 

pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby. Navazuje na projekt 

zpracovaný ve třetím ročníku studia a byl upraven dle platných ČSN. Díky rozsahu práce jsem 

nahlédla do procesu zpracování dokumentace skutečných realizací. Během zpracovávání 

projektu a zjišťování potřebných informací jsem získala zkušenosti s novými technologiemi  

a materiály. Práce tak pro mě byla velkým přínosem z profesního i osobního hlediska. 

Získané zkušenosti a znalosti se mi určitě budou hodit dále v praxi. 
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