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Abstrakt
Čtyřpodlažní stavba studentské koleje s veřejnými provozovnami v přízemí je doplněním 
nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. Nachází se na frekventované městské 
třídě. Přímo před vstupem do objektu je zastávka MHD osázená vzrostlými stromy, je sem 
proto orientován veřejně přístupný parter a hlavní vstup.
Hmotové řešení je výsledkem analýzy okolní zástavby a záměrně dodržuje výškovou hladinu 
stanovenou nejvyššími obytnými budovami. Sousedící škola je, jako typologicky vyšší druh, 
ponechána v prostorově-hmotové dominanci. Budovu koleje tvoří dva různě vysoké kvádry 
podporující hmotovou gradaci uliční zástavby směrem k nároží. Zdvojením měřítka fasád se 
stavba hlásí jak ke svému protějšku v ulici Letní, k funkcionalistickému gymnáziu architekta 
Fuchse, tak k okolní zástavbě činžovními domy s typickou velikostí okenních otvorů.
Jako ochrana před nadměrným hlukem z přilehlé komunikace jsou uliční fasády cloněny 
předsazenými skleněnými lamelami, které se výraznou měrou spolupodílí na 
architektonickém výrazu. Barevnost je maximálně redukována na šedé rámy oken v ploše bílé 
omítky. Barevnými akcenty jsou některé červeně lakované kotvy nesoucí skleněné lamely 
předsazeného fasádního pláště.
Koleje jsou řešeny jako pavlačový dům s vstupy do dvoupokojových bytů přes zádveří přímo z 
venkovní pavlače. Pro setkávání rezidentů jsou navrženy klubovna v 1. NP, dvoupodlažní 
přednášková/párty místnost, kavárna a v závislosti na počasí také pavlač, obytný dvůr 
a střešní terasa. 

Klíčová slova
Obytný dům, studentská kolej, pavlač, Brno, Táborská, nárožní, proluka, městský blok, byty, 
služby, obchod, kavárna, nosný stěnový systém, předsazená fasáda, zelená střecha, terasy. 

Abstract
Four-storey student apartment building fills a corner vacant lot in a compact city block. It’s 
placed on a busy street. Situating a café and a shop in the ground floor and a main entrance 
facing a tram stop is beneficial both for attracting passing people and for an easy access of 
residents.
The volume composition is based on an analysis of the surroundings. It keeps the local height-
level of the highest apartment buildings. There is a school-building right next door which has 
been kept in spatial dominance. The volume of the building is created with two intersecting 
blocks, each with different height – this creates a psychological tension in the corner position. 
The façades composition is based on two levels of scale; one is derived from a typical old 
apartment buildings’ window size and the second has its origin in the neighbouring school 
built in functionalistic style.
There is a glass suspended façade preventing noise from outside to come in. It has a great 
impact on the building’s architecture. The building exterior is monochromatic with an 
exception of a few red-painted anchors holding the glass façade.
The student apartment building’s design emphasizes a social contact between the residents. 
These can meet in a backyard, in a common room in ground floor, in a multilevel lounge with 
access to a roof terrace or simply on an exterior gallery connecting their flats.

Keywords
Apartment building, student hostel, gallery, Brno, corner, vacant lot, city block, flats, service, 
shop, cafe, loadbearing walls, suspended facade, green roof, terrace.
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ÚVOD

Předmětem řešení je návrh novostavby městského obytného domu, studentské koleje,
v místě stávající nárožní proluky v blízkosti centra města. Touto prací je řešena prostorová 
a hmotová návaznost na stávající stavební strukturu místa, dále konstrukční, materiálové 
a provozní řešení. Funkční náplní je studentské bydlení a veřejná vybavenost v parteru.
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ
a) název stavby: Studentské bydlení v Brně

b) místo stavby: ul. Táborská, k. ú. Židenice, p. č. 735,

615 00, Brno-Židenice

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Projektant: Jan Vodička

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
Projektová dokumentace pro provádění stavby je zpracována na základě konstrukční studie – viz 
složka B.

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

a) rozsah řešeného území
Novostavba bude stát na parcele č. 735, tj. na nároží ulic Táborské a Letní v místě stávajícího 
parkoviště v zastavěném území. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Parcela se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno; jiná ochrana v území 
není. 

c) údaje o odtokových poměrech
V lokalitě je pouze jednotná kanalizace.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Novostavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tj. s Územním plánem města Brna. 
Parcela se nachází ve stabilizované ploše všeobecného bydlení s indexem podlažní plochy 0,5. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující
Územní rozhodnutí nebylo vydáno.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Index podlažní plochy požadovaný ÚP byl překročen.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů nebyly v rámci projektu řešeny.



h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Stavba není vázána na další investice. Případná vedení technických sítí objevená při geologickém 
průzkumu nebo při samotné výstavbě budou přeložena nebo zabezpečena.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby
parc. č. 732, k.ú. Židenice Pivec Jan, Ing., Olomoucká 966/39, Černovice, 61800 Brno

parc. č. 733, č. 734, k.ú. Židenice Peprná Milena, Palackého 460/43, 69145 Podivín

Peprná Naděžda, Nadační 582/3, Medlánky, 62100 Brno

Peprný Dušan, Táborská 2370/189, Židenice, 61500 Brno

Peprný Radomír, Palackého 460/43, 69145 Podivín

parc. č. 122/1, k.ú. Židenice Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o novostavbu .

b) účel užívání stavby
Stavba bude sloužit jako studentské koleje se dvěma nerušícími provozovnami v 1. nadzemním 
podlaží.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba se navrhuje jako trvalá.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Na stavbu se nevztahuje žádná forma ochrany.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dále je řešena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., v souladu se zákonem č. 
406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů
Nebylo předmětem řešení.

g) seznam výjimek a úlevových řešení
Vzhledem k charakteru ubytovacích jednotek a celkovému řešení cílícímu na uvědomělý vztah 
k městu a životnímu prostředí nebyla navržena odstavná stání pro osobní automobily v počtu, jaký je 
normativně vyžadován, ale byla nahrazena garáží pro jízdní kola.



h) navrhované kapacity stavby
Zastavěná plocha: 349 m2

Obestavěný prostor: 4356 m3

Užitná plocha: 779 m2

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti:

1. NP kavárna, užitná plocha: 60,31 m2

prodejna, užitná plocha: 30,17 m2

2. NP byt A, užitná plocha: 50,67 m2

byt B, užitná plocha: 50,67 m2

byt C - bezbariérový, užitná plocha: 38,47 m2

byt D, užitná plocha: 49,79 m2

byt E – správcovský, užitná plocha: 53,33 m2

3. NP byt F, užitná plocha: 50,67 m2

byt G, užitná plocha: 50,67 m2

byt H, užitná plocha: 49,79 m2

byt I, užitná plocha: 52,74 m2

4. NP byt J, užitná plocha: 50,67 m2

byt K, užitná plocha: 52,74 m2

i) základní bilance stavby
Na pozemku bude realizována retenční nádrž o objemu 8,8 m3, součástí hospodaření s dešťovou vodou 
bude také ozelenění střech.

Třída energetické náročnosti budov: A (předpoklad)

j) základní předpoklady výstavby
Časové údaje o realizaci stavby nebyly předmětem řešení.

k) orientační náklady stavby

Při výpočetní ceně 7000 Kč/m3 bude cena stavby cca 30 492 000,- Kč

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ
Stavba pozemního objektu SO 01 je rozdělena do dvou částí vzájemně propojených pavlačí. 
Inženýrské objekty jsou v situaci označeny SO 02 – SO 07 a jedná se o přípojky sítí a retenční nádrž.



B. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek je nárožní proluka v městském bloku, je zcela rovinatý, s přístupem možným 
z obou přilehlých veřejných komunikací. Z vnitrobloku přístup není možný.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Terénní geologické průzkumy nebyly provedeny. Základové podmínky jsou složité. Vzhledem 
k blízkosti toku řeky Svitavy se jedná o podloží nesourodé, tvořené i písky a naplaveninami. Hladina 
podzemní vody cca 2 m pod povrchem.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Pozemek se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém území definovaném platným územním plánem ani v území
poddolovaném nebo se zvýšenou seismicitou. Otřesy mohou být způsobeny dopravou, zejména 
projížděním tramvají.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území
Novostavba nebude mít rušivý vliv na okolní zástavbu. Odtokové poměry budou nezměněny nebo se
mírně zlepší vlivem vybudování retenční nádrže. Likvidace splaškových vod je řešena odvodem do 
kanalizační sítě a následně čištěna v městské čistírně odpadních vod. Dešťová voda bude zadržována 
v retenční nádrži, odkud bude postupně odpouštěna do kanalizace nebo bude sloužit jako voda pro 
závlahu zelených střech. Malá část dešťové vody bude přímo vsakována v prostoru dvora.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku v současnosti stojí montovaný stánek, který bude, stejně jako plechový plot, odstraněn.
V zadní části pozemku jsou nepříliš vzrostlé náletové dřeviny, které budou vykáceny a nahrazeny 
novou výsadbou.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkcí lesa
Zemědělský půdní fond ani pozemky pro plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny.

h) územně technické podmínky
Bude provedeno napojení objektu na stávající technické sítě v ulici Letní: kanalizaci, elektřinu, plyn a 
sdělovací vedení. Stejně tak napojení na dopravní infrastrukturu bude realizováno do ulice Letní.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V průběhu výstavby bude proveden dočasný zábor přilehlého chodníku, který bude rozebrán a 
následně znovu složen (po provedení hydroizolací a drenáží).

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK
Jedná se o novostavbu vysokoškolských studentských kolejí. Obsahuje 15 dvoulůžkových pokojů –
včetně jednoho bezbariérového navrženého s ohledem k potřebám osob(y) na ortopedickém vozíku, 
dále čtyři jednolůžkové pokoje a byt pro správce (3 + kk). V parteru je umístěna kavárna s venkovním 



posezením na ulici a ve dvoře. Exponovaná poloha na nároží je výhodou pro malou prodejnu naproti 
kavárně. Důležitým prvkem stavby jsou společenské prostory pro ubytované studenty; jsou jimi 
klubovna v přízemí s přímým vstupem na dvůr, dále dvoupodlažní pobytová místnost v 3. a 4. NP  
propojená se střešní terasou.

1. NP kavárna, užitná plocha: 60,31 m2

prodejna, užitná plocha:30,17 m2

2. NP byt A, užitná plocha: 50,67 m2

byt B, užitná plocha: 50,67 m2

byt C - bezbariérový, užitná plocha: 38,47 m2

byt D, užitná plocha: 49,79 m2

byt E – správcovský, užitná plocha: 53,33 m2

3. NP byt F, užitná plocha: 50,67 m2

byt G, užitná plocha: 50,67 m2

byt H, užitná plocha: 49,79 m2

byt I, užitná plocha: 52,74 m2

4. NP byt J, užitná plocha: 50,67 m2

byt K, užitná plocha: 52,74 m2

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Lokalita je urbanisticky konzistentní díky kompaktní blokové zástavbě rodinnými a bytovými domy. 
Židenice nabyly díky velmi kvalitní regulaci v době výstavby esteticky výraznou urbanistickou 
strukturu zvýrazňující nárožní objekty – nejčastěji vertikálním prvkem. I navrhovaná novostavba je 
řešena s ohledem na tento kontext. V současné době Židenice regulační plán pro žádnou oblast nemají.

Stavba je doplněním nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. Nachází se na 
frekventované městské třídě, která historicky byla páteřní komunikací přilehlé části Židenic a dodnes 
si uchovává důležitost provozem dvou tramvajových linek. Přímo před vstupem do objektu je zastávka 
MHD osázená vzrostlými stromy, která má potenciál suplovat absenci náměstí v nejbližším okolí. 
Tuto kvalitu je nutné rozvíjet, je sem proto orientován veřejně přístupný parter.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Dům je rozdělen do dvou kvádrů, jejichž výšky a členění fasád jednak navazují na sousedící objekty, 
a dále také navozují dojem gradace hmoty směrem k nároží. Hmotové řešení je výsledkem analýzy 
okolní zástavby a záměrně dodržuje výškovou hladinu stanovenou nejvyššími obytnými budovami. 
Blízká škola je, jako typologicky vyšší druh, ponechána v prostorově-hmotové dominanci.

Jako ochrana před nadměrným hlukem z přilehlé komunikace jsou uliční fasády cloněny předsazenými 
skleněnými lamelami, které se výraznou měrou spolupodílí na architektonickém výrazu. Barevnost je 



maximálně redukována na šedé rámy oken v ploše bílé omítky. Barevnými akcenty jsou některé 
červeně lakované kotvy nesoucí skleněné lamely předsazeného fasádního pláště.

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY
Hlavní vstup do objektu je orientován do ulice Táborské, naproti zastávce MHD. Hmotové členění 
zřetelně navádí příchozího do shora krytého závětří tvořeného ustoupení roviny fasády do hloubky 
parcely. Sem jsou orientovány vstup do prodejny na nároží a domovní dveře v podobě transparentní 
ocelové mříže vedoucí do privátní části - ubytování. 

Garáž pro jízdní kola nebo dva osobní automobily je umístěna v 1. NP s vjezdem z ulice Letní. Stejně 
je orientován i venkovní vstup do prostoru pro popelnice pod schodištěm, jinak přístupný z chodby.

Koleje jsou řešeny jako pavlačový dům s vstupy do dvoupokojových bytů přes zádveří přímo 
z venkovní pavlače. Byl kladen důraz na setkávání lidí, proto jsou pokoje bytů minimalizovány a roli 
pobytových denních místností tak přebírají společné prostory; klubovna v 1. NP, dvoupodlažní 
přednášková/párty místnost, kavárna a v závislosti na počasí také pavlač, obytný dvůr a střešní terasa. 
Všechny byty mají vlastní kuchyni a koupelnu se záchodem.

Byt pro správce je situován v 2. NP se vstupem v centrální poloze u schodiště a výtahu.

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání všech společných nebo veřejně přístupných 
prostor. Pro bezbariérový pohyb mezi podlažími je instalován (evakuační) výtah o vnitřních rozměrech 
kabiny 1100 x 1550 mm. Jedna z ubytovacích jednotek ve 2. NP je řešena jako bezbariérová. 
V komunikačních prostorech nebudou výškové rozdíly v podlaze vyšší než 20 mm.

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY
Stavba je navržena dle platných norem a legislativy.

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) stavební řešení
Stavba je navržena jako čtyřpodlažní nepodsklepený objekt s plochými ozeleněnými střechami.

b) konstrukční a materiálové řešení

Geologie
Geotechnický průzkum nebyl proveden, informace o základových poměrech jsou odvozeny z místně 
obvyklých hodnot. Základové podmínky jsou složité. Vzhledem k blízkosti toku řeky Svitavy se jedná 
o podloží nesourodé, tvořené sprašovými hlínami, písky a naplaveninami. Hladina podzemní vody cca 
2 m pod povrchem. Předpokládaná únosnost zemin:  Rdt = 120 kPa.

Založení objektu
Objekt je založen na betonových základových pasech o šířce 900 mm do hloubky -1,370 m (tj. 
1325 mm pod úroveň přilehlého terénu). Základové pasy z betonu C 20/25 budou betonovány do 
ztraceného bednění. Základové pasy namáhané vlivem nestejnoměrného zatížení od objektu smykem 
(dle výkresové dokumentace) budou provedeny jako železobetonové (C 20/25, B 500). Založení 
objektu bude provedeno do nezámrzné hloubky do únosné rostlé zeminy, základová spára bude vždy 
vodorovná. Povrchové vody budou trvale odvedeny od základové spáry. Základové deska tl. 250 mm 



z betonu C20/25 vyztužená dvěma kari sítěmi 150×150×6 dle statického výpočtu bude betonována 
přes základové pasy.

Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo

Zdivo z vápenopískových cihel KM BETA Sendwix 8DF-LD na stavební lepidlo. Tloušťka zdiva 
240 mm (250 mm v koordinačních rozměrech). V místě proskleného parteru do ulic Táborské a Letní 
je nosná stěna nahrazena třemi ŽB sloupy φ 250 mm a ŽB průvlaky (C 30/37, B 500) 250×600 mm, jejichž 

součástí jsou i ztužující věnce. Nadpraží stavebních otvorů v obvodovém zdivu jsou také tvořena rozšířením 
pozedních věnců.

Vnitřní nosné zdivo

Zdivo z vápenopískových cihel KM BETA Sendwix 8DF-LD na stavební lepidlo. Tloušťka zdiva 
240 mm (250 mm v koordinačních rozměrech).  Vnitřní nosné zdivo plní zároveň funkci dělicích 
mezibytových stěn s požadavky na vzduchovou neprůzvučnost.

Vodorovné nosné konstrukce
Stropy nad všemi nadzemními podlažími jsou montované z předpjatých panelů Spiroll tl. 160 mm se 
zálivkou spár. Celková tloušťka stropu 390 mm.

Střechy
Na nosné konstrukci z předpjatých panelů Spiroll tl. 160 mm bude provedena parozábrana ve formě 
modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Special, sloužící zároveň v době výstavby jako 
hydroizolace. Na ni bude provedena spádová vrstva tepelné izolace z polystyrenu EPS 150 S 
(nakašírovaná asfaltovým pásem) v tloušťce min. 100 mm ve spádu dle výkresové dokumentace. Dále 
bude nataven asfaltový pás s atestem na odolnost vůči prorůstání kořenů v tl. 4,5 mm. Na tuto 
hydroizolační vrstvu bude provedeno vegetační souvrství dle konkrétní skladby.

Příčky
Zdivo příček je z vápenopískových cihel KM BETA Sendwix 4DF-LD na stavební lepidlo. Tloušťka 
zdiva 115 mm (125 mm v koordinačních rozměrech). Příčky oddělující instalační šachty jsou vyzděny 
z plných pálených cihel na maltu MVC 2,5 MPa. Mezibytové příčky s akustickými požadavky se 
nevyskytují – mezi byty jsou vždy nosné stěny.

Ztužení objektu
Prostorová tuhost je zajištěna spolupůsobením nosných a ztužujících stěn, pozedních věnců a stropních 
konstrukcí.

Dilatace
Stavba je tvořena jediným dilatačním celkem. Pro zabránění nerovnoměrnému sedání jsou navrženy 
robustní železobetonové základové pasy schopné odolávat smyku vzniklému rozdílným zatížením. Od 
stávající zástavby bude objekt oddělen 50 mm širokou dilatační spárou vyplněnou deskami EPS.

Schodiště a výtahy
Objekt je vybaven jedním bezbariérovým osobním evakuačním výtahem (hydraulický výtah s jedním 
pístem, nosnost 630 kg) umístěným v monolitické ŽB šachtě. Výtahová šachta je z důvodu zabránění 
šíření vibrací dilatována od ostatních konstrukcí, má i vlastní oddělený základ. Vnitřní rozměry kabiny 
jsou 1100×1550 mm, vnitřní rozměry šachty 1650×1900 mm.



Schodiště je ocelová montovaná konstrukce. Schodnice tvořené ocelovými válcovanými profily jsou 
přišroubovány k prvkům mezi dvěma budovami uloženým na ocelových kotvách. Stupnice jsou 
tvořeny ocelovým svařovaným roštem, na kterém je uloženo bezpečnostní došeda tónované 
mrazuvzdorné protiskluzové sklo. Na schodiště navazuje v 2., 3. a 4. NP stejně řešená pavlač. 
Dimenze nosných prvků nebyly předmětem řešení.

Podlahy
Podlahy jsou v celém objektu navrženy jako plovoucí s kročejovou izolací. Na nosné konstrukci je 
uložena zvuková kročejová izolace Isover TDPT ve třech vrstvách (tl. 50, 60 a 50 mm); v prostřední 
vrstvě jsou vedeny rozvody VZT. Na zvukové izolaci je 60mm vrstva anhydridu s rozvody 
nízkoteplotního podlahového vytápění.  Nášlapnou vrstvu bude tvořit lakovaná OSB deska, v bytech 
v koupelnách keramická dlažba. Podlahy v garáži a provozovnách v 1. NP budou ze strojně hlazeného 
drátkobetonu se vsypem ošetřeného transparentním epoxidovým nástřikem.

Okna
Okna jsou navržena dřevohliníková. V ubytovacích jednotkách s čirým trojitým zasklením 
UW = 0,72 W/m2K, g = 0,50, v prostorech kavárny a prodejny v 1NP mají okna čiré dvojité zasklení 
UW = 0,90 W/m2K, g = 0,56. Všechna okna jsou plněna argonem. Vnější povrchová úprava – šedý 
eloxovaný hliník. Vnitřní dřevěný povrch bude ošetřen bezbarvou syntetickou ochrannou lazurou. 
Okna budou osazena do vrstvy tepelné izolace na kompozitních úhelnících se zajištěním 
vzduchotěsného napojení na okolní konstrukce zapáskováním. S výjimkou několika zdvižně 
odsuvných a otvíravých balkonových dveří jsou okna navržena jako pevně zasklená. Okna zasahující 
níže než 400 mm nad podlahou jsou opatřena zábranou proti poškození ortopedickým vozíkem 
a zasklena bezpečnostním sklem.

Povrchové úpravy
Omítky

Vápenopískové zdivo a prefabrikované železobetonové dílce budou nahozeny penetrací – podkladním 
spojovacím můstkem KM BETA OM 209 – SX, tl. 1 mm, na něj bude provedena jádrová
vápenocementová omítka KM BETA OM 203, tl. 8 mm. Finální povrch bude dotvořen štukovou 
omítkou KM BETA JM 301, tl. 2 mm.

Podhledy

V koupelnách a částečně v kuchyních bude pod železobetonovými stropními dílci proveden systémový
zavěšený podhled KNAUF D112 na kovové konstrukci CD 60/27. 

c) mechanická odolnost a stabilita
Statický výpočet nebyl předmětem řešení. Objekt je zatím navržen předběžnými odhady dle zvyklostí. 
Podrobnější výpočet by pro ověření dimenzí navržených prvků musel vytvořit později statik.

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A  TECHNOLOGIC-
KÝCH ZAŘÍZENÍ

a) technické řešení
Pro dosažení maximálních energetických úspor a kvality vnitřního prostředí bude stavba provedena 
v nízkoenergetickém standardu s nuceným větráním ve všech prostorech s výjimkou garáže (ta bude 
větrána přirozeně) doplněným rekuperací tepla. Odvod odpadního vzduchu bude vyústěn nad střechu 
a bude osazen odhlučněním a pachovým filtrem.



Veškeré technologické vybavení bude umístěno v technické místnosti 113, odkud budou po objektu 
vedeny rozvody. V kavárenské části budou instalovány technologie dle požadavků provozu, ty ale 
nejsou předmětem této dokumentace.

V objektu bude instalováno nízkoteplotní podlahové vytápění. Jako zdroj tepla pro vytápění budou 
sloužit tepelná čerpadla napojená na zemní vrty umístěné v prostoru dvora.

b) výčet technických a technologických zařízení
V tuto fázi blíže neřešeno.

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Samostatným požárním úsekem jsou: kavárna včetně zázemí, provozovna v 1NP včetně zázemí, 
technická místnost, klubovna včetně zázemí, garáž, každý byt, dvojpodlažní společenská místnost 
a výtahová šachta. Instalační šachty s výjimkou ZTI7, která je samostatným požárním úsekem, jsou 
součástí PÚ, jimiž prochází. V místech průchodu stropní konstrukcí tak musí vedení obsahovat 
požární klapky.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Nebylo předmětem řešení.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Nosný systém je nehořlavý z materiálů třídy reakce na oheň A – železobeton a vápenopískové zdivo. 
Ocelová konstrukce pavlače a schodiště bude ošetřena protipožárním nátěrem, který bude dle předpisu 
výrobce pravidelně obnovován.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
V objektu se nachází jedna chráněná úniková cesta kategorie A a evakuační výtah. Mezní délky 
nechráněných únikových cest nejsou překročeny.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Odstupové vzdálenosti jsou dodrženy, stavby nezasahuje do požárně nebezpečného prostoru jiných 
objektů. Rozměry požárně dělicích pásů na fasádě je nutné ověřit výpočtem; pokud by nevyhověly, je 
nutné výplně některých oken provést jako požární uzávěry stavebních otvorů.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrných míst
Nebylo součástí řešení.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu
Požární zásah bude veden z ulic Táborské nebo Letní. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby
V objektu se nachází vedení vzduchotechniky, rozvodné potrubí vody, elektřiny a kanalizace. Do 
objektu je zavedena přípojka plynu, rozvody plynu ale končí v technické místnosti a nejsou vedeny 
dále po objektu.

i) posouzení požadavků n zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
Nebylo součástí řešení.



j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Nebylo součástí řešení.

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI

a) kritéria tepelně technického hodnocení
Objekt byl předběžně navrhován s cílem dosáhnout co nejnižší potřeby energie. Fasády jsou zatepleny 
260 mm minerální vlny (λD = 0,041 W·m-1·K-1), je instalováno nucené větrání s rekuperací, okna 
s trojitým zasklením. Proti letnímu přehřívání jsou okna na jižní a západní fasádě doplněna 
venkovními žaluziemi.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií
K vytápění slouží tepelná čerpadla napojená na zemní vrty. Čerpadla je možné v případě potřeby 
použít i ke chlazení objektu.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 
KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ
Větrání je nucené s rekuperací tepla. K vytápění slouží tepelná čerpadla napojená na zemní vrty. 
Čerpadla je možné v případě potřeby použít i ke chlazení objektu. Stavba bude napojena na veřejný 
vodovod, nízkotlaké vedení plynu, sdělovací kabel, elektrické vedení a jednotnou kanalizaci. Směsný 
komunální odpad bude ukládán do k tomu určených kontejnerů umístěných ve větraných prostorech 
v 1. NP s přímým přístupem z chodníku a svážen specializovanou firmou pro celé území. 

Provoz domu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odvod a přívod vzduchu budou vyvedeny 
nad střechu a odhlučněny, odvod bude navíc osazen pachovým filtrem. 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Na základové desce bude provedena protiradonová ochrana ve formě dvou natavených asfaltových 
pásů s atestem na odolnost vůči pronikání radonu.

b) ochrana před bludnými proudy
Nebylo součástí řešení.

c) ochrana před technickou seismicitou 
Nebylo součástí řešení.

d) ochrana před hlukem
Ochrana před hlukem je zabezpečována použitím těžkých vápenocementových cihel jako staviva 
obvodových stěn, okny s izolačními trojskly a předsazeného fasádního proskleného pláště odrážejícího 
hluk z dopravy směrem od fasády. V době výstavby budou zdrojem hluku především zemní práce, kde 
je třeba nasadit těžké stavební stroje. Vhodným vedením prací a nasazením mechanizmů s co 
nejnižšími akustickými výkonu lze hluk z této činnosti významně ovlivnit a minimalizovat. Vlastní 
výstavba není po většinu doby významnější hlukovou zátěží pro okolí. Veškeré stavební práce budou 
prováděny pouze v denní době.

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby: hlukové zatížení 
okolí v době provozu stavby se neočekává. Potrubí pro odvod znečištěného vzduchu z budovy bude
vybaveno tlumičem a umístěno nad střechou.



e) protipovodňová opatření
Kanalizační přípojka bude doplněna zpětnou klapkou jako ochranou před vzdutou vodou při povodni.

f) ostatní účinky
Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí nejsou známy.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovací místa technické infrastruktury
Všechny přípojky technické infrastruktury jsou vedeny z ulice Letní. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
SO 02 - kanalizační přípojka – DN 200 – v délce 20 m na pozemcích p.č. 735 a p.č. 122/1

vodovodní přípojka – PE-HD SDR 11 D 63 v délce 8 m na pozemku 122/1

přípojka plynu STL PE-HD D 63 v délce 4,3 m na pozemku p.č. 122/1

přípojka NN – ukončena rozvodnou skříní  umístěnou ve vrstvě nehořlavé TI na vnější straně fasády –
kabel v délce 1 m na pozemku p.č. 122/1

přípojka sdělovacího vedení – kabel v délce 2 m na pozemku p.č. 122/1

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení

Dopravní napojení objektu je uvažováno z ulice Letní. Do ní ústí nájezd do garáže. Zásobování 
kavárny a provozovny je uvažováno z ulice Táborské. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu.

c) doprava v klidu
Vzhledem k charakteru ubytovacích jednotek a celkovému řešení cílícímu na uvědomělý vztah 
k městu a životnímu prostředí nebyla navržena odstavná stání pro osobní automobily v počtu, jaký je 
normativně vyžadován, ale byla nahrazena garáží pro jízdní kola. V garáži je navrženo jedno odstavné 
stání pro osobní automobil jako příslušenství k bytu správce objektu.

d) pěší a cyklistické stezky
Na řešeném pozemku se nevyskytují.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy
Vzhledem k rovinatosti pozemku nebudou probíhat terénní úpravy. Budou pouze vyhloubeny figury 
pro základové pasy dle dokumentace a vytěžená zemina bude deponována na skládce. Vzhledem 
k pravděpodobné kontaminaci svrchních vrstev vlivem existence parkoviště se nepředpokládá 
specifické zacházení se skrývkou ornice.

b) použité vegetační prvky
Ve dvoře bude existující náletová nebo nehodnotná vegetace nahrazena novou výsadbou a bude 
založen trávník. Ozeleněné střechy budou osázeny vhodnými druhy vegetace; střechy budou řešeny 
jako extenzivní.



c) biotechnická opatření
Ozelenění střech bude fungovat jako zpomalovač odtoku srážkových vod z pozemku.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Nebylo předmětem řešení.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných předpisů
Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Na stavbu nejsou vzneseny zvláštní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Jedná se o bytový 
a běžný obchodní provoz bez výroby.

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Nebylo součástí řešení.

b) odvodnění staveniště
Nebylo součástí řešení.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
V této fázi neřešeno. Příjezd techniky je možný jak z ulice Táborské, tak z ulice Letní. Podrobný plán 
rozmístění strojů provede dodavatel.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby
Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani na okolní stavby. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Na pozemku v současnosti stojí montovaný stánek, který bude, stejně jako plechový plot, odstraněn. 
V zadní části pozemku jsou nepříliš vzrostlé náletové dřeviny, které budou vykáceny a nahrazeny 
novou výsadbou.

f) maximální zábory pro staveniště
V průběhu výstavby se předpokládá dočasný zábor přilehlého chodníku.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady vznikající na stavbě budou separovány, využitelné budou odevzdány do sběru, ostatní budou 
uloženy na řízenou skládku. Odpad nebude na stavbě spalován.



h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bude deponováno přibližně 200 m3 zeminy. Žádná zemina se nebude dovážet.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při realizaci stavby bude zhotovitel dbát, aby negativní dopady – hluk a prašnost – byly omezeny na 
minimální možnou míru. Stavby bude prováděna pouze během dne, mechanismy vyjíždějící ze stavby 
budou řádně očištěny. Po dokončení stavby se hlavní zhotovitel zavazuje uvést okolní pozemky, 
komunikace a stávající stavby do stavu, v jakém byly před zahájením výstavby.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni z hlediska dodržování předpisů bezpečnosti práce 
a používaní mechanismů a musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami. Staveniště bude 
oploceno pro zabránění přístupu nepovolaných osob na stavbu. Pracovní plochy ve výškách budou 
ohrazeny zábradlím proti pádu pracovníků dle ČSN. Na stavbě bude veden stavební deník. Pracovníci, 
u kterých to vyžaduje legislativa, musí mít platná osvědčení pro provádění příslušné činnosti.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výstavbou nebudou další stavby dotčeny.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Nebylo součástí řešení.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Nebylo součástí řešení.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Časový harmonogram výstavby nebyl součástí řešení.



ZÁVĚR

Návrh budovy se snaží o nenásilné začlenění novostavby do existujícího kontextu. Vnímá 
prostorově-kompoziční vztahy v území a ctí typologickou hierarchii. Svojí hmotou dotváří 
městský blok v místě nároží. Tato exponovaná poloha vedla k řešení dynamicky gradujícímu 
v průniku stavebních čar obou ulic. Výšková hladina okolní zástavby nebyla překročena, 
odstupňováním plochých střech vzniká ozeleněná terasa s výhledem na Brno.

Dispozičním řešením návrh vyhovuje zamýšlenému provozu. Bytové jednotky pro studenty 
jsou napojeny na venkovní pavlač se schodištěm a evakuačním výtahem. První nadzemní 
podlaží je převážně vyčleněno pro veřejně přístupné prostory kavárny a malé prodejny. 

Neexistence náměstí v dané lokalitě je suplována postupným zobytňováním obchodní ulice 
Táborské, ke kterému otevřeností parteru přispívá i navržená novostavba. Bezprostřední 
blízkost ozeleněné zastávky MHD je vnímána v ulici jako silný centralizující prvek ukazující 
na správnost takového řešení, ve kterém je veřejné funkci věnována poměrně velká péče.

V průběhu práce na konstrukčním a stavebně-technickém řešení došlo k některým změnám 
oproti architektonické studii. Některé technické požadavky přinesly argumenty pro již dříve 
zvažovanou variantu, jiné vedly k vytvoření řešení zcela nového. A jsem rád, že mohu říci, že 
žádná změna původní architektonický záměr nenarušila.
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Anotace práce Čtyřpodlažní stavba studentské koleje s veřejnými provozovnami v přízemí 
je doplněním nárožní proluky v jinak kompaktním městském bloku. 
Nachází se na frekventované městské třídě. Přímo před vstupem do objektu 
je zastávka MHD osázená vzrostlými stromy, je sem proto orientován 
veřejně přístupný parter a hlavní vstup.
Hmotové řešení je výsledkem analýzy okolní zástavby a záměrně dodržuje 
výškovou hladinu stanovenou nejvyššími obytnými budovami. Sousedící 
škola je, jako typologicky vyšší druh, ponechána v prostorově-hmotové 
dominanci. Budovu koleje tvoří dva různě vysoké kvádry podporující 
hmotovou gradaci uliční zástavby směrem k nároží. Zdvojením měřítka 
fasád se stavba hlásí jak ke svému protějšku v ulici Letní, 
k funkcionalistickému gymnáziu architekta Fuchse, tak k okolní zástavbě 
činžovními domy s typickou velikostí okenních otvorů.
Jako ochrana před nadměrným hlukem z přilehlé komunikace jsou uliční 
fasády cloněny předsazenými skleněnými lamelami, které se výraznou 



měrou spolupodílí na architektonickém výrazu. Barevnost je maximálně 
redukována na šedé rámy oken v ploše bílé omítky. Barevnými akcenty jsou 
některé červeně lakované kotvy nesoucí skleněné lamely předsazeného 
fasádního pláště.
Koleje jsou řešeny jako pavlačový dům s vstupy do dvoupokojových bytů 
přes zádveří přímo z venkovní pavlače. Pro setkávání rezidentů jsou 
navrženy klubovna v 1. NP, dvoupodlažní přednášková/párty místnost, 
kavárna a v závislosti na počasí také pavlač, obytný dvůr a střešní terasa.
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Four-storey student apartment building fills a corner vacant lot in a compact 
city block. It’s placed on a busy street. Situating a café and a shop in the 
ground floor and a main entrance facing a tram stop is beneficial both for 
attracting passing people and for an easy access of residents.
The volume composition is based on an analysis of the surroundings. It 
keeps the local height-level of the highest apartment buildings. There is a 
school-building right next door which has been kept in spatial dominance. 
The volume of the building is created with two intersecting blocks, each 
with different height – this creates a psychological tension in the corner 
position. The façades composition is based on two levels of scale; one is 
derived from a typical old apartment buildings’ window size and the second 
has its origin in the neighbouring school built in functionalistic style.
There is a glass suspended façade preventing noise from outside to come in. 
It has a great impact on the building’s architecture. The building exterior is 
monochromatic with an exception of a few red-painted anchors holding the 
glass façade.
The student apartment building’s design emphasizes a social contact 
between the residents. These can meet in a backyard, in a common room in 
ground floor, in a multilevel lounge with access to a roof terrace or simply 
on an exterior gallery connecting their flats.
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