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Abstrakt 

Návrh se zabývá výrobní halou dámské konfekce značky Manifesto. Budova se nachází na 
jednom z brněnských brownfield, který skýtá pěkné pohledy na město. Objekt leží podél 
hlavní komunikace Rokytova, kde se nachází zastávka MHD. Od frekventované ulice je hala 
oddělena stromořadím, které opticky doplňuje uliční čáru. 
Návrh má snahu, co nejšetrněji umístit halu na pozemku, u kterého se počítá s poloviční 
revitalizací, k tomu má dopomoci dřevěná fasáda. 
V objektu se kromě skladového hospodářství a výrobní haly v druhém podlaží, vyskytují i 
kanceláře, jídelna, bufet, šatny, vzorkovna a pomocné provozy, které jsou situovány do 
přízemí.  
 

Klíčová slova 

Výroba dámské konfekce, Manifesto, Brno, Rokytova, brownfield, skleněná fasáda, 
železobetonový skelet, dřevěné panely, CLT, atrium 

  

Abstract 

The project is dedicated to an industrial hall designated for manufacturing of ladies clothing 

for a brand Manifesto. The building is located in one of brownfields in Brno, which offers 

breathtaking city views. This building lies beside the main road Rokytova where a bus stop is 

situated and is separated from this busy street by trees. 

The aim is to place the hall on the brownfield estate in a suitable way and this purpose can be 

fullfilled by using a wooden fasade. 

Warehouse and production are situated on the second floor. Offices, a canteen, a buffet, a 

cloakroom, a showroom, etc can be found in the basement. 

 

Keywords 

Manufacturing of ladies clothing, Brno, Rokytova, brownfield, glass fasade, concrete 

skeleton, wooden panel, cross laminated timber, courtyard 

 

 



Bibliografická citace VŠKP 

  
Jonáš Kuba Výroba dámské konfekce. Brno, 2015. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební, Ústav architektury. Vedoucí práce prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 
informační zdroje. 
  

  

  

V Brně dne 6.2.2015  
  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Jonáš Kuba  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD KOVÁNÍ 

  
Rád bych poděkoval oběma vedoucím mé bakalářské práce, prof. Ing. arch. Alois Novému, 

CSc. a Ing. Dagmar Donaťákové, za odborné vedení bakalářské práce, jejich rady a trpělivost. 
Také bych rád poděkoval Ing. arch. Petře Matouškové za pomoc při zpracování 
architektonického detailu.  



OBSAH  

 

1. titulní list  
2. zadání VŠKP  
3. abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce  
4. bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690  
5. prohlášení autora o původnosti práce  
6. poděkování  
7. obsah  

8. úvod  
9. vlastní text práce (Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva)  
10. závěr  
11. seznam použitých zdrojů   

12. seznam použitých zkratek a symbolů   

13. popisný soubor závěrečné práce 



ÚVOD 

 

Cílem bakalářské práce bylo navržení výrobní haly pro značku Manifesto a to v místě 
současného brownfield. Touto prací je řešeno hmotové a prostorové řešení v inkriminované 
oblasti s ohledem na okolní zástavbu. Dále konstrukční, materiálové a provozní řešení. 
Funkční náplní je výrobní hala, skladové hospodářství a potřebné pomocné prostory. Práce 
navazuje na projekt zpracovávaný v rámci Ateliéru architektonické tvorby AG35. 
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A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB  

a) název stavby: Výroba dámské konfekce v Brně 

b) místo stavby: ul. Rokytova, k. ú. Židenice, 615 00, Brno-Židenice 

c) předmět dokumentace: Předmětem dokumentace je stavební objekt výrobní haly pro 
firmu Manifesto. 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

Projektant: Jonáš Kuba 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

aě rozsah ešeného území 
Staveniště se nachází na jednom z brněnských brownfields (č.3602) při ulici Rokytova, 

doporučených Odborem rozvoje a územního plánování Magistrátu města Brna k 
novému využití. Při návrhu zastavovacího plánu je počítáno s možným rozšířením 
výroby. 
 

bě dosavadní využití a zastav nost území 
Jedná se o brownfield č. 3602. Dotčené plochy jsou v katastru vedeny jako plochy 

ostatní, plochy zastavěné, plochy nádvoří.  
V současné době se na pozemku nachází objekty garáží a čtyři jednopodlažní objekty, 
které v současnosti nemají využití a v rámci projektu budou odstraněny. 
 

cě údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 

dě údaje o odtokových pom rech 

V lokalitě je pouze jednotná kanalizace. 
 

eě údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 
Novostavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tj. s Územním 
plánem města Brna.  
 

fě údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
Obecné požadavky na využití území byly dodrženy. 
 

gě údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

Požadavky dotčených orgánů nebyly v rámci projektu řešeny. 
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hě seznam výjimek a úlevových ešení 
iě 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. 
 

jě seznam pozemk  a staveb dotčených umíst ním a provád ním stavby 

 

A.4 ÚDAJE O STAVB  

 

aě nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
 

bě účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit jako výrobní hala značky Manifesto s potřebnými provozními a 
skladovými prostory. 
 

cě trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba se navrhuje jako trvalá. 
 

dě údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

Na stavbu se nevztahuje žádná forma ochrany. 
 

eě údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 

požadavk  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. 
 

fě údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis  

Nebylo předmětem řešení. 
 

gě seznam výjimek a úlevových ešení 
Výjimky ani úlevová řešení nejsou počítány zahrnuty v návrhu. 
 

hě navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha: 2367 m
2
 

Obestavěný prostor: 15647 m
3
 

Užitná plocha: 3952 m
2
 

 

iě základní bilance stavby 

Třída energetické náročnosti budov: B (předpoklad) 
 

jě základní p edpoklady výstavby 
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Časové údaje o realizaci stavby nebyly předmětem řešení. 
 

kě orientační náklady stavby 

Při výpočetní ceně 4000 Kč/m3 bude cena stavby cca 62 588 000,- Kč 

 

A.5 ČLEN NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZA ÍZENÍ 

Objekt je navržen jako jeden celek. V přízemí je objekt dělen na části pro zaměstnance a 
provozní celek s technickými místnostmi. V 2.NP se vyskytuje výrobní hala se 
skladovými prostory. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

aě charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek je plochou brownfield, je mírně svažitý, s přístupem možným z obou 
přilehlých veřejných komunikací.  
 

bě výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  

Terénní geologické průzkumy nebyly provedeny. Hladina podzemní vody cca 3 m pod 

povrchem. 

 

cě stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemek se nevztahuje žádná forma ochrany. 
 

dě 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. 

 

eě vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ry v území 
Novostavba nebude mít rušivý vliv na okolní zástavbu. Odtokové poměry budou 
nezměněny. Likvidace splaškových a dešťových vod je řešena odvodem do kanalizační 
sítě a následně čištěna v městské čistírně odpadních vod. Malá část dešťové vody bude 

přímo vsakována v prostoru dvora. 
 

fě požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

Na pozemku v současnosti stojí objekty garáží a jednopodlažní haly, které budou, stejně 
jako plechový plot, odstraněny. V jižní části pozemku jsou nepříliš vzrostlé náletové 
dřeviny, které budou vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. 
 

gě požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

určených k pln ní funkcí lesa 

Zemědělský půdní fond ani pozemky pro plnění funkce lesa nejsou stavbou dotčeny. 
 

hě územn  technické podmínky 

Bude provedeno napojení objektu na stávající technické sítě v ulici Rokytova: 

kanalizaci, elektřinu, plyn a sdělovací vedení. Stejně tak napojení na dopravní 
infrastrukturu bude realizováno do ulice Rokytova. 

 

iě v cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V průběhu výstavby bude proveden dočasný zábor přilehlých silnic Údolíček a 
Komprdova,  

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
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B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 

Staveniště se nachází na jednom z brněnských brownfields (č.3602) při ulici Rokytova, 
doporučených Odborem rozvoje a územního plánování Magistrátu města Brna k 
novému využití. Při návrhu zastavovacího plánu je počítáno s možným rozšířením 
výroby.  
Konfekční závod značky Manifesto je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce. 
S vládní podporou zde zahraniční investor využívá jednoho z území „brownfields“. 
Zároveň se zvyšuje nabídka zaměstnání žen. A to celkovým počtem 208 žen a 12 mužů. 
  

1.NP  jídelna     114m
2 

 šatny      278m
2 

 kanceláře a pomocné provozy  530m
2
 

 technické provozy    614m
2
 

2. NP pomocné provozy    56m
2
 

 výrobní hala     1554m
2
 

 sklady      781m
2
 

  

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
Areál je umístěn na obdelníkovém pozemku na jehož severní straně se nalézá parkoviště 
pro 23 automobilů včetně 2 míst pro invalidy, parkoviště je přímo napojené na ulici 
Komprdova, kam je provoz odkloněn, aby více nezatěžoval provoz na ulici Rokytova.  

Na jižní straně je ohraničen příjezdovou 3m širokou zpevněnou komunikací, která 
zároveň slouží jako chodník pro příchod k objektu a zároveň jako požární zásahová 
komunikace a také slouží pro obsluhu technického zabezpečení budovy. Vlastní budova 
je osazena přibližně do středu pozemku, aby se zvětšili odstupové vzdálenosti od 
komunikací, z důvodu snížení hluku od komunikace, ta bude snížena osazením vysoké 
zeleně na okraji pozemku. 

Okolní zástavba přes komunikaci, patřící Ministerstvu obrany, je nízkopodlažní 
zástavba. Na západní straně je bloková zástavba rodinných domů se sedlovou střechou. 
Na jihu je hřbitov s malou polorozpadlou patrovou hřbitovní stavbou a na východní 
straně leží lesopark vedoucí k Vinohradům.  
Výrobní hala respektuje nezastavěnost okolního prostředí a pouze minimálně převyšuje 
rodinné domy, což je dáno svahovitým terénem, na kterém objekt leží a celkově 
nenarušuje ráz tamního okolí. 
 

bě architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 

Záměrem je vytvořit stavbu, která bude splňovat všechny požadavky na ni kladené jak v 
interiéru tak v exteriéru s ohledem  na architektonické začlenění do stávající zástavby 
.Ty se projevil ve volbě podlažnosti, respektive ve výšce budovy, ve volbě tvaru střešní 
konstrukce, typu střešní krytiny, povrchová úpravě  obvodového pláště, umístění 
okenních otvorů a jejich členění. 
Stavba se snaží na severní fasádě při komunikaci působit uzavřeně, jednak z hlediska 

tepelných ztrát a jednak z důvodu omezení hluku z víceproudé ulice Rokytovi. Ze 

západu je budova prosklena z důvodu prosvětlení a krásných výhledů na město, které 
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zde vznikají. 
 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Hlavní přístup  do areálu je ze západní a severní strany na oba dva vstupy navazuje 
chodník  a následně vlastní vstup do objekt. Vstup na severní straně je architektonicky 
zvýrazněn subtilní stříškou, kde návštěvník projde zádveřím do vstupní haly, která má 
návaznost na vrátnici a součástí haly je i hovorna. Zde je provoz rozdělen pro 
zaměstnance haly a vedoucí podniku, kteří se vydají vlastní chodbou do kanceláří s 
vlastním hygienickým zázemím. Pracující projdou velkoryse řešenou chodbou do další 
haly, která bude sloužit jako vzorkovna, je zde navržen bufet s občerstvením a jídelna. Z 
haly se zaměstnanci jednoduše dostanou do 1.NP do výrobny a v přízemí jsou řešeny 
šatny zvláště pro muže i ženy. V 1.NP je navržena kuřárna a odpočívárna s výhledem na 
město, situováno do atria. Skladové hospodářství je ve východní části budovy. V rámci 
haly jsou umístěny čtyři kanceláře mistrů, které díky svému umístění umožňují přehled 
nad celým pracovištěm. 
 

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 1400 mm.  

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

B.2.5 BEZPEČNOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena dle platných norem a legislativy. 
 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 

aě stavební ešení 
Stavba je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. 
 

bě konstrukční a materiálové ešení 
Geologie 

Geotechnický průzkum nebyl proveden, informace o základových poměrech jsou 
odvozeny z místně obvyklých hodnot.  
 

Založení objektu 

Objekt je založen na betonových základových patkách o 1400x1400mm, do hloubky -

1,400 m.  10cm spodní části patky je vytvořeno z betonu C 20/25, zbylá část je 
železobetonová konstrukce, tj. 98cm. 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. 15 cm z betonu 

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

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo 
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Konstrukce obvodové stěny je sendvičová mezi nosnými železobetonovými sloupy 
40x40 cm. Je složena ze svou částí: 
Interiérová část - CLT panel, NOVATOP SOLID, tl. 8,4 cm a s parotěsnou zábranou, 
PK-BAR ALE PET 130 a plošné zateplení ROCKWOOL AIRLOCK HD, tl. 20 cm, 

záklop OSB 3 N - 4PD, tl. 1,5 cm. 

Exteriérová část - Tepelná izolace ROCKWOOL AIRLOCK HD, tl. 10 cm, difúzní 
folie, DIFU-STOP 102, CLT panel, NOVATOP SOLID tl. 4,2 cm. 

Celková tloušťka stěny je 40 cm + 4 cm větraná mezera a 1 cm skleněná fasáda. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropy nad 1.NP jsou montované z panelů SWP, NOVATOP ELEMENT, tl. 24 cm. 
V místě středního trajektu je strop z žb desek, tl. 24 cm. Dřevěné panely musí být 
odděleny HI a uloženy na dřevovláknitou desku. 
 

St echy 

No nosné konstrukci z žb průvlaků 40x50cm jsou umístěny montované panely SWP, 
NPVATOP ELEMENT, tl. 30 cm. V místě středního trajektu je strop z žb desek, tl. 30 
cm. Dřevěné panely musí být odděleny HI a uloženy na dřevovláknitou desku. 
 

P íčky 

Vnitřní příčky jsou z CLT panelů tl. 8,4 a 4,2 cm, v místě zvýšených hygienických 
požadavků je kce ošetřena obkladem. 
 

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 patky schopné odolávat smyku 
vzniklému rozdílným zatížením.  
 

Schodišt  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 1100×1400 mm, vnitřní rozměry 
šachty 1200×1670 mm. 

Schodiště je betonové monolitické konstrukce. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou v celém objektu navrženy jako cementové lité s kročejovou izolací. Na 
nosné konstrukci jsou uloženy betonové dlaždice tl. 30 mm uložené do pískového lože a 
spáry jsou také vysypány pískem. Zvuková kročejová dřevovláknitá izolace HOBRA 
v tl. 30 mm je oddělena od betonových dlaždic separační PE folií. 
 

Okna 
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Okna jsou navržena dřevěná SOLID COMFORT, SC-92. Okna budou osazena do 

vrstvy tepelné izolace na masivní dřevěné desce, tl. 2,7 cm se zajištěním 
vzduchotěsného napojení na okolní konstrukce zapáskováním. Okna zasahující níže než 
400 mm nad podlahou jsou opatřena zábranou proti poškození ortopedickým vozíkem a 
zasklena bezpečnostním sklem. 
 

Povrchové úpravy 

Omítky 

CLT panely jsou pohledové bez dalších úprav. Pouze v hygienických místnostech 
s požadavky na ošetření proti vlhkosti jsou navrženy keramické obklady nebo vápenné 
omítky s vyšší odolností proti vlhkosti. 
 

Podhledy 

V hygienických místnostech a kuchyni bude pod montovanými stropními dílci proveden 

systémový zavěšený minerální podhled na kovové konstrukci. 
 

cě 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 
TECHNOLOGICKÝCH 

ZA ÍZENÍ 

 

aě technické ešení 
Pro dosažení maximálních energetických úspor a kvality vnitřního prostředí bude stavba 

provedena v nízkoenergetickém standardu s nuceným větráním ve všech prostorech 

doplněným rekuperací tepla. Odvod odpadního vzduchu bude vyústěn nad střechu a 
bude osazen odhlučněním a pachovým filtrem. 

Veškeré technologické vybavení bude umístěno v místnostech 1.38 až 1.46, odkud 

budou po objektu vedeny rozvody. V kuchyni budou instalovány technologie dle 
požadavků provozu, ty ale nejsou předmětem této dokumentace.  
Jako zdroj tepla pro vytápění budou sloužit tepelná čerpadla napojená na zemní vrty 
umístěné v prostoru atria. 

 

bě výčet technických a technologických za ízení 
 

B.2.Ř POŽÁRN  BEZPEČNOSTNÍ EŠENÍ 

 

aě rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek  

Samostatným požárním úsekem jsou: dámské šatny, vstupní prostory + kanceláře, 
kuchyně + bufet, technologické zázemí, pomocné provozy v 2.NP, výrobní hala a 
skladové hospodářství. 
V místech průchodu stropní konstrukcí musí vedení instalačních šachet obsahovat 

požární klapky. 
 

bě výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 
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Nebylo předmětem řešení. 
 

cě zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  včetn  

požadavk  na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
Nosný systém je nehořlavý z materiálů třídy reakce na oheň A – železobeton. 
 

dě zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 
V objektu se nachází jedna chráněná úniková cesta kategorie A. 
 

eě zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  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) zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, včetn  

rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 
Nebylo součástí řešení. 
 

gě zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Požární zásah bude veden z ulic Komprdova nebo Údolíček. 

 

h) zhodnocení technických a technologických za ízení 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. 

 

iě posouzení požadavk  n zabezpečení stavby požárn  bezpečnostními za ízeními 
Nebylo součástí řešení. 
 

jě rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Nebylo součástí řešení. 
 

B.2.ř ZÁSADY HOSPODA ENÍ S ENERGIEMI 

 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení 
Objekt byl předběžně navrhován s cílem dosáhnout co nejnižší potřeby energie. Fasády 
jsou zatepleny 300 mm minerální vlny (λD = 0,035 W·m-1·K-1), je instalováno nucené 
větrání s rekuperací, okna s trojitým zasklením. Proti letnímu přehřívání jsou okna na 
jižní a fasádě doplněna venkovními žaluziemi. 
 

bě posouzení využití alternativních zdroj  energií 
K vytápění slouží tepelná čerpadla napojená na zemní vrty. Čerpadla je možné 
v případě potřeby použít i ke chlazení objektu. 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 
PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROST EDÍ 

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 úrovni 2. NP 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 P ED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VN JŠÍHO 

PROST EDÍ 

 

aě ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
Na základové desce bude provedena proti radonová ochrana ve formě dvou tavených 

asfaltových pásů s atestem na odolnost vůči pronikání radonu. 
 

bě ochrana p ed bludnými proudy 

Nebylo součástí řešení. 
 

cě ochrana p ed technickou seismicitou 

Nebylo součástí řešení. 
 

dě ochrana p ed hlukem 
Ochrana před hlukem je zabezpečována použitím sendvičového systému 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. 
 

eě protipovodňová opat ení 
Kanalizační přípojka bude doplněna zpětnou klapkou jako ochranou před vzdutou 
vodou při povodni. 

 

fě ostatní účinky 

Ostatní negativní účinky vnějšího prostředí nejsou známy. 
 

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

aě napojovací místa technické infrastruktury 



12 

 

Všechny přípojky technické infrastruktury jsou vedeny z ulice Rokytova a Komprdova. 

 

bě p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

SO 02 - kanalizační přípojka – DN 125 – v délce 78 m  
vodovodní přípojka – PE-HD v délce 16 m  

přípojka plynu PE DN 25 v délce 46 m  

přípojka NN – ukončena rozvodnou skříní umístěnou ve vrstvě nehořlavé TI na vnější 
straně fasády – kabel v délce 68 m  
 

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ 

 

aě popis dopravního ešení 
Dopravní napojení objektu a zásobování je uvažováno z ulice Komprdova a Údolíček. 

 

bě napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 
 

c) doprava v klidu 

Byla navržena odstavná stání pro osobní automobily v počtu, jaký je normativně 
vyžadován. 

 

dě p ší a cyklistické stezky 

Pěší stezka prochází pozemkem na jižní straně objektu. 3m široká komunikace prochází 
od ulice Komprdova k ulici Údolíček. Povrchová úprava - štěrk. 
 

B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

aě terénní úpravy 

Vzhledem ke svažitosti pozemku budou probíhat terénní úpravy a to tak, aby výkopy 
byly v poměru s násypy. Budou vyhloubeny figury pro základové patky dle 

dokumentace a vytěžená zemina bude využita také na násypy pod stavební objekt. 
Vzhledem k pravděpodobné kontaminaci svrchních vrstev vlivem existence současné 
výstavby se nepředpokládá specifické zacházení se skrývkou ornice. 
 

bě použité vegetační prvky 

Na jižní straně bude existující náletová nebo nehodnotná vegetace nahrazena novou 
výsadbou a bude založen trávník.  
 

cě biotechnická opat ení 
Výsadba vzrostlých stromů na severní straně areálu při ulici Rokytova bude sloužit jako 
zvuková a prachová izolace. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ 

 

aě vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
 

bě vliv na p írodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  
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Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

cě vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

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

dě návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

Nebylo předmětem řešení. 
 

eě navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany 

podle jiných p edpis  

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.  
 

B.Ř ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

aě pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 
Nebylo součástí řešení. 
 

bě odvodn ní staveništ  

Nebylo součástí řešení. 
 

cě napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
V této fázi neřešeno. Příjezd techniky je možný jak z ulice Komprdova, tak z ulice 

Údolíček. 

Podrobný plán rozmístění strojů provede dodavatel. 
 

dě vliv provád ní stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba nebude mít zvláštní negativní vliv na okolní pozemky ani na okolní stavby. 
 

eě ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
d evin 

Na pozemku v současnosti stojí přízemní objekty, které budou, stejně jako garáže, 

odstraněny. V jižní části pozemku jsou nepříliš vzrostlé náletové dřeviny, které budou 

vykáceny a nahrazeny novou výsadbou. 
 

fě maximální zábory pro staveništ  

Staveniště bude zabírat plochy brownfieldu č.3602 

 

gě maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

Odpady vznikající na stavbě budou separovány, využitelné budou odevzdány do sběru, 
ostatní budou uloženy na řízenou skládku. Odpad nebude na stavbě spalován. 
 

hě bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 
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Žádná zemina se nebude dovážet ani odvážet. 
 

iě ochrana životního prost edí p i výstavb  

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. 
 

jě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 
p edpis  Pracovníci na stavb  musí být ádn  proškoleni z hlediska dodržování 
p edpis  bezpečnosti práce a používaní mechanism  a musí být vybaveni osobními 
ochrannými pom ckami. 
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. 
 

kě úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou další stavby dotčeny. 
 

lě zásady pro dopravní inženýrská opat ení 
Nebylo součástí řešení. 
 

mě stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 
Nebylo součástí řešení. 
 

ně postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Časový harmonogram výstavby nebyl součástí řešení. 
 



ZÁV R 

 

Návrh se snaží o nenásilné umístění objektu na pozemek bývalého brownfieldu a zároveň 
dodržet technický, konstrukční a architektonický záměr, který byl navržen ve studii. Koncept 
se vyvíjel od studie a konstrukčního řešení k dokumentaci o provedení stavby, až po 
architektonický detail.  
I když v průběhu práce došlo k některým změnám oproti architektonické studii, které vyšly 
najevo až při detailnějším rozpracování návrhu, ale celkově nedošlo ke změně původního 
architektonického řešení. Nebylo jednoduché si projít celým procesem návrhu a snažit se, aby 
myšlenka, funkčnost a srozumitelnost návrhu zůstaly zachovány, tato zkušenost mě nejvíce 
obohatila. 
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Anotace práce Návrh se zabývá výrobní halou dámské konfekce značky Manifesto. 
Budova se nachází na jednom z brněnských brownfield, který skýtá pěkné 
pohledy na město. Objekt leží podél hlavní komunikace Rokytova, kde se 

nachází zastávka MHD. Od frekventované ulice je hala oddělena 
stromořadím, které opticky doplňuje uliční čáru. 
Návrh má snahu, co nejšetrněji umístit halu na pozemku, u kterého se počítá 
s poloviční revitalizací, k tomu má dopomoci dřevěná fasáda. 
V objektu se kromě skladového hospodářství a výrobní haly v druhém 
podlaží, vyskytují i kanceláře, jídelna, bufet, šatny, vzorkovna a pomocné 
provozy, které jsou situovány do přízemí.  
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The project is dedicated to an industrial hall designated for manufacturing 
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brownfields in Brno, which offers breathtaking city views. This building lies 

beside the main road Rokytova where a bus stop is situated and is separated 



from this busy street by trees. 

The aim is to place the hall on the brownfield estate in a suitable way and 

this purpose can be fullfilled by using a wooden fasade. 

Warehouse and production are situated on the second floor. Offices, a 

canteen, a buffet, a cloakroom, a showroom, etc can be found in the 

basement. 
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