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Abstrakt 

 
Studie „VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE“ zpracovává nový výrobní objekt pro oděvní 
značku CHANEL v městské části Brno-Židenice, konkrétně využívá území 
„brownfields“ v ulici Rokytova v těsné blízkosti lesoparku Akátky a městského 
hřbitova. Stavba se snaží citlivě začlenit do svažitého terénu parcely a plně využít její 
potenciál. Stavba je řešena jako dvoupodlažní a skládá ze třech základních hmot, 
v první se nachází administrativa, sociálně hygienické prostory a strojovny, v dalších 
dvou tvořící 2NP se nachází sklady, odpočinkové a stravovací prostory a samotná 
výrobní hala. Tyto tři základní hmoty vytváří decentní, elegantní celek obdobně jako 
to dělá značka CHANEL v oděvním průmyslu. K budově vede jedna hlavní 
přístupová komunikace z ulice Údolíček, na níž je navázána obslužná komunikace 
vedoucí ke skladům a také zpevněné parkovací plochy. 
 
 
Klíčová slova 
 
výroba dámské konfekce, Brno, Židenice, brownfields, průmysl, hala, novostavba, 
budova, hmota, studie, konstrukční, systém, skelet, architektonická, provoz 
  
  
Abstract 
 
The study of " PRODUCTION OF WOMEN´S CLOTHING" handles new production 
building for the clothing brand CHANEL in the city of Brno-Zidenice, namely the use 
of "brownfields" in the street Rokytova near the woodpark Akatky and the city 
cemetery. Construction tries to sensitively integrate into the sloping terrain of the 
parcel and makes full use of its potential. The building is designed as a two-storey 
and consists of three basic masses; the first is administrative, socio-sanitary spaces 
and engine rooms, the other two forming the 2nd floor. There is a store, leisure and 
catering facilities and the production hall. These three basic masses creates a subtle, 
elegant whole, similarly as it does Chanel in the clothing industry. It leads one main 
access road to the building from the street Udolicek, which is linked to the service 
road leading to the warehouses and paved parking areas. 
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Úvod: 

 
Tématem bakalářské práce je návrh novostavby výrobního závodu dámské konfekce 
firmy Chanel. Stavební parcela se nachází v Brně-Židenicích na území „brownfields“ 
v blízkosti ulice Rokytova, lesoparku Akátky a městského hřbitova. Hlavním cílem 
bylo vytvořit kvalitní stavbu reprezentující značku Chanel, ale také stavbu, která bude 
zapadat do okolí a maximálně využívat své polohy. Objekt by měl poskytovat nové 
pracovní příležitosti pro více jak 200 zaměstnanců (převážně žen) nejen z nejbližšího 
okolí (Vinohrady, Židenice), ale také z jiných městských částí Brna. Plánovaná 
výrobní kapacita je cca 528 000 ks dámského oblečení. Provoz je technologicky a 
organizačně napojen na mateřský závod v zahraničí.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
  



A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby:  Výroba dámské konfekce Chanel 

Místo stavby:  Rokytova, Brno-Židenice, Jihomoravský kraj 

Vlastnické poměry: majitelem pozemku je město Brno 

Charakter stavby:  novostavba výrobní haly 

Investor stavby:  firma Chanel 

Projektant:   Jan Krček 

 
 
A.2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY 
 
Úkolem je navrhnout konfekční závod zaměřený na výrobu značkové dámské 
konfekce. S vládní podporou využívá zahraniční investor jednoho z území 
„brownfields“ v Brně-Židenicích.  
Objekt se nachází na mírně svažitém území, z toho také vyplývá jeho základní 
koncept. Stavba je řešena jako dvoupodlažní, jejíž první nadzemní podlaží je 
částečně zakopáno v terénu, jedná se převážně o strojovny umístěné v severní části 
budovy. V 1NP se také nachází administrativa firmy a sociálně hygienické prostory. 
Na tomto podlaží, které je z hlediska hmoty tvořené jednoduchým zploštělým 
kvádrem leží dva podlouhlé kvádry (připomínající dvě klády) odděleny od sebe 
dlouhou úzkou chodbou, z nichž jeden je vysunut dopředu po své podélné ose, čímž 
vzniká cca 12 metrový převis. V tomto převisu, umístěném v jižní části objektu se 
nachází převážně odpočinkové a stravovací prostory. Spojením hmot druhého 
nadzemního podlaží vznikl prostor vlastní výrobní haly. V severní části 2NP jsou 
umístěny sklady, které jsou díky charakteru území jednoduše přístupné přímo 
z terénu. 
 
A.3. PROVEDENÉ PRŮZKUMY A NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU 

 
Objekt bude napojen na stávají technickou a dopravní infrastrukturu. Jako hlavní 
přístupová komunikace bude sloužit ulice Údolíček, která bude podle projektu 
poupravena pro potřeby závodu. Ulice Údolíček se dále připojuje na hlavní 
komunikaci v ulici Rokytova. Inženýrské sítě objektu budou napojeny na sítě v ulici 
Rokytova, jmenovitě to bude přípojka nízkého napětí a vodovodní přípojka, také bude 
skrz přípojku odvedena kanalizace splašková a dešťová skrze vsakovací šachtu, obě 
napojeny na jednotnou kanalizaci v ulici Rokytova. 
 
A.4. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

 
Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou v této fázi známy. 
 
 
A.5. ÚDAJE O SOULADU S VYHLÁŠKOU 268/2009 SB. 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích na výstavbu. 



A.6. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 
 
Projektová dokumentace nijak neodporuje známé územně plánovací dokumentaci.  
 
A.7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
V rámci projektu nebylo řešeno 
 
A.8. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA VÝSTAVBY 
 
V rámci projektu nebylo řešeno 
 
A.9. PŘEDPOKLÁDANÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY 
 
V rámci projektu nebylo řešeno 
 
A.10. ZÁKLADNÍ VÝMĚRY 
 
Plocha pozemku   7 066m2 
Zastavěná plochu   2 909m2 
Užitná plocha   4 029m2 
Obestavěný prostor 22 164m2 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
  



B.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
a) VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce. S vládní 
podporou zde zahraniční investor využívá jednoho z území „brownfields“. Zároveň se 
zvyšuje zaměstnání žen. Plánovaná výrobní kapacita je 528 000 ks oblečení. Provoz 
bude technologicky a organizačně napojen na mateřský závod v zahraničí. Zde jsou 
také sklady základního materiálu, hotových výrobků, oblastí stříhárny, centrálních 
vybavování a správa závodu. Řešení bude respektovat 
požadavek rezervních volných ploch pro případné další výhledové rozšiřování 
provozu. Závod se bude soustředit na výrobu součástek a dokončovací práce. 
Plánovaný počet pracovníků na jedné směně je 208 žen a 12 mužů. Zaměstnanci 
budou stravováni formou dovozu a následného ohřevu jídla. 
 
b) URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Urbanistické řešení 
Parcela se nachází při ulici Rokytova v městské části Židenice. Do areálu je navržen 
jeden hlavní vjezd ze západu, a to z ulice Rokytova. Tento vjezd slouží jak pro 
zásobování (sklady se nacházejí v severní části objektu a je před nimi navržena 
plocha obratiště) a přístupu k trafostanicím či dieselagregátu (na dlouhé západní 
straně budovy), ale také pro veřejnost a zaměstnance (parkovací plochy jsou na 
západní a jižní straně objektu). K objektu také vede několik pěších 
komunikací, zejména z městské části Vinohrady. V blízkosti parcely je několik 
zastávek MHD, tím je také zajištěna dobrá dostupnost do centra a jiných městských 
částí. Místo stavby je vytyčeno na místě dnešních brownfields, je orientováno na 
jihozápad a jeho terén je svažitý. V blízkosti parcely se nachází komplex vojenských 
kasáren a rozsáhlý lesopark Akátky, nad nímž se nachází již zmíněné panelové 
sídliště Vinohrady. Z východu je pozemek ohraničen rozsáhlým hřbitovem s 
krematoriem. Nově navržený objekt kopíruje hlavní linii ulice Rokytova a je vsazen do 
terénu tak, aby využil potenciál svahu (výhled) a zároveň nenarušoval přirozený 
charakter místa. 
 
Architektonické řešení 

Koncepce celého návrhu je založena na jednoduchosti, eleganci a kontrastu stejně 
jako principy, na kterých si zakládá značka CHANEL. Navrhovaná budova je 
dvoupodlažní. Její kompozice je tvořena třemi základními hmotami. Na spodním 
zploštělém kvádru leží dva podlouhlé kvádry (připomínající dvě klády) odděleny od 
sebe dlouhou úzkou chodbou, z nichž jeden je vysunut dopředu po své podélné ose, 
čímž vzniká cca 12 metrový převis. Díky tomu stavba působí dynamicky, 
zprostředkovává zaměstnancům výhled na město a její výrobní hala i s přilehlými 
občerstvovacími a odpočinkovými místnostmi je velmi dobře prosluněna. Západní 
fasáda, která přímo sousedí s dopravně rušnou ulicí Rokytova, působí jako celistvá 
nepropustná zeď izolující hluk ze silnice. Za účelem zjemnění a nabourání této 
masivní clony byl navržen vysunutý prosklený kvádr, ve kterém jsou umístěny 
provozní kanceláře. Většina jižní fasády je prosklená, aby byl umožněn výhled 
otevírající se panoramata Brna. Zajímavým prvkem dotvářející celkový charakter 
stavby je samotná konstrukce, která je díky proskleným plochám viditelná a dává 



stavbě ráz průmyslového objektu. K prosvětlení hlubokých prostor výrobní haly jsou 
použity vysoké lucernové světlíky, které zde plní také funkci estetickou. 
 
Dispoziční řešení 
Dispozičně je objekt rozdělen tak, aby na sebe jednotlivé funkce navazovali a vzniklo 
tak jasné a plynulé provozní schéma. U objektu jsou umístěny parkovací plochy pro 
30 automobilů, na které navazuje hlavní vstup pro zaměstnance a veřejnost. Vstupní 
hala je přímo spojena s hovornou a nachází se zde také recepce (vrátnice), sociální 
zařízení a schodiště do 2NP. Na vstupní halu navazuje předsíň s čekárnou a třemi 
kancelářemi. Za vstupní halou se v hlavní ose nachází chodba se schodištěm 
vedoucím do výrobní haly. Na tuto chodbu jsou připojeny šatny pro zaměstnance s 
hygienickým zázemím a předsíňkou. Za šatnami navazuje tzv. technická chodba 
přímo přístupná ze západního technického vstupu. Zde se nacházejí všechny 
potřebné strojovny a rozvodny, také trafostanice a dieselagregát přímo přístupné ze 
západní strany objektu. 
Výrobní hala v 2NP je rozdělena střední podélnou komunikací vedoucí středem 
celého druhého podlaží. Na tuto chodbu jsou připojeny sklady umístěné v severní 
části objektu. Ve výrobní hale se nacházejí tři provozní kanceláře. Na podélnou 
chodbu navazuje hala se schodištěm vedoucím do 1NP. V této hale je umístěn výdej 
bufetu a také na ni navazuje kuřárna, odpočívárna a pochůzí střecha. Na konci 
chodby se v převislé části stavby nachází jídelna i s potřebným zázemím. 
 
Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérový vstup je umístěn vedle hlavního turniketového vstupu a je opatřen 
rampou dlouhou 0,4m o sklonu 1:8. Tento vstup je přístupný přímo z parkoviště před 
hlavním vstupem. WC pro imobilní se nachází v 1NP přístupné přes hlavní vstupní 
halu s hovornou. Vertikální přesun imobilních do 2NP je zajištěn skrz výtahy 
umístěné v hlavní vstupní hale. 
 
c) KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Přípravné práce 
Předběžným geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemina v místě objektu 
spadá do oblasti F4, třídy těžitelnosti 3. Hladina podzemní vody nedosahuje úrovně  
základové spáry. Na pozemku nebylo zjištěno nadměrné zatížení radonem. 
 
Zemní práce 

Ze stavebního místa bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 250mm, poté budou 
vyhloubeny výkopy pro základové pásy podle projektu. Zemina z výkopů bude 
uložena na meziskládce a následně použita k terénním úpravám v místě a okolí 
stavby. 
 
Základové konstrukce 
Nosné a výplňové konstrukce budou založeny na ŽB základových pasech (roštu) o 
šířce 600mm a výšce 800mm. Pod prvním schodem obou schodišť bude proveden 
základový pás o šířce 530mm a výšce 500mm. Pod prostorem výtahové šachty bude 
vytvořena železobetonová základová patka o rozměrech 3500x2590x500mm. 
Zatížení do základových pasů bude přenášeno přes základovou betonovou desku o 
tloušťce 200mm. Na základové konstrukce bude použit beton C20/25 a ocel B500.  
 



Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce stavby je navržena jako montovaný skeletový systém o polích 
12x6m a 2,4x6m. Nosné železobetonové sloupy (beton C20/25, ocel B500) mají 
rozměr 300x300mm. Jako výplňové obvodové zdivo je použit Ytong P2-400 tloušťky 
300mm. K vynesení převisu v 2NP jsou požity šikmé železobetonové „pruty“ 
vytvářející na čtyřech modulech rovinný příhradový vazník. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Nosná konstrukce stropu je řešena pomocí prefabrikovaných železobetonových 
průvlaků a předpjatých stropních panelů Spiroll tloušťky 200m a délky 6000mm (viz. 
výkres stropu 1NP – výpis prvků). 
 
Příčky a vnitřní stěny 

V objektu jsou použity příčkovky Ytong P2-500 tloušťky 100 a 150mm. K oddělení 
sprch a WC v šatnách zaměstnanců je použit Ytong P4-500 tloušťky 50mm. 
 
Schodiště 

Hlavní schodiště je navrženo jako trojramenné, tvořené třemi železobetonovými 
monolitickými deskami o tloušťce 150mm. Vedlejší schodiště, určené výhradně pro 
zaměstnance závodu je navržené jako jeden celistvý železobetonový prvek 
montovaný přímo na stavbě. V obou schodištích je použit beton C20/25 a ocel B500. 
 
Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou, tvořenou předpjatými 
stropními panely Spiroll tloušťky 250mm a délky 12 000mm položenými na 
železobetonových průvlacích. Na panelech bude vytvořena spádová vrstva 
z betonové mazaniny Baumit o tloušťce 30-150mm ve spádu 2% ke střešním 
vtokům, na ni bude vytvořena parozábrana z nátěru Dekprimer a hydroizolačního 
pásu Glastek, tl. 4mm. Jako tepelná izolace bude použit polystyren EPS 150, tl. 
150mm, na který se položí separační vrstva textilie Filtek 300 a hydroizolační folie 
z měkčeného PVC Dekplan 76 tl. 1,5mm. Dešťová voda bude ze střechy odvedena 
podtlakovým odvodňovacím systémem (speciálně konstruované vpusti, potrubí a 
tvarovky z PE-HD a ocelový závěsný systém).  
 
Úprava vnějších povrchů 

Vnější obvodový plášť bude zateplen izolací Isover EPS Greywall o tloušťce 100mm, 
na ni bude nanesena vnější omítka typu Pandomo černé barvy. 
 
Úprava vnitřních povrchů 

Na vnitřních stěnách bude nanesena 5mm omítka typu Pandomo. V hygienických 
místnostech, přípravnách potravin, skladu bufetu a potravin bude použit keramický 
obklad s prolamovaným povrchem (Los Kachlos Mugat černý a bílý) do výšky 
2600mm a 2700mm. 
 
Podlahy 
Ve většině místností bude vylita anhydritová podlaha Anhylevel a nášlapnou vrstvou 
Pandomo. V hygienických místnostech, přípravnách potravin, skladu bufetu a 
potravin bude použita keramická dlažba (Los Kachlos Zola černá a bílá). 
 
 



Podhledy 

V hygienických místnostech jsou navrženy sádrokartonové samonosné podhledy 
Knauf ve výšce 2600mm a 2700mm. 
 
Okna 

Okenní otvory budou zaskleny bezrámovým systémem Josko Fixframe s izolačními 
dvojskly a skrytým kováním. 
 
Dveře 

Hlavní vstup bude opatřen turniketovými prosklenými dveřmi Trido. Bezbariérový 
vstup je tvořen prosklenými dveřmi Josko v hliníkové zárubni. Všechny technické 
vstupy jsou tvořeny plechovými dveřmi v hliníkové zárubni. Jako vnitřní budou 
použity dveře bez viditelné zárubně a prosklené dveře v hliníkové zárubni od firmy 
Josko. 
 
Zábradlí a madla 
Na hlavním schodišti bude použito madlo obdélníkového profilu z nerez oceli. Stěny 
a zábradlí vedlejšího schodiště budou tvořeny vrstveným tvrzeným sklem upevněným 
bodovými nerez úchyty, madlo na schodišťových ramenech bude obdélníkového 
profilu z nerez oceli upevněné bodovými nerez úchyty. Na terase bude užito 
bezrámového skleněného zábradlí z vrstveného tvrzeného skla. 
 
Doplňkové konstrukce 

Nad okenními tabulemi na jihovýchodní fasádě budou nainstalovány vnitřní hliníkové 
horizontální žaluzie. 
 
d) ŘEŠENÍ INFRASTRUKTURY 

 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
 
Pozemek je přístupný z ulice Rokytova. Tato komunikace bude sloužit jako vjezdová 
k parkovišti a obslužná k prostorům skladů. V případě požáru bude tato komunikace 
sloužit také jako přístupová pro zásahový vůz, v krajním případě může být při zásahu 
využita komunikace na ulici Údolíček. Bezbariérový vstup je umístěný vedle hlavního 
turniketového a je opatřen rampou dlouhou 0,8m o sklonu 1:16. 
 
NAPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Vodovod 

Pitná voda bude do objektu přiváděna skrz novou vodovodní přípojku z DN 250 LI 
v ulici Rokytova. Přípojka bude na veřejný řád napojena navrtávacím pasem 
s uzávěrem, zemní soupravou, podkladovou deskou a poklopem. 
 
Kanalizace 

K odvedení splaškových odpadních vod bude vybudována kameninová kanalizační 
přípojka DN 250, napojena jádrovým vývrtem na stávající jednotnou betonovou 
kanalizační stoku DN 600 v ulici Rokytova. Splaškové odpadní vody z visuté části 
druhého nadzemního podlaží budou odváděny podtlakovým kanalizačním systémem 
vedeným v podhledu vlastního převisu, následně budou spolu svedeny se zbylými 
splaškovými vodami (gravitační kanalizace) svedeny do přípojky. 



K odvedení dešťových odpadních vod bude vybudována kameninová kanalizační 
přípojka DN 250, napojena jádrovým vývrtem na stávající jednotnou betonovou 
kanalizační stoku DN 600 v ulici Rokytova. Tato přípojka bude na pozemku opatřena 
vsakovací nádrží o objemu 168m3. Veškerá dešťová odpadní voda bude odváděna 
podtlakovým odvodňovacím systémem (speciálně konstruované vpusti, potrubí a 
tvarovky z PE-HD a ocelový závěsný systém).  
 
Elektroinstalace 
Elektrická energie bude přivedena přes elektroměrný rozvaděč napojeným na 
veřejnou síť z ulice Rokytova. 
 

 
 
e) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Stavba je navržena dle platných hygienických nařízení a předpisů zajišťující ochranu 
zdraví a životního prostředí a nebude nijak zatěžovat okolí. Veškeré odpady ze 
stavby budou odvezeny na skládku. Během stavby může docházet k znečišťování 
přilehlých příjezdových komunikací, proto bude prováděn minimálně dvakrát týdně 
jejich úklid. Okolní pozemky a budovy nebudou stavbou nijak zásadně dotčeny. 
Staveniště bude oploceno pletivem do výšky 2m. 
 
f) ŘEŠENÍ BEZBARIEROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VEŘEJNĚ 
PŘÍSTUPNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
 

Objekt je řešen celkově jako bezbariérový v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní bezbariérový vstup se nachází 
hned vedle hlavního turniketového vstupu a je opatřen rampou. Před tímto vstupem 
jsou také navržena dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
 
B.2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení způsobené během výstavby a jejího užívání 
nemělo za následek:   

- zřícení stavby nebo její části 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce   

 
B.3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 
Požární bezpečnost stavby bude řešena dle současných platných předpisů tak, aby 
splňovala následující požadavky: 

- zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu   
- omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  
- omezení šíření požáru na sousední stavby  
- umožnění evakuace osob a zvířat  
- umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  



B.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 
Veškeré materiály používané na stavbě musí splňovat požadavky ČSN a prohlášení 
o shodě. V objektu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno umělým 
osvětlením. Objekt bude provětráván pomocí vzduchotechniky. Objekt vyhovuje z 
hlediska hygienického. Vnitřní ani vnější prostory a zařízení v nich umístěná nijak 
neohrožují zdraví uživatelů.  
 
B.5. BEZPEČNOST  PŘI UŽÍVANÍ 

Z hlediska bezpečnosti a ochrany bude objekt využíván dle platných norem a 
předpisů ke svému účelu, tj. výrobě dámské konfekce. Při řádném užívání stavby 
bude zajištěna i bezpečnost. 
B.6. OCHRANA PROTI HLUKU 

 
Objekt ani jeho provoz nebude způsobovat nadměrnou hladinu hluku. Vzduchová a 
kročejová neprůzvučnost navrhovaných konstrukcí splňuje požadavky vyhlášky 
268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby. 
 
B.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 
Tepelně-technické parametry navrhovaných konstrukcí objektu budou v souladu s 
požadavky současných platných norem, vyhlášek a předpisů, zejména 
s požadavkem normy ČSN 73 0540-2 na součinitel prostupu tepla Umax. 
 
B.8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŢÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE  
 
Objekt je řešen celkově jako bezbariérový v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní bezbariérový vstup se nachází 
hned vedle hlavního turniketového vstupu a je opatřen rampou. Před tímto vstupem 
jsou také navržena dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
V hlavní vstupní hale s recepcí a hovornou se nachází bezbariérové WC a dva 
hydraulické výtahy umožňující vertikální pohyb imobilních do druhého podlaží. 
 
B.9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
V oblasti nebylo zjištěno nadměrné zatížení radonem ani hladinou spodní vody, 
nebude proto řešeno. 
 
B.10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

 
Stavba zohledňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. 
 
B.11. INŽENÝRSKÉ STAVBY 
 

Objekt bude přípojkami napojen na tyto inženýrské sítě: 
 

- odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – splaškové 
vody budou odvedeny pomocí přípojky do jednotné kanalizační stoky 



v ulici Rokytova; dešťová voda bude svedena do vsakovací nádrže a 
přepadem taktéž do jednotné kanalizační stoky. 

- zásobování vodou – objekt bude napojen vodovodní přípojkou na 

stávající veřejný vodovod v ulici Rokytova. Na pozemku bude také 
vybudována revizní šachta. 

- zásobování energiemi – objekt bude napojen přípojkou na stávající 
distribuční síť NN. Bude vybudována rozvodná skříň s elektroměrem. 

- řešení dopravy – obsluha výrobního závodu bude zajištěna místní 
komunikací v ulici Údolíček a Rokytova. 

- povrchové úpravy okolí stavby – po ukončení stavebních prací budou 
provedeny konečné terénní úpravy, tj. zarovnání zeminy, osetí travním 
semenem a další zahradnické úpravy.  



Závěr: 

 
Bakalářská práce se zabývá návrhem výrobní haly dámské konfekce módní značky 

Chanel v Brně-Židenicích. Projekt je zpracován tak, aby co nejlépe odpovídal 

provozním a funkčním požadavkům objektu. Při návrhu jsem se též snažil o eleganci 

výsledného vzhledu a citlivé začlenění do okolní krajiny a prostředí. Koncept je 

založen na skládání jednoduchých hmot, které vychází s předem stanoveného 

provozního schématu, snažícího se, co nejlépe zajistit plynulý chod výrobního 

procesu a pohybu zaměstnanců. Prvotní myšlenka byla natolik silná a založená na 

racionální věcné úvaze, že během následného rozpracování byla měněná jen 

minimálně a projekt v průběhu svého vývoje prodělal jen drobné změny. Po celou 

dobu práce jsem se snažil klást důraz na funkčnost a zrealizovatelnost projektu. I 

přes pragmatický postup práce si myslím, že se podařilo navrhnout objekt zajímavý 

svou jednoduchou moderní, a přitom nadčasovou architekturu. 
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Anotace práce Studie „VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE“ zpracovává nový výrobní 
objekt pro oděvní značku CHANEL v městské části Brno-Židenice, 
konkrétně využívá území „brownfields“ v ulici Rokytova v těsné 
blízkosti lesoparku Akátky a městského hřbitova. Stavba se snaží 
citlivě začlenit do svažitého terénu parcely a plně využít její 
potenciál. Stavba je řešena jako dvoupodlažní a skládá ze třech 
základních hmot, v první se nachází administrativa, sociálně 
hygienické prostory a strojovny, v dalších dvou tvořící 2NP se 
nachází sklady, odpočinkové a stravovací prostory a samotná 
výrobní hala. Tyto tři základní hmoty vytváří decentní, elegantní 
celek obdobně jako to dělá značka CHANEL v oděvním průmyslu. 
K budově vede jedna hlavní přístupová komunikace z ulice 
Údolíček, na níž je navázána obslužná komunikace vedoucí ke 
skladům a také zpevněné parkovací plochy. 



Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

The study of " PRODUCTION OF WOMEN´S CLOTHING" handles 
new production building for the clothing brand CHANEL in the city 
of Brno-Zidenice, namely the use of "brownfields" in the street 
Rokytova near the woodpark Akatky and the city cemetery. 
Construction tries to sensitively integrate into the sloping terrain of 
the parcel and makes full use of its potential. The building is 
designed as a two-storey and consists of three basic masses; the 
first is administrative, socio-sanitary spaces and engine rooms, the 
other two forming the 2nd floor. There is a store, leisure and 
catering facilities and the production hall. These three basic masses 
creates a subtle, elegant whole, similarly as it does Chanel in the 
clothing industry. It leads one main access road to the building from 
the street Udolicek, which is linked to the service road leading to 
the warehouses and paved parking areas. 
 

Klíčová slova výroba dámské konfekce, Brno, Židenice, brownfields, průmysl, 
hala, novostavba, budova, hmota, studie, konstrukční, systém, 
skelet, architektonická, provoz 
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industry, hall, new building material, study design, system, skeleton, 
architectural, traffic 
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                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Jan Krček  



LICENČNÍ SMLOUVA 

POSKYTOVANÁ K VÝKONU PRÁVA UŽÍT ŠKOLNÍ DÍLO 
 

uzavřená mezi smluvními stranami: 

 

1. Pan/paní 

 Jméno a příjmení: Jan Krček 

 Bytem: Arbesova 8, Brno 63800 

 Narozen/a (datum a místo): 5.8.1989 

 (dále jen „autor“) 

a 

2. Vysoké učení technické v Brně 

 Fakulta stavební 

 se sídlem Veveří 331/95, Brno 602 00 

 jejímž jménem jedná na základě písemného pověření děkanem fakulty: 

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 

  (dále jen „nabyvatel“) 

 

Článek 1 

Specifikace školního díla 

 

1. Předmětem této smlouvy je vysokoškolská kvalifikační práce (VŠKP): 

 □ disertační práce 

 □ diplomová práce 

 x bakalářská práce 

 □ jiná práce, jejíž druh je specifikován jako 

 (dále jen VŠKP nebo dílo) 

 

Název VŠKP: VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE 

Vedoucí/ školitel VŠKP: prof. Ing. arch. ALOIS NOVÝ, CSc., 

 Ing. Dagmar Donaťáková 

Ústav: Ústav architektury 

Datum obhajoby VŠKP: 

 

VŠKP odevzdal autor nabyvateli v *: 

 □ tištěné formě – počet exemplářů ……………….. 

 □ elektronické formě – počet exemplářů ……………….. 
  

 

 

 

 

 

_____________________________________  

* hodící se zaškrtněte 



1. Autor prohlašuje, že vytvořil samostatnou vlastní tvůrčí činností dílo shora popsané 
a specifikované. Autor dále prohlašuje, že při zpracovávání díla se sám nedostal 
do rozporu s autorským zákonem a předpisy souvisejícími a že je dílo dílem 
původním. 

3. Dílo je chráněno jako dílo dle autorského zákona v platném znění. 
4. Autor potvrzuje, že listinná a elektronická verze díla je identická. 
 

 
Článek 2 

Udělení licenčního oprávnění 
 
 

1. Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva 
uvedené dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a 
výzkumným účelům včetně pořizovaní výpisů, opisů a rozmnoženin. 

2. Licence je poskytována celosvětově, pro celou dobu trvání autorských a 
majetkových práv k dílu. 

3. Autor souhlasí se zveřejněním díla v databázi přístupné v mezinárodní síti 
 □ ihned po uzavření této smlouvy 
 x 1 rok po uzavření této smlouvy 
 □ 3 roky po uzavření této smlouvy 
 □ 5 let po uzavření této smlouvy 
 □ 10 let po uzavření této smlouvy 
 (z důvodu utajení v něm obsažených informací) 
4. Nevýdělečné zveřejňování díla nabyvatelem v souladu s ustanovením § 47b 

zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, nevyžaduje licenci a nabyvatel je k 
němu povinen a oprávněn ze zákona. 

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po 
jednom vyhotovení obdrží autor a nabyvatel, další vyhotovení je vloženo do VŠKP. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami vzniklé a neupravené touto smlouvou se řídí 
autorským zákonem, občanským zákoníkem, vysokoškolským zákonem, zákonem 
o archivnictví, v platném znění a popř. dalšími právními předpisy. 

3. Licenční smlouva byla uzavřena na základě svobodné a pravé vůle smluvních 
stran, s plným porozuměním jejímu textu i důsledkům, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

4. Licenční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami. 

 
 
V Brně dne: 6.2.2015 
 
 
………………………………………..  ………………………………………… 
Nabyvatel  Autor 


