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Abstrakt 

Tato bakalářská práce řeší polyfunkční dům v proluce.  Jde o pětipatrový bytový dům s využitím 

parteru pro obchodní činnost (prodejna knih s galerií). Vnější vzhled má působit jednoduše a 

moderně. Stavba se nachází v Brně, na ulici Kopečná, ve svahu pod Petrovem, kde je park 

Studánka. Sousedí s pěti patrovým bytovým domem a dvou patrovou starší budovou ZUŠ.  

V řešení jsem se držela hranice parcely, a vzhledem k sousedním budovám jsem navrhla atrium a 

dvůr domu. Dvůr je určen pouze obyvatelům domu, a navazuje na dvůr ZUŠ. Střecha je řešena jako 

vegetační s terasou a je přístupná pro obyvatele domu. Samotná budova je jednoduchá, výškově 

zarovnaná s budovami v ulici Kopečná, s bílou fasádou a odlišením parteru pomocí obkladového 

materiálu. Nabízí 7 bytových jednotek o ploše cca 100m2.  

Budova zapadá do okolního prostředí díky zelené střeše a svému kompaktnímu tvaru. Bílá fasáda 

nenarušuje okolí.  

 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, stavba v proluce, vegetační střecha, střešní terasa, bytová výstavba 

  

  

Abstract 

This Bachelor´s thesis adressess the multifunctional building in the vacant space. It is a five-storey 

apartment building with parterre use for business (a bookshop and gallery). The exterior appearance 

of a simple, modern act. The building is located in Brno, on the street Kopečná, on the slope below 

Petrov, in Park Studánka. Adjacent to the five-storey residential building and two storey older 

building of an Art school. In solution I follow boundary of the plot, and in relation to adjacent 

buildings, I propose atrium and courtyard of the house. The yard is designed only to residents of the 

house, and follows the music school yard. The roof is designed as vegetation with a terrace and is 

open to residents of the house. The building itself is simple, vertically aligned with the buildings in 

the street Kopečná, with white facade and different lining material used for the stalls. It offers seven 

residential units with an area of approximately 100m2. 

The building fits into the surrounding environment through green roof and its compact shape. White 

facade does not disturb the neighborhood. 
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Úvod 

Stavba polyfunkčního domu se nachází na parcele, která vznikla zbouráním původního bytového 

domu. Z jedné strany je ulice Kopečná, jednosměrka, a druhou stranu tvoří svah parku Studánka 

s empírovou studánkou tzv. Pramen zdraví. Je to spojovací prvek mezi ulicí Husova a ulicí 

Anenská. Ulice Kopečná je zastavěna vyššími bytovými domy z různých období. Do tohoto 

prostředí je stavba zasazena tak, aby příliš nerušila. Strana k parku Studánka je odstupňována, a 

v úrovni svahu se nachází extenzivní zelená střecha. Další podlaží jsou určena bytovým jednotkám, 

a střecha je taktéž řešena jako vegetační. Na střechu je umožněn přístup pro obyvatele domu. Je zde 

vytvořena plocha vegetační pro pěstování bylin, menších rostlin a keřů, a terasa, z betonové dlažby, 

s možností umístění laviček na posezení. Atika je z bezpečnostních důvodů opatřena ještě zábradlím 

ze skleněných panelů. Strana budovy do ulice Kopečná je rozdělena na parter, který je zvýrazněn 

obkladem z umělého kamene a je ústupkový, vyšší patra jsou pak zarovnaná k uliční čáře. Tato 

stěna má působit lehce, jednoduše a pomocí oken je na ní vytvořen rytmus. Celá hmota domu je 

rozdělena na 2 části, kde se nachází byty, jedna část orientovaná do parku Studánka, tj. na 

Severovýchod, a druhá část orientovaná do ulice Kopečná, tj. na Jihozápad. Tyto dvě části jsou 

spojeny středovou částí - schodištěm. Byty jsou dimenzovány na 2+kk a 3+kk, o ploše cca 100m2.   
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A) Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Polyfunkční dům, Brno 

Místo stavby:  ul. Kopečná, Brno, Jihomoravský kraj  

kú. Staré Brno 

č.p. 1001 

p.č.1149/3 

 Charakter stavby:  Novostavba 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

Vlastník parcely: statutární město Brno 

Investor:   město Brno 

Stavebník:  Na základě zpracované dokumentace bude vypsáno výběrové řízení 

dle zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Ernestová Eva  

    Okružní 450 

    Vsetín 755 01 

Zodpovědný projektant: Ing. Dušan Hradil 

 

A.1.4  Seznam vstupních podkladů 

 - platný územní plán 
- katastrální mapa 

 - informativní výřez z technických map  

 - situace stávajícího stavu 

 

A.2 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

řešené území se nachází v KÚ Staré Brno, na parcele 1149/3, ulice Kopečná. Jedná se o proluku 

mezi dvěma stavebními objekty. Parcela má rozlohu 421,4m2, nachází se pod svahem, ulice 

Studánka. Parcela vznikla zbouráním původního bytového domu. Nyní je nezastavěným územím 

 

b1) dosavadní využití  

volná plocha byla bez údržby a bez úprav terénu, využívaná jako parkovací místo 

 

b2) zastavěnost území 

objekty na ulici Kopečná a ulici Anenská jsou bytové výstavby, vícepodlažní, většinou od 4 do 6 

podlaží, tvořící hustou zástavbu 

 

c1) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území, poddolované území  

Pozemky dotčené realizací záměru dle předložené PD neleží v památkové rezervaci, památkové 

zóně, zvláště chráněném území, ani v záplavovém a ani v poddolovaném území. Realizací záměru 

nebude žádným způsobem dotčena ochrana kulturního nemovitého dědictví.  

  



 

c2) stávající ochranná a bezpečnostní pásma,  

Pozemek není v ochranném pásmu význačných tras inženýrských sítí, komunikací, vodních toků ani 

železnice.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

Stavební dokumentace bude splňovat požadavky zákona č. 183/2006 Sb. O územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho novely č. 350/2012 Sb. S datem účinnosti 

od 1. 1. 2013. 

 

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, (vyhláška 501/2006 o obecných 

požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů - novela 431/2012:) 

Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 501/2006 – 

o obecných požadavcích na využívání území - ve znění pozdějších předpisů – novela 431/2012. 

 

Lze tedy konstatovat, že obecné požadavky na využívání území byly splněny, tzn., není třeba žádat 

o výjimku z uvedených požadovaných parametrů. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Neřeší se. 

 

g) Prováděním stavby budou dotčeny dva stavební objekty. Jedná se o sousedící budovy, dle 

katastru nemovitosti: parcela č. 1150, jedná se o bytový dům v osobním vlastnictví, a parcela č. 

1149/3, jedná se o budovu  ZUŠ, ve vlastnictví statutárního města Brna. Bude také omezen provoz 

na ulici Kopečná. 

 

 A.3 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

novostavba na nezastavěném území 

 

b) účel užívání stavby, 

Polyfunkční objekt – Budova slouží pro bydlení a v parteru se nachází prostor pro obchodní činnost 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

trvalá 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 

Stavba nepodléhá žádným zvláštním předpisům. Nejedná se o kulturní památku ani jinak 

chráněnou budovu. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, (vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na 

stavby ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a vyhláška 398/2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) 

Předložená projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů – novela 20/2012 a současně také v souladu s požadavky vyhlášky 

398/2009.  

 

Projektovaný záměr byl srovnán s vyhláškou 268/2009 ve znění pozdějších předpisů: 

1. Pozemek svými vlastnostmi umožňuje realizaci stavby 

2. Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí odpovídá platným předpisům  



3. Navržená stavba nemá negativní vliv na zdraví, zdravé životní podmínky a životní prostředí  

4. Stavba ani její provoz nebudou zdrojem nadměrného hluku, ani stavba není žádným stávajícím 

zdrojem hluku ohrožována  

6. Bezpečnost při užívání stavby je dána prováděním pravidelných kontrol a revizí instalovaných 

zařízení.  

7. Stavba je navržena s ohledem na úsporu energií a ochrany tepla  

9. Stavba bude zásobována pitnou vodou z vodovodního řadu vedeného v ulici Kopečná splaškové 

vody budou odváděny do stoky na ulici Kopečná 

10. Vliv stavby při výstavbě i provozu na životní prostředí je minimální. 

11. Požadované místnosti jsou prosvětleny a vytápěny. 

 

f) Navrhované kapacity stavby: 

zastavěná plocha: 365,6 m2 

obestavěný prostor: 4810,65 m3  

užitná plocha: 1590 m2 

počet funkčních jednotek k bydlení: 7 ( 2+kk celkem 4 krát, 3+kk celkem 3 krát) 

počet funkčních jednotek k obchodní činnosti: 1   

 

A.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO1-1  - Novostavba Polyfunkčního domu 

SO3-1 – Kanalizační přípojka 

SO3-2 – Vodovodní přípojka  

SO3-3 – Plynovodní přípojka  

SO3-4 – Přípojka nízkého napětí 

  



B) Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Stavební pozemek se nachází v proluce mezi dvěma stavebními objekty, z nichž jeden je bytový 

dům zděný, 5 patrový, druhý stavební objekt je budova ZUŠ, která je na nároží ulic Anenská a 

Kopečná, skládá se ze dvou částí, vyšší, orientovaná do ulice, 2 patrová s mansardovou střechou, a 

nižší orientovaná k parku Studánka, 1 patrová s valbovou střechou. Pozemek je včleněn do terénu, 

nachází se pod kopcem Studánka.  

b) Je zjištěna nízká hladina podzemní vody, zemina je únosná. Proluka vznikla po zbourání jiného 

bytového domu. 

c) Parcela není nijak chráněna, není zde žádné ochranné a bezpečnostní pásmo.  

d) Parcela se nenachází v záplavovém území ani jinak životně nebezpečném. 

e) Dle plánů územního rozvoje a územního plánu města Brna je parcela určena k výstavbě, pro 

potřeby občanské vybavenosti. Není zde žádná regulativa.  

f) Parcela je napojena na stávající dopravní infrastrukturu. 

g) Do budoucna je počítáno s možným nárůstem stavebního objektu ZUŠ, a byl zachován dvůr na 

parcele.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity stavebních jednotek 

Stavba slouží jako polyfunkční objekt. V parteru se nachází otevřený prostor s galerií pro obchodní 

účely. Ostatní prostory domu jsou navrženy jako byty. Jedná se o 7 bytových jednotek. Z toho 4 

jsou 2+kk o rozměru užitkové plochy cca 90m2. Další 3 bytové jednotky jsou 3+kk o užitkové ploše 

cca 100m2.  Budova má zpřístupněnou střechu, je zde vybudována vegetační střecha s pochozími 

plochami a zelení.  

 

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení 

 1) Urbanistické řešení 

Zástavba tohoto okolí je z dob 18. století a víc. Je dosti rozmanitá. V 18. stol. se rozvíjela zástavba 

právě v tomto okolí – pod Petrovem, v okolí hlavních cest vedoucích do Jižní brány – na Staré 

Brno. Jedna z těchto cest byla právě ulice kopečná. Na usedlosti navazovaly rozsáhlé zahrady a 

ovocné sady. Největší rozmach stavebnictví tato lokalita zažila po roce 1850, kdy byla vybudována 

spojnice se Starým Brnem – dnešní Hybešova ulice. Dnes je toto území hustě zastavěné a jediný 

kousek zeleně zde tvoří park Studánka a vyčnívající Denisovy sady. Z Parcely je výhled právě na 

Denisovy sady a památník, dokonce i věže Petrova. Z urbanistického hlediska je budova 

jednoduchá, zabírající plochu, na které byl dříve postaven zbouraný bytový dům. Vzhledem k nižší 

budově ZUŠ je zachován dvůr na přiléhající hranici pozemků. Ve výhledech budova nijak nebrání, 

je napojena na uliční čáru a tvoří tak segment celé uliční zástavby. 

2) Architektonické řešení 

 Základními body pro tento návrh byly jednoduchost, čistota, vytvořit příjemné bydlení a nenarušit 

harmonii parku Studánka. Důležitým prvkem je schodiště, které člení budovy na dva celky. Jeden 

s byty orientovanými do ulice, a druhý s byty orientovanými k praku Studánka. Schodiště je 

uprostřed dispozice a je dostatečně prosvětleno. Na sousedním bytovém domě jsou zachována okna 

na přiléhající stěně díky vytvoření atria. Co bylo dalším bodem návrhu, je zpřístupnění střechy pro 

nájemníky jako střešní terasy. Odtud je jedinečný výhled na hrad Špilberk a na Petrov.  

 

B.2.3 Provozní řešení 

a) Prostory obchodních záměrů: Vstup z ulice Kopečná, kdy se návštěvník ocitne v úzkém 

předprostoru, který jej zavede až do zadní části, nejprostornější, která má výhled na park Studánka 

vysokými okny. Po pravé straně je zázemí pro zaměstnance, zejména pak denní místnost s wc, a 

samostatný sklad.  Prostor má výšku přes dvě patra, a je využito pro galerii, která odpovídá menší 



polovině půdorysné plochy zadní části prodejny. Na galerii vede schodiště umístěné v pravém rohu, 

do tvaru L, je řešeno jako detail.  

b) Prostory domu: Dům má v podzemní částí autozakladač, do kterého je vjezd z ulice Kopečné. 

Vedle něj je vchod do domu vedoucí přes zádveří do schodišťového prostoru. Ze zádveří je 

přístupná technická místnost. Bytové prostory jako úklidová místnost a kolárna je přístupná ze 

schodišťového prostoru. /klidová místnost je větrána nepřímo. Je zde také přístup na dvůr. Ve 2NP 

se nachází jedna bytová jednotka 2+kk o ploše cca 90m2. Ve 3NP až 5NP jsou vždy dvě bytové 

jednotky. Bytová jednotka je dělena vždy: Po vstupu do bytu je zádveří s přístupem na wc, další 

místnost je obývací pokoj, který tvoří otevřený prostor propojený s jídelnou a kuchyňským koutem. 

V bytech je z obývacího pokoje přístupný jeden (dva) pokoje.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Byty nejsou zařízeny pro bezbariérové užívání, taktéž střešní terasa není přizpůsobena 

bezbariérovému přístupu. Vstup do domu ale je odpovídající, je zde výtah až do nejvyššího patra. 

Parter je přizpůsoben bezbariérovému užívání, není zde však výtah či plošina na galerii. Všechny 

podlahové povrchy ve společných prostorách domu jsou protiskluzné. V domě je dodržena 

minimální manipulační plocha 1500x1500mm 

Navržený výtah od firmy Synergy - thysenn krupp. Jeho výhodou je minimální prohlubeň, která je 

400 mm. Kvůli autozakladači bylo potřeba vyřešit položení podlahové konstrukce v těchto místech 

pod výtahem. Kvůli tomu jsou navrženy dva ocelové nosníky I profilu uloženy do konstrukce stěn 

bílé vany, které vynáší stropní panely spiroll v místech pod výtahem. Na těchto nosnících je ještě 

uložen žb trám obráceného T, který vynáší konstrukci schodiště 1NP. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Všechny podlahové povrchy jsou protiskluzné. Všechny použité materiály jsou zdravotně 

nezávadné. Schodiště je opatřeno sloupkovým nerezovým zábradlím ve výši 1100mm, na stěně je 

schodišťové madlo. Schodiště má označeno první a poslední stupeň. Střešní atika vegetační střechy 

má plné zábradlí ze skleněných tabulí ve výšce 1465mm.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

1) Stavební řešení 

Jedná se stavbu s podzemním parkováním, 5 nadzemními podlaží a vegetační střechou přístupnou 

pro nájemníky.  

2) Konstrukční a materiálové řešení 

a) Základová konstrukce podzemního parkování (autozakladač) je kvůli nízké podzemní vodě 

zvolena z vodonepropustného betonu. Tvoří tak konstrukci bílé vany. Základy budovy mimo bílou 

vanu tvoří základový rošt s položenou betonovou deskou 

b) Obvodové zdivo je Porotherm 38 T profi dryfix na polyuretanové lepidlo pro zdění, cihly jsou 

plněné vatou, takže nevyžadují zateplení jinou tepelnou izolací. Obvodové zdivo, které je 

v kontaktu se sousedními budovami je oddilatováno pomocí minerální vlny. Veškeré zdivo je 

zvoleno od Firmy Wieneberger. Vnitřní nosné zdivo tvoří keramické zdivo Porotherm 30 Profi 

dryfix. Příčky jsou z keramického zdiva Porotherm 8 Profi dryfix a Porotherm 11,5 Profi dryfix. 

c) Stropy v celém objektu jsou předpjaté stropní panely Spiroll  tloušťky 320mm a 250mm. Vrstva 

pro zmonolitnění stropních panelů je betonová mazanina tloušťky 50mm. V některých místnostech 

jsou použity SDK podhledy, někde je strop pouze omítnut bílou omítkou Baumit.   

d) V 1NP v prodejním prostoru jsou navrženy dva ŽB monolitické sloupy 400x300mm, které 

vynáší ŽB trámy. Trámy jsou různých délek , o průřezu 400x500, které tvoří nosnou konstrukci pro 

obvodové zdivo vyšších nadzemních podlaží.  

e) Střešní konstrukce jsou dvojího typu. Jedna, hlavní, je tvořena skladbou pro vegetační střechy, 

s pochozí plochou z betonové dlažby Presbeton. Střecha v atriu a střecha nad schodištěm je 

jednoplášťová, a poslední vrstvu, na hdyroizolaci, tvoří Liadrain, který umožňuje ozelenění střechy.  



f) Schodiště je ve společných prostorách domu navrženo montované žb s povrchovou úpravou 

polyuretanovou stěrkou firmy pandomo. Úprava protiskluzná a odolná proti mechanickému 

poškození, nehořlavá. První a poslední stupeň vyznačen. Schodiště v parteru (na galerii) je řešeno 

jako detail. Je to dřevěné schodiště na ocelové konstrukci.  

g) Podlahy v prostorech prodejny jsou vinylové, fatraclick. V prostorech domu je použita dlažba. 

Byty mají podlahu kombinovanou, vinylová i dlažba. Všechny podlahy v bytech jsou zvukově 

izolovány. Podlaha na zemině je tepelně izolována na požadovanou hodnotu prostupu tepla. 

Podlaha nad autozakladačem je zateplena pomocí lepené tepelné izolace Multipor na spodní stranu 

stropních panelů Spiroll.  

 

B.2.7 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude zpracováno autorizovanou osobou dle zákona č. 133/1985 

Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb. a vyhlášky č.23/2008 Sb. 

 

B.2.8 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochranu tepla. Splňuje 

požadavky normy ČSN 730540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby obvodových konstrukcí splňují 

požadavky norma ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla UN. 

Obvodové konstrukce budovy odpovídají požadovaným hodnotám součinitele prostupu tepla. Okna 

jsou použita hliníková s dvojsklem. Větrání v budově pouze přirozené. Vytápění budovy je 

centrální dálkové (kotel mimo stavbu).  

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu 

Byty jsou větrány pouze přirozeně. Jsou dostatečně prosluněné, osvětlení centrální v každém bytě 

navrženo. Vytápění je dálkově centrální. Návrhová vnitřní teplota je počítána 21°. Dům je napojen 

na vodovodní řad, čerpadlem je zajištěn rozvod vody do jednotlivých bytů. Odpadní potrubí 

jednotné, připojeno na stávající uliční stoku. Stavba nemá negativní dopady na okolní prostředí. 

Není zdrojem hluku ani prachu. (není myšleno při stavbě) 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Dle požadavků je objekt napojen na stávající sítě na ulici Kopečná, a to: vodovodní řad, vedení 

nízkého napětí, odpadní a dešťová voda je odpadním jednotným potrubím vedena do uliční stoky. 

 

B.4 Dopravní řešení 

K objektu není třeba navrhovat nové silniční komunikace. Stávající komunikace je pouze upravena 

novými povrchy. Polyfunkční dům je napojen přímo na ulici Kopečná, příjezd je možný pouze 

z ulice Pekařská. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Před stavbou je potřeba vykácet stávající stromy a křoviny. Svah k ulici Studánka se zachytí pomocí 

betonových opěrných L prvků a terén se zapraví. Nová zeleň je navržena pouze na hranici pozemku 

s objektem ZUŠ, kde je použit pás zeleně pro menší křoviny a byliny, před oplocením.  

 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavba svými použitými materiály nepoškozuje životní prostředí a neohrožuje zdraví lidí. Střešní 

zahrada působí pozitivně na okolní ovzduší a působí příjemně. Snižuje prašnost. Objekt není 

zdrojem hluku a otřesů. Dešťová voda bude částečně vsakována skladbou střechy a částečně 



odváděna do svodného potrubí spolu se splaškovou vodou. Odpadní potrubí je napojeno na stávající 

uliční stoku. Odpady budou odváženy městskými službami města Brna.  

Při výstavbě bude dbáno na snížení prašnosti pomocí svlažování. Stavba bude probíhat pouze 

v hodinách, kdy nebude narušovat klid. Vzniklý odpad bude odklizen s ukončením stavby stavební 

firmou.  

 

B.7 Zásady organizace výstavby 

Před výstavbou se na parcele vykácí stromy a dřeviny. Staveniště bude dle postupů odvodněno a 

svah bude zajištěn proti sesuvu. Před výstavbou budou zřízeny přípojky a staveniště bude vybaveno 

prostorem pro stavební firmu pro sklad materiálu. Okolní stavby mohou být omezeny v přístupu na 

ulici Kopečná kvůli přístupu strojů na parcelu.   

 

  



Závěr 

Návrh měl už od začátku, tj v druhém ročníku, v ateliérovém projektu, jasný koncept a myšlenku. 

Držela jsem se hlavního návrhu hmoty budovy, to jsou tři části, dvě bytové a jedna středová, 

schodišťová. Budova prošla ale i proměnami. Bylo potřeba přiřadit parkovací místa, která se 

vyřešila podzemním autozakladačem, který je asi nejproblémovějším místem návrhu. Byty a jejich 

dispozice prošly drobnými úpravami, ale otevřený společenský prostor zůstal zachován. Bydlení 

v tomto domě bude ideální pro páry či začínající rodiny. Budova zároveň umožňuje nájemníkům 

vést společenský život a znát se jako kolektiv.  

Parter s návrhem prodejnou knihovny je zvolen vzhledem k okolí. Je zde spousta restaurací a služeb 

v jiných oblastech. Denně projde ulicí kopečná několik lidí, studentů, seniorů, a proto si myslím, že 

je toto využití účelné. 
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Anotace práce 

Stavba polyfunkčního domu se nachází na parcele, která vznikla zbouráním původního bytového 

domu. Z jedné strany je ulice Kopečná, jednosměrka, a druhou stranu tvoří svah parku Studánka 

s empírovou studánkou tzv. Pramen zdraví. Je to spojovací prvek mezi ulicí Husova a ulicí 

Anenská. Ulice Kopečná je zastavěna vyššími bytovými domy z různých období. Do tohoto 

prostředí je stavba zasazena tak, aby příliš nerušila. Strana k parku Studánka je odstupňována, a 

v úrovni svahu se nachází extenzivní zelená střecha. Další podlaží jsou určena bytovým 

jednotkám, a střecha je taktéž řešena jako vegetační. Na střechu je umožněn přístup pro obyvatele 

domu. Je zde vytvořena plocha vegetační pro pěstování bylin, menších rostlin a keřů, a terasa, 

z betonové dlažby, s možností umístění laviček na posezení. Atika je z bezpečnostních důvodů 

opatřena ještě zábradlím ze skleněných panelů. Strana budovy do ulice Kopečná je rozdělena na 

parter, který je zvýrazněn obkladem z umělého kamene a je ústupkový, vyšší patra jsou pak 

zarovnaná k uliční čáře. Tato stěna má působit lehce, jednoduše a pomocí oken je na ní vytvořen 

rytmus. Celá hmota domu je rozdělena na 2 části, kde se nachází byty, jedna část orientovaná do 

parku Studánka, tj. na Severovýchod, a druhá část orientovaná do ulice Kopečná, tj. na Jihozápad. 

Tyto dvě části jsou spojeny středovou částí - schodištěm.  

 

 

Anotace práce v anglickém jazyce 

The construction of a multifunctional building is located on the plot, which was created by 

demolishing the original dwelling house. On one side of the street Kopečná, one-way street, and 

the other side is a slope park spring with a spring called Empire. Source Health. It is a connecting 

element between the street Hus Street and St. Ann. Street Kopečná is built higher residential 

buildings from different periods. Into this environment, the building is planted so as to not disturb 

too much. Fountain Park side is graded, and at the level hill is extensive green roof. Additional 

floors are dedicated housing units, and the roof is also designed as vegetation. On the roof is 

accessible for residents. There is a growing area designed for growing herbs, small plants and 

shrubs, and a terrace of concrete pavements, with the possibility of placement of benches for 

sitting. Atika is provided for safety reasons still railing with glass panel. Side of the building 

facing the street Kopečná is divided into parter, which is highlighted by tiles made of artificial 

stone and is backtracking, higher floors are then aligned to the street line. This wall has to act 

easily, simply and through windows formed therein rhythm. The entire mass of the house is 

divided into two parts, where there are flats, one part facing the park Fountain, ie. To the 

Northeast, and the other part facing the street Kopečná, ie. To the Southwest. These two parts are 

connected by a central portion - staircase. 
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