
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV ARCHITEKTURY  
INSTITUTE OF ARCHITECTURE  

POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ  
MULTIFUNCTIONAL BUILDING BRNO  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Michaela Lacinová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

doc. Ing. arch. NADĚŽDA MENŠÍKOVÁ, 
CSc.  

BRNO 2017  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV ARCHITEKTURY  
INSTITUTE OF ARCHITECTURE  

POLYFUNKČNÍ DŮM V BRNĚ  
MULTIFUNCTIONAL BUILDING BRNO  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Michaela Lacinová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

doc. Ing. arch. NADĚŽDA MENŠÍKOVÁ, 
CSc.  

BRNO 2017  

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3503 Architektura pozemních staveb  

Typ studijního programu  Bakalá ský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3501R012 Architektura pozemních staveb  

Pracovi tě  Ústav architektury  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Michaela Lacinová  

Název  Polyfunkční dům v Brně  

Vedoucí práce 
Ústav architektury  

doc. Ing. arch. Naděžda Men íková, CSc.  

Vedoucí práce 
Ústav pozemního stavitelství  

Ing. Karel uhajda, Ph.D.  

Datum zadání  30. 9. 2016  

Datum odevzdání  3. 2. 2017  

V Brně dne 30. 9. 2016  

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



PODKLADY A LITERATURA  

Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlá ky, technické normy a hygienické p edpisy 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Bakalá ská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem v 
Ateliér architektonické tvorby AG35 a rozpracované na úroveň Konstrukční studie v p edmětu 
AG36. Na základě této studie student vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové 
dokumentace pro provedení stavby navržené v Architektonické studii a konstrukčně vy e ené 
v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven 

v druhé polovině Bakalá ská práce bude obsahovat: 
• zadanou textovou část 
• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, 
ezy) 

• t i zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může 
být zastoupen detailem architektonickým) 
• architektonický detail 
Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a p ípadné tabulkové p ílohy 
budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 
Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalá ské práce z ARC 

v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 
P i zpracování bakalá ské práce je t eba ídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. dodatku č.1: 
Úprava odevzdání a zve ejňování vysoko kolských kvalifikačních prací (V KP) na FAST VUT. 

Seznam složek: 
A DOKLADOVÁ ČÁST: 
B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

VOLNÉ P ÍLOHY: 
• Architektonická studie 

• Model architektonického detailu 

• CD s dokumentací  
zimního semestru vedoucím bakalá ské práce za PST a bude p ílohou tohoto zadání. 

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
V KP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část V KP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zve ejňování 
a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
V KP).  
2. P ílohy textové části V KP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zve ejňování a uchovávání vysoko kolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást V KP v p ípadě, že p ílohy nejsou součástí textové části V KP, ale textovou 

část doplňují).  
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ABSTRAKT  

Polyfunkční terasový dům je navržen ve svahu mezi ulicí Novolíšeňskou a ulicí 
Josefy Faimonové v Brně-Líšni. Dopravně je napojen na ulici Novolíšeňskou. Velmi 
svažitý terén byl určujícím z hlediska výhledu na městskou část Brno-Líšeň. Další 
klíčový prvek, který návrh ovlivnil, je konstrukce bytové části – obytné kontejnery 
firmy INTECON. Tyto obytné kontejnery tvoří 8 bytových jednotek různých velikostí. 
Bytový dům je 3 podlažní objekt, se dvěma podlažími bytů a přízemím 
s polyfunkčními prostory. Tyto prostory jsou tvořeny dvěma obchody, kavárnou, 
pronajímatelným prostorem, podzemním parkováním, sklepními kójemi pro 
bytovou část a technickým zázemím pro celý objekt Důležitým prvkem fasády 
bytové i polyfunkční části je výrazné prosklení. V bytové části ho tvoří velká okna 
s francouzskými dveřmi, které vedou na terasy jednotlivých bytů. V polyfunkční 
části ho tvoří prosklené výlohy obchodů a prosklení kavárny.  
Bytový dům je navržen jako spojení tradičních materiálů a nových technologií, 
které dohromady představují podstatu moderní architektury.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Polyfunkční terasový dům, Brno, Novolíšeńská, Josefy Faimonové, Brno-Líšeň, 
obytné kontejnery, INTECON, bytová jednotka, podlaží, přízemí, obchod, kavárna, 
podzemní parkování, sklepní kóje, technické zázemí, fasáda, prosklení, velká okna, 
francouzské dveře, terasa, výloha.  

ABSTRACT  

Polyfunctional mixed-use terraced building is designed on the hillside between the 

Novolíšeňská street and the street of Josefa Faimonova in Brno-Líšeň. 
Transportation is connected to the Novolíšeňská street. Very sloping terrain was 
decisive in terms of view on the city part Brno-Líšeň. Another key element which 
influenced the design is construction of the residential area – attic containers 

of INTECON company. These attic containers form 8 dwelling units of different 

sizes. Residential building is a three storey building with two storeys of apartments 

and a ground floor with polyfunctional space. This space is formed by two stores, 

café, rental area, underground car park, cellarage for the residential part and 

technical facilities for the whole property. An important element of the facade 

of residential and polyfunctional part is significant glazing. In the residential part it 

is formed by large windows with French doors that lead to the terraces 

of particular apartments. In the polyfunctional part it is formed by stores glassed 

shop windows and the cafés glazing.  
Residential building is designed like a connection of traditional material and new 

technologies that together represents the essence of modern architecture.  

KEYWORDS  

mixed-use terraced building, Brno, Novolíšeňská, Josefy Faimonové, Brno-Líšeň, 
attic container, INTECON, dwelling unit, storey, ground floor, shop, café, 



underground car park, cellarage, technical facilities, facade, glazing, large windows, 

French door, tercce, shop-window.  
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ÚVOD 

Tématem zadání bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Brně na ulici 
Novolíšeňská. Hlavní funkce objektu je funkce obytná, v částečně podzemním podlaží a 
přízemí je funkce občanské vybavenosti. V přízemí je navržena kavárna, obchodní 
prostory, podzemní parkování, technické vybavení pro celý objekt, sklepní kóje a 
pronajímatelný prostor. Idea hmotově prostorového ztvárnění vychází z natočení 
obytných kontejnerů navzájem o 90 stupňů.  

Toto téma bylo zpracováno již jako studie v rámci předmětu AG35 v 3. ročníku letního 
semestru. Studie je v této bakalářské práci rozpracována do stupně projektové 
dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby.  

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

NÁZ1V 

Polyfunkční dům v Brně 

 

9ÍSTO STAVBY 

Jihomoravský kraj, Brno-Líšeň, k.ú. Líšeň [612405], Brno 

 

STAV1BNÍ7 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 602 00 

 

STUP1Ň PRO617TU 
Dokumentace pro provádění stavby 

 

DATUM 
1. 2. 2017 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaj o stavbě 

Název stavby  Polyfunkční dům v Brně  

9ísto stavby  6ihomoravský kraj, Brno-město, k.ú. 8íšeň, Brno 

Parcelní čísla  4481/8, 4481/9, 4481/11, 4481/12, 4481/13, 4481/14, 4481/16 

   4481/17, 4481/19 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník    Vysoké učení technické v Brně, 2akulta stavební 

Adresa:  Veveří / , Brno   

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Odp. projektant:  5ng. 7arel Šuhajda, Ph.0. 

Projektant:  9ichaela 8acinová 

   Ženklava ,  Ženklava    

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

Podkladem pro zpracování P0 byly následující projektové dokumentace

o Zadání bakalářské práce 

o 7atastrální mapa územní 

o Ateliérová práce A3  – Polyfunkční terasový dům Brno 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

Řešený pozemek se nachází v k.ú. 8íšeň města Brna, přibližně km východně od centra města. 
Pozemek o celkové ploše 8914 m2 má přibližné souřadnice jeho středu . N, 
16.6828854E. 

Pozemek areálu má tvar nepravidelného obdélníku o rozměrech přibližně 125,1 x 83,86m. Na 

daném místě se v současnosti nachází neudržované dřevěné porosty. Parcely, na kterých se 
nachází, je plánováno sloučit. Sloučeny budou parcely č. 4481/8, 4481/9, 4481/11, 4481/12, 

4481/13, 4481/14, 4481/16, 4481/17, 4481/19. Okolní pozemky jsou určeny pro bydlení východní a 
západní strana , z jižní strany pozemku se nachází objekty panelového typu určené pro bydlení a 
k severní hranici pozemku přiléhá hlavní komunikace vedoucí ulicí Novolíšeňskou. Pozemek je z 
jižní strany ohraničen ulicí 6osefy 2aimonové. Objekt se snaží navázat na hlavní komunikaci ulice 
Novolíšeňská.  

Původní terén je velmi svažitý k jižní straně pozemku. Při stavbě bude terén upraven pro 

novostavbu polyfunkčního domu. Průběh terénu zůstane pro nové řešení částečně zachován. 
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b) údaje o ochraně území 
 
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. 
Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 
ptačích oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UN1SCO, chráněná 
území, chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA , přírodních parků, NP, 

CHKO

c) údaje o odtokových poměrech 
 
0otčená oblast patří do povodí 9oravy. Nejblíže místu stavby se nachází 8íšeňský potok, 
protékající městskou částí Brno-8íšeň a vzdálenosti cca 1,6 km východně. 0le povodňové mapy 
6ihomoravského kraje se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové 
vody. 
Část dešťové vody bude likvidována vsakem na pozemku.  
Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem města Brna. Plochy jsou zde dle ÚP označeny 
jako plochy městské zeleně. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Navrhovaný projekt novostavby Polyfunkčního terasového domu je v souladu s platným územním 
plánem města Brna. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
 
Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. /  Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území. Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky 
urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a 
podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence 
závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
 
Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů.

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V rámci řešení nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Nejsou nutné žádné související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 
Sloučené parcely č. 4481/8, 4481/9, 4481/11, 4481/12, 4481/13, 4481/14, 4481/16, 4481/17, 4481/19. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nový stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Nová stavba 

b) účel užívání stavby 
 
6edná se o novostavbu veřejné budovy určenou pro bydlení, komerční činnost a parkování. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Navržená stavba je trvalého charakteru. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani památkové zóně. 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném území. 
Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 
ptačích oblastí, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UN1SCO, chráněná 
území, chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA , přírodních parků, NP, 
CHKO. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 
Budova je navržena v souladu s bezbariérovým užíváním staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů)  
 
Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů.  

 
V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek.  

h)  navrhované kapacity stavby 
 
Zastavěná plocha  4047,26m2 

Obestavěný prostor  ,  m3 
Užitná plocha  4543,38 m2 
Počet uživatelů  objekt je dimenzován pro bydlení až  osob a návštěvnost cca 150 osob. 

i) základní bilance stavby potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
 
Výpočet bilancí není předmětem řešení. 

j) základní předpoklady výstavby časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
6ednotlivé etapy výstavby představují zhotovení a připravení následujících dílčích činností.  
 
1. etapa - zemní práce  
2. etapa - hrubá spodní stavba - základy  
3. etapa - hrubá stavba - svislé a vodorovné nosné konstrukce  
4. etapa - hrubá vrchní stavba   
5. etapa - práce dokončovací vnitřní  
6. etapa - práce vnější v okolí stavby  

k) orientační náklady stavby  
  
předpoklad  7č / m2 ) cca 25 mil. 7č 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 
 
Řešený pozemek se nachází v k.ú. 8íšeň města Brna, přibližně km východně od centra města. 
Pozemek o celkové ploše  m2 má přibližné souřadnice jeho středu . N, 
16.6828854E. 
Pozemek areálu má tvar nepravidelného obdélníku o rozměrech přibližně ,  x , m. Na 
daném místě se v současnosti nachází neudržované dřevěné porosty. Parcely, na kterých se 
nachází, je plánováno sloučit. Sloučeny budou parcely č. 4481/8, 4481/9, 4481/11, 4481/12, 

/ , / , / , / , / . Okolní pozemky jsou určeny pro bydlení východní a 
západní strana , z jižní strany pozemku se nachází objekty panelového typu určené pro bydlení a 
k severní hranici pozemku přiléhá hlavní komunikace vedoucí ulicí Novolíšeňskou. Pozemek je z 
jižní strany ohraničen ulicí 6osefy 2aimonové. Objekt se snaží navázat na hlavní komunikaci ulice 
Novolíšeňská.  
Původní terén je velmi svažitý k jižní straně pozemku. Při stavbě bude terén upraven pro 
novostavbu polyfunkčního domu. Průběh terénu zůstane pro nové řešení částečně zachován. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.  
 
Byla provedena obhlídka staveniště in situ.  
0alší průzkumy nejsou součástí této práce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 
orgány. 
0otčený objekt nezasahuje do ochranných pásem jednotlivých sítí. 
Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky významných lokalit, 
ptačích oblasti, přírodní parky, ochranná pásma vodních zdrojů, rezervace UN1SCO, chráněná 
území, chráněné území přirozené akumulace vod, soustavy NATURA , přírodních parků, NP, 
CHKO.  
0le mapových podkladů na portal.gov.cz se stavba nenachází v ochranných pásmech vodních 
zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené akumulaci vod. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
0otčená oblast patří do povodí 9oravy. Nejblíže místu stavby se nachází 8íšeňský potok, 
protékající městskou částí Brno-Líšeň a vzdálenosti cca ,  km východně. 0le povodňové mapy 
6ihomoravského kraje se stavba nenachází na záplavovém území, určeném pro rozliv povodňové 
vody. 
Část dešťové vody bude likvidována vsakem na pozemku.  
Navrhovaná stavba nezhorší odtokové poměry.
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  poměry v 
území  
 
Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí.  
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Na pozemku se nachází neudržované dřeviny, které budou z části odstraněny. 
0ále je na pozemku množství náletové zeleně, která bude před započetím stavebních prací 
odstraněna. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa dočasné / trvalé  
 
Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 

h) územně technické podmínky zejména možnost napojení na stávající dopravní a  
technickou infrastrukturu) 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu si vyžádá změnu stávajícího stavu. Pozemek bude napojen na 
obslužnou komunikaci ulice Novolíšeňská ze severu, kde bude také zbudováno kolmé stání pro 
osobní automobily o kapacitě asi 31míst. V okolí pozemku je možnost napojit se pouze na 
obslužnou komunikaci Novolíšeňská. Stávající sítě veřejné infrastruktury vedou ulicí Josefy 
2aimonové z jihu. Na tyto sítě bude stavba připojena skrze přípojky technické infrastruktury – 
podrobnější řešení není předmětem této práce. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
V rámci stavby nejsou žádné podmiňující investice. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba má účel je kulturně-vzdělávací a osvětový. 6edná se o veřejnou budovu 3alerie moderního 
umění s přidruženou funkcí kavárny a komerčními prostory s možností pronájmu. 

Základní kapacity 
Plocha pozemku: 8914m2  
Zpevněné plochy: 4935,26m2 
Zastavěná plocha  4047,26m2 
Zastavěnost:  45,4% 
 
V budově se uvažuje cca  osob s trvalým pracovním působením a  osob s trvalým 
ubytováním. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  
Řešené území se nachází na pozemcích města Brna Brno 8íšeň , ve svahu orientovaném na jih, 
mezi ulicemi Novolíšeňská a 6osefy 2aimonové. Stavba je navržena v přímé návaznosti na hlavní 
komunikaci vedoucí ulicí Novolíšeňskou. V okolí se nachází obytné budovy panelového typu a 
objekty rodinného bydlení. Na pozemku se v současné době nacházejí pouze neudržované dřevní 
porosty. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 
Objekt je konstrukčně rozdělen na dvě části. 4motově a ideově je rozdělen na tři části. První část 
obytné kontejnery 5NT1CON  slouží k bydlení  bytových jednotek , druhá část železobeton  

slouží občanskému vybavení obchodní prostory, cukrárna s kavárnou a také funkčně 
nevymezeným pronajímatelným prostorem  a parkování. Účelem návrhu bylo také zasazení 
objektu do komplikovaného svažitého terénu tak, aby navazoval na okolní krajinu a poskytoval 
uživatelům výhled do krajiny města Brna. 
5dea hmotově prostorového ztvárnění objektu vychází z natočení obytných kontejnerů navzájem o 

°. Část bydlení se skládá z obytných kontejnerů, které jsou zatepleny a potaženy omítkou a v 
některých částech obloženy dřevěným obkladem. 0ruhá polyfunkční část s veřejným parkováním 
je tvořena železobetonovým monolitickým skeletem. Budova má sloužit veřejnosti, a proto byla 
snaha navrhnout ji tak, aby vypadala důstojně a zaujala okolí. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Obytná část  

Obytná část je tvořena  strukturami obytných kontejnerů přičemž každá struktura má dvě 
podlaží. Celkem je umístěno v obytné části  bytových jednotek. 7aždý byt má terasu nebo více 
menších teras, dva byty jsou opatřeny obytnou halou, která je tvořena atriem. Všechny 
společenské prostory jsou prosvětleny skleněnými stěnami a orientovány na jih. 
 
Polyfunkční prostory  

Tyto prostory jsou tvořeny veřejným podzemním parkováním s  parkovacími místy a  stáními 
pro imobilní osoby. Prostory pro dva menší obchody se společnou šatnou a hygienickým zázemím 
pro zaměstnance, kavárnou a cukrárnou se zázemím přípravnou lehkých pokrmů a hygienickým 
zázemí pro zaměstnance a odděleně pro hosty. Poslední část polyfunkčních prostor tvoří funkčně 
nevymezený pronajímatelný prostor se zázemím. 
Většina polyfunkčních prostor je prosluněna částečným prosklením a orientována stejně jako 
bytové jednotky na jih. 

B.2.4 Bezbariérové řešení stavby

Stavba je řešena jako bezbariérová, v exteriéru budou zbudovány dva výtahy pro bezbariérové 
překonání výškového rozdílu podlaží.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb je soustředěn na riziko bezprostředního 
fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato 
rizika se v zásadě týkají uklouznuti, pádů, nárazů, popáleni, zásahu elektrickým proudem, výbuchů, 



Bakalářská práce | Polyfunkční dům v Brně 

VUT Brno, 2akulta stavební, Ústav architektury 
 

nehod způsobených pohybujícími se vozidly. 

Podlahy všech místnosti, včetně schodišť musí mít součinitel smykového třeni nejméně 0,6. 
Bude označen první a poslední stupeň. Zábradlí budou osazena ve výškách dle normových 
hodnot. U prosklených fasád bude případně použito bezpečnostní sklo. 
Veškera zařízení v budově budou certifikována dle právních předpisů.  
0ále bude zpracován provozní řad objektu dle provozů, kde bude uvedeno např. podmínky 
provozní doby, pohybu osob, přístupu do budov, ostrahu,  zabezpečeni apod.  
Bude dodržena vyhláška /  Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízeni vlády č. 

/  Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  
Požadavky také vyplývají ze zákona /  Sb. a z něj vycházejících předpisů. Tento zákon je 
nutné dodržet i při prováděni stavby. Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízeni a činnosti 
budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s výše 
zmíněným zákonem a s vyhl. /  Sb. a /  Sb. v platném zněni a souvisejících 
předpisů. Při provádění veškerých stavebních prací bude dodržena vyhláška vyhl. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. Vyhláška stanovuje požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. 

9usí být zajištěno zejména, aby  
o pracovnici měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost, měli 

příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět a byli seznámeni s případnými riziky 
práce na daném pracovišti  

o k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky odpovídajícími ohroženi, jež vyplývá z prováděných prací, popř. 
rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky nářadí  

o pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky 
z hlediska jejich zabezpečení  

o mezi účastníky výstavby investor, odběratel, jiny zhotovitel  byly dohodnuty předem a 
písemnou formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti 
bezpečnosti práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více zhotovitelů  

o pracovníci byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na 
pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele; 

o řídící pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady návody k 
obsluze, technologické a pracovní postupy, apod. , podle nichž jsou řešeny a upřesňovány 
bezpečné postupy práce  

o k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická 
vybavenost, nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických 
postupů  

o staveniště musí být oploceno do výšky nejméně ,  m, vstupy do těchto vymezených 
území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje, a 
označeny bezpečnostními tabulkami a značkami  

o na všech pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách, apod. musí být udržován 
po celou dobu výstavby bezpečny stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětleni  

o pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky 
průchozích profilů. 9inimální šířka přístupové cesty na pracoviště je ,  m, v případě 
oboustranného provozu ,  m. Podchodné výšky smí být minimálně ,  m, výjimečně 
,  m při zabezpečeni snížených míst. Pro dopravu vozidel a strojů je dostatečným 

průjezdným profilem takový, který je o  cm větší než rozměry dopravního prostředku 
včetně nakladu. Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou 
vyšší než  cm, pak opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. 6akékoliv otvory je-
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li kratší rozměr větší než  cm  a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být 
zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí mít odpovídající únosnost a nesmí být 
lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory jámy , v nichž se pracuje. Pohybují-li 
se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti do ,  m , musí být ohrazeny 
nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na staveništích v 
nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky ,  m. Tento způsob 
zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Základy 
 
Základové konstrukce jsou navrženy ze ŽB monolitických patek/pasů. Rozměry patek pod sloupy 
jsou navrženy ,0 x 1,0 x 1,2m. Základové konstrukce jsou bedněny a armovány dle stat. výpočtu 
není předmětem řešení . Pod zákl. konstrukcí bude vytvořeno zhutněné štěrkové lože tl. mm, 

fr. / . Bližší specifikace nejsou předmětem řešení. 

b) Svislé nosné konstrukce 
 
4lavní nosný systém objektu je navržen jako obousměrný monolitický ŽB skelet. Svislé zatížení je 
přenášeno do základové konstrukce převážně pomocí ŽB monolitických sloupů o rozměrech 400 
x 3 mm. Nosná stěna .NP, umístěna v severní a východní podzemní část  a v části západní 
části objektu je navržena jako železobetonová monolitická stěna tl. 400mm. Obvodová nosná 
stěna .NP je v jižní prosklené části navržena jako monolitická ŽB konstrukce tl. 300mm. 
7onstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem není předmětem řešení . 
Nosný systém NP a NP je tvořen obytnými kontejnery firmy 5NT1CON. Svislou nosnou 
konstrukci těchto kontejnerů tvoří tenkostěnné ocelové svařované profily s tepelnou izolací, 
konstrukční desky R535STAB58 tl. mm a z vnější strany pozinkovaným překládaným trapézovým 
plechem tl. 10mm. 

c) Vodorovné konstrukce 
 
Strop 1.NP je navržen jako soubor monolitických ŽB desek tl. mm, křížem vyztužené, vetknuté 
do ŽB průvlaků o rozměrech  x 3 mm, vedených v obou směrech, které jsou uloženy na ŽB 
sloupech a obvodových nosných stěnách. 7onstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem 
není předmětem řešení . 

Stropní konstrukce obytných kontejnerů se skládá z ocelových tenkostěnných válcovaných 
profilů o síle mm. V konstrukci se nachází vyztužení stropu příčlemi z tenkostěnných 
válcovaných profilů o síle mm, pozinkovaný trapézový plech tl. mm, tepelné izolace a  deska 
RIGI STABIL tl. 15mm. 

d) Střešní konstrukce 
 
Střešní konstrukce je uložena na stropní konstrukci obytných kontejnerů systému 5NT1CO9. Na 
této konstrukci je uložen pozinkovaný trapézový plech tl. mm, tepelná izolace polyuretanoá 
pěna tl. 3 mm a ocelový 5 nosník tl. mm, další vrstvou je parozábrana PARAELAST FIX G30 
celoplošně natavena  tl. mm, 5SOV1R STYRODUR 300 CS tl. 2x30mm, ISOVER EPS 200.  

7onstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem není předmětem řešení .
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e) Střešní plášť  
 
Střešní plášť je navržen z parozábrany PARA18AST 25X 3  a ochranou vrstvu tvoří 18AST17  
SPECIAL DEKOR. 
Bližší specifikace viz Výpis skladeb. 

f) Schodiště 
 
V exteriéru se nacházejí dvě schodiště. 
1xteriérové schodiště jsou dvouramenná přímá s mezipodestami, uloženými na ocelových 
schodnicích.  Schodišťové stupně jsou z lehkého pohledového betonu tl. mm, výška stupně 

, mm a šířce mm. Ukotvení schodišťového stupně do ocelových profilů je pomocí 
pevnostních šroubů.  Zábradlí je tvořeno skleněnými tabulemi o síle mm. Tyto tabule jsou 
pomocí ocelových nerezových sloupků připevněny k ocelovým schodnicím po obou stranách 
schodiště. 
7onstrukce je nutno posoudit statickým výpočtem není předmětem řešení . 

g) Svislé nenosné konstrukce 
 
Vnitřní příčkové zdivo je navrženo z dvojitě opláštěných sádrovláknitých desek Rigidur tl. , mm. 
Pro vnitřní příčky je použito S07 stěnového systému Rigips viz Výpis skladeb . 
Nenosné zdivo  NP je navrženo z železobetonu tl. mm a stejně jako v 2NP a 3NP je také 
navržen stěnový systém Rigips. 

h) Úpravy povrchů 
 
Úprava vnitřních ŽB konstrukcí je převážně řešena bílou malbou Primalex BONUS, RA8 . 
ŽB vnitřní konstrukce 1.NP jsou ponechány jako režné v prostorách parkování, technické 
místnosti a pronajímatelných kójí. Tyto povrchy jsou pouze ošetřeny penetrací akrylátovou 
disperzí SO7RAT A. V exteriéru jsou navrženy jako pohledový beton omítkou Baumit 8asur. 
S07 svislé konstrukce jsou opatřeny pouze malbou Primalex BONUS, RA8 . 
Svislé konstrukce 2NP a 3NP jsou opatřeny převážně strojní hlazenou omítkou Baumit NANOPOR 
TOP min. tl. 10mm, RAL 9010. V částech NP a NP je na některých fasádách použit obklad 
THERMOWOOD borovice c1.  
Veškeré vnitřní konstrukce NP a NP jsou opatřeny malbou Primalex BONUS, RAL 9010. 

i) Podlahy 
 
Podlahy jsou v převážné míře navrženy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby tl. mm 
v obytných prostorech a prostorech polyfunkční části budovy. V obytných místnostech jsou 
navrženy dřevěné parkety o tl. mm na lepidlo tl. 1mm. 
V garážích, technické místnosti a místnosti s kójemi je navržena nášlapná vrstva z drátkobetonu 
se vsypem tl. mm na geotextílii P7-NONTEX PET 600g/m2 geotextilie netkaná polyesterová. 
Bližší specifikace viz Výpis skladeb.

j) Podhledy 
 
V celé ploše .NP je navržen instalační S07 podhled. 6e řešen jako systémová zavěšená 
konstrukce např. Rigips  a pro jeho zhotovení je třeba zhotovit samostatnou výkresovou 
dokumentaci není předmětem řešení . 
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S07 podhledy jsou navrženy také v hygienických místnostech, kde snižují s.v. na ,2 metry. 
Podhledy jsou opatřeny malbou Primalex BONUS, RA8 . 

k) Výplně otvorů 
 
OKNA 
Okenní výplně obytných kontejnerů jsou navrženy dřevohliníkové s termoizolačním trojsklem 
SOLAR+, Ug=0,63W/m2K, typ profilu KF 405 firmy Internorm, profil plastový, int. barva 25 , ext. – 
hliníkový povrch barvy 42 . Bližší specifikace viz Výpis prvků – Okna. 
 
Okenní výplně polyfunkční části jsou navrženy plastové s termoizolačním trojsklem SOLAR+, 
Ug=0,62W/m2K, typ profilu HF 3  firmy 5nternorm, profil smrkový, int. barva bílá, ext. – hliníkový 
povrch barvy 42 . Bližší specifikace viz Výpis prvků – Okna. 

0V1Ř1 
0veřní výplně v interiéru jsou navrženy od firmy 6OS7O, s bezfalcovou skrytou zárubní. 0veře jsou 
hladké, typ PRA0O V. 1xteriérové dveře na terasy jsou navrženy, jako celoskleněné posuvné od 
firmy JOSKO typ FIXFRAME HS. Ug=0,5W/m27 a hodnota zvukové izolace Uw= dB. 
Řešené exteriérové dveře polyfunkční části slouží jako únikový východ a jsou navrženy jako 
dvoukřídlé nebo jednokřídlé skleněné automatické posuvné. 
Bližší specifikace viz Výpis prvků – 0veře. 

l) 5zolace proti vodě 
 
5zolace proti zemní vlhkosti a zemní vodě je navržena z x hydroizolačního pásu z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z A8 folie kašírovanou skleněnými vlákny, pás je na 
horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním povrchu separační P1 fólií, 
celoplošně nataveného na podklad, který je opatřen nátěrem 017PR591R. Bližší specifikace viz 
Výpis skladeb. 

m) 7lempířské výrobky 
 
7lempířské výrobky se na objektu vyskytují ve formě venkovních parapetů oken, střešních žlabů a 
atikových plechů světlíků. 7lempířské prvky jsou navrženy z TiZn plechu. Bližší specifikace není 
předmětem řešení. 

n) Zámečnické výrobky 
 
Zámečnické výrobky se v objektu vyskytují ve formě zábradlí schodišť, zábradlí venkovních teras 
a balkónů. Zábradlí v exteriéru je navrženo jako skleněné s nerezovým držadlem. 
Bližší specifikace není předmětem řešení. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
 
Vytápění 
Vytápění prostor je navrženo jako el. podlahové akumulační vytápění odporovými dráty. Bližší 
specifikace není předmětem řešení. 
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Vzduchotechnika a chlazení 
V objektu se navrhuje vzduchotechnické zařízení, které bude obstarávat ohřev, filtraci a 
rekuperaci vzduchu. Vedení vzduchotechniky bude v 1.NP skryto v podhledu. Bližší specifikace 
není předmětem řešení. 

9ěření a regulace 
Není předmětem řešení. 

Silnoproudá elektrotechnika 
Není předmětem řešení. 

Zdravotně-technické instalace 
 
Vodovod 
Zajištění zásobování objektu vodou bude zajištěno napojením na vodovodní řad města Brna. 
Vnitřní instalace vody budou vedeny v drážkách ve zdivu, případně v instalačních předstěnách. 

Vnitřní splašková kanalizace 
Vnitřní rozvody kanalizace budou vedeny v S07 podhledech a S07 instalačních šachtách. Na 
potrubí budou instalovány čistící tvarovky v 1.NP. Vnitřní rozvody kanalizace jsou navrženy z 
plastového potrubí PP-4T. Odvětrání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úroveň střechy a 
bude zakončeno větrací hlavicí. Ty stoupací potrubí, které nelze vyvést nad střechu budou 
opatřeny přivzdušňovacím ventilem. 
7analizace bude napojena přípojkou oddílné splaškové kanalizace na veřejnou síť. 

0ešťová kanalizace 
0ešťové svody budou napojeny na akumulační nádrž, umístěnou v blízkosti objektu na pozemku 
investora, odkud bude dešťová voda odváděna do vsakovacích zařízení v parkové úpravě 
pozemku. Případný přepad dešťových vod bude odveden přípojkou oddílné dešťové kanalizace na 
veřejnou síť. 

1lektronické komunikace 
Objekt je napojen na veřejnou telekomunikační síť. Bližší specifikace není předmětem řešení. 

Plynovod 
Objekt bude napojen na plynovodní řad plynovodní přípojkou. Bližší specifikace není předmětem 
řešení. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 
Technologická zařízení se v objektu nenavrhují. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Objekt bude opatřen S4Z s napojením na 1PS. Na únikových cestách budou osazeny dveře 
s otevíráním ve směru úniku. 
Bližší specifikace požárně bezpečnostního řešení není součástí řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Byly uvažovány konkrétní skladby konstrukcí s orientačně vypočtenými součiniteli U. 
Obvodová stěna F6  U=0,11 W/m2K 
Střecha plochá T1  U=0,10 W/m2K 
Strop obyt.části S   U=0,17 W/m2K 
Bližší specifikace nejsou předmětem řešení. 

b) energetická náročnost budovy 
Průkaz energetické náročnosti budovy není předmětem řešení. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Není předmětem řešení. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Větrání prostor v objektu je zajištěno VZT a klimatizační jednotkou. Odvětrání místností 
hygienického zázemí bude nucené podtlakové pomocí ventilátoru a bude vyvedeno potrubím na 
střechu objektu. 0enní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami 
výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno systémem dle volby projektanta/architekta a dle 
projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj 
vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba musí zajišťovat, 
aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro 
dané prostředí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Není předmětem řešení. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Napojení na technickou infrastrukturu bude nově řešeno. 
Pozemek a novostavba objektu na něm, bude napojen z jižní strany na veškeré sítě technické 
infrastruktury skrze samostatné objekty přípojek. 

Splašková kanalizační přípojka 
Vnější rozvody kanalizace jsou navrženy z plastového potrubí PVC-KG. 

Vodovodní přípojka 
Na pozemku bude vybudována vodovodní přípojka z polyetylénových trub 40P1 která bude 
napojena na vodoměrnou šachtu na pozemku investora. V celé délce vedení musí být zachováno 
minimální krytí vodovodního potrubí  mm pod terénem. Potrubí vedené pod pojízdnými 
plochami bude opatřeno chráničkou. 

 
 
Plynovodní přípojka 
Vedení plynovodní přípojky bude v P1 potrubí, 4UP se nachází uvnitř budovy. Plynoměr bude 
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osazen v připojovací skříni u hranice pozemku investora. 

Přípojka silového vedení 
1lektrická přípojka NN bude napojena na přípojnou jednotku umístěnou v připojovací skříni u 
hranice pozemku spolu s elektroměrem.  

Bližší specifikace není předmětem řešení. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 
6e navržena úprava stávající komunikace při severní hranici pozemku. Bude vytvořena nová 
jednosměrná průjezdná dopravní komunikace, která bude u objektu lemována z obou stran 
kolmým parkovacím stáním. Zpracování si žádá zásah dopravního inženýra. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
není předmětem řešení  

 
c) doprava v klidu 
není předmětem řešení  

 
d) pěší a cyklistické stezky 
Pěší stezky budou rozšířeny o parkovou úpravu pozemku a budou napojeny na objekt.  

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy  
Z pozemku bude odstraněna nevyhovující a přestárlá zeleň. Na vytyčených plochách 
navrhovaných pro výsadbu bude odstraněn stávající travní drn a zemina bude důkladně 
nakypřena do hloubky -  cm např. rýčem nebo rotavátorem apod. . Následně je nutné vybrat 
větší kameny a špatně zetlívající části rostlin i jiné odpady a nakonec celou pláň urovnat. 

b) použité vegetační prvky  
K zatravnění pozemku bude použita travní směs UN5  – hřiště, která je vhodná pro více 
zatěžované trávníky. 

c) biotechnická opatření  
Není předmětem řešení. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANU 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis 
ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části B. . 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  
rostlin a živočichů apod. , zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. V blízkosti se nenachází žádný chráněny 
strom. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura  
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 15A 
Není předmětem řešení. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů

Není předmětem řešení. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva, tj. plnění úkolů civilní ochrany, zejména 
varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany 
jeho života, zdraví a majetku. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Není předmětem řešení. 

V Brně v únoru 2017 vypracovala: 
9ichaela 8acinová 



Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu polyfunkčního domu s využitím 

obytných kontejnerů firmy INTECON. Jedním z hlavních cílů práce bylo navrhnout 

stavbu, která by zapadla do okolní krajiny a vytvářela s ní dohromady ucelenou scenérii 

Při samotném navrhování jsem využila znalostí získaných z typologie, norem a vyhlášek. 

Tím jsem získala spoustu nových zkušeností ohledně konstrukčních, materiálových a 

provozních řešení. Také jsem si uvědomila důležitost propojení různých oborů 

stavebnictví. Všechny tyto zkušenosti mi budou v budoucnu velkým přínosem jak pro 

praxi, tak pro budoucí povolání. 
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B-11 ez AA´    1:100 

B-12 ez BB´    1:100 

B-13 Pohled severní a jižní  1:100 

B-14 Pohled východní a západní  1:100 

 

 

Složka C: Stavební část projektové dokumentace pro provádění  
 stavby 

 

Textová část 

Technická zpráva 

Výkresová část 

C-01 Situace širších vztahů  1:2000 

C-02 Koordinační situace   1:200 

C-03 Katastrální situace   1:2880 

C-04 Půdorys základů   1:50 

C-05 Půdorys 1. NP   :50 

C-06 Půdorys 2. NP   1:50 

C-07 Půdorys 3. NP   1:50 

C-08 Výkres tvaru stropu nad 1NP 1:50 

C-09 Výkres tvaru stropu nad 2NP 1:50 

C-10 Výkres tvaru stropu nad 3NP 1:50 

C-11 Výkres st echy   1:50 

C-12 ez AA´    1:50 



C-13 ez BB´    1:50 

C-14 Pohled severní a jižní ´  1:100 

C-15 Pohled východní a západní  1:100 

C-16 Detail 1    1:5 

C-17 Detail 2    1:5 

C-18 Detail 3    1:5 

C-19 Výpis prvků  

C-09 Výpis skladeb konstrukcí 
 

 

Složka D: Architektonický detail 
 

Výkresová část 

D-01 Detail interiérové stěny 

D-02 Plakát 
D-03 Fotodokumentace modelu 
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Abstrakt práce  Polyfunkční terasový dům je navržen ve svahu mezi ulicí 
Novolí eňskou a ulicí Josefy Faimonové v Brně-Lí ni. Dopravně 
je napojen na ulici Novolí eňskou. Velmi svažitý terén byl určujícím 
z hlediska výhledu na městskou část Brno-Lí eň. Dal í klíčový prvek, 
který návrh ovlivnil, je konstrukce bytové části – obytné kontejnery 
firmy INTECON. Tyto obytné kontejnery tvoří 8 bytových jednotek 
různých velikostí.  
Bytový dům je 3 podlažní objekt, se dvěma podlažími bytů a přízemím 
s polyfunkčními prostory. Tyto prostory jsou tvořeny dvěma obchody, 
kavárnou, pronajímatelným prostorem, podzemním parkováním, 
sklepními kójemi pro bytovou část a technickým zázemím pro celý 
objekt Důležitým prvkem fasády bytové i polyfunkční části je výrazné 
prosklení. V bytové části ho tvoří velká okna s francouzskými dveřmi, 
které vedou na terasy jednotlivých bytů. V polyfunkční části ho tvoří 
prosklené výlohy obchodů a prosklení kavárny.  
Bytový dům je navržen jako spojení tradičních materiálů a nových 



technologií, které dohromady představují podstatu moderní 
architektury.  

Abstrakt práce 
v anglickém 
jazyce  

Polyfunctional mixed-use terraced building is designed on the hillside 

between the Novolí eňská street and the street of Josefa Faimonova 

in Brno-Lí eň. Transportation is connected to the Novolí eňská street. 
Very sloping terrain was decisive in terms of view on the city part 

Brno-Lí eň. Another key element which influenced the design 
is construction of the residential area – attic containers of INTECON 

company. These attic containers form 8 dwelling units of different 

sizes.  

Residential building is a three storey building with two storeys 

of apartments and a ground floor with polyfunctional space. This 

space is formed by two stores, café, rental area, underground car 
park, cellarage for the residential part and technical facilities for the 

whole property. An important element of the facade of residential and 

polyfunctional part is significant glazing. In the residential part it 

is formed by large windows with French doors that lead to the 

terraces of particular apartments. In the polyfunctional part it 

is formed by stores glassed shop windows and the cafés glazing.  
Residential building is designed like a connection of traditional 

material and new technologies that together represents the essence 

of modern architecture.  

Klíčová slova  Polyfunkční terasový dům, Brno, Novolí eńská, Josefy Faimonové, 
Brno-Lí eň, obytné kontejnery, INTECON, bytová jednotka, podlaží, 
přízemí, obchod, kavárna, podzemní parkování, sklepní kóje, technické 
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výloha.  
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