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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PRUVODNÍ ZPRÁVA 

I.) ÚVODNÍ ÚDAJE

 Identifikace stavby:

a) název   -  Volnočasové centrum Ponava

b) lokalita   - Brno - Ponava, ulice Staňkova a Štefánikova

brownfield 3808

c) původní účel využití   – Vojenský prostor

d) údaje o zadavateli   - soukromá osoba

e) funkční využití dle ÚpmB   – Plochy smíšené

f) údaje o zpracovateli   - student FA VUT Brno

g) datum zpracování   – 11. květen 2012

II.) SOUHRNNÁ PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. charakteristika území a stavebního pozemku
Území bývalých Jaselských kasáren se nachází v zóně B- vnější centrum 

města. Dostupnost do centra je velmi dobrá, území je přímo dopravně napojeno z 

ulice Štefánikové městskou hromadnou dopravou. Parcela je svažitého charakteru, 

výškový rozdíl ulic Štefánikové a Staňkové je 3,5m.  Brownfield kasáren se rozkládá 

na pozemku 3,17 ha. Dle ÚpmB se předpokládá rozdělení parcely novou ulicí 

Dělostřelecká, tedy prodloužení ulice Šumavské. Tato ulice bude využívána také pro 

trolejbusovou dopravu. Vzniklá ulice spolu s ulicemi Štefánikovou a Staňkovou 

vymezuje v severní třetině území parcelu pro návrh Volnočasového centra Ponava. 

2. základní charakteristika stavby a jejího užívání
Zvolená funkční náplň v části revitalizovaného brownfieldu výchází ze 

strategického plánu města Brna. Kde SWOT analýza ukazuje špatný stav zařízení 

pro volnočasové aktivity. A dále také ze snahy podpořit duševní, kulturní, sportovní a 

kreativní rozvoj osobnosti mládeže. Náplň centra je obohacena o prostory 

restaurace, galerie, multifunkčního sálu a kavárny. Těmito prostory se centrum 

prezentuje veřejnosti a částečně z nich získává finanční podporu pro provoz. Stavba 
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bude fungovat jako nezisková organizace, pouze z některých prostor bude získávat 

finanční podporu. Další finance zabespečí ministerstvo školství a nadační 

organizace. 

3. urbanistický kontext stavby
Urbanistická strukturaokolní zástavby není jasně definována. Štefánikova ulice je ze 

západu vymezana činžovními domy blokové struktury z východu je však uliční čára 

narušena a výškově je velmi různorodá. Rozbití řádu blokové zástavby pokračuje 

směrem na východ a ulice Staňkova již nemá žádný jasně definovaný charakter. Ten 

samý případ nastává ze severu kde bylo třeba vypořádat se s narušeným blokem a 

malou vilkou. Parcela je tedy situována mezi odlišnými charaktery urbanistických 

struktur. Návrh na tuto situaci reaguje rozvolněnou strukrurou, avšak jednoduchého 

přísného tvaru, aby nebyl narušen charakter ulice Štefánikové. 

Stavba využívá svažitosti terén. Výškový rozdíl ulic 3,5m je dorovnán částečným 

zapuštěním garáží, jejichž strop slouží jako pobytová terasa. Hlavní vstup do budovy 

je z ulice Štefánikové od tramvajové zastávky, kde se koncentrují jak lidé z centra, 

tak lidé ze satelitů směřující do města. U hlavního vstupu se nachází restaurace, 

přístupná pro veřejnost, zásobena z ulice Štefánikové. Vjezd do garáží je navržen z 

klidné ulice Staňkové, aby nebyl omezován provoz. Z této ulice se vstupuje do foyer 

multifunkčního sálu a taktéž do kavárny v horním patře.  

4. architektonické řešení stavby
Zvolená struktura křížového půdorysu řeší složitost napojení na rozbytou strukturu 

městského bloku. Vyhovuje z hlediska oslunění stávajících objektů. Otevírá se svou 

tvářído všech ulic, tak aby vyzývala k návštívení. Tento půdorysný tvar jasně 

vymezuje rozdílné prostory na stavební parcele. Prostory veřejné reprezentativní, 

rekreační a sportovní a privátní prostory centra. Stavba je inspirována brněnským 

fenomén funkcionalistických staveb, čistota a jednoduchost výrazového zpracování 

fasád, tak podporuje sílu célé formy.  

5. popis provozních a prostorových vztahů uvnitř objektu

Budova je horizontálně provozně dělena dle příbuznosti provozů. Ve vstupním 

patře, tedy v prvním nadzemním podlaží od ulice Štefánikové, jsou situovány provozy 
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pro rekreaci, občerstvení a samostudium. Restaurace je provozně oddělena od 

budovy centra. Ostatní provozy jsou přístupné přes hlavní vstup, odkud se dostává 

do dalších pater, garáží, nebo do knihovny a počítačové studovny. Na patře se dále 

nachází herna pro děti menší děti od 8 do 13 let, klubovna pro starší děti od 14 do 26 

let, vnitřní a venkovní lezecká stěna, společenský prostor, recepce k provozu 

zrcadlového sálu v 2NP, dámské a pánské šatny. Klubovna pro starší má provoz i v 

pozdějších večerních hodinách a občasně může sloužit pro konání společenských 

akcí. Z této úrovně je také přístup na privátní pobytovou terasu nad garážemi.

Do druhého nadzemního podlaží jsou umístěny provozy výtvarné, kreativní, 

manuální činnosti. Výjimkou je zrcadlový sál ve východním ramenu budovy. Ten je 

přes recepci v 1NP přístupný veřejnosti ze Staňkové ulice. Tento sál je zamýšlen 

jako pronajímatelný prostor, tedy jako další eventuelní zdroj financí. 

Třetí nadzemní podlaží je funkčně rozděleno na západní trakt s prostory pro 

hudbu, zpěv dramatický kroužek  a jižní trakt s kabinety a zázemím pro 

zaměstnance.

Z prostoru garáží 1PP  je přístup do obou komunikačních jader centra a do 

multifunkčního sálu. Na úrovni garáží se nachází galerie, která je opět provozně 

oddělena, veřejnosti přístupná pouze z ulice Dělostřelecké. Také jsou zde umístěny 

sklady pro potřebné rekvizity.

Veškeré provozy jsou řešeny jako bezbariérové, včetně venkovních a střešních 

teras. 

Technické zabezpečení budovy

Objekt je napojen z ulice Staňkové na horkovod.  V garážích je umístěna 

výměníková stanice. Celá budova centra má podlahové vytápění. Prostory 

restaurace, kavárny a sálu jsou vytápěny rekuperací. Každý z těchto provozů má 

vlastní vzduchotechnickou jednotku umístěnou ve vlastní vzduchotechnické místnosti 

v garážích. Garáže mají nucený odvod znečistěného vzduchu vyvedený na střechu a 

přívod čerstvého vzduchu je přirozený. Napojení na kanalizaci, vodu a elektrické sítě 

je z ulice Staňkové.
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6. technický popis konstrukčního řešení

Stavba je navržena jako monolitický železobetonový skelet s výplňovým zdivem 

YTONG. Sloupy 300 x 300mm.. Skelet je navržen na modul 300mm. Avšak rozpony 

desek jsou různé vzhledem na členitost půdorysu. Stropní železobetonové desky 

jsou navrženy na největší rozpon 7,8m, tedy tl.250mm. Desky jsou jednosměrně 

vyztužené na dvou stranách vetknuté na dvou prostě uložené.  V zrcadlovém sále a 

v prostoru lezecké stěny, kde je půdorys uvolněn od sloupů a rozpon tedy až 12m, 

jsou nadimenzovány širší sloupy 400 x 400 mm a zvětšené průvlaky.  Prostorové 

ztužení stavby je zabezpečeno komunikačními jádry a vnitřními ztužujícími zděnými 

příčkami tl. 200-300mm. Západní a východní rameno je oddilatováno od střední 

části, která tvoří s jižním a severním ramenem  jeden dilatační celek. Sál a galerie 

jsou další samostatné dilatační celky. 

Obvodová stěna je řešena jako kontaktně zateplená fasáda za použití minerální 

vnlny FASROCK. Povrchová úprava, bílá vápenná omítka. Pro nadpraží oken o 

největším rozponu 3600mm je použit prefabrikovaný železobetonový překlad 

RLO-238 (BOX BETON) s integrovaným roletovým kaslíkem. Pro menší rozpony jsou 

navrženy překlady SEMDWIX. 

Ve větších společenských prostorech jsou anhydritové podlahy s epoxydovou 

stěrkou. Pro malé prostory, jako prostory hudebních učeben a kabinetů, jsou 

navrženy podlahy z marmolea. Prostory knihovny, restaurace, kavárny a 

multifunkčního sálu mají navrženy kazetový podhled pro rozvod vzduchotechniky. V 

případě sálu se jedná o akustický podhled, vzduchotechnika je vedena pod sedadly 

hlediště.  V prostorách centra je vedena vzduchotechnika sníženým podhledem v 

chodbách. Zde je navržen podhled z dřevěných lamel. 

Pro zateplení střešních konstrukcí je použit systém ROCKWOOL. Přístupné střešní 

terasy mají na části u vstupu dřevěný rošt, dále pak nepochúzí extenzivní zelenou 

střechu.

Požadované únikové vzdálenosti jsou zabezpečeny únikovými schodišti na koncích 

ramen budovy. 
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