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ABSTRAKT 
Bakalářská práce dále rozvíjí nově vypracovanou architektonickou a konstrukční 

studii do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení 

stavby. Zadáním práce bylo "Kulturní centrum v Brně" s umístěním na parcele p.č. 

723 při ulici Údolní naproti Obilnému trhu.  

Jedná se o proluku v historické zástavbě z 19. století, která vznikla při bombardování 

Brna za 2. světové války. jedná se o svažitý pozemek stoupající k hradu Špilberk. 

Navržená novostavba kulturního centra vyplňuje celou proluku mezi jedním 

stávajícím samostatně stojícím domem a řadou domů pokračujících směrem k 

historickému centru, přičemž respektuje uliční čáru, což bylo jedním z cílů mé práce. 

Dalšími cíli bylo vytvořit relativně klidný a příjemný prostor v blízkosti rušné ulice, 

přes tento prostor pak propojit přilehlý park Obilný trh s hradem Špilberk a poměrně 

nedávno vzniklou Otevřenou zahradu, což je veřejný venkovní prostor vybudovaný 

sousedícím ekologickým centrem. Vzniklo tedy venkovní nekryté atrium, které je 

obklopováno novostavbou a zakončeno pobytovým schodištěm v návaznosti na 

stoupající svah. Stavba má tři nadzemní podlaží, přičemž 1.NP se rozprostírá dál do 

parcely a zařezává se do svahu, kdy úroveň jeho střechy navazuje na přilehlý svah. 

Vstup do atria je tvořen otevřeným průchodem, který je jakoby prolomen do hmoty 

objektu a výškově se zužuje ve směru od ulice k atriu. Cílem bylo v neposlední řadě i 

udržení zeleně v místě, veškeré střechy byly navrženy jako intenzivní vegetační, kdy 

bylo záměrem docílit kontrastu mezi touto zelení a "drsnou" kortenovou fasádou, 

která svou nahodilou perforací naznačuje volnou abstrakci umění odehrávajícího se 

uvnitř. 

 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Kulturní centrum, atrium, Brno, Obilný trh, Špilberk, Otevřená zahrada, vegetační 

střecha, kortenová fasáda, pobytové schodiště, koncertní sál, galerie, kavárna, 

umělecké dílny, coworkingové centrum, nahrávací studio. 
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ABSTRACT 
This bachelor thesis further elaborates the newly elaborated architectural and 
constructional study to the Documentation for building permit and Documentation 
for construction work. The assignment of the work was "The Cultural Centre in 
Brno" located on the plot no 723 at the Údolní street opposite the Obilný trh. 
It concerns a gap site at the 19th century historical housebuilding resulting from 
the bombing of Brno during the World War II. It regards a sloping land rising to 
Špilberk Castle. 
The proposed new building of the cultural center fills the whole gap site between 
one existing detached house and a row of houses going towards the historical 
centre while respecting the street line, which was one of the aims of my work. 
Another aim was to create a relatively quiet and pleasant area near a busy street 
connecting the adjacent Obilný trh with Špilberk Castle and recently opened 
Otevřená zahrada, which is a public outdoor area built by a neighboring ecological 
center. 
An outdoor open-air atrium, surrounded by the new building, was created and it is 
ended with a staircase following the rising slope. The building has three above-
ground floors, the first floor spreads further into the plot and carves into the slope 
where the level of the roof ties to the adjacent slope. 
The entrance to the atrium is formed by an open passage that seems to be 
pressed into the mass of the object and narrowing vertically in the direction from 
the street to the atrium.  
The aim was also the maintenance of the green in the area, all roofs were designed 
as intensive vegetative with the intention to achieve the contrast between this 
green vegetation and "rough" corten facade, which by its random perforation 
suggests a free abstraction of art taking place inside. 
 

 
KEYWORDS 
Cultural center, atrium, Brno, Obilný trh, Špilberk, Otevřená zahrada, vegetation roof, 

corten facade, concert hall, gallery, café, art workshops, coworking center, 

recording studio. 
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ÚVOD 
 Bakalářská práce zpracovává nově vypracovanou architektonickou a 

konstrukční studii do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace 

pro provedení stavby. Zadáním práce bylo "Kulturní centrum v Brně" s umístěním 

na parcele p.č. 723 při ulici Údolní naproti Obilnému trhu.  

Jedná se o proluku v historické zástavbě z 19. století, která vznikla při bombardování 

Brna za 2. světové války. jedná se o svažitý pozemek stoupající k hradu Špilberk. 

 Navržená novostavba kulturního centra vyplňuje celou proluku mezi jedním 

stávajícím samostatně stojícím domem a řadou domů pokračujících směrem k 

historickému centru, přičemž respektuje uliční čáru, což bylo jedním z cílů mé práce. 

Dalšími cíli bylo vytvořit relativně klidný a příjemný prostor v blízkosti rušné ulice, 

přes tento prostor pak propojit přilehlý park Obilný trh s hradem Špilberk a poměrně 

nedávno vzniklou Otevřenou galerii, což je veřejný venkovní prostor vybudovaný 

sousedícím ekologickým centrem. Vzniklo tedy venkovní nekryté atrium, které je 

obklopováno novostavbou a zakončeno pobytovým schodištěm v návaznosti na 

stoupající svah.  

 Stavba má tři nadzemní podlaží, přičemž 1.NP se rozprostírá dál do parcely a 

zařezává se do svahu, kdy úroveň jeho střechy navazuje na přilehlý svah. Vstup do 

atria je tvořen otevřeným průchodem, který je jakoby prolomen do hmoty objektu a 

výškově se zužuje ve směru od ulice k atriu. Cílem bylo v neposlední řadě i udržení 

zeleně v místě, veškeré střechy byly navrženy jako intenzivní vegetační, kdy bylo 

záměrem docílit kontrastu mezi touto zelení a "drsnou" kortenovou fasádou, která 

svou nahodilou perforací naznačuje volnou abstrakci umění odehrávajícího se 

uvnitř. 
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

A        Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje 

A. 1.1   Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

KULTURNÍ CENTRUM V BRNĚ 

p.č. 723,  k.ú. Město Brno (610003) 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků) 

Stavba bude umístěna na pozemku  parc. č. 723  , k.ú. Město Brno (610003) 

 

c) předmět dokumentace 

Dokumentace řeší novostavbu kulturního centra. 

Dokumentace je zpracována pro účely stavebního řízení – stavební povolení 

  

A. 1 .2  Údaje o žadateli 
 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)   
FAST VUT Brno – ÚSTAV ARCHITEKTURY 
Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 

A. 1 .3   Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikám  

Jan AŠENBRENNER 

Plzeňská 588/33, 370 04 České Budějovice 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jeho autorizace 

Jan AŠENBRENNER 
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c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 
vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Nedošlo ke spolupráci s dalšími projektanty, další části dokumentace 

nebyly požadovány. 

A.2      Seznam vstupních podkladů 

 - zadání Bakalářské práce 

 - prohlídka parcely: Jan Ašenbrenner 

 - katastrální mapa, list vlastnictví, informace o sousedních parcelách 

 - architektonická studie: Jan Ašenbrenner 

 

A.3     Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Pozemek p.č. 723 se nachází v proluce na ulici Údolní naproti Obilnému 

trhu. Jedná se o centrum města s dobrou návazností na hromadnou 

dopravu. Navržený objekt bude připojen na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu. Pozemek je zpřístupněn ze stávající komunikace, jedná se o 

obdélníkový půdorys cca 70x60m, je svažitý a je orientován na severní 

světovou stranu. Veškeré stavební práce budou řešeny v rámci tohoto 

pozemku. 

   

b) dosavadní využití a zastavěnost území údaje o ochraně území podle 

jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území je určeno k zástavbě. Nejedná se o památkovou rezervaci, 

památkovou zónu, zvláště chráněné území ani o záplavové území. 

Pozemek je v současnosti využíván jako zastavěná plocha a nádvoří. 

Na pozemku se nachází několik objektů, tyto budou před zahájením 

výstavby odstraněny. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda bude odváděna oddělenou kanalizací do městské kanalizační 

stokové sítě. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování 
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Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města Brna  

 

e) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Území je územním plánem určeno k zástavbě. Stavba je v souladu s obecně 
platnými požadavky na využití území. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  
Navrhovaný objekt vyhovuje požadavkům využití území dle vyhlášky č. 
501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území. 
  
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Požadavky dotčených orgánů – nevzešly.  Případné další podmínky a 
požadavky dotčených orgánů, které budou vyjádřeny u stavebního úřadu 
v rámci řízení o stavebním povolení, budou zapracovány do dalšího stupně 
projektové dokumentace. 
 
h)  seznam výjimek a úlevových řešení  
Stavba nevyžaduje žádné výjimky.  
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Žádné související ani podmiňující investice nejsou nutné. 
 

j)  seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby       
 (podle katastru nemovitostí) 
 

Katastrální území Město Brno (610003) 

Stavební parcela:  

p.č. 723 

 

Dotčené (sousední) parcely:  

p.č. 698/3 

p.č. 722/1 

p.č. 722/2 

p.č. 726 

p.č. 725 

p.č. 724 

p.č. 717/2 

 

(vlastníci jednotlivých parcel nejsou pro účel této práce důležití, nebyli tedy 

uváděni) 

A.4     Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 
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b) účel užívání stavby 

Objekt bude využíván pro pořádání kulturních akcí, výukové a umělecké 

aktivity a drobné pohostinství. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

 památka apod.) 

Stavba nepodléhá ochraně. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh stavby je v souladu s technickými požadavky na stavby. Vzhledem 

k charakteru využití stavby byla stavba navržena ve vztahu k technickým 

požadavkům zabezpečujícím bezbariérové užívání staveb. 

  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
Žádné požadavky nevzešli. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba nevyžaduje žádné výjimky. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 
pracovníků apod.) 
- zastavěná plocha:   3 628,7 m2 
- obestavěný prostor domu:    22 359,3 m3 
- zpevněné plochy:    728,0 m2 
- podlahová plocha:   3433,4 m2 
- plocha hromadných garáží:  1 647,0 m2 
- kapacita koncertního sálu:   450osob  

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.) 
 
Řešení bilancí není součástí této práce. 
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j)    základní předpoklady výstavby  

(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba bude realizována bezprostředně po vydání stavebního povolení a 

jeho nabití právní moci. Etapy výstavby: 

1. Etapa: demolice stávajících objektů 

2. Etapa: odstranění stávajících dřevin, zemní práce, příprava terénu 

3. Etapa: hrubá spodní stavba – základové kce 

4. Etapa: hrubá stavba – svislé a vodorovné norné kce 

5. Etapa: dokončovací vnější a vnitřní práce 

6. Etapa: úprava okolního terénu 

 

k) orientační náklady stavby 

Náklady na stavbu jsou hrubě orientační, při ceně 6000Kč/m3 by náklady na 

stavbu o obestavěném prostoru 22 359,4m3 činily 134 155 800 Kč. 

 

 

 

 

A.5     Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
  

Objekt je členěn na dva celky: 
 
SO 01  
– Západní část – koncertní sál se zázemím, sklady, foyer, nahrávacím 
studiem a coworkingovým centrem  
– Východní část – kavárna se zázemím, řemeslno-výtvarné dílny, galerie se 
zázemím a výukové centrum. 
(tyto dvě části jednoho stavebního objektu spojuje přednášková místnost 
v úrovni 2. až 3. NP) 
 
 SO 02 
– Hromadné garáže – jedná se o nevytápěné prostory v návaznosti na SO 01 
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění 

vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

B         Souhrnná technická zpráva 

B.1      Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek p.č. 723 se nachází v proluce na ulici Údolní naproti Obilnému 

trhu. Jedná se o centrum města s dobrou návazností na hromadnou 

dopravu. Navržený objekt bude připojen na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu. Pozemek je zpřístupněn ze stávající komunikace, jedná se o 

obdélníkový půdorys cca 70x60m, je svažitý a je orientován na severní 

světovou stranu. Veškeré stavební práce budou řešeny v rámci tohoto 

pozemku. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Provedení průzkumů není součástí této práce.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

K parcele se neváží žádná ochranná pásma.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani není ohrožen poddolováním. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na své okolí ani na odtokové poměry 

v území.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby dojde k demolici stávajících staveb na pozemku a ke kácení 

náletových dřevin, nevyskytují se zde žádné chráněné dřeviny ani rostliny. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
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Nebudou nutné zábory zemědělského půdního fondu.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení  na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Nová komunikace obsluhující hromadné garáže bude napojena na 

stávající komunikaci II. třídy, všechny přípojky technické infrastruktury 

budou napojeny na stávající rozvody vedoucí při této silnici.  

  

i) věcné  a časové vazby  stavby,  podmiňující,  vyvolané,  související  

investice 

Žádné související ani podmiňující investice nejsou nutné. Uvažované 

zahájení stavby je bezodkladně po získání stavebního povolení. 

B.2      Celkový popis stavby 

B.2. 1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Objekt bude využíván pro pořádání kulturních akcí, výukové a umělecké 

aktivity a drobné pohostinství. 

- zastavěná plocha:   3 628,7 m2 

- obestavěný prostor domu:    22 359,3 m3 

- zpevněné plochy:    728,0 m2 

- podlahová plocha:   3433,4 m2 

- plocha hromadných garáží:  1 647,0 m2 

- kapacita koncertního sálu:   450osob  

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Území je územním plánem určeno k zástavbě domy se smíšenou funkcí. 

Stavba je v souladu s obecně platnými požadavky na využití území. 

Novostavba Kulturního centra nepřekračuje žádné regulativy stanovené 

územním plánem. Z urbanistického hlediska stavba svým tvarovým a 

hmotovým řešením zapadá do okolního prostředí a žádným způsobem 

nenaruší okolí. Respektuje uliční čáru a vyplňuje celou proluku, která vznikla 
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přímo naproti parku Obilný trh leteckými bombovými nálety. Stavba propojuje 

Obilný trh s hradem Špilberk, a to přes průchod do atria, samotné atrium s 

pobytovým schodištěm a navazujícím parkem s přilehlou venkovní galerií 

"Otevřená zahrada", která zde již nedávno vznikla jako projekt ekologického 

centra pro rozvoj udržitelného chovu, zemědělství, nakládání s médii a 

odpady apod. Nedochází k výrazným zásahům do urbanistického řešení okolí 

a nedojde ke znehodnocení dosavadního vzhledu okolí. 

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Cílem architektonického řešení bylo vytvořit kompaktní hmotu, která bude 

respektovat uliční čáru a zcela tak vyplní stávající proluku. Záměrem bylo propojení 

navazujícího Obilného trhu s hradem Špilberk, který se tyčí na kopci, na jehož úpatí se 

stavba kulturního centra nachází, vznikl tedy průchod, výškově se zužující směrem od 

Obilného trhu dovnitř, který má "vtáhnout" návštěvníky do atria na jehož konci se 

zvedá pobytové schodiště, které vede na pochozí zelenou střechu zastřešující první 

nadzemní podlaží - převážně hromadné garáže. Tato intenzivní vegetační střecha již 

zvolna navazuje na původní stoupající přilehlý terén, bude zde vytvořena jedna cesta 

navazující na již existující pěší cestu ke Špilberku, a druhá, která povede k venkovní 

galerii Otevřená zahrada a k přilehlému ekologickému centru. Druhé a třetí nadzemní 

podlaží bude svou hmotou již respektovat řadu domů, zastřešení této části bude 

rovněž intenzivní vegetační střecha, na které budou moci růst i větší keře a menší 

stromy. Zelenými střechami v plném rozsahu zastřešení novostavby bylo docíleno 

vrácení místu zeleně, která zde kvůli výstavbě zanikla. Objekt bude mít na většině 

pláště předsazenou fasádu z kortenových perforovaných plechů, kde míra perforace 

bude úměrná s umístěním oken a požadavku osvětlení souvisejících místností. Tento 

materiál byl zvolen kvůli kontrastu se zelení střech a obecně okolí i okolní zástavbou, 

kterou tvoří historické vzhlížející domy. Výška objektu byla zvolena rovněž podle 

přilehajících domů, kdy výška atiky je srovnána s římsami historických domů a zeleň 

novostavby bude opticky navazovat na hmoty sedlových střech stávajících přilehlých 

objektů. 

B.2.3 Celkové  provozní řešení, technologie výroby  
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Objekt je funkčně rozdělen průchodem do atria na dvě části, z pohledu od ulice Údolní 

se jedná o levou část s "uměleckou" kavárnou v 1.NP, jejíž zásobování probíhá přímo z 

ulice Údolní, rovněž se zde nachází řemeslno-výtvarné dílny se zázemím a širokou 

chodbou, která bude sloužit jako galerie "amatérských" prací pro veřejnost.. Dále je zde 

galerie ve 2.NP, jejíž správa spadá pod správu kavárny, a potom výukové centrum ve 

3.NP, které spravuje sousedící přednáškový sál přes dvě podlaží umístěný nad 

průchodem do atria. V 1.NP pravé části je umístěn hlavní sál s foyer, toaletami, šatnou, 

barem, zázemím účinkujících a sklady. Sál a foyer pokračují do 2.NP, v jehož zbylé ploše 

se nachází kanceláře managementu kulturního centra, balkon hlavního sálu a 

nahrávací studio. Ve 3.NP této části vzniklo coworkingové centrum a volným 

variabilním prostorem, několika pronajímatelnými kancelářemi a zasedacími 

místnostmi, počítačovou a relaxační místností, kuchyňkou s balkonem a  recepcí. Na 

kraji této části objektu je situován vjezd do hromadných garáží, které se rozprostírají 

pod většinou plochy zelené střechy 1.NP a jsou přístupné jak z levé, tak i z pravé části 

objektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt je řešen jako bezbariérový, je zde počítáno s pohybem osob s omezenou 

schopností pohybu, čemuž byla přizpůsobena dispozice i parkovací stání v 

hromadných garážích. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba nevyžaduje zvláštní bezpečnostní pokyny pro užívání. Bezpečnost při užívání nebude 

ohrožena.  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 uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu 

elektrickým proudem, výbuchů, nehod způsobených pohybujícími se vozidly. Ochrana zdraví 

uživatelů staveb před dalšími riziky jako je např. onemocnění, otrava,  apod., je zahrnuta v 

základním požadavku „ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí“. Při 

provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany 

života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb. 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy jako je vyhláška 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

Jedná se o objekt o třech nadzemních podlažích, zastřešený plochými vegetačními 

intenzivními střechami. Nosný systém je monolitický železobeton. Stavba je založena 

na betonových základových pasech a patkách. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před provedením výkopů pro základy bude potřeba provést zaměření a vytyčení stavby 

a vedení stávajících inženýrských sítí. Poté bude sejmuta ornice do hloubky 200mm, 

které bude uložena na pozemku investora pro budoucí použití. Následně budou 

provedeny výkopy, odtěžená zemina bude převezena na skládku. Je nutné zajistit 

odvodnění stavební jámy s odčerpáním. Dále je nutno provést dostačující zhutnění 

základové zeminy. Veškerá technologie výkopů i zakládání musí být navržena 

specialistou a důsledně dodržena! 

 

Základové konstrukce 

Budou tvořeny základovou betonovou deskou vyztuženou kari sítí usazenou na 

základové betonové pasy a patky. Použitá beton bude třídy C16/20. Pod některými 

stěnami (tl. 100 a 150mm) dojde k zesílení vyztužení základové desky. Hloubka založení 

bude větší než je nezámrzná hloubka v oblasti, ostatní dimenze základů budou 

navrženy dle statických výpočtů. Konstrukční spáry mezi základovou deskou a ŽB 

stěnami budou v místech, kde úroveň upraveného terénu převyšuje tyto spáry, řešeny 

principem bílé vany.  

 

Zemní vlhkost 

Izolace proti zemní vlhkosti bude dosaženo použitím principu bílé vany a 

vodostavebného betonu, v celé ploše základové spáry bude umístěna souvislá 

hydroizolace z modifikovaných SBS asfaltových pásů tl. 4mm doplněná asfaltovými 

penetracemi v namáhaných místech. Asfaltové pásy budou vyvedeny min. 300mm 

nad úroveň přilehlého upraveného terénu. 
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Svislé nosné konstrukce 

Systém svislých nosných konstrukcí je železobetonový kombinovaný. 

Nosné stěny a sloupy budou provedeny z železobetonu C25/30, B500 

Příčky tl. 150mm budou rovněž železobetonové C25/30, B500, příčky tl. 100mm budou 

vyzděné z tvárnic YTONG. Některé ŽB stěny budou provedeny jako pohledové. Dimenze 

stěn a sloupů viz výkresová část PD. 

 

Obvodový plášť 

Je proveden jako předsazená fasáda z kortenových perforovaných plechových desek, 

které jsou kotveny přes tepelnou izolaci (MW tl. 150mm) do ŽB nosné konstrukce 

pomocí ocelových kotvících prvků umístěných již při betonáži nosných konstrukcí. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou rovněž ŽB monolit. (C25/30, B500) se skrytými průvlaky i 

hlavicemi sloupů. Ve vodorovných konstrukcích se vyskytují rovněž klasické průvlaky, 

jejichž dimenze jsou popsány v PD. Konstrukční systém průvlaků je zpracován v 

6000m modulu. Přeložení otvorů v ŽB monolit. stěnách bude navrženo dle dílčích 

statických výpočtů (není součástí této práce), překlady ve zděných stěnách YTONG 

budou systémové. 

 

Střechy 

Všechny střechy jsou jednoplášťové ploché, intenzivní vegetační, s odpovídajícími 

skladbami (viz. PD), které se růžní jen tloušťkou nosných stropních desek a sílou vrstvy 

zeminy. Odvodnění střech je provedeno pomocí spádování a gravitačním dešťovým 

stoupacím vedením (v případě střechy nad 3.NP) nebo spádováním směrem k 

drenážnímu systému (v případě střechy nad 1.NP). 

 

Schodiště 

Hlavní schodiště v interiéru jsou vytvořena z monolitického pohledového železobetonu, 

jedná se o dvouramenná schodiště, která jsou kotvena do základové/stropní desky a 

do obvodového zdiva. V 1.NP jsou navíc podepřena ŽB podpůrnou zídkou. Technické 

točité schodiště propojující dva  sklady je ocelové kce, stupně jsou tvořeny plechem z 
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tahokovu. Jednotlivé stupně jsou kotveny do středové ocelové trubky, která je 

ukotvena v podlaze a stropu. Schodiště vedoucí podél přednáškové místnosti jsou 

tvořena nabetonávkou na nosnou konstrukci přednáškové místnosti, rovněž 

provedena jako pohledová. Venkovní schodiště vedoucí podél pobytového schodiště v 

atriu jsou také železobetonová monolitická, pohledová s hrubším povrchem a jsou 

tvořena také jako dvouramenná - přímá. Všechna schodiště jsou navržena dle platných 

norem. 

 

Úpravy povrchů 

Úprava povrchu venkovních stěn je šedá (RAL 7001) exteriérová hrubší strojní 

silikátová omítka tloušťky 30mm. Vnitřní stěny z železobetonu jsou většinou provedeny 

jako pohledové železobetonové - broušené, v některých případech jsou omítnuté 

vnitřní cementovou omítkou tl. 12mm a opatřeny nátěrem. (spec. ve výkresové části 

PD) Takto jsou řešeny i všechny povrchy interiérových stěn z tvárnic YTONG.  

 

Podlahy 

Podlahy v interiéru jsou specifikovány ve výpisu skladeb (součástí přílohy PD). 

 

Podhledy 

Ve většině místností jsou provedeny sádrokartonové podhledy systému Rigips 

montované na ocelové systémové rošty. Další podhledy jsou akustické panely Silent 

PET bílé barvy od výrobce LICO-S. V některých místnostech nejsou prováděny 

podhledy, potom se jedná o pohledový broušený železobeton. Bližší specifikace jsou 

součástí výkresové části PD.  

 

Výplně otvorů 

Okna o prosklené dveře obvodového pláště jsou navržena jako hliníková izolační 

trojskla šedé barvy (RAL 7036). Vnitřní dveře jsou buďto také hliníkové (RAL 7036),  jiné 

(například dveře kanceláří) jsou plné dveře opatřené dřevěnou dýhou s obložkovými 

zárubněmi. Dveře, které slouží jako únikové jsou opatřeny panikovým kováním, dveřními 

zavíračemi, požárními konzolemi a samozamykacími zámky. Bližší specifikace jsou 

součástí výkresové výpisu prvků (příloha PD).  



23 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky tvoří oplechování atik a jsou provedeny z titan-zinkového plechu tl. 

0,7mm. Jejich popis je součástí výpisu prvků (příloha PD). 

 

Zámečnické výrobky 

Zámečnickými výrobky jsou ocelové držáky dřevěných madel schodišťových zábradlí v 

interiéru i exteriéru, které jsou kotveny do přilehlých železobetonových stěn, které jsou 

tvořeny kulatinami z matného nerezu. Dalším zámečnickým výrobkem je zabradlí 

ochozu sálu, které je sloupkové - rovněž z matného nerezu. Speciálními zámečnickými 

výrobky jsou úchyty předsazené kortenové fasády, rovněž nerezové, které jsou 

kotveny do železobetonových stěn již při betonáži z důvodu potřeby jejich velké 

únosnosti. Horní přesahující kortenové plechové panely jsou uchyceny speciálními 

nerezovými rameny, které jsou kotveny do atiky střechy nad 3.NP. Zámečnické výrobky 

jsou součástí výpisu prvků (příloha PD). 

 

c) mechanická odolnost 

 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo 

za následek zřícení stavby nebo její části, a nebo větší stupeň nepřípustného 

přetvoření. Dále poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. Objekt bude 

vybaven kromě typových výrobků s deklarovanými fyzikálními vlastnostmi i řadou 

výrobků zhotovených na zakázku (např. velkoplošnými  plechovými fasádními panely), 

jejich stabilita a únosnost jejich kotvení musí být prověřena statickými výpočty. 

 

B.2.7   Charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení  

Objekt bude zemním vedením připojen k sítím technické infrastruktury - na 

distribuční síť NN, plynovod NTL, vodovodní přípojkou veřejnému vodovodu a 

dešťovou a splaškovou kanalizační stoku. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 
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V objektu budou umístěny tři výtahy, dvě vzduchotechnické jednotky a 

keramická pec viz. PD 

(výčet technických a technolog. zařízení není součástí teto práce) 

 

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných prostorů 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby, 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Požárně bezpečnostní řešení není součástí této práce. 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení. 

 Není součástí této práce. 

B.2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na 

okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 Objekt bude větrán přirozeně - okny, tam kde to bude možné. Přirozené větrání bude 

doplněni nuceným rovnotlakým větráním. Prostory hygienických zázemí budou větrány 

podtlakově. Bude zajištěno dostatečné denní proslunění. Bude rovněž použito 

umělého osvětlení a to buďto jako doplnění denního osvětlení, nebo jako samostatné 

osvětlení technických částí a zázemí, kde nebylo možné docílit denního osvětlení. V 

objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací ani hluku, který by narušoval současné 

hlukové poměry v okolí.   

B.2.11     Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření apod. 
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a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

  Není součástí této práce. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Není součástí této práce. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Namáhání technickou seizmicitou se nepředpokládá - Není součástí této práce. 

d) ochrana před hlukem 

 Vzhledem k charakteru okolí budovy není třeba chrání vnitřní prostředí budovy 

před  vnějším hlukem. Zdrojem hluku v budově je koncertní sál, který bude akusticky 

odhlučněn, stejně jako případné další zdroje hluku (např. vzduchotechnika). 

e) protipovodňová opatření  

       stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření 

 

B.3      Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Objekt bude napojen na sítě technické infrastruktury vedoucí v přilehlé komunikaci II. 

třídy (nebo přil. chodníku) 

 

b) přípojky médií, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 SO 03 - kanalizační přípojka dešťová 

SO 04 - kanalizační přípojka splašková 

SO 05 - vodovodní přípojka 

SO 06 - plynovodní přípojka NTL 

SO 07 - přípojka silového vedení NN 

-dimenze přípojek nejsou součástí této práce 

B.4      Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Objekt se nachází přímo u komunikace II. třídy 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Na přilehlou komunikaci bude objekt napojen příjezdem do hromadných garáží 

c) doprava v klidu 
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 Hromadné garáže budou umístěny za objektem KC v 1.NP, vznikne zde 37 

parkovacích stání + 4pro imobilní + 6 pro účinkující a personál. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Vzniknou nové pěší cesty propojující vegetační parkovou střechu objektu s již 

existujícími pěšími cestami, vedoucími k hradu Špilberk a k venkovní galerií Otevřená 

zahrada. 

  

B.5      Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  terénní úpravy 

Veškerá zeleň nacházející se na stavební parcele bude odstraněna. Po dokončení 

finálních zemních prací a úprav terénu bude vysázena zeleň nová. 

b)  použité vegetační prvky 

Konkrétní řešení vegetačních prvků není součástí této práce 

c)  biotechnická opatření  

Není součástí této práce 

 

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

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

El A 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Po dobu výstavby dojde ke občasnému zvýšení hluku. Na ploše pozemku se 

nevyskytují chráněné porosty, vegetace, živočichové. Ve smyslu zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny se v zájmovém území ani v jeho těsné blízkosti 

nenachází chráněné území. Zájmové území není z botanického ani zoologického 

hlediska významné. Nepředpokládá se, že by při dokončování stavby nebo při jejím 
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užívání mohlo dojít k poškození chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Při nakládání 

s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho 

prováděcích předpisů zejména vyhlášky MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady. Stavba nepřináší žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Odpad vzniklý stavbou bude průběžně odvážen na řízené skládky - zajistí stavební 

firma, doloží ke kolaudaci potvrzení o likvidaci odpadů. Z hlediska organizace výstavby 

je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po stávajících komunikacích.  

Stavba je bez negativních vlivů na životní prostředí. 

 

 

VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba vzhledem ke svému umístění, rozsahu a použitým technologiím nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí v dotčené lokalitě.  

Stavba bude zdrojem běžného hluku, vznikajícího při provozu stavebních mechanismů 

stavebních prací. Jeho účinky budou omezeny úpravou pracovní doby na stavbě. 

Noční klid bude zachován minimálně v době od 22 do 6 hodin. Stavba se nachází v 

obytné zóně města. 

Při provádění povolených staveb je přípustná korekce hluku:  

v době od 6 do 7 hod +10 dB 

v době od 7 do 21 hod +15 dB 

v době od 21 do 22 hod +10 dB 

v době od 22 do 6 hod +5 dB 

Stavební organizace zúčastněné na stavbě budou ve smlouvě o dílo zavázány 

nakládat s odpady dle zákona č. 106/2005 Sb., o odpadech a vyhláškou č.383/2002 

Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavbyvedoucí odpovídá za důsledné třídění odpadů od počátku zahájení stavby, 

kontrolu označení nádob na tříděný odpad, za určení materiálu, který obsahuje 

nebezpečnou látku a nakládání s takovým odpadem jako s nebezpečným, za odkládání 

odpadu pouze na místech k tomu určených a zabezpečení odpadů před 

povětrnostními vlivy nebo jiným znehodnocením, únikem či odcizením. Dále 

stavbyvedoucí zajistí, aby doklady o předání odpadů na skládku nebo k likvidaci byly 

předány oprávněné osobě jako podklad pro vedení evidence odpadů. 
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Stavbyvedoucí odpovídá za seznámení podřízených pracovníků s obsahem 

bezpečnostních listů k nebezpečným chemickým látkám a přípravkům používaným na 

stavbě. Zvláštní pozornost vyžaduje zabezpečení techniky po odstavení, kde může dojít 

k úkapům nebo úniku ropných látek. Stavbyvedoucí odpovídá rovněž za to, že technika 

je po ukončení práce vždy odstraněna na zpevněnou plochu k tomu určenou. Pod 

odstavenou techniku musí být obsluhou po skončení práce vždy podkládána záchytná 

nádoba. 

Každý dodavatel, který bude provádět konkrétní stavební práce, bude smluvně zavázán 

k odvozu odpadu, který vyprodukuje. 

Navržené nově používané stavební materiály nejsou zdraví škodlivé a není jimi 

ohrožováno životní prostředí. Zbytky lepidel, stěrek v suchém stavu budou použity na 

jiné stavbě, zbytky omítek budou ponechány stavebníkovi pro drobné opravy. Zbytky 

plastových lišt budou sbírány a odevzdány k recyklaci.  

Odpad z provozu stavby: Běžný odpad z provozu stavby bude likvidován v rámci plánu 

odpadového hospodářství dodavatele stavby. 

 

Předpokládané druhy odpadu jsou: 

 15 01 01  -  papírové obaly 

 15 01 02  -  plastové obaly 

 17 01 07  -  směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických  

  výrobků  neuvedené pod č. 17 01 06 

 17 02 01  -  dřevo 

 17 02 02  -  sklo 

 17 02 03  -  plasty 

 17 040 5  -  železo a ocel 

 17 06 04  -  izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

             GH 010 39 15 20 odřezky a úlomky polystyrenu (polymer styrenu) 

 

ČASOVÝ POSTUP LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Veškeré zařízení staveniště bude sloužit provizorně pouze pro účely výstavby. Tato 

zařízení se po skončení prací demontují a stavbou nedotčený prostor se nejpozději do 

doby kolaudace stavby uvede do původního stavu. 
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B.7      Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavbou nebude narušen stávající dopravní systém a stavba si nevyžádá zábor cizích 

pozemků. Pro zařízení staveniště má pozemek investora dostatečnou kapacitu. 

Ostatní podrobnosti budou řešeny dohodou před zahájením stavby s bezpečnostním 

technikem dodavatelské firmy a technickým dozorem investora. 

Dodavatel stavby smí používat pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti 

požadované normami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. 

Stavební hmoty a materiály smí dodavatel skladovat, zpracovávat a používat pouze 

v souladu s podmínkami uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních prací je nutno 

respektovat platné technické normy, prováděcí a související předpisy, zejména 

bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry odpovídat 

požadavkům platných norem. 

Pozemek bude oplocen drátěným plotem výšky 1,8m, který zajistí staveniště před 

vniknutím nepovolaných osob. Dále budou provedena veškerá nutná opatření 

odpovídající příslušným normám a předpisům, která zajistí bezpečný provoz 

staveniště. 

 

B.8      Zásady organizace výstavby 

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Bude potřeba smluvně zajistit požadovaný odběr energií 

b) odvodnění staveniště 

Je nutné zajistit odvodnění stavební jámy s odčerpáním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd ke staveništi bude po stávající místní komunikaci II. třídy (ulice Údolní) 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Dojde ke zvýšení hluku vlivem stavební mechanizace a rovněž ke zvýšení prašnosti. 

Omezení hluku viz B6. Prašnost bude eliminována zakrytými deponiemi, odvoz 



30 

 

přebytečné zeminy a sutě ze staveniště bude probíhat nákladními auty se zakrytou 

korbou. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

V místě navrhované stavby a jejím blízkém okolí bude nutno vykácet přítomné 

dřeviny. V některých případech se jedná o vzrostlé stromy. Nenachází se zde 

žádná chráněná dřevina. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba bude probíhat zcela na pozemku investora, zábory okolních parcel nebudou 

nutné. Dojde pouze ke krátkodobým záběrům přilehlé komunikace v době napojování 

inženýrských sítí a transportu těžké techniky na staveniště a zpátky z něj. 

g) maximální produkovaná množství, druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Nakládání z odpady je popsáno v odstavci B6 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Budou prováděny rozsáhlé výkopové práce a úpravy okolního terénu. Část zeminy 

bude uložena na staveništi, zbylá bude dopravena na skládku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V průběhu stavby se musí dbát všech předpisů a vyhlášek týkajících se ochrany 

životního prostředí, provádění staveb a bezpečnosti práce. Nakládání z odpady je 

popsáno v B6 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění všech prací musí být dodrženy veškeré platné předpisy z oblasti 

bezpečnosti práce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nepočítá se s podobnými úpravami jiných staveb 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při provádění a zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy. Další 

dopravně inženýrská opatření se nevyžadují. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
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za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí apod.) 

Vzhledem k charakteru, lokalizaci a rozsahu stavby nejsou stanoveny žádní speciální 

podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Pro realizaci bude vyhotoven přesný a velmi podrobný harmonogram stavebních 

prací včetně přesné etapizace výstavby, záznamech o technologických vazbách a 

přestávkách a přesné určení začátku a konce stavby. 

Pozn.: Podrobné řešení zásad organizace stavby nebylo náplní této práce. 
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ZÁVĚR 
 Výsledkem mé práce je návrh kulturního centra s mnoha využitími v 

hudebním i výtvarném umění. Nachází se zde koncertní sál s kapacitou až 500 

návštěvníků, vhodný pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí, přednáškový sál 

pro 224 posluchačů, výtvarná a řemeslná dílna s pecí na keramiku, prostorná 

kavárna, umělecká galerie, malé nahrávací studio, víceúčelové výukové centrum, 

coworkingové centrum se samostatnými kancelářemi hromadné kryté parkoviště 

pro 37 aut + 6 parkovacích stání pro personál a 4 pro imobilní návštěvníky a v 

neposlední řadě příjemný prostor venkovního atria vhodného ke každodennímu 

posezení a odpočinku nebo pro pořádání menších kulturních akcí pod širým nebem.  

 V průběhu práce jsem nabyl mnoho poznatků o navrhování stavby 

takovéhoto účelu a velikosti, seznámil se nebo si alespoň připomněl pravidla a 

normy pro takový návrh a udělal jsem si ucelenější představu o profesní i časové 

náročnosti takového úkolu. Poprvé jsem se takto do hloubky zamyslel nad 

fungováním a procesy probíhajícími v takovémto komplexu, a mohu tedy prohlásit, 

že pro mne tato práce byla přínosem do budoucího profesního, ale i osobního 

života. 
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č. - číslo  

č. p. - číslo popisné  

p.č. - parcelní číslo 

tl. - tloušťka  

NN - nízké napětí  

NTL - nízkotlaký  

STL - středotlaký  

spec. - specifikace 

TZB - technické zařízení budov  

SDK - sádrokarton  

HI - hydroizolace  

TI - tepelní izolace  

mm - milimetr  

m - metr  

m n. m. - metrů nad mořem  

XPS - extrudovaný polystyren  

ŽB - železobeton  

k.ú. - katastrální území  

DN - průměr vnitřní nebo vnější dle materiálu  

min. - minimální  

max. - maximální 

PT - původní terén  

UT - upravený terén  

s.v. - světlá výška  

např. - například 

kční. - konstrukční 

ozn. - označení  

Bpv - Balt pro vyrovnání  

výkr. - výkres  

NP - nadzemní podlaží  

EIA - Environmental Impact Assessment 

EPS - expandovaný polystyren  

hod. - hodin 

dB - decibel 

MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

VUT - Vysoké učení technické  

FAST - Fakulta stavební  
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