
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV ARCHITEKTURY 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF ARCHITECTURE 
  
  

KULTURNÍ PARK BRNO 
PARK OF CULTURE BRNO 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Zuzana Tesařová  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. arch. ANTONÍN ODVÁRKA, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2013                   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3501 Architektura pozemních staveb 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3501R012 Architektura pozemních staveb 

Pracoviště Ústav architektury 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Zuzana Tesařová 

Název Kulturní park Brno 

Vedoucí bakalářské práce 
Ústav architektury doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 
Ústav pozemního stavitelství Ing. Tomáš Petříček 

Datum zadání 
bakalářské práce 

28. 9. 2012 

Datum odevzdání 
bakalářské práce 

1. 2. 2013 

V Brně dne 28. 9. 2012 

     .............................................           .............................................      

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 
Vedoucí ústavu 

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

 



  

Podklady a literatura 

Architektonická studie 
Konstrukční studie 
Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  

Zásady pro vypracování 

Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem v 
jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) a 
rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG36. 
Na základě této studie student vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové 
dokumentace pro provedení stavby navržené v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené 
v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové a technické části dokumentace bude stanoven 
v druhé polovině zimního semestru vedoucím bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto 
zadání. 
Bakalářská práce bude obsahovat: 
• zadanou textovou část 
• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, 
řezy) 
• tři 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 případné tabulkové přílohy 
budou zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 
Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z ARC 
v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 
Při zpracování bakalářské práce je nezbytné řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. Dodatku 
č.1: Úprava odevzdání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) na 
FAST VUT. 
 
Seznam složek: 
A. DOKLADOVÁ ČÁST 
B. KONSTRUKČNÍ STUDIE 
C. STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 
D. ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 
 
VOLNÉ PŘÍLOHY: 
• Architektonická studie 
• Model architektonického detailu 
• CD s dokumentací  
 
  

Předepsané přílohy 

  



.............................................      .............................................      

doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 

Ústav architektury 

Ing. Tomáš Petříček 
Vedoucí bakalářské práce 

Ústav pozemního st. 
 

 



Abstrakt 
Cílem projektu je návrh novostavby kulturně-společenského centra v Brně na Mikuláškově 

náměstí ve Starém Lískovci. 

Základní myšlenkou návrhu nebylo pouze navrhnout stavbu, která spolehlivě vyhoví svému 

účelu, ale také vytvořit živé prostředí pro setkávání lidí a společné trávení volného času. Na 

daném pozemku uprostřed panelového sídliště navíc nebylo žádoucí ubírat zelených ploch, 

a tak došlo k utvoření parku na střechách objektů. Tím získal tento původně zapomenutý 

pozemek svůj charakter a nabyl významu. 

Navrženy byly dva objekty kulturního centra vetknuté pod terén a přemostění, které 

podporuje kontinualitu parku. Před hlavními vstupy z jižní strany vzniká předprostor, jehož 

součástí je mimo jiné i venkovní jeviště s hledištěm, které navazuje na širokou rampu klikatící 

se mezi oběma objekty. Umístění této rampy do centra návrhu bylo podstatné pro 

upřednostnění imobilních občanů. 

Před nástupem do objektů se dále nachází tzv. parkové náměstí tvořené nepravidelnými 

travnatými plochami a cestami vedoucími různými směry, jež vyplynuly z analýzy pohybu 

lidí na tomto prostoru. Jsou zde vysázeny stromy a cesty lemují dlouhé dřevěné lavičky ve 

tvarech kvádrů. 

 

Klíčová slova 
Kulturní park, Brno, Mikuláškovo náměstí, objekty pod terénem, zelená střecha, přemostění, 

venkovní jeviště, rampa, setkávání lidí, sál, výstavní prostory, zasouvací hlediště, variabilita, 

prosklená fasáda, železobeton 

 

Abstract 
The goal of this project is to design a new cultural and social center in Brno on the Mikulasek 

Square, Starý Lískovec. 

The main idea of the project was not only to design a building that would perfectly serve 

its purpose, but it was also to create a lively enviroment to meet people and to spend 

the leisure time. It was not required to detract the green areas in this housing estate. So there 

was a park created on the new building’s roofs. This is how the omitted place got its character 

and use. 

There are two buildings designed under the ground level and a bridge that helps the continuity 

of the park. On the south side in front of the main entrances there is a space with outdoor 

stage and auditorium followed by a wide ramp that meanders between the two buildings. 

The ramp was situated to the center of the project in order not to set aside the invalids.  

In front of the buildings there is also an area called ‚park square‘ which is formed by 

an irregular grass surfaces and pathes that lead to a various directiones. This space was 

designed according to an analysis of the people’s movement in this area. There are trees 

planted and the pathes are lined with long wooden rectangular-shaped benches. 



 

Keywords 
Park of culture, Brno, Mikulasek Square, buildings under the ground, green roof, bridge, 

outdoor stage, ramp, meet people, hall, exhibition area, telescopic auditorium, variability, 

glass facade, reinforced concrete 
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Úvod: 

Tématem mé bakalářské práce je návrh kulturně-společenského centra na Mikuláškově 

náměstí v Brně – Starém Lískovci. Jelikož se území nachází v prostoru sídliště mezi dvěma 

bloky panelových domů, je řešení koncipováno formou parku, pod nímž se nachází dva 

objekty kulturního zařízení. Nedošlo tak k úbytku zelených ploch a zároveň byl tomuto místu 

dodán kulturní rozměr. Objekty i jejich okolí jsou navrženy s ohledem na bezbariérový pohyb. 

V rámci stavebně-technického řešení se zaměřuji na větší z těchto objektů, v němž se nachází 

foyer s výstavní funkcí, schodištěm a proskleným výtahem vedoucím na galerii druhého 

podlaží, dále je zde multifunkční sál se zasouvacím hledištěm, variabilní výstavní prostor, 

šatny, zázemí pro účinkující, hygienická zařízení, sklad a další pomocné prostory. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
  



1. Identifikační údaje: 
 
Název stavby: Kulturní park Brno 
Charakteristika stavby: Multifunkční kulturně-společenské centrum pro 
širokou veřejnost 
Stávající stav: Zelená plocha 
Místo stavby: Brno – Starý Lískovec, Mikuláškovo náměstí 
Okres: Brno – město 
Kraj: Jihomoravský 
Čísla parcely: 2794, 2787, 2788 
Vypracovala: Zuzana Tesařová  
Název projektu: Realizační – bakalářský projekt  
Název ústavu: FAST  VUT, Brno  
Datum: Leden 2013  
 
2. Základní charakteristika stavby a její účel: 

 
Projekt řeší novostavbu polyfunkčního kulturního zařízení pro různé kulturně-
společenské aktivity v Brně-Starém Lískovci na svažitém pozemku v prostoru 
Mikuláškova náměstí na parcelách č. 2794, 2787, 2788. 
Skládá se ze dvou samostatných budov se zelenou střechou vetknutých do 
svažitého terénu a navzájem propojených přemostěním. Účelem tohoto 
řešení je nenarušovat zbylé volné plochy sídliště dalšími masivními stavbami, 
ale naopak vytvořit prostředí, jež funguje jako park a zároveň poskytuje 
kulturní vybavenost, které je v těchto urbanistických celcích stále 
nedostatek. 
Centrem návrhu se stává exteriérové jeviště s hledištěm pod přemostěním. 
Významným prvkem je široká rampa pro imobilní občany. 
 
Menší z objektů poskytuje různorodé společenské vyžití především pro 
mládež – sál je navržen tak, aby mohl být využíván na školní akce, 
vystoupení, módní přehlídky, taneční battle, koncerty a pod. Je vybaven 
skládacími židlemi a umožňuje tak několik variant uspořádání prostoru. Větší 
budova slouží reprezentativněji – sál disponuje zasouvacím hledištěm 
pro 236 osob – bude využíván k divadelním představením, promítání, 
přednáškám, firemním prezentacím, při zasunutí hlediště dále pak pro 
konání plesů městské části a jiným podobným akcím. Mimo to budova skýtá 
velký výstavní prostor pro různé druhy expozic, součástí je i otevřená 
kavárna, dostatečné zázemí pro účinkující, skladový prostor s dopravním 
napojením pro převoz dekorací. Podzemní parkoviště pro návštěvníky se 
záměrně nenachází v úplné blízkosti prostoru kulturního parku, aby nebylo 
toto prostředí narušeno. 
 



3. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, 
o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 
Pozemek se nachází v zastavěném území městské části Starý Lískovec. Je 
obklopen panelovými domy ze 70. Let 20. století. Vlastníkem pozemku je 
město Brno. V současné době není jeho potenciál využit. Jedná se o travnaté 
plochy s lidmi vyšlapanými cestičkami, využíván je k venčení psů či pouze ke 
komunikaci. Tomuto prostoru schází charakter náměstí, společenského vyžití 
a potkávání občanů nejen této městské části, proto městská část uvažuje 
zřízení kulturního centra. 
 
4. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na 
dopravní a technickou infrastrukturu 

 
V prostoru staveniště bylo provedeno geodetické měření. Radonový průzkum 
v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem. Bude proveden 
podrobný hydrogeologický průzkum. 
V této fázi projektu více neřešeno. 
 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu ze stávající místní 
komunikace (ul. Vltavská a ul. Osová). Přístup pro pěší bude ze všech směrů 
– to bude umožněno mimo jiné také díky členitému parkovému náměstí před 
budovami kulturního centra – a především pak z dopravního uzlu Osová, 
který se nachází v blízkosti.  
Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu přípojkami ze stávajícího 
vedení. Jedná se o veřejný vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci 
a rozvody NN. Vše bude řešeno dle speciálních projektů.  
 

5. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Stavbou nedojde k dotčení ochranných pásem chráněných částí území 
a kulturních památek. Na území pozemku bude vybudováno nové vedení 
kanalizace, vodovodu, plynovodu a rozvodu nízkého napětí – budou 
vybudovány nové přípojky. Další požadavky dotčených orgánů nejsou 
známy.  
 
6. Informace o dodržení obecných požadavků na 
výstavbu 

 
Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy všechny požadavky vyhlášky 
č.502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 



7. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, 
územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona 

 
Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací 
města. 
 
8. Věcné a časové vazby stavby na související 
a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území 

 
Stavba není věcně ani časově vázaná na jinou výstavbu. 
 
9. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu 
výstavby  

Předpokládaný termín zahájení stavby: Duben 2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby: Listopad 2015 
Výstavba bude probíhat v pořadí: zařízení staveniště, zemní a výkopové 
práce, potrubí včetně prostupů pro napojení inženýrských sítí do objektů, 
vložení zemnícího pásku pro hromosvod, konstrukce základů, hydroizolace, 
konstrukce nosných železobetonový sloupů stěn a stropů vždy pro jedno 
podlaží, konstrukce obvodových zdí a střechy, konstrukce příček, konstrukce 
podlahy, rozvod elektřiny, vody, kanalizace, teplovzdušného vytápění, vnitřní 
úpravy.  
 

10. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby 
bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí 
a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 
budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů 
v budovách bytových a nebytových 

Plocha pozemku – 17 821m2 
Zastavěná plocha – 2 467m2 
Celková užitková plocha – 1 720m2 
Obestavěný prostor – 15 054m3 
Přibližné náklady – 110 000 000 Kč 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  



Identifikace stavby: 
 
Název stavby: Kulturní park 
Místo stavby: Brno – Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 
Okres: Brno - město 
Kraj: Jihomoravský 
Parcely číslo: 2794, 2787, 2788 
Projektant: Zuzana Tesařová 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 

Pozemek se nachází v Brně v městské části Starý Lískovec na parcelách 
č. 2794, 2787, 2788. Jde o sídliště ze 70. let 20. století. V těsné blízkosti 
jsou panelové domy a na sever od pozemku penzion pro seniory. 
V docházkové vzdálenosti se nachází poliklinika, dále na sever obchodní 
centrum Campus Square a Fakultní nemocnice Brno. 
Pozemek není v současné době využíván, jedná se o mírně svažité travnaté 
plochy, nachází se zde pouze menší asfaltové hřiště ve špatném technickém 
stavu. Disponuje však dobrou dopravní dostupností. Jižně od pozemku se 
nachází dopravní uzel Osová. Přímé spojení do centra města městskou 
hromadnou dopravou je v dosahu 15 minut. Historický průzkum se pro tento 
pozemek neuvažuje, nenachází se v památkové rezervaci ani zóně.  
 
b) Urbanistické řešení 
 

Návrh sleduje urbanistické začlenění stavby do vymezeného řešeného území 
v kontextu s okolní strukturou zástavby. Pozemek se nachází mezi dvěma 
řadami panelových domů, proto nebylo žádoucí do tohoto prostoru dále 
výškově zasahovat. Bylo využito svažitosti terénu a dva objekty kulturního 
centra byly zasazeny pod plochy parku. Obě budovy jsou orientovány na jih 
a před nástupem do objektů se nachází tzv. parkové náměstí. Jedná se 
o členité náměstí s nepravidelnými zelenými plochami a cestami v různých 
směrech. Pro jejich návrh byl zanalizován současný pohyb lidí na dané ploše 
a požadavek na pěší komunikace v souvislosti s novostavbou kulturního 
centra. Tento předprostor je spojením mezi dopravním uzlem a kulturním 
parkem. 
Hlavní vstupy pro návštěvníky jsou z jižní strany, kde se též nachází 
exteriérové jeviště v podobě povrchu z dřevěných prken a na něj navazující 
hlediště, které je umístěno mezi klikatící se rampou. Umístění této rampy do 
centra návrhu bylo zásadní pro upřednostnění imobilních občanů. 



Po průchodu pod přemostěním mezi dvěma objekty se nacházíme 
v prostorách parku. 
Pohyb aut v tomto parkovém prostoru se neuvažuje, podzemní parkoviště 
pro návštěvníky se nachází nedaleko parku. Umožněn je pouze příjezd 
zásobování, převozu dekorací a zásah požárních jednotek. 
 
c) Architektonické řešení 

 
Jedná se o dvě samostatné budovy, jejichž dispozice je lehce čitelná. Menší 
z budov je jednopodlažní, větší dvoupodlažní. Za vstupy pro návštěvníky se 
nachází foyer se šatnami, prodejem vstupenek, hygienickým zařízením 
a vstupy do sálů. Z bočních stran obou objektů jsou samostatné vstupy pro 
účinkující a jejich zázemí, dále vjezdy do skladů a technické zázemí. Ve větší 
budově se ve foyer nachází kavárna opticky propojená s vnějším prostředím 
a možností letní zahrádky, dále je zde široké schodiště a výtah do druhého 
podlaží. Zde je výstavní prostor a vstupy do sálu na balkon či přístup do 
horních řad hlediště sálu. Část tohoto podlaží je věnována zázemí pro 
účinkující, kde se nachází šatny a hygienická zařízení. 
Sály obou budov jsou víceúčelové. Ten v menší budově díky svému tvaru 
a skládacím židlím, kterými je vybaven, skýtá možnost několika variant 
uspořádání prostoru. Může být tak využíván ke školním akcím, různým 
vystoupením, módním přehlídkám, menším koncertům a pod. Sál větší 
z budov má zasouvací hlediště a bude využíván k divadelním představením, 
přednáškám, promítání, firemním prezentacím, při zasunutí hlediště pak 
například ke konání plesů. Hlavní architektonický výraz projektu tkví ve 
způsobu urbanistického začlenění do prostředí. 
 
d) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 
staveb a řešení vnějších ploch 

 
Použité materiály a konstrukční řešení bude standartně provedeno, pouze 
některé subdodávky, (např. prosklená fasáda, výtah, zasouvací hlediště, 
atd.) dodá specializovaná firma. 
 
Přípravné práce: 
 
Z pozemku je třeba odstranit stávající poničené lavičky a část vzrostlé 
zeleně. Materiál z demolic bude odklizen na specializovanou skládku. 
 
Zemní práce: 
 
Zemní práce započnou skrývkou ornice po celé ploše staveniště, která bude 
po dokončení stavby použita na konečné terénní úpravy. Ostatní vykopaná 



zemina bude odvezena na povolenou skládku, ponechá se však množství 
potřebné pro hlavní úpravy terénu. 
Výkopové práce budou provedeny strojně. Stěny stavební jámy budou 
částečně svahovány a v hlubších místech zajištěny pažící stěnou. Po vnějším 
obvodě bude položena drenáž z plastových perforovaných trubek.  
Nejnižší úroveň základové spáry pod základem je stanovena na kótě 
– 1,780m od srovnávací roviny ± 0,000 = 268,500 B.p.v. 
 
Založení objektu: 
 
Objekt bude založen na železobetonové základové desce podepřené 
základovými pásy a patkami. Základové patky jsou navrženy jako 
jednostupňové rozměru 1500*1500mm a 1500*1900mm jako společný 
základ nosného sloupu a sloupu podepírajícího konstrukci stínění. Šířka 
základového pásu je 800mm. Objekt bude založen na pilotách, jejichž přesný 
návrh bude vypracován na základě podrobného geologického průzkumu. 
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím modifikovaného 
asfaltového pásu, zajišťujícího také protiradonovou ochranu. 
 
Svislé konstrukce: 
 
1. nosné konstrukce: 
 
Nosnou konstrukci objektu tvoří z části železobetonová stěna tl.300mm 
a z části železobetonové sloupy čtvercového průřezu o rozměrech 400*400, 
v místě galerie sloupy s kruhovým průřezem o průměru 300mm. Na sloupech 
jsou uloženy železobetonové průvlaky. Konstrukce je monolitická. 
 
2. obvodový plášť: 
 
Stavba je z velké části pod terénem – železobetonová nosná stěna je 
zateplená deskami z extrudovaného polystyrenu XPS tloušťky 120mm, 
ztracené bednění z betonových tvárnic. Fasádu tvoří obvodová nosná 
železobetonová stěna s kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu 
EPS, omítnutá stěrkou v bílé barvě. Na jižní straně je zhotovena strukturální 
prosklená fasáda na roštu z hliníkových profilů. Před ní se nachází konstrukce 
stínění fasády, která je tvořena papírovými tubusy s povrchovou úpravou. 
V exteriéru pod přesahem střechy je dřevěný podhled. 
 
3. příčky a vnitřní stěny: 
 
Příčky jsou vyzděny z tvárnic YTONG P2-500 tl. 100 mm (u WC tl. 75mm) na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Na WC sanitární příčky z oboustranně 



laminované dřevotřískové desky. V 2.NP se dále nachází příčky ze 
sádrokartonu tl. 150, 100 a 70 mm.  
 
Vodorovné konstrukce: 
 
Zastropení bude řešeno železobetonovými deskami jednosměrně i křížem 
vyztuženými, uloženými na nosných stěnách nebo na průvlacích. Nad 
prostorem sálu jsou navrženy ocelové příhradové vazníky 
zaklopené trapézovým plechem. 
 
Vertikální komunikace:  
 
Železobetonové schodiště ve foyer je přímé dvouramenné, uložené ve 
skrytém průvlaku galerie, podesta je podpořena železobetonovým sloupkem. 
Zábradlí s kovovou konstrukcí je vyplněno skleněnými deskami. Další dvě 
schodiště jsou také železobetonová, dvouramenná, jedno je uložené ve 
stropní desce pomocí skrytého průvlaku, druhé je vetknuté v nosné stěně, 
podesty jsou také vetknuty do železobetonové stěny. Počet výšek: 24, výška 
jednoho stupně je 150 mm, šířka stupně 330 mm. 
Prosklený výtah bez strojovny – konstrukce z ocelových profilů (dle návrhu 
specializované firmy). 
 
Střecha: 
 
Jedná se o zelenou pochozí jednoplášťovou střechu, kde spádová vrstva bude 
provedena z izolačních desek EPS 150 s Stabil. Vzhledem k tomu, že střecha 
je přístupná veřejnosti, bude hydroizolace z modifikovaných asfaltových pasů 
dále chráněna proti propíchnutí pomocí betonových desek s KARI sítí. 
Odvodnění střechy je pomocí střešních vtoků. 
 
Úprava vnějších povrchů: 
 
Obvodový plášť objektů je navržen z bílé stěrkové omítky. Sklo prosklené 
fasády bude dvojité, izolační, čiré. 
 
Úprava vnitřních povrchů: 
 
Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí budou opatřeny interiérovou 
vápenocementovou omítkou. V místnostech hygienického zázemí a úklidové 
místnosti bude proveden do výšky 2000mm keramický obklad. Za 
kuchyňskou linkou kavárny je keramický obklad ve výšce 900-1500mm. 



Spárování je provedeno spárovací hmotou. V prostoru sálu bude proveden 
požadovaný akustický obklad dle akustického návrhu. 
 
Tepelně izolační opatření: 
 
Svislé nosné stěny a podlaha 1.NP jsou zatepleny tepelnou izolací z EPS, 
stěny pod terénem z extrudovaného polystyrenu XPS. Střešní plášť je 
opatřen tepelnou izolací z EPS 150 s Stabil tl. 160-380mm. 
 
Podhledy: 
 
V daných místnostech 2.NP jsou sádrokartonové podhledy, připevněné 
k nosné konstrukci stropu pomocí kovového rastru. Akustické podhledy sálu 
budou řešeny na základě akustického návrhu. V exteriéru pod přesahem 
střechy je řešen dřevěný podhled na roštu z dřevěných hranolů a ocelových 
profilů. 
 
Podlahy: 
 
Skladby jednotlivých podlah jsou patrné z výkresové dokumentace. Ve 
společných prostorách musí být všechny nášlapné vrstvy mechanicky odolné 
a protiskluzné. Dále musí splňovat vyhlášku 369/2001 MMR o obecných 
technických požadavcích na stavby užívané osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace.  
 
Obklady stěn: 
 
V místnostech hygienického zázemí a úklidové místnosti bude proveden do 
výšky 2000mm keramický obklad. Za kuchyňskou linkou kavárny je 
keramický obklad ve výšce 900-1500mm. Spárování je provedeno spárovací 
hmotou. V prostoru sálu bude proveden požadovaný akustický obklad dle 
akustického návrhu. 
 
Výplně otvorů: 
 
a. dveře 
 
Vchodové dveře pro návštěvníky v prosklené fasádě jsou z izolačního 
dvojskla v hliníkovém rámu. Další vchodové dveře jsou též řešené jako 
prosklené. Rolovací vrata do skladu jsou z hliníkové konstrukce. Vnitřní dveře 
jsou otevíravé a posuvné do obložkových nebo kovových zárubní. Dále 
viz tabulka specifikací výrobků – výpis dveří. 
 



b. okna 
 
Okna v 2.NP jsou neotevíravá, vyplněna izolačním dvojsklem v hliníkovém 
rámu. 
 
Oplechování: 
 
Atika je oplechována titanzinkovým plechem tl. 0,8mm. Venkovní parapety 
také titanzinek. 
 
Úprava okolního terénu: 
 
Zpevněná plocha před vstupem do objektu je z dřevěných prken. Dále od 
objektu je velkoformátová kamenná dlažba a v parkovém náměstí pískové 
cesty. Rampa pro invalidy mezi objekty je s asfaltovým povrchem. Schodiště 
mezi rampou a exteriérové stupňovité hlediště je obložené dřevěnými 
akátovými prkny. Před vstupem do objektu v úrovni 2.NP je kamenná 
dlažba. Ostatní plochy budou upraveny jako travní plochy v terénu napojeny 
na zelenou střechu objektu. 
 
e) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Stavba bude 
dopravně napojena na stávající místní komunikaci. Podzemní parkoviště bude 
napojeno na stávající silnici III. třídy. Objekt je napojen na stávající 
inženýrské sítě. Jedná se o veřejný vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci 
a rozvody NN. 
 
f) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení 
dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro 
navrhování staveb na poddolovaném území a svážném území 

 
Stavba je napojena na stávající místní komunikaci zejména pro účely 
zásobování a dopravy divadelních dekorací do skladů, popřípadě pro zásah 
požárních jednotek. Pro návštěvníky je zřízeno podzemní parkoviště 
s napojením na ulici Osová. Odtud je stavba přístupná pěšky přes parkové 
náměstí necelých 100 metrů. Stavba se nenachází na poddolovaném ani 
svažitém území. 
 
g) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 
Stavba podporuje zdravé životní prostředí díky zeleným střechám a dostatku 
zeleně v parku. Stavba ani její provoz nenaruší stávající životní prostředí 
a nebude mít negativní účinky na zdraví osob. Odpady, které se vyskytnou 



během stavby, budou separovány (vyhláška MŽP 381/2001 Sb. O odpadech) 
a likvidovány v souladu s povinnostmi původců (zák. č. 185/2001 Sb. 
O odpadech). 
 
h) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 
ploch a komunikací 

 
Objekt i jeho blízké okolí je celkově řešeno jako bezbariérové dle vyhlášky 
369/2001 Sb. O obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V budově je 
navržen výtah s dostatečným manipulačním prostorem před nástupem, který 
vyhovuje bezbariérovému užívání. Dveře jsou bez prahů, rozměry chodeb 
odpovídají normovým požadavkům. V okolí stavby jsou rampy pro imobilní 
pro překonání výškového rozdílu. 
 
i) průzkumy a měření 

 
V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: Geodetické 
měření stávajícího stavu. Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven 
s nízkým radonovým indexem na dotčeném pozemku. V této fázi projektu 
více neřešeno. 
 
j) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
a polohový a výškový systém  

 
Před zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací 
výkres. 
 
k) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
a technologické provozní soubory 

 
Stavba se skládá ze dvou samostatných budov kulturního centra, které jsou 
mezi sebou propojeny stavbou přemostění. Stavby jsou dilatačně odděleny. 
 
l) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 
resp. jejich minimalizace 

 
Při výstavbě se bude dbát na dodržení technologických postupů. Ochrana 
okolí stavby během provádění stavby bude zajištěna ochranným oplocením 
výšky 1,6m. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během 
stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo 
k znečišťování komunikací.  



 
Ochrana stávající zeleně 
 
Při provádění stavební činnosti budou dodrženy všechny požadavky na 
ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch včetně práce s půdou. 
Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou po dobu výstavby náležitě 
chráněny před poškozením, například prkenným bedněním. 
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
 
Zhotovitel stavby bude provádět stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném 
venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům nařízení vlády č. 142/2006 
Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, dále bude 
používat stroje, které jsou v náležitém technickém stavu a práce hloubení 
stavební jámy bude provádět pouze v pracovní dny v době od 8 do 12 a od 
13 do 16 hodin.  
 
Likvidace odpadů ze stavby 
 
Původce odpadů je povinen je třídit podle druhů. Odpady lze ukládat pouze 
na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro 
ukládání těchto odpadů. S veškerými odpady bude nakládáno dle zák. 
č. 185/2001 Sb. O odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. 
a souvisejících předpisů. 
 
Vizuální rušení stavbou 
 
Vzhledem ke konceptu návrhu stavba vizuálně nenaruší své okolí. 
 

m)  způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu 
bezpečnosti práce, především vyžadovat používání ochranných pomůcek 
a dodržování technologických postupů. Všichni pracovníci na stavbě musí být 
poučeni o bezpečnosti práce, pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci 
s materiálem, dále o hygienických a požárních předpisech. Zhotovitel stavby 
zajistí, aby v průběhu výstavby byly dodrženy suovisející zákony a vyhlášky: 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, zákon č.309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Staveniště musí být zajištěno proti 
vniknutí nepovolaných osob. 
 
 
 



2. Mechanická odolnost a stabilita 

Je nutné posouzení konstrukcí statikem, aby zatížení působící na stavbu 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo nějaké 
její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření. 
 
3. Požární bezpečnost 

 
Všechny nosné i nenosné konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 08 51 
na požární bezpečnost. Evakuace osob a zvířat bude zajištěna jednotlivými 
únikovými cestami vedoucími na volné prostranství. Zásah jednotek požární 
ochrany bude zajištěn z volného předprostoru obou budov, který je z tohoto 
důvodu dopravně přístupný. V této fázi projektu více neřešeno. 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
Stavba nemá velký vliv na prostředí. Dokumentace je v souladu 
s hygienickými předpisy a požadavky stanovené stavebním zákonem 
a vyhl. O obecných technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. 
a vyhl. č. 502/2006 Sb. O změně vyhlášky o obecných technických 
požadavcích na výstavbu. Dokumentace splňuje příslušné předpisy 
a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní 
prostředí. Stavba je z velké části vetknuta v terénu, větrání je nucené. Pro 
zastínění oken je navržena lehká a efektní konstrukce z papírových tubusů. 
Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním. Splaškové a dešťové vody budou 
odváděny do městské jednotné kanalizace.  Budou splněny směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 
o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Komunální odpad bude 
ukládán do popelnice a likvidován běžným způsobem.  
Na úklidové služby a nezbytnou údržbu prostranství budou provozovatelem 
najaty externí firmy.  
 
5. Bezpečnost při užívání 

 
Projekt stavby byl navržen dle platných norem a předpisů. Jsou dodrženy 
základní požadované zásady na bezpečnost při užívání stavby.  
 

6. Ochrana proti hluku 
 
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 730532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
stavebních výrobků. Veškeré instalace budou řádně izolovány. Budova je ochráněna 



proti venkovnímu hluku fasádou z izolačního dvojskla a stěnou s kontaktní vrstvou 
tepelné izolace tl. 180mm navrženou tak, aby splňovala normy ochrany před 
venkovním hlukem. 1.NP je zajištěno kročejovou izolací.  
 

7. Úspora energie 
 
Stavba je z velké části vetknuta v terénu, což zlepšuje podmínky pro 
prostupy tepla konstrukcemi. Obálka stavby je kontaktně zateplena tak, aby 
byly eliminovány tepelné mosty. Na jižní straně je fasáda z termoizolačních 
skel. Okna jsou neotevíravá a vnitřní prostředí je zajištěno nuceným 
větráním. V případě požadavku by nebyl problém instalace solárních panelů 
či kolektorů. V této fázi projektu více neřešeno. Úspora energie bude dále 
vyřešena v rámci technického zařízení budov. 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti 
budov 
V této fázi projektu neřešeno. 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
V této fázi projektu neřešeno. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

 
Celá stavba i její okolí je řešeno pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího 
prostředí 

 
Objekt bude celoplošně izolován od vlhkosti SBS modifikovanými asfaltovými 
pásy, které mají zároveň proti-radonovou funkci. Stavba se nachází v lokalitě 
s nízkým radonovým indexem. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují. V této fázi 
projektu více neřešeno. 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 
Jsou splněny základní požadavky na stavební řešení objektu z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Při provádění stavby budou splněny pracovní postupy 
a bude dodržena bezpečnost práce. 



 
 11. Inženýrské stavby (objekty) 

 
Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci, místní vodovodní síť 
a elektrorozvodnou síť. 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – odpadní vody 
jsou svedeny do jednotné stokové sítě. 
 

b) Zásobování vodou – přípojka na zdroj pitné vody se provede z jižní 
strany obou objektů (viz výkres č. B-01 SITUACE). 
 

c) Zásobování energiemi - přípojka na silové vedení nízkého tlaku je 
provedena z jižní strany obou objektů (viz výkres č. B-01 SITUACE). 

 
d) Řešení dopravy - stavba bude napojena na stávající místní komunikaci. 

Pro návštěvníky bude vystavěno podzemní parkoviště s napojením na 
ulici Osová. Přístup pro pěší je z více směrů. 
 

e) Povrchové úpravy okolí stavby – v okolí stavby bude především 
parková zeleň s pískovými cestami. Před vstupy do objektů bude 
povrch z dřevěných akátových prken, dále pak kamenná dlažba. 

 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Nevyskytují se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 31.1.2013 Podpis: ...................... 



Závěr: 

Výsledkem mé práce je návrh kulturně-společenského zařízení v prostoru sídliště na území 

Mikuláškova náměstí v Brně – Starém Lískovci. Řešila jsem nejen vztah tohoto komplexu 

k okolnímu prostředí, ale také funkční, konstrukční, typologické a další požadavky, které 

stavba tohoto rozměru vyžaduje. V neposlední řadě jsem se zaměřila na imobilní občany, na 

stále ubývající zeleň v prostoru města plynoucí ze zahušťování zástavby, na podporu kultury 

formou zábavy i vzdělávání a její propojení s životním prostředím. Tyto aspekty jsem řešila 

společně s technickými nároky stavby. 
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Anotace práce Cílem projektu je návrh novostavby kulturně-společenského centra v Brně 
na Mikuláškově náměstí ve Starém Lískovci. 
 
Základní myšlenkou návrhu nebylo pouze navrhnout stavbu, která 
spolehlivě vyhoví svému účelu, ale také vytvořit živé prostředí pro 
setkávání lidí a společné trávení volného času. Na daném pozemku 
uprostřed panelového sídliště navíc nebylo žádoucí ubírat zelených ploch, 
a tak došlo k utvoření parku na střechách objektů. Tím získal tento původně 
zapomenutý pozemek svůj charakter a nabyl významu. 
 
Navrženy byly dva objekty kulturního centra vetknuté pod terén 
a přemostění, které podporuje kontinualitu parku. Před hlavními vstupy 
z jižní strany vzniká předprostor, jehož součástí je mimo jiné i venkovní 
jeviště s hledištěm, které navazuje na širokou rampu klikatící se mezi oběma 
 



objekty. Umístění této rampy do centra návrhu bylo podstatné pro 
upřednostnění imobilních občanů. 
 
Před nástupem do objektů se dále nachází tzv. parkové náměstí tvořené 
nepravidelnými travnatými plochami a cestami vedoucími různými směry, 
jež vyplynuly z analýzy pohybu lidí na tomto prostoru. Jsou zde vysázeny 
stromy a cesty lemují dlouhé dřevěné lavičky ve tvarech kvádrů. 
 

Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

The goal of this project is to design a new cultural and social center in Brno 
on the Mikulasek Square, Starý Lískovec. 
 
The main idea of the project was not only to design a building that would 
perfectly serve its purpose, but it was also to create a lively enviroment to 
meet people and to spend the leisure time. It was not required to detract 
the green areas in this housing estate. So there was a park created on 
the new building’s roofs. This is how the omitted place got its character 
and use. 
 
There are two buildings designed under the ground level and a bridge that 
helps the continuity of the park. On the south side in front of the main 
entrances there is a space with outdoor stage and auditorium followed by 
a wide ramp that meanders between the two buildings. The ramp was 
situated to the center of the project in order not to set aside the invalids.  
 
In front of the buildings there is also an area called ‚park square‘ which is 
formed by an irregular grass surfaces and pathes that lead to a various 
directiones. This space was designed according to an analysis of 
the people’s movement in this area. There are trees planted and the pathes 
are lined with long wooden rectangular-shaped benches. 
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