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Abstrakt

Tématem této  práce  je  projekt  Centra  volného asu v Brn  na  Kraví  Ho e.  Soubor  p evážn

typizovaných budov ur ených pro aktivní trávení volného asu formou sportovních, kulturních a

vzd lávacích aktivit. Návrh sestává z jednoú elové centrální budovy a dvou typizovaných variant

víceú elových  objekt .  Jednotlivé  objekty  jsou  navrženy jako  d evostavby  s  težkou d ev nou

nosnou konstrukcí. Objekty jsou koncipovány jako budovy s nizkou spot ebou energií. 

Klí ová slova

centrum volného asu, Kraví Hora, Brno, d evo, d evostavba, težký d ev ný skelet, plochá st echa,

multifunk ní sál, kompaktnost, kolonáda, soubor budov, typizace 

Abstract

The  subject  of  this  thesis  is  project  of  the  Leisure  centre  in  Brno,  Kraví  Hora.  Complex  of

standardized buildings designed for active spending of leisure time in form of sports, cultural and

educational  activities.  Design  consists  of  single-purpose  central  building and  two versions  of

standardized multi-purpose buildings.  Each object  is designed  as wooden building with heavy

wooden structure. All objects are concieved as buildings with low energy consumption. 

Keywords

leisure center, Kraví Hora, Brno, wood, wooden building, heavy wooden skeleton, flat roof, multi-

purpose hall, compactness, colonnade, complex of buildings, typification 
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Úvod:

Tato práce se zabývá návrhem Centra volného asu v Brn  na Kraví Ho e. Jedná se o soubor

p evážn  typizovaných  budov  ur ených  pro  aktivní  trávení  volného  asu  formou

sportovních,  kulturních  a  vzd lávacích  aktivit.  Návrh  sestává  z  jednoú elové  centrální

budovy  a  dvou  typizovaných  variant  víceú elových  objekt .  Jednotlivé  objekty  jsou

navrženy jako d evostavby s težkou d ev nou nosnou konstrukcí. Objekty jsou koncipovány

jako budovy s nizkou spot ebou energií.
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A. Pr vodní zpráva

1. Identifika ní údaje
Název stavby : Centrum volného asu Brno
Místo stavby : Brno – Kraví Hora
Kraj: Jihomoravský
Projektant :     Aleš Hartl
Parcely : p. . 733/1, 733/2, 734, 732, 731, 730, 729, k.ú. Veve í

Základní charakteristika stavby a její ú el:
Projekt Centra volného asu Brno je ešen jako soubor ve ejných budov
lišících se svou funkcí, fungujících spole n  jako celek.  Areál  staveb
Centra  volného  asu  Brno  by m l  sloužit  obyvatel m m sta  Brna  a
p ilehlého  okolí  jako  základna  pro  aktivní  trávení  volného  asu
rozmanitými zp soby. Náplní centrálního objektu je poskytovat zázemí
zam stnanc m centra a administrativní zázemí ostatním ástem stavby.
Tyto funkce jsou dopln ny provozem kavárny s nezbytným zázemím. K
samotné  realizaci  volno asových  aktivit  budou  sloužit  dv  varianty
typových objekt  rozmíst ných v areálu. Kv li potenciální r znorodosti
budoucí  nápln  jsou  objekty  ešeny  jako  multifunk ní.  Mohou  být
využity k pohybovým, kulturním i vzd lávacím aktivitám.

2. Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích

Stavební pozemek se nachází na území m sta Brna, v m ststké ásti Kraví Hora.
Na pozemku se v sou asné dob  nacházejí stavby areálu VUT. Tyto objekty jsou
pronajímány r zným p evážn  podnikatelským subjekt m jako provozovny nebo
sklady.  Projekt  Centra  volného  asu  na  základ  platného  územního  plánu
p edpokládá zm nu celého území na plochy rekrea ní zelen , jejíž funkci bude
svou náplní vhodn  dopl ovat. V okolí pozemku se v sou asné dob  nacházejí
zahrádká ské kolonie,  jejichž  plochy jsou územním plánem taktéž ur eny jako
plochy rekrea ní zelen .

3. Údaje o provedených pr zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu

Na pozemku  bylo  provedeno  radonové  m ení.  Bylo  zjišt no  nízké  radonové
riziko.
Projektant  provedl prohlídku zastavované lokality,  za ú elem ov ení terénních
pom r .
Na Odboru  technických  sítí  Magistrátu  m sta  Brna  byla  zjišt na  informativní
poloha a možnost napojení na inženýrské sít .

Napojení  pozemku  na  dopravní  infrastrukturu  obce  prob hne  prost ednictvím
stávajících komunikací p es ulici Rybkova a ulici Kraví Hora. Na pozemku jsou k
dispozici sít  ve ejného vodovodu, vedení nízkého nap tí a jednotné kanalizace.
Nízkotlaký plynovod bude prodloužen z ulice Kraví Hora.



4. Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

V rámci rozsahu projektu nebylo ešeno.

5. Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu

Projekt  je  zpracován  v  souladu  s  p edpisem  .  268/2009  Sb.  -  Vyhláška  o
technických požadavcích na stavby

6. Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí, pop ípad  
územn  plánovací dokumentace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona

Navržený objekt je v souladu se schválenou územn  plánovací dokumentací m sta
Brna.

 
7. V cné a asové vazby stavby na související a podmi ující stavby a jiná opat ení v
 dot eném území

Vzhledem ke stávajícímu využití území je projekt v rámci práce ešen jako ideový
a v praxi by byl vázán na odstran ní stávajících staveb.

8. P edpokládaná lh ta výstavby v etn  popisu postupu výroby:

V rámci práce nebyly lh ty výstavby ešeny

9. Statistické údaje o orienta ní hodnot  stavby, údaje o podlahové ploše:

Plocha pozemku: 43 074 m2
Zastav ná plocha:

Typ A 4x 175,2 m2 = 700,8 m2
Typ B 4x 241,2 m2 = 964,8 m2
Centrální budova 398,5 m2
Celkem 2064,1 m2

Procento zastav ní: 4,8 %



B. Souhrnná technická zpráva

Identifika ní údaje:
Název stavby : Centrum volného asu Brno
Místo stavby : Brno – Kraví Hora
Kraj: Jihomoravský
Projektant :     Aleš Hartl
Parcely : p. . 733/1, 733/2, 734, 732, 731, 730, 729, k.ú. Veve í

1. Urbanistické,architektonické a stavebn  technické ešení

a) staveništ  

- staveništ  bude zabezpe eno proti vniknutí nepovolaných osob, materiál bude skladován
na ploše pozemku a pr b žn  zpracováván
- doprava na staveništ  bude vedena ulicí Kraví Hora
- kulturní památka – není
- historický pr zkum se neuvažuje

b) urbanistické a architektonické ešení stavby

Pozemek  areálu  Centra  volného  asu  se  svažuje  sm rem  severovýchodním.
Navazuje na plochy parku na Kraví Ho e, sousedí s Hvezdárnou a planetáriem
Brno a s p ilehlými zahrádka skými koloniemi. Na základ  územního plánu, který
vymezuje plochu pozemku a pozemk  p ilehlých jako rekrea ní zele , bylo cílem
návrhu vytvo it objekt, který zapadne do území svým m ítkem i charakterem a
bude  umož ovat  pr chod  územím.  P edpokládané  p ístupové  uzly  v  rozích
ty úhleníku  tvo ícího  hranice  území,  daly vzniknout  koncepci  dvou  diagonál

protínajících území. Jednu z nich pak kopíruje páte ní komunikace – krytá cesta.
Uprost ed na ní se nachází centrální budova s funkcí kavárny a zázemí areálu, v
pravidelných  vzdálenostech  v  obou  sm rech  jsou  rozmíst ny  2  varianty
typizovaných  multifunk ních objekt .  Objekty jsou  ešeny jako  d evostavby s
nosnou konstrukcí tvo enou t žkým d ev ným skeletem. Jejich dispozi ní ešení
by  m lo  umož ovat  využívat  je  pro  široké  spektrum  volno asových  aktivit
sportovních, kulturních i vzd lávacích.

Tato práce se podrobn ji  zabývá jen jedním z typizovaných objekt ,  pracovn
ozna eným  jako  Typ  B.  Jedná  se  o  dvoupodlažní  objekt  s  plochou  st echou.
Hmotov  se jedná o kvádr. Fasáda s d ev ným obkladem z mod ínových palubek
s horizontáln  orientovanými okny. Konstruk n  se jedná o t žký d ev ný skelet
se st novými dílci tvo enými d ev nou rámovou konstrukcí. Dizpozice je tvo ena
v  1NP  multifunk ním  sálem  s  šatnami  a  hygienickým  zázemím,  ve  2NP
klubovnou, kabinetem se zázemím a kuchy kou.



c) technické ešení

P ípravné práce:
Po  odstran ní  stávajících  staveb  musí  dojít  k  odtsran ní  zelen ,  s  výjimkou
hodnotných vzrostlých strom  pokud nep ekážejí bodoucí stavb .

Zemní práce :
Výkopové práce budou provád ny strojn . Ornice musí z stat zachována, aby jí
mohlo být využito pro kone né úpravy terénu.  Terén pozemku bude upraven do
plynulé pracovní plochy.   Budou provedeny výkopy pro p ípojky inženýrských
sítí. Pro založení objekt  budou provedeny m lké stavební jámy se svahovanými
okraji.

Základy :
Objekty  budou  založeny  na  plošných  základech  tvo ených  železobetonovou
deskou celoplošn  uloženou na souvislé vrstv  extrudovaného polystyrenu. Pod
touto vrstvou budou vytvo eny drenážní a roznášecí vrstvy zhutn ného kameniva
frakcí 32/64, 16/32, 0/8
Ochrana proti zemní vlhkosti a radonu bude tvo ena modifikovanými asfaltovými
pásy pod základovou deskou.

Svislé konstrukce :
Nosné konstrukce:
Svislá  nosná  konstrukce  bude  tvo ena  d ev nými  lepenými  lamelovými  pilí i
obdélníkového pr ezu 200x500mm na obvodu a 200x400mm uvnit   objektu.
Pilí e spole n  se stropními nosníky tvo í celistvé rámy rozmíst né v modulové
vzdálenosti  3000mm.  P í ná  stabilita  objektu  je  zajišt na  t emi  diagonálními
ztužidly z lepených lamelových nosník . Tato ztužidla se nacházejí ve 2 krajních
rámech a v rámu na pomezí jednopodlažní a dvoupodlažní ásti. Podélná stabilita
objektu je zajišt na st novými panely, jejich spolup sobení s vnit ním oplášt ním
z OSB tvo í tuhou desku.

Obvodový pláš :
Obvodový  pláš  je  tvo en  st novými  panely  rámové  konstrukce  z  d ev ných
fošen s vloženou tepelnou d evovláknitou izolací.  Vnit ní  líc rámu je oplášt n
desami  OSB/3  zajiš ujícími  prostrovou  tuhost  a  sou asn  plnícími  funkci
parobrzdy. St nové panely budou upevn ny k nosnému skeletu a tam kde to bude
možné uloženy na  základové desce.  Panely budou rozm rov  vyrobeny podle
modulu nosné konstrukce, p edpokládá se jejich prefabrikace mimo staveništ  k
urychlení výsatvby. P i montážu musí být na sebe parot sn  napojeny. Vn jší líc
bude  obložen  hydrofobizovanou  deskovou  d evovláknitou  tepelnou  izolací.
Fasáda bude zhtovena z d ev ných mod ínových palubek,  na svislém la ovém
roštu tvo ícím v tranou mezeru.

P í ky a vnit ní st ny:
P í ky a instala ní p edst ny budou zhotoveny ze systému sádrovláknitých desek
Fermacell  na  ocelovém  pozinkovaném  roštu  s  vloženou  izolací,  p ípadn  na
d ev ném roštu, pokud to bude z požárního, konstruk ního a akustického hlediska
možné.



Vodorovné konstrukce :
Stropní konstrukce budou tvo eny lepenými d ev nými lamelovými pr vlaky a
trámy  se  záklopem  z  OSB  desek.  Velká  ást  stropních  konstrukcí  bude  na
spodním lící pohledová, musí proto být použity nosníky i OSB desky provedením
povrchu odpovídající této skute nosti.

St echa : 
St echa bude plochá jednopláš ová, nesená d ev ným stropem. Tepeln  izola ní
vrstva  je  tvo ena  p novým  polystyrenem  EPS  100S,  spádové  klíny  jsou  z
polystyrenu. Hydroizola ní vrstva z asfaltových modifikovaných pás  celoplošn
natavených.

Schodišt  :
Z d vodu vysokých nárok  na požární bezpe nost ve ve ejných budovách bylo
schodišt  navrženo jako monolitické železobetonové. Schodišt  je dvouramenné
levoto ivé s 10 stupni v 1.  rameni a 12 stupni v 2. rameni. Ší ka schodišt  je
1200mm, výška stupn  154,5mm, ší ka stupn  je 300mm. Schodišt  p ekonává
výšku  3400mm.  Železobetonová  podesta  je  monoliticky  spojitá  s  podporami
uložanými p ímo na základové desce.  Zábradlí  bude  ocelové ern  lakované s
d ev ným  madlem,  kotvené  z  boku  ramene.  Napojení  2.ramene  na  d ev nou
konstrukci bude vy ešeno s použitím ocelového dílce, tvo ící ho sou asn  i nosník
pro zábradlí v 2NP. Napojení je ešeno v p íloze C-07 – DETAIL C

Úprava vn jších povrch :
Fasádní obkald z mod ínových palubek opat ených olejovou impregnací. Ost ní 
mezi navazujícími okny opat eno fasádní tenkovrstvou omítkou antracitov  šedé 
barvy.

Úprava vnit ních povrch :
Vnit ní povrchy ze d eva budou opat eny transparentním lakem. St ny ze 
sádrovláknitých desek budou opat eny disperzím nát rem, v prostorách s mokrým
provozem pohledovou polymerovou st rkou tvo ící hydroizola ní vrstvu, pokud 
možno, až do úrovn  podhledu.

Tepelné izolace :
Izolace pod základovou deskou je z 200 mm vrstvy extrudovaného polystyrenu.
Obvodový plášt izoluje d evovláknitá izolace Steico Flex tl.  240mm vložená v
konstrukci st ny a  p idaná celistvá vrstva d evovláknité deskové izolace Steico
Therm tl  100mm.  Plochá  st echa  bude zateplena  p novým  polystyrenem EPS
100S v minimální tlouš ce 300mm.

Podhledy:
Podhledy  budou  tvo eny  sádrovláknitými  panely  na  zav šeném  roštu  z
pozinkovaných profil .

Podlahy:
Podlahy  budou  tvo eny  anhydritovým  pot rem  s  podlahovým  vytáp ním  s
nášlapnou vrstvou z polymerových probarvených st rek.

Obklady a dlažby :
V  objektu  nebudou  žádné  obklady  ani  dlažby,  všechny  povrchy  vystavené
namáhání vodou budou opat eny hydroizola ními polymerovými st rkami.



Výpl  otvor  : 
dve e:
Vchodové dve e budou d ev né s vn jším lakovaným hliníkovým oplechováním,
budou  sou ástí  sestavy  s  oknem.  Vnit ní  dve e  budou  D ev né  s  voštinovou
výplní  a  povrchem  z  laminátu  v  ocelových  lakovných  zárubních.  Dver  do
multifunk ního  sálu  budou  prosklené  nárazuvzdorným  sklem  a  s  hliníkový
rámem.  Otevíratelná  st na  sálu  bude  ešena  d ev nou  rámovou  konstrukcí,
otevíratelná k ídla budou mít stejnou skladbu jako obvodový pláš  

okna:
Okna  budou  d ev ná  s  vn jším  hliníkovým  oplášt ním  a  se  skrytími  rámy
zabudovanými  v  tepelné  izolaci.  V tšina  oken  bude  vybavena  vn jšímí
hliníkovými žaluziemi.

Vytáp ní :
Bude  ešeno  kondenza ním  plynovým  kotlem  v  kombinaci  s  integrovaným
zásobníkem tepla umíst ným v technické místnosti a nízkoteplotním podlahovým
vytáp ním. Objekt bude vybaven nuceným v tráním s rekuperací tepla.

Úpravy okolního terénu :
Okolní plochy budou plynule vysvahovány a zatravn ny, budou osazeny parkovou
zelení.

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení  pozemku  na  dopravní  infrastrukturu  obce  prob hne  prost ednictvím
stávajících komunikací p es ulici Rybkova a ulici Kraví Hora. Na pozemku jsou k
dispozici sít  ve ejného vodovodu, vedení nízkého nap tí a jednotné kanalizace.
Nízkotlaký plynovod bude prodloužen z ulice Kraví Hora.

e) ešení technické a dopravní infrastruktury
K obejktu vedou dv  dvouproudé p íjezdové komunikace. Parkování je umožn no
na parkovištích na okraji areálu. Zásobování centrální budovy bude umožn no
formou rozší ené komunikace pro p ší, zpevn né pro pojezd automobil .

f) vliv stavby na životní prost edí
Žádné nep íznivé vlivy na životní prost edí nejsou známy.

g) ešení bezbariérových p ístup  
Objekt je ešen jako bezbariérový v souladu s vyhláškou . 398/2009 Sb.

h) pr zkumy a m ení 
Na  pozemku  bylo  provedeno  radonové  m ení.  Bylo  zjišt no  nízké  radonové
riziko.
Projektant  provedl prohlídku zastavované lokality,  za ú elem ov ení  terénních
pom r .
Na  Odboru  technických  sítí  Magistrátu  m sta  Brna  byla  zjišt na  informatiní
poloha a možnost napojení na inženýrské sít .

i)  vytý ení stavby
Bude provedeno odborným geodetem.



j) len ní stavby na stavební a technologické provozní soubory 
Stavba je len na na tyto ásti:

4x Typovy objekt - Typ A
4x Typový objekt - Typ B
Centrální budova
Krytá cesta - kolonáda

k) vliv stavby na okolí
Objekt nemá nep íznivý vliv na okolní stavby a pozemky.

l) zp sob zajišt ní ochrany a zdraví pracovník  
dodržování  obecných  p edpis  bezpe nosti  práce.  Stavební  práce  musí  být
provád ny v souladu s ustanoveními NV . 362/2005 Sb. a NV . 591/2006 Sb.

2. Mechanická odolnost a stabilita
Založení  objektu,konstrukce  obvodových  zdí  a  konstrukce  strop  je  ešena
tak,aby byla dodržena stabilita a nemohlo dojít ke z ícení stavby nebo její ásti. 

3. Požární bezpe nost
V rámci stanoveného rozsahu této práce ne ešeno.

4. Hygiena,ochrana zdraví a životního prost edí
V rámci stanoveného rozsahu této práce ne ešeno.

5. Bezpe nost p i užívání
V rámci stanoveného rozsahu této práce ne ešeno.

6. Ochrana proti hluku
Je zabezpe ena zvolenými materiály obvodových konstrukcí a kvalitními okny s
trojskly.

7. Úspora energií a ochrana tepla
Stavba spl uje požadavky na energetickou náro nost budov podle platných norem
a p edpis . V této fázi projektu podrobn ji ne ešeno.

8. ešení p ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
    a orientace 

Všechny objekty a  ást  p ístupových cest  je  ešena jako  pln  bezbariérová,  je
zajišt n bezbariérový p ístup ke všem objekt m.

9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí
Budou realizována pat i ná protiradonová opat ení. Prachové ástice vzduchu
budou zachyceny filtry systému nuceného v trání.

 
10.Ochrana obyvatelstva

Budou spln ny všechny požadavky na ešení objektu z hlediska ochrany 
obyvatelstva.



11.Inženýrské stavby 
Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci.
Stavba bude napojena na místní vodovodní sí .
Stavba bude napojena na místní elektrorozvodnou sí
Stavba bude napojena na místní nízkotlaký plynovod. 

12.Výrobní a nevýrobní technologická za ízení
Nevyskytují se.



Záv r:

Výsledkem  práce  je  návrh  Centra  volného  asu  Brno.  P i  práci  jsem navázal  na  studii

atelierového projektu a  postupným procesem podrobného návrhu jsem dosp l k výsledné

podob  díla. V pr behu práce se i p es n které zm ny poda ilo zachovat p vodní koncepci a

zkvalitnit p vodní dispozi ní ešení.
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and two versions of standardized multi-purpose buildings. Each object is designed as 
wooden building with heavy wooden structure. All objects are concieved as buildings 
with low energy consumption.
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