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Abstrakt 
Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 3. ročníku 
bakalářského studia. Úkolem byla obnova domu na ulici Malá Františkánská v centru města 
Znojma. Objekt, jehož historie sahá až do gotiky, byl dlouhodobě nevyužíván, což se podepsalo 
na jeho technickém stavu. V tuto chvíli se jedná spíše o ruiny, došlo ke zřícení střešní i stropní 
konstrukce a části obvodového zdiva. Nejzachovalejší části objektu jsou podzemní prostory, které 
jsou dochovány v původní podobě. Samotná stavba ve tvaru písmene L se nachází na průsečíku 
ulic Malá Františkánská a Klácelova a doplňuje zdejší hustou blokovou zástavbu. 
Hlavní myšlenkou návrhu bylo nalezení nového funkčního využití objektu – filmovým a 
hudebním klubem doplněným o podkrovní byt. Důležitým požadavkem bylo zachovat pozůstatky 
z doby gotické v podobě kamenného zdiva a kamenných fragmentů ostění včetně dvou portálů, ty 
byly využity jako hlavní vstup objektu a přístup do atria domu. V samotném návrhu se jednalo z 
větší části o dostavbu, jelikož většina původních konstrukcí byla v nevyhovujícím technickém 
stavu. Důležitým cílem rekonstrukce bylo minimalizovat zatížení stávajících konstrukcí, a z toho 
důvodu byl zvolen ocelový skelet s výplní z tepelné izolace. Nárožní část domu mezi přízemím a 
prvním patrem byla navržena jako otevřený prostor a umožnila umístění promítacího plátna 
viditelného z obou pater. Zbylé části nabídly místo pro technické a hygienické zázemí objektu a 
další doplňující prostory provozu. Podkroví je řešeno jako samostatný byt s vlastním vstupem.  
  
Klíčová slova 
Rekonstrukce, hudební klub, podkrovní byt, kavárenský provoz, kovový skelet, Znojmo, sanace 
základů, bloková zástavba, ocelová brána.  
  
  
  
Abstract 
Bachelor’s thesis is based on a studio project created in the summer term of the third year of the 
undergraduate studies. The task was to restore a building on Malá Františkánská in the centre of 
the town of Znojmo. The building, which dates back to the Gothic period, has not been used for a 
long time, which marked its technical condition. There are mostly ruins, since the roof, ceiling 
structure and parts of the outer walls have collapsed. The best preserved part of the building is the 
basement that is almost intact. The building in the shape of an L is located at the intersection of 
streets Malá Františkánská and Klácelova and it complements the local building density. 
The main idea of the project was to find a new functional use of the building – film and music 
club complemented by a penthouse. An important requirement was to preserve the remains from 
the Gothic period – stone masonry, stone fragments of the jambs and two portals, which were 
used as the main entrance to the building and an access to the atrium. Main part of the design was 
the completion of the construction, as most of the original structures were in an unsatisfactory 
technical condition. An important aim of the renovation was to minimize the load on the existing 
structures, and for that reason a steel frame filled with thermal insulation was designed. The 
corner of the house between the ground floor and the first floor was designed as an open space, so 
that a project screen visible from the both floors could be installed. The rest of the building 
provided premises for the technical and sanitary facilities and other areas necessary for its 
operation. The attic is designed as a separate apartment with its own entrance.  
  
Keywords 
Restoration, music club, penthouse, a café operation, metal scaffold, Znojmo, rehabilitation of 
foundations, block area, steel gate.  
… 
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Úvod: 

Tématem bakalářské práce je návrh obnovy domu Malá Františkánská č. 121. Stávající objekt tvoří 
převážně ruiny domu, a proto se nabízí řešení přístavby objektu a vyřešení nového funkčního využití 
stavby. Návrh respektuje původní tvar objektu, řeší doplnění chybějícího zdiva a nástavbu druhého 
patra a podkroví. Navržený provoz filmového klubu by měl nabídnout nové možnosti ve městě, rozvoj 
amatérské filmografie a nabídnout prostory pro sdružování lidí s podobnými zájmy. 



dokumentace pro stavební povolení 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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Autor práce:  Jakub Kos 
 
Vedoucí práce:  Ing. Arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
 Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 



A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 a) název stavby: obnova domu Malá Františkánská č. 121  
 b) místo stavby:  Znojmo 121, 
  669 02, Znojmo 
  Katastrální území: Znojmo-město 793418 
  Parcelní číslo pozemku: 152/1 
 c) předmět dokumentace: žádost o stavební povolení 
A.1.2 Údaje o žadateli: Pod Červeným kopce a.s. 
  Edisonova 2979/7, Královo Pole 
  612 00, Brno 
A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 
 Zpracoval: Jakub Kos 
  Chodská 1259  
  756 61, Rožnov pod Radhoštěm 
 Vedoucí projektu: Ing. Arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
  Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 Stavebně historický průzkum ruiny domu – PhDr. Jan Eliáš (Kancelář pro stavebně 
historický průzkum Vsetínská 10, 639 00 Brno) 
 Fotodokumentace stávajícího stavu 
 Výkresy stávajícího stavu objektu 
 
A.3 Údaje o území 
 a) rozsah řešeného území 
 Stavebním pozemkem je rohová parcela na průsečíku ulic Malá Františkánská a 
Klácelova. Jedná se o parcelu č. 152/1 sloužící jako zastavěná plocha a nádvoří.   
 b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Daná parcela se nachází v historickém centru Znojma a v oblasti s rozsáhlým 
chráněným územím a památkově chráněným územím.  
 c) údaje o odtokových poměrech 
 Odtokové poměry nemají vliv na zamýšlenou stavbu, voda bude svedena do veřejné 
kanalizace. 
 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 



podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací. 
 Dokumentace je zpracována v souladu s vydaným uzemním rozhodnutím. 
 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Na pozemku se doposud nacházely ruiny původního objektu. Při rekonstrukci dojde 
k obnově původního tvaru domu a dostavby druhého patra a podkroví. Navržené využití 
objektu jako klubu s kavárenským provozem a bydlení v podkroví je v souladu s požadavky 
na využití daného území. 
 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů statní zprávy. 
 h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Není předmětem dokumentace.  
 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Není předmětem dokumentace. 
 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

 
 A.4 Údaje o stavbě 
 a) nová stavba nebo změna před dokončením 
 Rekonstrukce a dostavba historického domu. 
 b) účel užívání stavby 
 Filmový klub s kavárenským provozem do 22 hodiny a bydlení v podkrovním bytě. 
 c) trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
 Stavba se nachází v chráněném území města Znojmo a musí být provedena v souladu 
s požadavky orgánů státní správy. 

POZEMKY DOTČENÉ STAVBOU 
Parc. č. Vlastník Adresa 

152/1 Pod Červeným kopcem 
a.s. 

Edisonova 2979/7, Královo Pole, 612 00, Brno 

SOUSEDNÍ POZEMKY 
Parc. č. Vlastník Adresa 

150 Škráškova Věra Dlouhá 289, 671 68 Šanov 
151 SJM Vondruška Libor a 

Vondrušková Marie 
Horní 379, 671 82 Dobšice 

152/2 SJM Vondruška Libor a 
Vondrušková Marie 

Horní 379, 671 82 Dobšice 

5310 Město Znojmo Obkroková1/12, 669 22 
5314 Město Znojmo Obkroková1/12, 669 22 

5278/1 Město Znojmo Obkroková1/12, 669 22 



 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 Návrh je řešen v souladu se zákonem č. 183/2006 sb. o územním plánovaní a 
stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami. Splněny jsou také 
požadavky na bezbariérové užívání stavby. 
 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
 Dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů statní zprávy. 
 g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 Není předmětem dokumentace. 
 h) návrhové kapacity stavby 
 Výměra pozemku: 293,62 m2 
 Zastavěná plocha: 214,48 m2 
 Užitná plocha: 473,09 m2 
 Obestavěný prostor: 2378,15 m3 
 Půdorys objektu je nepravidelný, připomínající písmeno L. Stěna u ulice Malá 
Františkánská je dlouhá 18,36 m, stěna u ulice Klácelova je dlouhá 17,60 m. 
 Prostory klubu jsou navrženy pro přibližně 65 osob. 
 Podkrovní byt je navržen pro 3-4 člennou rodinu. 
 i) základní bilance stavby 
 Vytápění a ohřev teplé vody bude zajišťovat plynový kondenzační kotel. Pitná voda 
bude přiváděna z veřejné vodovodní sítě. Elektrická energie bude připojena z podzemního 
vedení nízkého napětí. Splašková a dešťová kanalizace bude napojena do jednotné 
kanalizační soustavy. 
 j) základní předpoklady výstavby 
 Odhadovaná doba výstavby je 14 měsíců s pravděpodobným zahájením v roce 2014. 
 k) orientační náklady na stavbu  
 55 000 000,- Kč 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 Není předmětem dokumentace. 
 
V Brně dne 3. 2. 2013                 Jakub Kos 
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Autor práce:  Jakub Kos 
 
Vedoucí práce:  Ing. Arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
 Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 



B.1  Popis území stavby 

 a) charakteristika stavebního pozemku 
 Stavebním pozemkem je rohová parcela na průsečíku ulic Malá Františkánská a 
Klácelova. Jedná se o parcelu č. 152/1 sloužící jako zastavěná plocha a nádvoří. Daná lokalita 
je typická hustou blokovou zástavbou, jelikož se nachází v historickém centru Znojma a tudíž 
se jedná o lokalitu v památkově chráněném území. Na většině plochy se nacházejí pozůstatky 
historického zdiva prvního podlaží původních objektů a dvůr. Dále se pod objektem nacházejí 
poměrně zachovalé sklepní prostory. 
 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 Na stavebním pozemku byl proveden stavebně historický průzkum ruiny domu – 
PhDr. Jan Eliáš (Kancelář pro stavebně historický průzkum Vsetínská 10, 639 00 Brno) 
Dále byl proveden radonový průzkum a obhlídka staveniště se zhodnocením stavby. 
 c) stávající ochrana a bezpečnostní pásma 
 Objekt nenarušuje žádná bezpečnostní a ochranná pásma 
 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
 Stavba se nenachází v záplavovém území, ale přímo pod objektem se nachází vstup 
do Znojemského podzemí, které probíhá pod celým městem. 
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
 Rekonstrukce a dostavba domu nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Navržená 
realizace respektuje původní tvar domu a přímo vychází z původních obvodových stěn a tedy 
i původních základů. Navržená výška budovy také respektuje okolní zástavbu a splňuje 
požadavky na maximální výšku průčelí. Při realizaci stavby bude dbáno na dodržení dilatace 
mezi okolními objekty. 
Objekt nebude negativně ovlivňovat odtokové poměry v oblasti, splašková i dešťový voda 
bude zaústěna do městské kanalizační sítě.  
 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Hlavním cílem navržené rekonstrukce je zachovat obvodové zdivo směrem k ulicím 
Klácelova a Malá Františkánská. Zbylé konstrukce v přízemí objektu budou z důvodu 
stavebně technického stavu vybourány a obvodové zdivo bude znovu vyzděno na původním 
půdorysu. Pouze přístavba v severní části dvora bude zbourána bez obnovy, jelikož se jedná 
o historicky nehodnotnou část objektu. V rámci rekonstrukce budou vytvořeny ve zdivu nové 
otvory a některé části otvorů budou dozděny. Dále v objektu dojde k přezdění koruny 
zachovaného zdiva a vytvoření nového ztužujícího betonového věnce.  
 V maximální možné míře budou zachovány sklepní prostory, kde pouze dojde 
k vytvoření nových podlahových ploch s hydroizolací a stávající zdivo bude opatřeno rubovou 
injektáži.  
 V rámci přípravy projektu bude proveden podrobný průzkum jednotlivých konstrukcí 
pro zhodnocení únosnosti zachovávaného zdiva a základů. 
 ¨ 



g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Není předmětem dokumentace. 
 h) územně technické podmínky 
 Objekt bude z hlediska technické infrastruktury napojen na elektrické vedení, 
kanalizační síť, plynovod a vodovod. Z hlediska dopravní infrastruktury je napojení objektu 
komplikovanější, jelikož se nachází v historickém centru města s hustou blokovou zástavbou. 
Příjezd k objektu je nejlépe možný po ulici Klácelova. 
 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 Není předmětem dokumentace  
 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Projekt řeší obnovu a dostavbu domu na stavbu se smíšenou funkcí kavárenského 
provozu s bydlením. Z větší části budou prostory využity pro kavárenský provoz klubu, který 
se bude nacházet v suterénu, v přízemí a v prvním patře. Pouze prostory podkroví budou 
složit jako samostatný byt. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Rekonstruovaný objekt se nachází na nárožní parcele č. 152/1 a doplňuje okolní 
hustou blokovou zástavbu v lokalitě. Objekt respektuje původní tvar stavby, je umístěn na 
hranici pozemku a tím pádem je v přímém kontaktu s okolními ulicemi, vstupy jsou zajištěny 
z ulice Malá Františkánská. Půdorys objektu je nepravidelný, připomínající písmeno L. Stěna 
u ulice Malá Františkánská je dlouhá 18,36 m, stěna u ulice Klácelova je dlouhá 17,60 m. Na 
ulici Malá Františkánská k domu přiléhá jednopodlažní a sousedí s ním dvoupodlažní objekt, 
oba se sedlovou střechou, na ulici Klácelova pak přiléhá i sousedí s dvoupodlažními 
budovami taktéž se sedlovými střechami. 
 Plánovaná dostavba bude dvoupodlažního charakteru s obytným podkrovím. Svou 
velikostí bude korespondovat s okolní zástavbou. Výška atiky bude ve stejné úrovni jako u 
protilehlého domu na ulici Klácelova. Zastřešení objektu bude korespondovat s okolní 
zástavbou, bude tedy provedena sedlová střecha. 
 b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
 Navržené řešení doplňuje objekt o zborcené zdivo, přidává druhé patro a obytné 
podkroví. Je zachováno obvodové zdivo objektu přilehající k okolním silnicím, které pochází 
z gotiky. Renesanční přístavby ve dvoře a vnitřní zdivo bude z větší části odstraněno. 
Navržené řešení zachovává gotický portál směřující do ulice Malá Františkánská, který bude 
využit pro hlavní vstup do klubu. Výraznější změna v budově se týká hranice se sousedním 
objektem č. 121 na ulici Malá Františkánská, kde bude styčná stěna v prvním patře odsunuta 
od sousedního objektu a tím bude vytvořen průchod a boční vstup do zázemí provozu a 
přístup k samostatnému schodišti vedoucímu do podkrovního bytu. 



 V exteriéru je stavba pojata velmi jednoduše a čistě za použití kombinace viditelného 
kamenného zdiva a bílé štukové omítky. Výraznější řešení je použito v interiéru, kde 
obvodové stěny v prostoru filmového klubu budou opatřeny vnitřním obkladem 
z provrtávaného plechu, za kterým bude umístěno osvětlení, tento prvek v interiéru 
navozuje pocit hvězdné oblohy. Z důvodu navrženého provozu filmového klubu nebudou 
v druhém podlaží umístěna klasická okna, ale na místo toho budou ve střešní rovině 
provedena pásová okna, zajišťující částečné horní prosvětlení, ale hlavně přirozené větrání 
v objektu. Absence oken v průčelí prvního patra bude nahrazena atikami hlubokými 40mm 
zařezanými do tepelné izolace. Tyto plochy mohou být využity pro prezentační účely klubu. 
 Dalším výrazným prvkem je řešení atria, kde se bude nacházet zakřivené schodiště 
pro podkrovní byt. Toto schodiště povede na vyvýšenou zahrádku bytu. Podkrovní byt bude 
vytvořen pouze nad částí stavby, část je ponechána jako terasa. Pro zachování rázu střechy 
bude na terase proveden otevřený ocelový krov, který střešní rovinu dotváří. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Hlavní vstup do objektu bude skrz gotický portál v blízkosti nároží z ulice Malá 
Františkánská. Za vstupem je navržena zástěna z ocelového provrtávaného plechu ve 
stejném charakteru jako obložení stěn, která částečně nahrazuje zádveří. Za touto částí se 
bude nacházet otevřený prostor procházející přes dvě podlaží, který bude sloužit jako klub a 
má kavárenský charakter. Dispozice bude v této části maximálně otevřená, bude odtud 
přístup do sklepních prostor, kde je navržen taneční klub se svým vlastním hygienickým 
zázemím. Dále bude po vnitřním schodišti možný přístup do druhého podlaží, kde se bude 
nacházet galerie nabízející další prostory pro sezení. Toto řešení je zvoleno s ohledem na 
maximální využití prostoru při filmové projekci. Do druhého patra také povede výtah 
umístěný u hygienického zázemí objektu, které se bude nacházet v části u ulice Klácelova. 
Zde také bude umístěn bar a jeho zázemí. Tato část se opakuje i ve druhém podlaží, pouze 
bez WC pro imobilní a úklidové místnosti. V části nad sklepním prostorem, a tedy u ulice 
Malá Františkánská, bude umístěno zázemí provozu v podobě technické místnosti, šatny s 
hygienickým zázemím, skladu a vstup do této části objektu. V druhém podlaží se v těchto 
prostorách bude nacházet hudební salónek. 
 Podkrovní byt je řešen velmi jednoduše, je zde jeden otevřený prostor kuchyně s 
obývacím pokojem, dále ložnice, jeden pokoj, samostatné WC a koupelna, ve které je také 
prostor pro kotel zajišťující vytápění a ohřev teplé vody v bytě. 
 Z hlediska technologie výstavby se nejedná o složitý objekt, budou použity klasické 
postupy výstavby. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 V rámci rekonstrukce je bezbariérový přístup řešen s ohledem na možnosti stavby. 
Vstup do objektu je téměř v úrovni terénu, v objektu bude instalován výtah zajišťující 
komunikaci mezi přízemím a prvním patrem. Bezbariérový přístup nebude zajištěn do 
suterénu z důvodu charakteru navržených prostor a do podkrovního bytu, kam povede 
pouze schodiště umístěné v atriu stavby. V přízemí je navrženo WC pro imobilní. 
 



B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba bude provedena v souladu s platnými normami a bude provedena tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání. 
B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 a) stavební řešení 
 Jedná se o poměrně malý objekt, jehož hlavní tvar vychází z původního tvaru domů 
umístěných na parcele. V rámci dispozičního řešení budou prostory v přízemí vyčištěny od 
nevyhovujících konstrukcí a budou doplněny o prostory potřebné k provozu, jako je 
technické a hygienické zázemí. Jelikož byl objekt po dlouhou dobu neobýván a neudržován, 
došlo k výraznému poškození velké části stavebních konstrukcí. Nedochovalo se zastřešení 
ani stropní konstrukce a částečně došlo i ke zborcení obvodového zdiva v části u ulice 
Klácelova. V lepším stavu byly zachovány sklepní prostory, ve kterých je nutné pouze 
odstranit nános odpadků a vybudovat nové podlahy. Po úpravě a doplnění stávajících 
konstrukcí v přízemí bude realizována nová stropní konstrukce a dále stavba prvního patra a 
podkroví z ocelového skeletu s výplní tepelnou izolací, aby došlo k minimalizaci zatížení 
stávajícího zdiva.  
 b) konstrukční a materiálové řešení 
 Zemní práce 
 V rámci realizace stavby budou provedeny převážně výkopy v podobě výkopových rýh 
pro základy venkovní železobetonové zdi v přízemí, pod sloupky vynášející schodiště v atriu a 
pod ocelové sloupy ve vnitřních prostorách domu. Výraznější zásah do zeminy bude 
proveden v místech pod vybouranou přístavbou v prostorách atria. Bude zde vytvořen výkop 
pro vybudování nové železobetonové stěny v suterénu a její základy. V případě potřeby bude 
část výkopu směrem k sousedním objektům doplněna v průběhu výstavby o pažení. 
Podzemní voda se v prostorách výkopu nepředpokládá. V případě jejího výskytu bude výkop 
doplněn o drenážní systém. 
 Základové konstrukce 
 Z převažující části budou využívány stávající kamenné základy pod původními 
stěnami. Hloubka a jejich provedení vychází pouze z předpokladu a pro zjištění přesných 
hodnot bude zapotřebí důkladnějšího průzkumu. Dále bude v rámci přípravy projektu 
proveden průzkum stávajících základů z hlediska jejich únosnosti a případně bude provedena 
sanace základů dle návrhu statika.  
 Nové základové konstrukce v prostorách přízemí jsou v podobě základových pasů pod 
venkovní železobetonovou zdí v šířce 500mm a hloubce 1100mm, pod sloupky vynášejícími 
schodiště umístěné v atriu objektu o šířce 300mm a hloubce 1100mm, dále je zde vytvořena 
jedna železobetonová patka o rozměrech 900x900mm a hloubce 1200mm a doplnění 
základu ke stávajícímu zdivu o hloubce 1200mm pod nosné ocelové sloupky v objektu. 
V prostorách suterénu bude vytvořen základový pás o šířce 500mm a hloubce 800mm. Nad 
tímto základem bude provedena železobetonová stěna doplňující prostor suterénu. 
 V místě křižování základových pasů a patek se sítí podzemních chodeb znojemského 
podzemí bude provedeno ztužení kleneb pomocí železobetonového límce, případně po 



dohodě se statikem bude provedeno přenesení základů do únosnější zeminy, například 
pomocí mikropilot. 
 Nad veškerými stávajícími základy pokračuje kamenné zdivo ve stejné tloušťce, jako 
je proveden základ. 
 Svislé nosné konstrukce 
 Stávající nosné zdivo je provedeno jako kamenné zdivo v tloušťce 630-850mm. 
 Nové nosné konstrukce v prostorách přízemí budou vyzděny z keramických tvárnic 
Porotherm 30 P+D doplněných o 140mm tepelné izolace z dřevovláknitých desek STEICO. 
Tyto stěny budou provedeny v prostorách u ulice Klácelova, kde se stávající zdivo 
nedochovalo a dále z důvodu špatného technického stavu nahradí obvodové stěny směřující 
do atria a odsunutou stěnu v prostoru průchodu přístupného z ulice Malá Františkánská. 
Nosná stěna přiléhající k objektu č.p. 120 bude dilatována. Navázání nového zdiva bude 
provedeno pomocí kapes do stávajícího kamenného zdiva. 
 Svislé nosné konstrukce v prvním patře a podkroví budou provedeny převážně 
z ocelového skeletu z profilů IPE 160 s výplní tepelnou izolací v podobě dřevovláknitých 
desek. Pouze jedna stěna v prvním patře bude provedena z keramických tvárnic Porotherm 
30 P+D pro zajištění akumulace tepla. 
 V přízemí objektu a v prvním patře se dále nacházejí ocelové sloupy z uzavřeného 
profilu 200x200mm podpírající ocelové průvlaky v jednotlivých patrech, na kterých jsou 
položeny stropní konstrukce. 
 V atriu je navržena železobetonová stěna podpírající vyvýšenou zahrádku sloužící pro 
byt. Stěna má tloušťku 300mm a sloupy 300x300mm. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 Vodorovné konstrukce 
 Původní vodorovné konstrukce stropu jsou v objektu zastoupeny v minimální míře. 
Stropní konstrukce nad přízemím objektu se nedochovala. Zachovány jsou pouze stropní 
klenby v prostorách suterénu, které jsou v rámci rekonstrukce zachovány ve stejném tvaru a 
provedení. 
 Nové vodorovné konstrukce jsou nad přízemím objektu provedeny z ocelových 
profilů IPE 160 doplněnými železobetonovou deskou provedenou do ztraceného bednění 
z trapézového plechu. Nad prostorem prvního patra je strop také proveden z ocelových 
profilů IPE 160 a v části nad hlavním prostorem klubu doplněn o železobetonovou desku 
tloušťky 150mm z důvodu splnění akustický požadavků v návaznosti provozu kavárny a bytu 
v podkroví. Nad prostorem salonku bude provedena pouze železobetonová deska v tloušťce 
180mm. 
 V přízemí objektu budou nad stávajícími i nově vytvořenými otvory oken v původním 
kamenném zdivu provedeny ocelové překlady z profilu IPE 160. Nad konstrukcí klenby ve 
stávajícím zdivu bude funkci překladu zajišťovat ztužující železobetonový věnec, který bude 
v tomto místě obsahovat větší míru vyztužení, případně rozšířen dle požadavků statika. 
Železobetonový věnec bude stejným způsobem plnit funkci překladu také nad otvory 



v novém cihelném zdivu. Nad okny v prostorách hygienického zázemí v přízemí a nad vnitřní 
nosnou stěnou v prvním patře budou provedeny keramické překlady Porotherm KP7. 
 V prvním patře budou provedeny překlady z ocelových profilů HE140M umístěných 
mezi nosnými sloupy skeletu. 
 Dále budou v prvním i druhém patře provedeny ocelové průvlaky z profilu HE200M 
podepírající konstrukci stropu. 
 Konstrukce vyvýšené zahrádky v atriu bude provedena jako železobetonová deska 
tloušťky 200mm, která bude podepírána železobetonovými sloupy v atriu a průvlakem v 
konstrukci obvodových stěn v prvním patře, na který bude napojena pomocí prvků pro 
přerušení tepelného mostu – nosníky ISOKORB, které budou k ocelovému průvlaku 
přivařeny. 
  Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 Konstrukce schodiště a výtahy 
 V objektu se nachází schodiště do suterénu, které však nesplňuje požadavky na 
podchodnou a průchodnou výšku, z tohoto důvodu bude schodiště vybouráno a nahrazeno 
novým železobetonovým schodištěm. Schodiště je navrženo v místě původního schodiště, 
ale je posunuto směrem do otevřeného prostoru přízemí a díky tomu je v místě průchodu 
níže a tím pádem splňuje normové požadavky. Původní schodiště do prvního patra nebylo 
dochováno. 
 V objektu se dále budou nacházet dvě schodiště. První zajišťující komunikaci uvnitř 
provozu klubu, které bude provedeno jako dvouramenné ocelové samonosné, kdy nosnou 
funkci schodnic bude zajišťovat zábradlí, které bude provedeno z ocelového provrtávaného 
plechu. Schodiště bude umístěno v hlavním prostoru klubu a bude navazovat na galerii 
v druhém patře. Druhé schodiště bude umístěno ve dvoře. Bude sloužit pouze jako přístup 
do podkrovního bytu. Jedná se také o ocelové zakřivené trojramenné schodiště, provedení 
stupnic bude z ocelového profilovaného plechu, funkci schodnic bude nahrazovat ocelové 
zábradlí jdoucí po obvodu schodiště a pro zajištění stability a únosnosti bude schodiště 
podepřeno ocelovými sloupky z uzavřeného profilu 80x160mm. 
 V prostoru klubu se dále bude nacházet hydraulický výtah od společnosti VOTO Plzeň. 
Jedná se o typ výtahu s možností umístění strojovny mimo výtahovou šachtu do vzdálenosti 
až 10m. Díky tomu je možné docílit minimální prohlubně pod výtahem v nejnižším patře 
(200mm), což je v tomto případě velmi žádoucí, jelikož se výtah nachází nad sklepními 
prostory. Strojovna výtahu bude umístěna v samostatné místnosti v suterénu. 
 Střešní konstrukce 
 Původní střešní konstrukce nejsou v objektu dochovány. Došlo k jejich zřícení vlivem 
chátrání objektu, jelikož byl dlouhodobě neobýván a neudržován. 
 Nové zastřešení objektů bude částečně zajištěno plochou a částečně sedlovou 
střechou. Plochá střecha se nachází přibližně nad třetinou původní částí objektu u ulice Malá 
Františkánská. Plochá střecha je navržena pochozí s keramickou dlažbou osazenou na 
terčích. Je provedena dle skladby střech DEKROOF 10-B. Spád střešních rovin je 2%. 
Vyspádování bude provedeno z poloviny směrem do dvora, kde bude odvodnění zajištěno 



podokapním žlabem a druhá polovina půjde směrem k atice směřující k ulici Malá 
Františkánská, kde bude voda odvedena střešní vpustí do střešního svodu vedoucího 
v instalační šachtě. 
 Sedlová střecha je navržena jako ocelový krov se sklonem 30-40°. Krokve budou 
provedeny z ocelových profilů IPE180 s výplní z izolace z dřevovláknitých desek. Kotvení 
krokví bude provedeno šroubovými spoji na ocelový průvlak pomocí kotevních desek. 
V horní části bude konstrukce krovu doplněna o ocelové kleštiny, které jsou z estetického 
hlediska navrženy z uzavřených profilů 60x120mm. K zajištění stability bude konstrukce 
opatřena ztužidly v místě spoje kleštin a krokví a dále pomocí několika šikmých ztužidel mezi 
krokvemi. Střešní krytina je navržena z falcovaného plechu Lindab SEAMLINE – RAL 7040. 
Odvodnění šikmé střechy bude v části směřující k silnicím provedeno nástřešními žlaby, které 
budou odvedeny střešními svody vedoucími navrženými instalačními šachtami. V části 
směřující do dvora bude odvodnění zajištěno podokapními žlaby a střešními svody vedoucími 
na fasádě objektu. Na střeše budou umístěny sněhové zachytávače nad a pod úrovní 
střešního světlíku, aby bylo zabráněno padání sněhu do ulice. 
 Návrh dále řeší realizaci zastřešení atria. Při tomto řešení byla zvolena zelená střecha, 
která bude přístupná pouze z podkrovního bytu. Nosnou konstrukcí této střechy bude 
stropní železobetonová deska tloušťky 200mm. Vyspádování bude provedeno pomocí 
lehčeného keramzit betonu v minimální tloušťce 40mm. Odvodnění bude skrz střešní vpusti 
do střešních svodů vedených na fasádě objektu. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 Komínové těleso 
 Komínové těleso bude sloužit pro odtah spalin z kondenzačního plynového kotle 
umístěného v technické místnosti v severní části stavby. V návrhu je uvažováno s nerezovým 
komínem umístěným v instalační šachtě v severní části objektu. 
 Příčky a dělící konstrukce 
 V objektu se nenacházejí žádné původní příčky ani dělící konstrukce. 
 Nové příčky v celém objektu jsou navrženy ze sádrokartonu, tloušťky 125mm s výplní 
tepelnou izolací steico flex. 
 Povrchové úpravy 
 Stávající stav objektu dochovává omítky v minimální míře a v značně znehodnoceném 
stavu, takže není možné přesně určit dobové zařazení původních omítek.  
 Nové provedení povrchových úprav řeší v exteriéru dva druhy povrchu. Jedním bude 
zachování a pouze přespárování kamenného zdiva v severní části objektu směrem do ulice 
Malá Františkánská a zbylá část objektu bude tvořena štukovou omítkou bílé barvy. V části 
nově vzniklých konstrukcí bude kamenné zdivo nahrazeno kamenným obkladem stejného 
charakteru. Vnitřní omítky budou tvořeny vápenocementovou omítkou. V hygienických 
prostorách a technickém zázemí objektu jsou navrženy keramické obklady od firmy ROKO, 
v hlavním sále je pak navržen ocelový obklad se samonosnou konstrukcí. V prostorách 
hygienického zázemí je dále navržen zavěšený sádrokartonový podhled. 
  



 Podlahy 
 Původní konstrukce podlah nebyly dochovány, veškeré podlahové konstrukce budou 
provedeny nově. 
 Návrh uvažuje s podlahovým vytápěním uloženým do systémových desek 
GABOTHERM a zalitím samonivelačním cementovým potěrem CEMFLOW ve všech 
prostorách objektu včetně podkrovního bytu. Nášlapnou vrstvu ve většině objektu budou 
tvořit dřevěné palubky a v hygienickém a technickém zázemí to bude keramická dlažba. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 Izolace 
 Největším problémem objektu je vytvoření dodatečné hydroizolace spodní části 
stavby. V suterénu stavby dojde k podřezání zdiva pomocí pily a následnému vložení 
hydroizolace Junifol HDPE, na kterou bude po provedení podkladní betonové desky navařena 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40. Spáry vzniklé po 
podřezání zdiva budou následně zainjektovány pro zajištění těsnosti. V prostorách suterénu 
bude dále provedena dodatečná hydroizolace v podobě rubové injektáže stávajícího zdiva. 
V přízemních prostorách bude stávající zdivo podřezáno diamantovým lanem a doplněno o 
hydroizolaci Junifol HDPE, na kterou bude po provedení podkladní betonové desky navařena 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40. Spáry vzniklé po 
podřezání zdiva budou následně zainjektovány pro zajištění těsnosti. 
 Hydrizolace na nově provedené podkladní betonové desce a pod nově vyzděnými 
konstrukcemi bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40. 
 V místě podřezání zdiva v přízemí objektu, kde dojde ke styku stěny s okolním 
terénem bude provedena hydroizolační stěrka pod omítkou pro zabránění pronikání vlhkosti. 
 Teplené izolace jsou v objektu v maximální míře řešeny z dřevovláknitých desek 
STEICO, pouze u nově vybudované železobetonové stěny v suterénu a u soklu ve styku 
s terénem je navržen extrudovaný polystyren. 
 Původní zdivo bude zaizolováno vnitřním zateplovacím systémem LINITHER PAR SIL. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 Truhlářské práce 
 Původní okna i dveře nejsou dochovány. 
 V návrhu jsou v maximální míře navržena hliníková okna s izolačním dvojsklem. Do 
vstupního portálu je navrženo atypické řešení vstupních dveří, které jsou tvořeny hliníkovým 
rámem a z větší části jsou prosklené izolačním dvojsklem. Jsou navrženy jako dvoukřídlové. 
V pevném křídle bude rám doplněn o hliníkový plech ve stejné barvě, s vyřezaným názvem 
klubu a umístěným osvětlením nápisu pomocí led diodového pásku. Podobné zasklení bude 
provedeno i v portálu směřujícím do dvora, ale zde nebude doplněn název klubu. Dalším 
atypickým prvkem je prosklení průčelí vstupu do podkrovního bytu, které bude provedeno 
z hliníkových profilů s výplní izolačním dvojsklem. Ve střešní rovině jsou navrženy kyvná okna 
od společnosti VELUX. Dalším atypickým řešením je vytvoření střešního světlíku 
prosvětlujícího hlavní prostory klubu. Jedná se konstrukci z hliníkového rámu s fixním 
zasklením, které jsou doplněny o výklopná okna na dálkové ovládání. Tento světlík plní funkci 



prosvětlení a odvětrání objektu. Nové dveřní výplně otvorů budou plné s ocelovými 
zárubněmi. 
 Klempířské práce 
 V objektu se nenachází stávající klempířské prvky. 
 Nové prvky oplechování střechy, atiky a venkovních parapetů budou provedeny 
z pozinkovaného plechu. Odvodnění střešní roviny je navrženo pomocí nástřešního a 
podokapního žlabu z pozinkovaného plechu průměru 150mm, střešní svody jsou navrženy 
rovněž z pozinkovaného plechu průměru 100mm. 
 Zámečnické práce 
 Většina zámečnických konstrukcí navržených v objektu je tvořena z pozinkovaného 
plechu s černým nátěrem. Jedná se zejména o konstrukce zábradlí a vnitřního schodiště 
spojující přízemí s prvním patrem v prostorách klub. Ocelová předstěna, oddělující zádveří a 
hlavní prostor klubu, bude provedena z ocelového plechu s vyřezávanými otvory. Venkovní 
točité schodiště se stupnicemi z profilovaného plechu bude podepíráno ocelovými sloupky 
z uzavřených svařovaných profilu 80x160mm. V úrovni střešní roviny se bude nacházet 
viditelný ocelový krov, který dotváří charakter střešní roviny. Bude proveden z uzavřených 
ocelových profilů z pozinkované oceli. K terase u podkroví povede ocelové přímé venkovní 
schodiště se stupnicemi z profilovaného plechu. 
 Pro uzavření průchodu byla navržena atypická ocelová brána z uzavřených 
pozinkovaných profilů – viz. Složka D – architektonický detail. 
 c) mechanická odolnost a stabilita 
 Stavba je navržena tak aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 
veškerých konstrukcí daného provozu. Budou použity běžné materiály pro zajištění tuhosti 
objektu. V rámci přípravy projektu bude proveden průzkum stávajících základů z hlediska 
jejich únosnosti a případně bude provedena sanace základů dle návrhu statika. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 V objektu budou instalována dvě technická zařízení. Prvním bude hydraulický výtah 
od společnosti VOTO Plzeň. Jedná se o variantu s minimální prohlubní, z důvodu umístění 
nad sklepními prostory a se strojovnou umístěnou do vzdálenosti 10m. Strojovna bude 
umístěna v suterénu v samostatné místnosti. Druhým zařízením bude vzduchotechnická 
jednotka Duplex-S, zajišťující větrání v suterénu, kde není možné zajistit přirozené větrání. 
Odvod a přívod vzduchu bude řešen z atria objektu. 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Není součástí dokumentace. Bude vypracována samostatná zpráva pro požárně 
bezpečnostní řešení. 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
 Není součástí dokumentace. Bude vypracována samostatná příloha – energetický 
průkaz náročnosti budovy. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Stavba bude splňovat veškeré hygienické požadavky na stavby. Výtápění objektu 
bude teplovodní a bude jej zajišťovat plynový kondenzační kotel. Větrání v objektu bude 



prováděno primárně přirozeně okny, pouze v suterénu objektu je navržená vzduchotechnika. 
Dále je uvažováno s odvětráním hygienického zázemí pomocí potrubních ventilátorů. 
Z hlediska provozu je v objektu navrženo zázemí pro zaměstnance s šatnou, vlastním WC a 
sprchou. Pro návštěvníky bude sloužit hygienické zázemí ve všech třech patrech, v přízemí 
bude také umístěno WC pro imobilní a úklidová místnost. 
 Objekt nebude svým provozem působit škodlivě na své okolí. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 Na stavebním pozemku bylo provedeno měření radonu (viz. Protokol stanovení 
radonového indexu pozemku), kterým bylo zjištěno, že naměřený radonový index pozemku 
je střední a naměřené hodnoty jsou v mezích od 20 do 70 kBq/m3(dle tabulky pro stanovení 
radonového indexu pozemku podle objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a 
plynopropustnosti zemin). Podle § 6 odst. 4 zákona č.18/1997 Sb. Ve znění pozdějších 
předpisů musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického 
podloží. Pro zabránění pronikání radonu z podloží bude stavba izolována hydroizolačními 
modifikovanými asfaltovými pásy ICOPAL FOALBIT AL S40, provedenými ve dvou vrstvách 
kolmo na sebe. Zvolené asfaltové pásy splňují požadavky na protiradonovou ochranu. 
Hydroizolace bude provedena specializovanou firmou pro zajištění správného provedení 
včetně správného zaizolování prostupů podkladní betonovou deskou a tedy i hydroizolací a 
díky tomu bude zabráněno pronikání radonu do objektu. Zvolené asfaltové pásy mohou být 
nahrazeny jiným produktem dle nabídky trhu a možností investora, ale musí být zachována 
protiradonová ochrana. 
 V prostorách suterénu není možné zajistit tak kvalitní hydroizolační řešení jako 
v horní části stavby, také proto je v těchto prostorách navrženo nucené větrání, které zajistí 
případné odvětrávání radonu z těchto prostor. 
 b) ochrana před bludnými proudy 
 Není předmětem dokumentace. 
 c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Není předmětem dokumentace. 
 d) ochrana před hlukem 
 Není v projektu řešeno. Objekt se nachází v klidné lokalitě. 
 e) protipovodňová opatření 
 Není v projektu řešeno. Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení objektu na technickou infrastrukturu 
 K objektu bude vybudována nová elektrická přípojka NN, která bude přivedena 
z podzemního vedení v ulici Malá Františkánská kabely AYKYz 4 x 16 mm2 do rozvodné a 
pojistkové skříně, které budou umístěny na fasádě objektu v průchodu za ocelovou bránou. 
Vedení kabelu bude umístěno v zemi a poté pod omítkou, délka kabelu bude přibližně 1,5m. 
Elektroinstalace z nového elektroměrového rozvaděče se napojí kabelem CYKY 4Bx6 na 
rozvaděč objektu. Rozvaděč, v provedení plast, na zdi v místnosti č. 112, bude obsahovat 



jistič 3x25A, jističe pro osvětlení, zásuvky 230V, zásuvku 400V. Místo napojení určí majitel 
sítě E.ON Česká Republika s.r.o., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo. 
 Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád. Bude provedena 
z trubek HDPE DN50. Přípojka bude vedena skrz základový pas v chráničce a dále pod 
podkladní deskou a v místnosti 112 bude vyvedena skrz podkladní desku. Délka přípojky je 
přibližně 3m. Vodoměr bude umístěn na fasádě v průchodu a dílčí vodoměry budou 
umístěny v místnosti 112 a v podkrovním bytě v místnosti 301. Místo napojení určí majitel 
vodovodu Vodárenská a.s. Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo. 
 Kanalizační přípojka je navržena z plastového kanalizačního potrubí PVC DN 125 
(D125 x 3,0). Veškeré potrubí bude spojováno hrdlovými spoji s integrovanými těsnícími 
kroužky. Napojení na jednotnou veřejnou kanalizaci bude v ulici Klácelova. Napojení bude 
provedeno jádrovým vývrtem. Místo napojení určí majitel kanalizace Vodárenská a.s. 
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo. 
 Plynovodní nízkotlaká přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR11 dle ČSN 
EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající nízkotlaký plynovodní řád 
z oceli z ulice Malá Františkánská. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na fasádě v průchodu. 
Místo napojení určí majitel plynovodu RWE – Znojmo, Horní náměstí 3561/14, 669 02 
Znojmo. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 a) popis dopravního řešení 
 V rámci pozemku nejsou řešeny žádné nové stavby dopravního charakteru. 
 b) napojení na dopravní infrastrukturu 
 Objekt bude přístupný po ulici Klácelova ve vlastnictví města Znojmo. 
 c) doprava v klidu 
 Parkování u objektu není z technických a prostorových možností reálné, proto je 
uvažováno s parkováním na Václavském náměstí, případně na záchytném parkovišti v areálu 
SOU a SOŠ, Přímětická 50. 1 stání je uvažováno pro podkrovní byt a 2 stání pro zaměstnance 
klubu. U návštěvníků není primárně uvažováno s dopravou automobily, v případě potřeby 
budou využívat výše zmíněná parkoviště. 
 d) pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem dokumentace. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících stavebních úprav 
 a) terénní úpravy 

Není předmětem dokumentace. 
 b) použité vegetační prvky 

Není předmětem dokumentace. 
 c) biotechnická opatření 

Není předmětem dokumentace. 
 



B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 
 a) vliv objektu na životní prostředí 
 Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, jelikož se v dané lokalitě nijak 
nezmění jeho stávající využití. 
 b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Stavba nijak neovlivní přírodu v dané lokalitě, jelikož se jedná o hustou městskou 
zástavbu a zeleň se v této oblasti nenachází. 
 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
 Není předmětem dokumentace. 
 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
 Není předmětem dokumentace. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Objekt nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
 Potřebný materiál bude zajištěn dle volby investora a potřebná média k výstavbě 
budou zajištěna z vybudování přípojek. 
 b) odvodnění staveniště 
 Není předmětem dokumentace. 
 c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 
 Objekt bude přístupný po ulici Klácelova ve vlastnictví města Znojmo. 
 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní objekty ani pozemky. Ke stavbě 
bude využita parcela č. 152/1 ve vlastnictví investora. 
 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
 Hlavním cílem navržené rekonstrukce je zachovat obvodové zdivo směrem k ulicím 
Klácelova a Malá Františkánská. Zbylé konstrukce v přízemí objektu budou z důvodu 
stavebně technického stavu vybourány a obvodové zdivo znovu vyzděno původním 
půdoryse. Pouze přístavba v severní části dvora bude zbourána bez obnovy, jelikož se jedná 
o historicky nehodnotnou část objektu. V rámci rekonstrukce budou vytvořený ve zdivu nové 
otvory a některé části otvorů budou dozděny. Dále v objektu dojde k přezdění koruny 
zachovaného zdiva a vytvoření nového ztužujícího betonového věnce.  
 V maximální možné míře budou zachovány sklepní prostory, kde pouze dojde 
k vytvoření nových podlahových ploch s hydroizolací a stávající zdivo bude opatřeno rubovou 
injektáži.  



 V rámci přípravy projektu bude proveden podrobný průzkum jednotlivých konstrukcí 
pro zhodnocení únosnosti zachovávaného zdiva. 
 f) maximální zábory pro staveniště 
 Není předmětem dokumentace. 
 g) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
 V rámci realizace budou vznikat běžné odpady a jejich likvidace bude zajištěna 
vývozem do nejbližšího sběrného dvora. 
 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin 
 Není předmětem dokumentace. 
 i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při výstavbě nebude nijak ohroženo životní prostředí. 
 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
 Při provádění stavby budou dodrženy základní právní předpisy bezpečnosti práce. 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby vyžadující bezbariérový přístup. 
 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Není předmětem projektu. 
 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
 Není předmětem projektu. 
 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 Výstavba začne vybouráním stávajících konstrukcí určených k demolici, vyčištění 
prostorů v suterénu. Dále bude provedena sanace stávajících základů a svislých nosných 
konstrukcí v suterénu, následně podřezání zdiva v suterénu a v prostorách přízemí a vložení 
dodatečné hydriozolace Junifol HDPE. Poté budou provedeny nové základové konstrukce a 
podkladní betonové desky v objektu včetně jejich zaizolování asfaltovými pásy. Dále bude 
provedeno přezdění koruny stávajícího zdiva, vyzdění nových stěn v přízemí a provedení 
nového železobetonového ztužujícího věnce. Poté bude pokračovat stavba prvního patra a 
podkroví. 
 Odhadovaná doba výstavby je 14 měsíců se pravděpodobným zahájením v roce 2014. 
 
V Brně dne 3. 2. 2013                 Jakub Kos 
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1. Účel stavby 
 Projekt řeší obnovu a dostavbu domu na stavbu se smíšenou funkcí kavárenského 
provozu s bydlením. Z větší části budou prostory využity pro kavárenský provoz klubu, který 
se bude nacházet v suterénu, v přízemí a v prvním patře. Pouze prostory podkroví budou 
složit jako samostatný byt. 
 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
 Navržené řešení doplňuje objekt o zborcené zdivo, přidává druhé patro a obytné 
podkroví. Je zachováno obvodové zdivo objektu přilehající k okolním silnicím, které pochází 
z gotiky. Renesanční přístavby ve dvoře a vnitřní zdivo bude z větší části odstraněno. 
Navržené řešení zachovává gotický portál směřující do ulice Malá Františkánská, který bude 
využit pro hlavní vstup do klubu. Výraznější změna v budově se týká hranice se sousedním 
objektem č. 121 na ulici Malá Františkánská, kde bude styčná stěna v prvním patře odsunuta 
od sousedního objektu a tím bude vytvořen průchod a boční vstup do zázemí provozu a 
přístup k samostatnému schodišti vedoucímu do podkrovního bytu. 
 V exteriéru je stavba pojata velmi jednoduše a čistě za použití kombinace viditelného 
kamenného zdiva a bílé štukové omítky. Výraznější řešení je použito v interiéru, kde 
obvodové stěny v prostoru filmového klubu budou opatřeny vnitřním obkladem 
z provrtávaného plechu, za kterým bude umístěno osvětlení, tento prvek v interiéru 
navozuje pocit hvězdné oblohy. Z důvodu navrženého provozu filmového klubu nebudou 
v druhém podlaží umístěna klasická okna, ale na místo toho budou ve střešní rovině 
provedena pásová okna, zajišťující částečné horní prosvětlení, ale hlavně přirozené větrání 
v objektu. Absence oken v průčelí prvního patra bude nahrazena atikami hlubokými 40mm 
zařezanými do tepelné izolace. Tyto plochy mohou být využity pro prezentační účely klubu. 
 Dalším výrazným prvkem je řešení atria, kde se bude nacházet zakřivené schodiště 
pro podkrovní byt. Toto schodiště povede na vyvýšenou zahrádku bytu. Podkrovní byt bude 
vytvořen pouze nad částí stavby, část je ponechána jako terasa. Pro zachování rázu střechy 
bude na terase proveden otevřený ocelový krov, který střešní rovinu dotváří. 
 
 Hlavní vstup do objektu bude skrz gotický portál v blízkosti nároží z ulice Malá 
Františkánská. Za vstupem je navržena zástěna z ocelového provrtávaného plechu ve 
stejném charakteru jako obložení stěn, která částečně nahrazuje zádveří. Za touto částí se 
bude nacházet otevřený prostor procházející přes dvě podlaží, který bude sloužit jako klub a 
má kavárenský charakter. Dispozice bude v této části maximálně otevřená, bude odtud 
přístup do sklepních prostor, kde je navržen taneční klub se svým vlastním hygienickým 
zázemím. Dále bude po vnitřním schodišti možný přístup do druhého podlaží, kde se bude 
nacházet galerie nabízející další prostory pro sezení. Toto řešení je zvoleno s ohledem na 
maximální využití prostoru při filmové projekci. Do druhého patra také povede výtah 
umístěný u hygienického zázemí objektu, které se bude nacházet v části u ulice Klácelova. 
Zde také bude umístěn bar a jeho zázemí. Tato část se opakuje i ve druhém podlaží, pouze 
bez WC pro imobilní a úklidové místnosti. V části nad sklepním prostorem, a tedy u ulice 



Malá Františkánská, bude umístěno zázemí provozu v podobě technické místnosti, šatny s 
hygienickým zázemím, skladu a vstup do této části objektu. V druhém podlaží se v těchto 
prostorách bude nacházet hudební salónek. 
 Podkrovní byt je řešen velmi jednoduše, je zde jeden otevřený prostor kuchyně s 
obývacím pokojem, dále ložnice, jeden pokoj, samostatné WC a koupelna, ve které je také 
prostor pro kotel zajišťující vytápění a ohřev teplé vody v bytě. 
 Z hlediska technologie výstavby se nejedná o složitý objekt, budou použity klasické 
postupy výstavby. 
 
Základní informace o stavbě:  
 Výměra pozemku:  293,62 m2 
 Zastavěná plocha:  214,48 m2 
 Užitná plocha:  473,09 m2  
 Obestavěný prostor:  2378,15 m3 
 Výška hřebene:  11,37 m 
 
3. Bezbariérové užívání stavby 
 V rámci rekonstrukce je bezbariérový přístup řešen s ohledem na možnosti stavby. 
Vstup do objektu je téměř v úrovni terénu, v objektu bude instalován výtah zajišťující 
komunikaci mezi přízemím a prvním patrem. Bezbariérový přístup nebude zajištěn do 
suterénu z důvodu charakteru navržených prostor a do podkrovního bytu, kam povede 
pouze schodiště umístěné v atriu stavby. V přízemí je navrženo WC pro imobilní. 
 
4. Konstrukční a stavebně technické řešení 
 Jedná se o poměrně malý objekt, jehož hlavní tvar vychází z původního tvaru domů 
umístěných na parcele. V rámci dispozičního řešení budou prostory v přízemí vyčištěny od 
nevyhovujících konstrukcí a budou doplněny o prostory potřebné k provozu, jako je 
technické a hygienické zázemí. Jelikož byl objekt po dlouhou dobu neobýván a neudržován, 
došlo k výraznému poškození velké části stavebních konstrukcí. Nedochovalo se zastřešení 
ani stropní konstrukce a částečně došlo i ke zborcení obvodového zdiva v části u ulice 
Klácelova. V lepším stavu byly zachovány sklepní prostory, ve kterých je nutné pouze 
odstranit nános odpadků a vybudovat nové podlahy. Po úpravě a doplnění stávajících 
konstrukcí v přízemí bude realizována nová stropní konstrukce a dále stavba prvního patra a 
podkroví z ocelového skeletu s výplní tepelnou izolací, aby došlo k minimalizaci zatížení 
stávajícího zdiva.  
Výškové osazení:  0,000 = 292,500 m n.m. 
 
4.1 Zemní práce 
 V rámci realizace stavby budou provedeny převážně výkopy v podobě výkopových rýh 
pro základy venkovní železobetonové zdi v přízemí, pod sloupky vynášející schodiště v atriu a 
pod ocelové sloupy ve vnitřních prostorách domu. Výraznější zásah do zeminy bude 



proveden v místech pod vybouranou přístavbou v prostorách atria. Bude zde vytvořen výkop 
pro vybudování nové železobetonové stěny v suterénu a její základy. V případě potřeby bude 
část výkopu směrem k sousedním objektům doplněna v průběhu výstavby o pažení. 
Podzemní voda se v prostorách výkopu nepředpokládá. V případě jejího výskytu bude výkop 
doplněn o drenážní systém. 
 
4.2 Základové konstrukce 
 Z převažující části budou využívány stávající kamenné základy pod původními 
stěnami. Hloubka a jejich provedení vychází pouze z předpokladu a pro zjištění přesných 
hodnot bude zapotřebí důkladnějšího průzkumu. Dále bude v rámci přípravy projektu 
proveden průzkum stávajících základů z hlediska jejich únosnosti a případně bude provedena 
sanace základů dle návrhu statika.  
 Nové základové konstrukce v prostorách přízemí jsou v podobě základových pasů pod 
venkovní železobetonovou zdí v šířce 500mm a hloubce 1100mm, pod sloupky vynášejícími 
schodiště umístěné v atriu objektu o šířce 300mm a hloubce 1100mm, dále je zde vytvořena 
jedna železobetonová patka o rozměrech 900x900mm a hloubce 1200mm a doplnění 
základu ke stávajícímu zdivu o hloubce 1200mm pod nosné ocelové sloupky v objektu. 
V prostorách suterénu bude vytvořen základový pás o šířce 500mm a hloubce 800mm. Nad 
tímto základem bude provedena železobetonová stěna doplňující prostor suterénu. 
 V místě křižování základových pasů a patek se sítí podzemních chodeb znojemského 
podzemí bude provedeno ztužení kleneb pomocí železobetonového límce, případně po 
dohodě se statikem bude provedeno přenesení základů do únosnější zeminy, například 
pomocí mikropilot. 
 Nad veškerými stávajícími základy pokračuje kamenné zdivo ve stejné tloušťce, jako 
je proveden základ. 
  
4.3 Svislé nosné konstrukce 
 Stávající nosné zdivo je provedeno jako kamenné zdivo v tloušťce 630-850mm. 
 Nové nosné konstrukce v prostorách přízemí budou vyzděny z keramických tvárnic 
Porotherm 30 P+D doplněných o 140mm tepelné izolace z dřevovláknitých desek STEICO. 
Tyto stěny budou provedeny v prostorách u ulice Klácelova, kde se stávající zdivo 
nedochovalo a dále z důvodu špatného technického stavu nahradí obvodové stěny směřující 
do atria a odsunutou stěnu v prostoru průchodu přístupného z ulice Malá Františkánská. 
Nosná stěna přiléhající k objektu č.p. 120 bude dilatována. Navázání nového zdiva bude 
provedeno pomocí kapes do stávajícího kamenného zdiva. 
 Svislé nosné konstrukce v prvním patře a podkroví budou provedeny převážně 
z ocelového skeletu z profilů IPE 160 s výplní tepelnou izolací v podobě dřevovláknitých 
desek. Pouze jedna stěna v prvním patře bude provedena z keramických tvárnic Porotherm 
30 P+D pro zajištění akumulace tepla. 



 V přízemí objektu a v prvním patře se dále nacházejí ocelové sloupy z uzavřeného 
profilu 200x200mm podpírající ocelové průvlaky v jednotlivých patrech, na kterých jsou 
položeny stropní konstrukce. 
 V atriu je navržena železobetonová stěna podpírající vyvýšenou zahrádku sloužící pro 
byt. Stěna má tloušťku 300mm a sloupy 300x300mm. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 
4.4 Vodorovné konstrukce 
 Původní vodorovné konstrukce stropu jsou v objektu zastoupeny v minimální míře. 
Stropní konstrukce nad přízemím objektu se nedochovala. Zachovány jsou pouze stropní 
klenby v prostorách suterénu, které jsou v rámci rekonstrukce zachovány ve stejném tvaru a 
provedení. 
 Nové vodorovné konstrukce jsou nad přízemím objektu provedeny z ocelových 
profilů IPE 160 doplněnými železobetonovou deskou provedenou do ztraceného bednění 
z trapézového plechu. Nad prostorem prvního patra je strop také proveden z ocelových 
profilů IPE 160 a v části nad hlavním prostorem klubu doplněn o železobetonovou desku 
tloušťky 150mm z důvodu splnění akustický požadavků v návaznosti provozu kavárny a bytu 
v podkroví. Nad prostorem salonku bude provedena pouze železobetonová deska v tloušťce 
180mm. 
 V přízemí objektu budou nad stávajícími i nově vytvořenými otvory oken v původním 
kamenném zdivu provedeny ocelové překlady z profilu IPE 160. Nad konstrukcí klenby ve 
stávajícím zdivu bude funkci překladu zajišťovat ztužující železobetonový věnec, který bude 
v tomto místě obsahovat větší míru vyztužení, případně rozšířen dle požadavků statika. 
Železobetonový věnec bude stejným způsobem plnit funkci překladu také nad otvory 
v novém cihelném zdivu. Nad okny v prostorách hygienického zázemí v přízemí a nad vnitřní 
nosnou stěnou v prvním patře budou provedeny keramické překlady Porotherm KP7. 
 V prvním patře budou provedeny překlady z ocelových profilů HE140M umístěných 
mezi nosnými sloupy skeletu. 
 Dále budou v prvním i druhém patře provedeny ocelové průvlaky z profilu HE200M 
podepírající konstrukci stropu. 
 Konstrukce vyvýšené zahrádky v atriu bude provedena jako železobetonová deska 
tloušťky 200mm, která bude podepírána železobetonovými sloupy v atriu a průvlakem v 
konstrukci obvodových stěn v prvním patře, na který bude napojena pomocí prvků pro 
přerušení tepelného mostu – nosníky ISOKORB, které budou k ocelovému průvlaku 
přivařeny. 
  Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 
4.5 Konstrukce schodiště a výtahy 
 V objektu se nachází schodiště do suterénu, které však nesplňuje požadavky na 
podchodnou a průchodnou výšku, z tohoto důvodu bude schodiště vybouráno a nahrazeno 
novým železobetonovým schodištěm. Schodiště je navrženo v místě původního schodiště, 



ale je posunuto směrem do otevřeného prostoru přízemí a díky tomu je v místě průchodu 
níže a tím pádem splňuje normové požadavky. Původní schodiště do prvního patra nebylo 
dochováno. 
 V objektu se dále budou nacházet dvě schodiště. První zajišťující komunikaci uvnitř 
provozu klubu, které bude provedeno jako dvouramenné ocelové samonosné, kdy nosnou 
funkci schodnic bude zajišťovat zábradlí, které bude provedeno z ocelového provrtávaného 
plechu. Schodiště bude umístěno v hlavním prostoru klubu a bude navazovat na galerii 
v druhém patře. Druhé schodiště bude umístěno ve dvoře. Bude sloužit pouze jako přístup 
do podkrovního bytu. Jedná se také o ocelové zakřivené trojramenné schodiště, provedení 
stupnic bude z ocelového profilovaného plechu, funkci schodnic bude nahrazovat ocelové 
zábradlí jdoucí po obvodu schodiště a pro zajištění stability a únosnosti bude schodiště 
podepřeno ocelovými sloupky z uzavřeného profilu 80x160mm. 
 V prostoru klubu se dále bude nacházet hydraulický výtah od společnosti VOTO Plzeň. 
Jedná se o typ výtahu s možností umístění strojovny mimo výtahovou šachtu do vzdálenosti 
až 10m. Díky tomu je možné docílit minimální prohlubně pod výtahem v nejnižším patře 
(200mm), což je v tomto případě velmi žádoucí, jelikož se výtah nachází nad sklepními 
prostory. Strojovna výtahu bude umístěna v samostatné místnosti v suterénu. 
 
4.6 Střešní konstrukce 
 Původní střešní konstrukce nejsou v objektu dochovány. Došlo k jejich zřícení vlivem 
chátrání objektu, jelikož byl dlouhodobě neobýván a neudržován. 
 Nové zastřešení objektů bude částečně zajištěno plochou a částečně sedlovou 
střechou. Plochá střecha se nachází přibližně nad třetinou původní částí objektu u ulice Malá 
Františkánská. Plochá střecha je navržena pochozí s keramickou dlažbou osazenou na 
terčích. Je provedena dle skladby střech DEKROOF 10-B. Spád střešních rovin je 2%. 
Vyspádování bude provedeno z poloviny směrem do dvora, kde bude odvodnění zajištěno 
podokapním žlabem a druhá polovina půjde směrem k atice směřující k ulici Malá 
Františkánská, kde bude voda odvedena střešní vpustí do střešního svodu vedoucího 
v instalační šachtě. 
 Sedlová střecha je navržena jako ocelový krov se sklonem 30-40°. Krokve budou 
provedeny z ocelových profilů IPE180 s výplní z izolace z dřevovláknitých desek. Kotvení 
krokví bude provedeno šroubovými spoji na ocelový průvlak pomocí kotevních desek. 
V horní části bude konstrukce krovu doplněna o ocelové kleštiny, které jsou z estetického 
hlediska navrženy z uzavřených profilů 60x120mm. K zajištění stability bude konstrukce 
opatřena ztužidly v místě spoje kleštin a krokví a dále pomocí několika šikmých ztužidel mezi 
krokvemi. Střešní krytina je navržena z falcovaného plechu Lindab SEAMLINE – RAL 7040. 
Odvodnění šikmé střechy bude v části směřující k silnicím provedeno nástřešními žlaby, které 
budou odvedeny střešními svody vedoucími navrženými instalačními šachtami. V části 
směřující do dvora bude odvodnění zajištěno podokapními žlaby a střešními svody vedoucími 
na fasádě objektu. Na střeše budou umístěny sněhové zachytávače nad a pod úrovní 
střešního světlíku, aby bylo zabráněno padání sněhu do ulice. 



 Návrh dále řeší realizaci zastřešení atria. Při tomto řešení byla zvolena zelená střecha, 
která bude přístupná pouze z podkrovního bytu. Nosnou konstrukcí této střechy bude 
stropní železobetonová deska tloušťky 200mm. Vyspádování bude provedeno pomocí 
lehčeného keramzit betonu v minimální tloušťce 40mm. Odvodnění bude skrz střešní vpusti 
do střešních svodů vedených na fasádě objektu. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 
4.7 Komínové těleso 
 Komínové těleso bude sloužit pro odtah spalin z kondenzačního plynového kotle 
umístěného v technické místnosti v severní části stavby. V návrhu je uvažováno s nerezovým 
komínem umístěným v instalační šachtě v severní části objektu. 
 
4.8 Příčky a dělící konstrukce 
 V objektu se nenacházejí žádné původní příčky ani dělící konstrukce. 
 Nové příčky v celém objektu jsou navrženy ze sádrokartonu, tloušťky 125mm s výplní 
tepelnou izolací steico flex. 
 
4.9 Povrchové úpravy 
 Stávající stav objektu dochovává omítky v minimální míře a v značně znehodnoceném 
stavu, takže není možné přesně určit dobové zařazení původních omítek.  
 Nové provedení povrchových úprav řeší v exteriéru dva druhy povrchu. Jedním bude 
zachování a pouze přespárování kamenného zdiva v severní části objektu směrem do ulice 
Malá Františkánská a zbylá část objektu bude tvořena štukovou omítkou bílé barvy. V části 
nově vzniklých konstrukcí bude kamenné zdivo nahrazeno kamenným obkladem stejného 
charakteru. Vnitřní omítky budou tvořeny vápenocementovou omítkou. V hygienických 
prostorách a technickém zázemí objektu jsou navrženy keramické obklady od firmy ROKO, 
v hlavním sále je pak navržen ocelový obklad se samonosnou konstrukcí. V prostorách 
hygienického zázemí je dále navržen zavěšený sádrokartonový podhled. 
 
4.10 Podlahy 
 Původní konstrukce podlah nebyly dochovány, veškeré podlahové konstrukce budou 
provedeny nově. 
 Návrh uvažuje s podlahovým vytápěním uloženým do systémových desek 
GABOTHERM a zalitím samonivelačním cementovým potěrem CEMFLOW ve všech 
prostorách objektu včetně podkrovního bytu. Nášlapnou vrstvu ve většině objektu budou 
tvořit dřevěné palubky a v hygienickém a technickém zázemí to bude keramická dlažba. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 
4.11 Izolace 
 Největším problémem objektu je vytvoření dodatečné hydroizolace spodní části 
stavby. V suterénu stavby dojde k podřezání zdiva pomocí pily a následnému vložení 



hydroizolace Junifol HDPE, na kterou bude po provedení podkladní betonové desky navařena 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40. Spáry vzniklé po 
podřezání zdiva budou následně zainjektovány pro zajištění těsnosti. V prostorách suterénu 
bude dále provedena dodatečná hydroizolace v podobě rubové injektáže stávajícího zdiva. 
V přízemních prostorách bude stávající zdivo podřezáno diamantovým lanem a doplněno o 
hydroizolaci Junifol HDPE, na kterou bude po provedení podkladní betonové desky navařena 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40. Spáry vzniklé po 
podřezání zdiva budou následně zainjektovány pro zajištění těsnosti. 
 Hydrizolace na nově provedené podkladní betonové desce a pod nově vyzděnými 
konstrukcemi bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40. 
 V místě podřezání zdiva v přízemí objektu, kde dojde ke styku stěny s okolním 
terénem bude provedena hydroizolační stěrka pod omítkou pro zabránění pronikání vlhkosti. 
 Teplené izolace jsou v objektu v maximální míře řešeny z dřevovláknitých desek 
STEICO, pouze u nově vybudované železobetonové stěny v suterénu a u soklu ve styku 
s terénem je navržen extrudovaný polystyren. 
 Původní zdivo bude zaizolováno vnitřním zateplovacím systémem LINITHER PAR SIL. 
 Bližší specifikace skladeb viz výkres C-13 Výpis skladeb. 
 
4.12 Truhlářské práce 
 Původní okna i dveře nejsou dochovány. 
 V návrhu jsou v maximální míře navržena hliníková okna s izolačním dvojsklem. Do 
vstupního portálu je navrženo atypické řešení vstupních dveří, které jsou tvořeny hliníkovým 
rámem a z větší části jsou prosklené izolačním dvojsklem. Jsou navrženy jako dvoukřídlové. 
V pevném křídle bude rám doplněn o hliníkový plech ve stejné barvě, s vyřezaným názvem 
klubu a umístěným osvětlením nápisu pomocí led diodového pásku. Podobné zasklení bude 
provedeno i v portálu směřujícím do dvora, ale zde nebude doplněn název klubu. Dalším 
atypickým prvkem je prosklení průčelí vstupu do podkrovního bytu, které bude provedeno 
z hliníkových profilů s výplní izolačním dvojsklem. Ve střešní rovině jsou navrženy kyvná okna 
od společnosti VELUX. Dalším atypickým řešením je vytvoření střešního světlíku 
prosvětlujícího hlavní prostory klubu. Jedná se konstrukci z hliníkového rámu s fixním 
zasklením, které jsou doplněny o výklopná okna na dálkové ovládání. Tento světlík plní funkci 
prosvětlení a odvětrání objektu. Nové dveřní výplně otvorů budou plné s ocelovými 
zárubněmi. 
 
4.13 Klempířské práce 
 V objektu se nenachází stávající klempířské prvky. 
 Nové prvky oplechování střechy, atiky a venkovních parapetů budou provedeny 
z pozinkovaného plechu. Odvodnění střešní roviny je navrženo pomocí nástřešního a 
podokapního žlabu z pozinkovaného plechu průměru 150mm, střešní svody jsou navrženy 
rovněž z pozinkovaného plechu průměru 100mm. 
 



4.14 Zámečnické práce 
 Většina zámečnických konstrukcí navržených v objektu je tvořena z pozinkovaného 
plechu s černým nátěrem. Jedná se zejména o konstrukce zábradlí a vnitřního schodiště 
spojující přízemí s prvním patrem v prostorách klub. Ocelová předstěna, oddělující zádveří a 
hlavní prostor klubu, bude provedena z ocelového plechu s vyřezávanými otvory. Venkovní 
točité schodiště se stupnicemi z profilovaného plechu bude podepíráno ocelovými sloupky 
z uzavřených svařovaných profilu 80x160mm. V úrovni střešní roviny se bude nacházet 
viditelný ocelový krov, který dotváří charakter střešní roviny. Bude proveden z uzavřených 
ocelových profilů z pozinkované oceli. K terase u podkroví povede ocelové přímé venkovní 
schodiště se stupnicemi z profilovaného plechu. 
 Pro uzavření průchodu byla navržena atypická ocelová brána z uzavřených 
pozinkovaných profilů – viz. Složka D – architektonický detail. 
  
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
 Není součástí dokumentace. Bude vypracována samostatná příloha – energetický 
průkaz náročnosti budovy. 
 
6.  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Výstavba bude probíhat pod odborným dohledem a bude splňovat veškeré obecně 
platné předpisy a zákony ve stavebnictví. Dále bude dodavatel stavby po celou dobu 
výstavby respektovat veškerá ustanovení bezpečnosti práce na stavbě a manipulace 
s materiálem. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou neprodleně konzultovány 
s projektantem. Za svévolné změny v dokumentaci není projektant odpovědný. 
 
7.  Technika prostředí staveb 
 Vytápění:  
 Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem, na který bude napojeno 
podlahové vytápění provedené v celém objektu. Podkrovní byt bude mít vytápění zajištěno 
vlastním plynovým kotlem. 
 Ohřev teplé vody:  
 Ohřev teplé vody bude v rámci provozu klubu řešen zásobníkem teplé vody 
napojeným přes výměník na plynový kotel. Ohřev teplé vody v podkrovním bytu bude 
zajištěn průtokovým ohřívačem, který bude součástí kotle. 
 Vzduchotechnika:  
 Většina objektu počítá s přirozeným větráním. Pouze prostory suterénu budou 
opatřeny nuceným větráním, které bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka Duplex-S. 
prostory hygienického zázemí budou odvětrány pomocí potrubních ventilátorů.  
 Kanalizace:  
 Kanalizace v objektu bude odvedena skrz základy objektu směrem do ulice Klácelova. 
Odpadní vody z hygienického zázemí v suterénu budou odváděny pomocí přečerpávacích 
jednotek, jelikož se nacházejí pod úrovní veřejné kanalizační sítě. 



 Připojení objektu na technickou infrastrukturu: 
 K objektu bude vybudována nová elektrická přípojka NN, která bude přivedena 
z podzemního vedení v ulici Malá Františkánská kabely AYKYz 4 x 16 mm2 do rozvodné a 
pojistkové skříně, které budou umístěny na fasádě objektu v průchodu za ocelovou bránou. 
Vedení kabelu bude umístěno v zemi a poté pod omítkou, délka kabelu bude přibližně 1,5m. 
Elektroinstalace z nového elektroměrového rozvaděče se napojí kabelem CYKY 4Bx6 na 
rozvaděč objektu. Rozvaděč, v provedení plast, na zdi v místnosti č. 112, bude obsahovat 
jistič 3x25A, jističe pro osvětlení, zásuvky 230V, zásuvku 400V. Místo napojení určí majitel 
sítě E.ON Česká Republika s.r.o., Rooseveltova 8a, 669 02 Znojmo. 
 Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád. Bude provedena 
z trubek HDPE DN50. Přípojka bude vedena skrz základový pas v chráničce a dále pod 
podkladní deskou a v místnosti 112 bude vyvedena skrz podkladní desku. Délka přípojky je 
přibližně 3m. Vodoměr bude umístěn na fasádě v průchodu a dílčí vodoměry budou 
umístěny v místnosti 112 a v podkrovním bytě v místnosti 301. Místo napojení určí majitel 
vodovodu Vodárenská a.s. Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo. 
 Kanalizační přípojka je navržena z plastového kanalizačního potrubí PVC DN 125 
(D125 x 3,0). Veškeré potrubí bude spojováno hrdlovými spoji s integrovanými těsnícími 
kroužky. Napojení na jednotnou veřejnou kanalizaci bude v ulici Klácelova. Napojení bude 
provedeno jádrovým vývrtem. Místo napojení určí majitel kanalizace Vodárenská a.s. 
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo. 
 Plynovodní nízkotlaká přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR11 dle ČSN 
EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající nízkotlaký plynovodní řád 
z oceli z ulice Malá Františkánská. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na fasádě v průchodu. 
Místo napojení určí majitel plynovodu RWE – Znojmo, Horní náměstí 3561/14, 669 02 
Znojmo. 
 
 Bližší popis části techniky prostředí staveb bude provedena v samostatné 
dokumentaci Technika prostředí staveb. 
 
V Brně dne 3. 2. 2013                 Jakub Kos 
 



Závěr: 

Výsledkem práce je komplexní návrh obnovy a dostavby domu Malá Františkánská č. 121 ve Znojmě s 
provozem filmového a hudebního klubu a s bytem v obytném podkroví. V závislosti na prvotní studii 
objektu došlo vlivem konstrukčních a technických požadavků jen k nepatrným změnám v řešení 
objektu a díky tomu byl celkový koncept a navržené řešení zachováno v téměř nezměněné podobě. 
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Anotace práce Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním 

semestru 3. ročníku bakalářského studia. Úkolem byla obnova domu na ulici 
Malá Františkánská v centru města Znojma. Objekt, jehož historie sahá až 
do gotiky, byl dlouhodobě nevyužíván, což se podepsalo na jeho 
technickém stavu. V tuto chvíli se jedná spíše o ruiny, došlo ke zřícení 
střešní i stropní konstrukce a části obvodového zdiva. Nejzachovalejší části 
objektu jsou podzemní prostory, které jsou dochovány v původní podobě. 
Samotná stavba ve tvaru písmene L se nachází na průsečíku ulic Malá 
Františkánská a Klácelova a doplňuje zdejší hustou blokovou zástavbu. 
Hlavní myšlenkou návrhu bylo nalezení nového funkčního využití objektu – 
filmovým a hudebním klubem doplněným o podkrovní byt. Důležitým 
požadavkem bylo zachovat pozůstatky z doby gotické v podobě kamenného 
zdiva a kamenných fragmentů ostění včetně dvou portálů, ty byly využity 
jako hlavní vstup objektu a přístup do atria domu. V samotném návrhu se 
jednalo z větší části o dostavbu, jelikož většina původních konstrukcí byla v 



nevyhovujícím technickém stavu. Důležitým cílem rekonstrukce bylo 
minimalizovat zatížení stávajících konstrukcí, a z toho důvodu byl zvolen 
ocelový skelet s výplní z tepelné izolace. Nárožní část domu mezi přízemím 
a prvním patrem byla navržena jako otevřený prostor a umožnila umístění 
promítacího plátna viditelného z obou pater. Zbylé části nabídly místo pro 
technické a hygienické zázemí objektu a další doplňující prostory provozu. 
Podkroví je řešeno jako samostatný byt s vlastním vstupem. 

Anotace práce 
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Bachelor’s thesis is based on a studio project created in the summer term of 
the third year of the undergraduate studies. The task was to restore a 
building on Malá Františkánská in the centre of the town of Znojmo. The 
building, which dates back to the Gothic period, has not been used for a 
long time, which marked its technical condition. There are mostly ruins, 
since the roof, ceiling structure and parts of the outer walls have collapsed. 
The best preserved part of the building is the basement that is almost intact. 
The building in the shape of an L is located at the intersection of streets 
Malá Františkánská and Klácelova and it complements the local building 
density. 
The main idea of the project was to find a new functional use of the building 
– film and music club complemented by a penthouse. An important 
requirement was to preserve the remains from the Gothic period – stone 
masonry, stone fragments of the jambs and two portals, which were used as 
the main entrance to the building and an access to the atrium. Main part of 
the design was the completion of the construction, as most of the original 
structures were in an unsatisfactory technical condition. An important aim 
of the renovation was to minimize the load on the existing structures, and 
for that reason a steel frame filled with thermal insulation was designed. 
The corner of the house between the ground floor and the first floor was 
designed as an open space, so that a project screen visible from the both 
floors could be installed. The rest of the building provided premises for the 
technical and sanitary facilities and other areas necessary for its operation. 
The attic is designed as a separate apartment with its own entrance. 
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