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Abstrakt  
Tématem projektu je návrh novostavby kulturního centra v lokalitě Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí. Pozemek se nachází mezi bloky panelových domů.  
 
Princip návrhu spočívá v jednoduché kombinaci kompozičních os. První osa je osou symetrie 
náměstí, druhá osa znázorňuje převládající směr zástavby z 60. let, třetí osa vyjadřuje jakési 
odpoutání od současnosti místa a představuje výhledovou osu do krajiny. Takto spojené linie 
vytvořily hmotu, která po zohlednění prostorových nároků jednotlivých provozů dala 
výsledný tvar. 
 
Celý objekt je funkčně členěn do dvou části – samotné kulturní centrum jako jádro a k němu 
přidružené provozy v jedné části. K doplňkovým provozům patří provozovna kavárny, 
knihkupectví s uměleckou tématikou a výstavní prostor. Cílem bylo vytvořit kompaktní celek, 
ve kterém se lze pohybovat neomezeně mezi těmito provozy. Důležitým prvkem v exteriéru je 
fasáda. Budova se v různou denní dobu různě tváří, podoba světel a stínů se mění, jakmile 
zapadne slunce. Součástí této idey byl venkovní průchod budovu, který návštěvníky 
nasměruje k hlavním vstupům. Venkovní prostory jsou určeny pro rekreaci a pro umění.  
  
 
Klí čová slova 
kulturní centrum, Brno, Starý Lískovec, sály, kavárna, knihkupectví, výstava, umění, 
kompaktnost, kompoziční osy, pohledový beton, prosklená fasáda, světlo, venkovní jeviště, 
variabilita, úrovně  
  
  
Abstract 
The goal of this project is to design a new cultural centre building in the locality Brno-Starý 
Lískovec, Mikulášovo square. The building site is situated between two separate blocks of 
flats. 
 
The principle of this draft lies in a simple combination of compositional axes. The first axis is 
the square’s axis of symmetry, the second one represents the distinctive shapes of the built up 
area from the 60’s and the third one expresses a certain metaphorical axis of the landscape 
panorama. This connection of lines created material which, after consideration of space 
requirements of all the workflows and traffic, provided the final shape. 
 
The whole object is functionally divided into two parts – the cultural centre itself as the core, 
and the attached sub-parts. Among the supplemental facilities there are areas dedicated for a 
cafeteria, a bookshop with artistic theme and an exhibition space. The objective was to create 
a compact structure which would allow an unlimited movement across those facilities. An 
important part of the exterior is the façade. The building changes “moods” during the day, the 
colours and shades change with the sun going down. This idea includes a plan of exterior 
passage which can guide visitors to the main entrances. The outside areas are designed for 
relaxation and art.  
  
Keywords 
cultural center, Brno, Stary Liskovec, auditorium, café, bookshop, exhibition, art, 
compactness, compositional axis, exposed concrete, glass facade, light, outdoor stage, 
variability, levels  
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Úvod:  

Tématem mé bakalářské práce je návrh novostavby polyfunkčního kulturního zařízení 
pro různé kulturně-společenské aktivity, na území Mikuláškova náměstí v Brně – 
Starém Lískovci. Návrh sleduje urbanistické začlenění stavby do vymezeného 
řešeného území v kontextu s okolní strukturou zástavby. Cílem bylo vytvořit budovu, 
která v současné zástavbě nebude působit násilně a neadekvátně. Objekt bude 
využíván obyvateli z okolí i z ostatních městských částí města Brna. Je navržen 
s ohledem na bezbariérový pohyb tělesně postižených osob. 
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A. IDENTIFIKACE STAVBY: 
 
 
Název stavby:    Kulturní centrum BRNO 
Místo stavby:   Brno – Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 
Okres:     Brno - město 
Kraj:     Jihomoravský 
Stupeň dokumentace: studie a realizační – bakalářský projekt 
Datum:   leden 2012 
 
 
Projektant:    Katarzyna Pieleszová 
 
 
Základní charakteristika stavby a její účel : Projektová dokumentace řeší novostavbu veřejné 

budovy kulturního centra na parcelách č. 2776, 
2787, 2788, 2790, 2793, 2794 v k.ú. Brno. 

 
 

Objekt má poskytovat možnosti různorodého 
kulturního vyžití a relaxace. Proto je důležité, aby 
výsledný projekt splňoval požadavky pro malé 
formy divadla, alternativní divadlo, hudební 
koncert, ples nebo módní přehlídku. Náplní by se 
tedy měly stát dva víceúčelové sály – jeden pro 
300 osob, druhý pro cca 150 osob. Větší sál bude 
uzpůsoben pro hru, přednášky, plesy, bude v 
něm zasouvací hlediště. Menší sál je navržen jako 
mnohoúčelový se skládacími židlemi pro různé 
varianty uspořádání prostoru. Další náplní 
kulturního centra je pronajímatelná klubovna, 
kterou lze otevřít do venkovního prostoru 
náměstí. Důležitou složkou bylo navržení tzv. 
doprovodných provozů, které by zajistily 
celodenní provoz a život v budově a okolo ní. 
Jelikož se jedná o kulturní „chrám“, bylo pro mne 
adekvátní zde navrhnout bookshop, orientovaný 
spíše na umění a kulturu, ten je spojen s 
kavárnou a dále s výstavním prostorem. Tento 
„kulturní celek“ poskytne svému návštěvníkovi 
pohodlí a příjemnou atmosféru s výhledem do 
krajiny, mimo panelové domy. 
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B. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
 
 

Stavební pozemek se nachází v zastavěném území městské části Brno - Nový 
Lískovec a v současné době není využíván. Vlastníkem je město Brno. Objekt bude 
samostatně stojící se třemi hlavními vstupy a podzemními garážemi.  

 
Území Starého Lískovce se razantně změnilo v 60. letech minulého století.  
Proběhla zde velkoplošná výstavba panelových domů, které se rovněž nacházejí v 
těsné blízkosti pozemku. Jelikož se jedná o náměstí, očekávali bychom zde 
charakter náměstí, nebo alespoň aktivní život spoluobčanů. Ve dne je zde možno 
zahlédnout pouze matky s kočárky nebo lidi se psy. Nikdo se zde nezdržuje více 
času, než by bylo zapotřebí. Proto je velkou výzvou splnit přání a požadavky lidí 
tak, aby zde pobývali a trávili čas.  
 
 
 

C. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

 
V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
Geodetické měření stávajícího stavu. V zaměření jsou zachyceny stávající 
komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů atd.  
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na 
dotčeném pozemku. 
Obhlídka staveniště projektantem měla za cíl upřesnění výškového a polohového 
osazení stavby. 
 
V této fázi projektu více neřešeno. 

 
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Stavba bude dopravně 
napojena na novou komunikaci v severní části stavby. Přístup pro pěší je z více 
směrů. Pozemek je přístupný z ulice Osová, Vltavská a U Pensionu. Objekt je 
napojen na stávající inženýrské sítě. Jedná se o veřejný vodovod, plynovod, 
jednotnou kanalizaci, rozvody NN a telekomunikační kabely. Stavba se nenachází 
na poddolovaném ani svažitém území.  

 
 
D. INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ  

 
V této fázi projektu neřešeno. 
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E. INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy všechny požadavky vyhlášky 
č.502/2006Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 
 
F. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB 
PODLE §104 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 
 
Navržený objekt je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města.  
Objekt se bude nacházet v k.ú. Brno – Starý Lískovec, na parcelách č. 2776, 2787, 2788, 2790, 
2793, 2794. Parcely jsou zapsány v katastr nemovitostí na LV č. 10001 bez evidovaného BPEJ. 

  
G. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY 
A JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 

Stavba není věcně ani časově vázaná na další výstavbu. Stavební materiál bude 
uskladněn na pozemku. 

 
 
H. PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝROBY 
 

Předpokládaný termín zahájení stavby: Květen 2012 
Předpokládaný termín ukončení stavby: Listopad 2013 
 

 
I. 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 – 26 270 m2 

Zastavěná plocha - 3 420m2 

Celková užitková plocha – 7640m2 

Obestavěný prostor – 49,315m3 

Přibližné náklady – 295 000 000 Kč 

 
  



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  



7 
 

IDENTIFIKACE STAVBY: 
 
Název stavby: Kulturní centrum 
Místo stavby: Brno – Starý Lískovec, Mikuláškovo nám. 
Okres: Brno - město 
Kraj: Jihomoravský 
Parcely  číslo: 2776, 2787, 2788, 2790, 2793, 2794 
 
Projektant: Katarzyna Pieleszová 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a)  zhodnocení staveniště 
 

Pozemek se nachází v Starém Lískovci na parcelách č. 2776, 2787, 2788, 2790, 
2793, 2794, v těsné blízkosti zastávky MHD Osová. V současné době se na 
pozemku nachází pouze menší hřiště, terén stoupá terasovitě. Na hranici pozemku 
se nacházejí panelové domy a na nejvyšší terase je umístěn domov důchodců. 
Dopravní dostupnost z centra je zajištěna tramvaji, trolejí i autobusem. Nedaleko 
je rovněž sjez z dálnice D1. V blízkosti pozemku vedou důležité dopravní tepny 
Bitešská a Jihlavská, které vedou do centra města Brna. Historický průzkum se pro 
tento pozemek neuvažuje, nenachází se v památkové rezervaci ani zóně. V 60. 
letech bylo území Lískovce kompletně zastavěno panelovými domy. Severně od 
pozemku se nachází Fakultní nemocnice Bohunice a Kampus.  
 

b)  urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 
 

Při návrhu stavby byl respektován návrh ÚPNZ STARÝ LÍSKOVEC.  

Pozemek je situován mezi dva panelové domy, je svažitý. Jedná se jižní svah. Je zde 
výhled na krajinu za Brnem a částečně je také vidět dálnici D1. Novostavba využívá 
svažitého terénu. Tvar byl inspirován pomyslnými osami území – jedna osa 
představuje osu náměstí, druhá převládající směr panelových domů na celém 
území, třetí osa sleduje směr výhledu na krajinu. Takto poskládané osy a z nich 
vzešlý tvar byl následně ořezán tak, aby každá část celku splňovala prostorové 
požadavky své funkce. K objektu se přistupuje zespodu, od zastávky, chodníky jsou 
navrženy dle aktuálních požadavků na směry pohybu pro pěší. K pozemku vede 
nová příjezdová komunikace ze severní strany. Současná komunikace v jižní části 
bude vedena v zemi a využita pro příjezd do podzemního parkoviště. Kulturní 
centrum je umístěno uprostřed pozemku, skrz objekt je veden průchod na 
náměstí, před objektem bude řešen park s možností pořádání koncertů. Jelikož se 
jedná o kulturní centrum, jsou zde navrženy sály – jeden víceúčelový se 
zasouvacím hledištěm, druhý mnohoúčelový s poskládanými židlemi a různým 
uspořádáním. Dále je zde pronajímatelná klubovna, kterou lze propojit s vnějším 
prostředím do náměstí, vytvořit tak plynoucí prostor 1NP a přírody. Nad 
klubovnou je malá terasa pro pořádání venkovních představení. Přední část 
budovy je rovněž kulturně-vzdělávací – v suterénu je bookshop přístupný z terénu. 
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Ten je spojen s kavárnou přístupnou z terénu v 1NP. V 2NP je výstavní prostor. 
Materiálové řešení bylo navrženo tak, aby evokovalo pozitivní energii, fasáda je z 
různě tónovaných žlutých nebo čirých skel v hliníkovém rámu, které gradují 
směrem ke vstupu. Některé tyto panely jsou podsvícené, některé pouze 
průhledné, takto může budova vytvářet v noci různé atmosféry. Toto v 
kombinacích s pohledovým betonem působí kompaktně a má poskytnout 
návštěvníkovi možnost přečtení si z fasády, co kde asi může být. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
 ploch 
 
Přípravné práce: 

Z pozemku je třeba odstranit stávající menší hřiště, poničené lavičky. Materiál 
z demolic bude odklizen na specializovanou skládku. Dále bude nutné odstranit 
část vzrostlé zeleně, která se na pozemku vyskytuje. 
 

Zemní práce: 
 

Výkopové práce budou provedeny strojně. Zemní práce započnou skrývkou ornice 
do hloubky 20cm po celé ploše staveniště. Ornice bude složena v obvodu 
staveniště a po dokončení stavby bude použita na konečné terénní úpravy. Ostatní 
vykopaná zemina bude odvezena na povolenou skládku ve vzdálenosti 4 km, 
ponechá se pouze množství potřebné pro úpravu terénu. Materiál pro násyp 
z původní zeminy, hutněný na 0,2MPa. 

Další výkopové práce budou spojeny s jednotlivými přípojkami z veřejných sítí do 
budovy kulturního centra. Jedná se o napojení plynu, kanalizace, vodovodu, NN a 
telefonní kabel. 

Dále se budou provádět výkopy pro základy venkovních teras a terénního 
schodiště. 

Zpětné zásypy je třeba hutnit po vrstvách. 

Pro objekt bude proveden výkop stavební jámy. Stěny stavební jámy budou 
svahovány. Při vnějším obvodě stavební jámy bude položena drenáž z plastových 
perforovaných trubek vyvedená do drenážních vsaků. Obsyp drenáže bude 
proveden štěrkopískem fr. 8-32. Nejnižší úroveň základové spáry pod základem je 
stanovena na kótě – 4,550 m od srovnávací roviny ± 0,000 = 273,000 B.p.v., tj. 
úrovně čisté podlahy 1.NP. 
 

Založení objektu: 
Objekt bude založen na základové desce podepřené základovými pásy a patkami 
z betonu C 20/25 a oceli 10 505(R). Před betonáží základových konstrukcí při 
spodním líci provést zemní jímací vedení bleskosvodu. Základové patky jsou 
navrženy jako dvoustupňové rozměru 2000*2000mm. Šířka základového pásu 
950mm. 
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Zemní vlhkost: 
Izolace proti zemní vlhkosti bude zajištěna použitím asfaltového pásu s hliníkovou 
vložkou, zajišťujícího proti-radonovou ochranu. 
 

Svislé konstrukce: 
 

a. nosné konstrukce: 
 

Nosnou konstrukci objektu tvoří z převládající část železobetonové sloupy 
průměru 300mm v kombinaci s vnitřními železobetonovými nosnými 
stěnami tloušťky 300mm. Zastropení bude řešeno železobetonovými 
deskami na průvlacích. Nad 2NP je v části objektu navržena příhradová 
deska. V části objektu, kde svislou nosnou část tvoří obvodové stěny je 
navržen sendvič – ŽB nosná stěna tl.250mm, tepelná izolace t.150mm a 
pohledová část fasády tl.100mm. V části objektu, který je zapuštěný do 
terénu je vnější část sendvičové konstrukce zesílena do tl.250mm a funguje 
tak jako opěrná stěna. Celek je rozdělen do tří dilatačních celků. Dilatace je 
řešena zdvojením konstrukcí. 

 
b. obvodový plášť: 

 

Obvodový plášť je řešen kombinací ploch z pohledového betonu (nosné 
stěny) a zavěšeného pláště. Ten tvoří hliníkové profilové rámy černé, 
odstínu RAL 9005. Výplně se po obvodu budovy střídají – někde je to čiré 
izolační dvojsklo, někde různě tónované žluté sklo, jinde se za 
neprůhledným tónovaným sklem nachází panel pro zlepšení tepelně-
izolačních vlastností. Je zde použit systém firmy Aluprof a speciální profil s 
lepšími tepelně-technickými vlastnostmi. Obvodový plášť je uložen na 
základový ŽB pás tl. 400mm. 

 
c. příčky a vnitřní stěny: 
 

Příčky uvnitř objektu jsou z tvárnic YTONG P2-500 tl. 150mm, které jsou 
vyzděny na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. V kanceláři výstavního 
prostoru a kavárny bude navržena prosklená stěna s ocelovými sloupky. 
Vyztužení podkladového betonu pod příčkami je provedeno ocelovou sítí.  

 
Vodorovné konstrukce: 

Stropy nad většinou podlaží jsou železobetonové monolitické. Objevují se zde dva 
typy stropních desek: a) jednosměrně vyztužená tl.200mm a výškou průvlaku 
500mm; b) křížem vyztužená deska tl. 120mm  a výškou průvlaku 500mm. Nad 
2NP v severní části objektu je navržena příhradová deska – výška příhradové 
konstrukce je 2,5m,tloušťka se stropní deskou je 2,7m. 
 

Střecha: 
Střecha je navržena jako jednoplášťová. Skladba je patrná z výkresové 
dokumentace. Odvodnění střechy je pomocí střešních vpustí o průměru 160mm. 



10 
 

Skladba střechy je klasická se spádovou vrstvou tl. 315-50mm z pórobetonu, 
tepelnou izolací tl.250mm, separační a dilatační vrstvu tl.2mm a hydroizolační fólií 
tl. 3mm. Vrchní vrstvu střešního pláště tvoří hydroizolační fólie Fatrafol 810 šedé barvy. 
 

Schodiště: 
Schodiště ve všech částech budovy bude železobetonové pohledové se skleněným 
zábradlím. Jelikož každé podlaží má jinou konstrukční výšku, bylo nutné navrhnout 
dvě různá schodiště. Schodiště z 1PP do 1NP má 20 výšek, výška jednoho stupně je 
175mm, šířka stupně je 300mm. Schodiště vedoucí z 1NP do 2NP má 28 výšek, 
výška jednoho stupně je 171,5mm, šířka 300mm. Reprezentativní schodiště 
v kulturním centru a restauraci jsou vetknutá do nosné železobetonové zdi. Jedná 
se zde o lomenicové schodiště, tl. schodiště je 140mm. V nosné ŽB zdi je 
provedena nika a osazeno madlo s osvětlením niky. 
 

Úprava vnějších povrchů: 
Sklo bude dvojité, izolační, čiré nebo tónované transparentní. Beton je pohledový 
bez další povrchové úpravy. 
 

Úprava vnitřních povrchů: 
Povrchové úpravy vnitřních konstrukcí budou opatřeny ŽB stěrkou nebo šedým 
nátěrem Primalex. V místnostech hygienického zázemí bude v nutném rozsahu 
keramický obklad do v. 2000m. Pod obklad bude provedena hydroizolační stěrka. 
Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Ve všech místnostech je použit 
sádrokartonový podhled. 
 

Tepelně izolační opatření: 
Svislé nosné stěny jsou zatepleny vrstvou tepelné izolace v sendviči, 
tl.150mm.Střešní plášť je opatřen tepelnou izolací tl. 250mm. 
 

Podhledy: 
Podhledy jsou tvořeny kovovým rastrem připevněným k nosné konstrukci stropu, 
na který jsou upevněny sádrokartonové desky. U venkovního podhledu jsou na 
kovový rošt upevněny CETRIS desky. 
 

Podlahy: 
Nášlapná vrstva podlahy bude dřevěná plovoucí podlaha – ořech americký, 
tl.15mm, pod ní bude umístěna pružná útlumová folie, zvukové izolační vrstva tl. 
50mm a vyrovnávací betonová mazanina tl. 35mm. V hygienických místnostech 
bude provedena keramická dlažba. 
 

Obklady stěn: 
Obklady vnitřních stěn jsou navrženy jako keramický obklad. Pod obklad bude 
provedena hydroizolační stěrka. Spárování bude provedeno černou spárovací 
hmotou. 
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Výplně otvorů: 
 

a. dveře 
 

Hlavní vchodové dveře použity v budově jsou skleněné v hliníkovém rámu. 
Vnitřní dveře jsou plné dřevěné, do obložkových zárubní. V klubovně se 
nacházejí zasouvací dveře, které lze částečně shrnout na jednu stranu a 
umožnit tak plynulý pohyb ven. Viz. tabulka specifikací truhlářských 
výrobků. 
 

b. okna 
 
Okna v šatnách divadla jsou v hliníkovém rámu.  

 
Oplechování: 

Venkovní parapety, oplechování atiky, spodní oplechování profilu a stříška nad 
vyústěním šachty jsou řešeny jako plechové poplastované a jsou tmavě šedé, 
odstín RAL 9005. 
 

Vnitřní schodišťová zábradlí a madla 
Zábradlí ve výšce 1m jsou tvořena lepeným bezpečnostním dvojsklem 2x 10mm, 
kotveným v podlaží do ocelového profilu. Ten je kotven mechanicky do ŽB desky. 
Schodišťové zábradlí je kotveno mechanicky pomocí šroubů do betonové 
konstrukce lomenicového schodiště. Dřevěné madlo v nice ŽB nosné stěny je 
k povrchu lepeno. Viz. tabulka specifikací výrobků. 
 

Úprava okolního terénu 
 

Zpevněné plochy v okolí objektu jsou tvořeny ze dvou částí. Je zde chodník pro 
pěší po celém obvodu stavby z betonové dlažby a pak asfaltová komunikace pro 
zásobování a zaměstnance. Ostatní plochy budou upraveny jako travní plochy v 
terénu, který je oproti původnímu zarovnán do jedné hladiny, tudíž se odstranily 
tzv. terasy. 
 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Stavba bude dopravně 
napojena na novou komunikaci v severní části stavby. Objekt je napojen na 
stávající inženýrské sítě. Jedná se o veřejný vodovod, plynovod, jednotnou 
kanalizaci, rozvody NN a telekomunikační kabely. 
Stávající komunikace bude zakopána pod terén a využita pro příjezd 
k podzemnímu parkovišti. Přístup pro pěší je z více směrů.  
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e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území a svážném 
území 

Doprava k objektu je navržena jako jednoproudová. Původní silnice, která zde 
vedla je nyní zakopaná pod úroveň terénu. Parkování je zpřístupněno z této 
komunikace do podzemních garáží s kapacitou 92 míst. Stavba se nenachází na 
poddolovaném ani svažitém území.  

 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Objekt odpovídá požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí. Emise z 
automobilové dopravy (parkoviště)budou ve srovnání se stávající dopravou v 
daném území minimální. Kvalita ovzduší v okolí posuzované stavby bude nejvíce 
ovlivněna kvalitou vývojem celkového znečištění ovzduší v obci, nikoliv realizací a 
provozem posuzované stavby. 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)   

 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 

Objekt je celkově řešen jako bezbariérový. V každé části budovy jsou navrženy 
výtahy pro imobilní podle vyhlášky 369/2001 Sb. O obecně technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

  

h) průzkumy a měření 
 

V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
Geodetické měření stávajícího stavu. V zaměření jsou zachyceny stávající 
komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů atd.  
Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na 
dotčeném pozemku. 
Obhlídka staveniště projektantem měla za cíl upřesnění výškového a polohového 
osazení stavby. 
 
V této fázi projektu více neřešeno. 

 

i) údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční a polohový a výškový 
systém 

Před zahájením výstavby bude geodetickou kanceláří vypracován vytyčovací 
výkres.  

 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

Stavba je členěna na 2 části – kulturní centrum a doplňující provozy (restaurace, 
bookshop a výstavní prostor) 
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k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení resp. jejich minimalizace 
 

Ochrana stávající zeleně 
Při provádění prací bude dodržována ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 
18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 
Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a 
udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Zachovávané dřeviny v dosahu stavby budou 
po dobu výstavby náležitě chráněny před poškozením, např. prkenným bedněním. 
 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž 
v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v 
Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací“. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 
stavu. Nutné dodržovat následující zásady: Provést výběr strojů s co nejnižší 
hlučností, tzn. použít nové a tím méně hlučné neopotřebované mechanismy (toto 
by měla být podmínka pro výběrové řízení dodavatele stavby). V případě, že to 
umožňuje technologie, je třeba použít menší mechanismy. Pokud bude používán 
kompresor, případně elektrocentrála musí být tato zařízení v protihlukové kapotě 
(vzhledem k přilehlé zástavbě to je nutnost). Důležité z hlediska minimalizace 
dopadu hluku ze stavební činnosti na okolní zástavbu, a tím i minimalizace 
možných stížností ze strany obyvatel dotčené oblasti je provedení časového 
omezení hlučných prací tak, aby tyto práce byly nejmenším zdrojem rušení. Je 
nutné práce v etapě hloubení stavební jámy (provoz rypadla, vrtné soupravy, 
nakladače) provádět v době od 8 do 12 a od 13 do 16 hodin (doba s pozdějším 
začátkem, pracovní přestávkou na oběd a s koncem, kdy se lidé vrací z práce), a to 
pouze v pracovní dny (mimo sobot a nedělí). Je nepřípustné z hlediska rušení 
hlukem provádět stavební činnost v době od 21 do 7 hodin, kdy platí snížené 
limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. 
 
Ochrana před prachem 
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno: 
a) zpevněním vnitrostaveništních komunikací (tj. užíváním oklepové plochy) 
užíváním plochy pro dočištění 
b) důsledným dočištěním dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou 
komunikaci tak, aby splňovala podmínky §52 zákona č- 361/200 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, v platném znění. 
c) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. 
Při znečištění komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění bez průtahů 
odstranit a uvést komunikaci do původního stavu; 
d) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. č. 361/2000 
Sb.; 
e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště. 
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Likvidace odpadů ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů 
souvisejících. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a 
kategorií podle § 5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11. Odpady, 
které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem (č.185/2001 
Sb.) a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na 
skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 
odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 
podrobněji viz. § 20 zák. č. 185/2001 Sb. 
 
Vizuální rušení stavbou 
Dodavatel odpovídá za dodržování pořádku na staveništi 
 
 
Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti asfalto-hliníkovými pásy, které 
mají zároveň proti-radonovou funkci. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují. 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F 
 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat požadavky Českého úřadu 
bezpečnosti práce a především vyžadovat používání ochranných pomůcek a 
dodržování technologických postupů. Všichni pracovníci musí být prokazatelně 
seznámeni s příslušnými předpisy. Před zahájením zemních prací se provede 
vytyčení veškerých inženýrských sítí a budou dodrženy všeobecné podmínky pro 
zemní práce. Jako doklad vytyčení jednotlivých sítí bude pořízen protokol. 

 
Zhotovitel stavby zajistí, aby v průběhu výstavby byla zajištěna bezpečnost práce 
při provádění staveb. Všichni pracovníci na stavbě musejí být proškoleni a 
seznámeni s bezpečností práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a 
manipulaci s materiálem. Dále budou seznámeni s hygienickými a požárními 
předpisy. Musí se dodržovat 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 a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové 
dokumentace. Zhotovitel stavby musí zajistit staveniště proti vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. 
El. Zařízení musí vyhovovat ČSN 341010 a 341440. 
Komunikace, schodiště a další prvky splňují platné normy a předpisy. 

Veškeré obecně platné požadavky budou splněny. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: zřícení stavby nebo nějaké její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 
 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 
zachování nosnosti a stability konstrukce po normově požadovanou dobu, 
omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření požáru na 
sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění bezpečnostního 
zásahu jednotek požární ochrany. 
Požární bezpečnost stavby bude podrobně popsána a zhodnocena v samostatné 
části dokumentace. 
V této fázi projektu více neřešeno. 

 
 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Dokumentace splňuje 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 je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek dle 
oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl. č.502/2006 Sb. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 
 
Větrání je navržené ve většině místností jako nucené. Zastínění oken navrženo 
pomocí textilních rolet umístěných v hliníkovém rámu a automaticky se 
spouštějících. 

 
Použité materiály budou mít certifikát o shodě. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
 

V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, 

které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván k účelu, pro 

který je určen,tedy pro kulturní akce, provoz kavárny a obchod. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 

Fasáda je z izolačního dvojskla a tím je zajištěna ochrana proti hluku uvnitř budovy. 
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7. ÚSPORA ENERGIE 
 

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. 
Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňuje požadavky §6a zákona 
406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb. Skladby 
obvodových konstrukcí budou splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 na 
požadovaný součinitel prostupu tepla UN některé i na doporučený součinitel 
prostupu tepla Udop.  
 
V této fázi projektu více neřešeno. 
 

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 
 

Celý objekt i s přístupovými cestami je řešený jako bezbariérový. 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 

Objekt bude celoplošně izolován od zemní vlhkosti asfalto-hliníkovými pásy, které 
mají zároveň proti-radonovou funkci. Ostatní škodlivé vlivy se neuvažují. 
 
V této fázi projektu více neřešeno. 
 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Jsou splněny základní požadavky na situování a stavební řešení objektu z hlediska 
ochrany obyvatelstva. 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 

Stavba bude napojena na místní jednotnou kanalizaci,  
Stavba bude napojena na místní vodovodní síť. 
Stavba bude napojena na místní elektrorozvodnou síť. 
Okolí stavby bude řešeno travní plocha s novou výsadbou dřevin. 
Objekt bude napojen na telekomunikace. 
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a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – odpadní vody jsou 

svedeny do jednotné stokové sítě. 

b) Zásobování vodou – přípojka na zdroj pitné vody je provede v horní části 

objektu (viz. výkres č. B-01 SITUACE) a je uložena 1m pod úrovní původního 

terénu. 

c) Zásobování energiemi -  přípojka na silové vedení nízkého tlaku je proveden, 

v horní části objektu (viz. výkres č. B-01 SITUACE) a je uloženo 0,7m pod úrovní 

původního terénu. 

d) Řešení dopravy - stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní 

komunikaci. Přístup pro pěší je z více směrů. 

e) Povrchové úpravy okolí stavby – v okolí stavby bude parková zeleň. 

f) Elektronické komunikace - přípojka elektronické komunikace je provedena 
v horní části objektu (viz. výkres č.B0-1 SITUACE) a je uloženo 0,7m pod úrovní 
původního terénu 
 
 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 

Nevyskytují se. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM: leden 2012     PODPIS: 
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DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU: 

Závazné a platné ČSN pro tuto stavbu: 

Všeobecné požadavky na provádění : 

 

ČSN 730202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě 

ČSN 730203 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě.  Funkční tolerance 

ČSN 730204 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Zásady výpočtu 

ČSN 730210 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Technologická 

tolerance 

ČSN 730212 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

ČSN 730225 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Funkční odchylky 

ČSN 730250 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Odchylky zaměření a 

osazení 

ČSN 730290 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Statistická přejímka 

ČSN 730420 Přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 731311 Zkoušení betonové směsi a betonu 

ČSN 731312 Stanovení zpracovatelnosti betonu 

ČSN 731344 Ochrana proti korozi ve stavebnictví.Betonové konstrukce 

ČSN 732150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních  stavebních 

objektů 

ČSN 732400 Provádění betonových konstrukcí 

ČsN 732480 Provádění montovaných betonových konstrukcí 

ON 732510 Směrnice pro navrhování a provádění betonových patek montovaných 

sloupů 

ČSN 732520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

 ČSN 738101  Lešení 

 ČSN  738102 Pojízdná a volně stojící lešení 

 ČSN 738105 Dřevěná  lešení 

 ČSN 738106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 738107 Trubková lešení 

 ČSN 738108 Podpěrná lešení 

 ČSN 738 120 Stavební plošinové výtahy 

 



Závěr:  
 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby polyfunkčního kulturního centra. 
Proces celého návrhu byl založen na prvotním jasném konceptu řešení. I přes veškeré 
technické, dispoziční a konstrukční požadavky se tento koncept podařilo zachovat až 
do finální podoby návrhu. 
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Anotace práce Tématem projektu je návrh novostavby kulturního centra v lokalitě Brno-
Starý Lískovec, Mikuláškovo náměstí. Pozemek se nachází mezi bloky 
panelových domů. 
  
Princip návrhu spočívá v jednoduché kombinaci kompozičních os. První osa 
je osou symetrie náměstí, druhá osa znázorňuje převládající směr zástavby z 
60. let, třetí osa vyjadřuje jakési odpoutání od současnosti místa a 
představuje výhledovou osu do krajiny. Takto spojené linie vytvoři ly 
hmotu, která po zohlednění prostorových nároků jednotlivých provozů dala 
výsledný tvar. 
 
Celý objekt je funkčně členěn do dvou části – samotné kulturní centrum 
jako jádro a k němu přidružené provozy v jedné části. K doplňkovým 
provozům patří provozovna kavárny, knihkupectví s uměleckou tématikou a 
výstavní prostor. Cílem bylo vytvořit kompaktní celek, ve kterém se lze 



pohybovat neomezeně mezi těmito provozy. Důležitým prvkem v exteriéru 
je fasáda. Budova se v různou denní dobu různě tváří, podoba světel a stínů 
se mění, jakmile zapadne slunce. Součástí této idey byl venkovní průchod 
budovu, který návštěvníky nasměruje k hlavním vstupům. Venkovní 
prostory jsou určeny pro rekreaci a pro umění. 
 

Anotace práce 
v anglickém 
jazyce 

The goal of this project is to design a new cultural centre building in the 
locality Brno-Starý Lískovec, Mikulášovo square. The building site is 
situated between two separate blocks of flats. 
 
The principle of this draft lies in a simple combination of compositional 
axes. The first axis is the square’s axis of symmetry, the second one 
represents the distinctive shapes of the built up area from the 60’s and the 
third one expresses a certain metaphorical axis of the landscape panorama. 
This connection of lines created material which, after consideration of space 
requirements of all the workflows and traffic, provided the final shape. 
 
The whole object is functionally divided into two parts – the cultural centre 
itself as the core, and the attached sub-parts. Among the supplemental 
facilities there are areas dedicated for a cafeteria, a bookshop with artistic 
theme and an exhibition space. The objective was to create a compact 
structure which would allow an unlimited movement across those facilities. 
An important part of the exterior is the façade. The building changes 
“moods” during the day, the colours and shades change with the sun going 
down. This idea includes a plan of exterior passage which can guide visitors 
to the main entrances. The outside areas are designed for relaxation and art. 
 

Klí čová slova kulturní centrum, Brno, Starý Lískovec, sály, kavárna, knihkupectví, 
výstava, umění, kompaktnost, kompoziční osy, pohledový beton, prosklená 
fasáda, světlo, venkovní jeviště, variabilita, úrovně 
 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

cultural center, Brno, Stary Liskovec, auditorium, café, bookshop, 
exhibition, art, compactness, compositional axis, exposed concrete, glass 
facade, light, outdoor stage, variability, levels 
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