




 

 

 

 

 

 

JEZERO POD PETROVEM- POLYFUNKČNÍ DŮM 
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I.) ÚVODNÍ ÚDAJE 

JEZERO POD PETROVEM - POLYFUNKČNÍ DŮM 

Navržený dům lze charakterizovat jako polyfunkční dům, ve kterém zaujímá  56% 

plocha pro zájmové aktivity s víceúčelovým sálem, 22% kavárna, cukrárna, 17% 

galerie se vstupem do podzemí a 5% plochy tvoří technické zázemí. Objekt se 

nachází na zatravněné nárožní parcele ve městě Brně, části Brno-střed, na rozmezí 

ulic Biskupská, Petrská a Petrov. Budova je umístěna na parcele číslo 320, částečně 

zasahuje do parcely 316. Obě jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna. 

II.) SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Objekt se nachází v obci Brno, části Brno-střed, na nárožní parcele při ulici 

Biskupské, Petrské a Petrov, v historickém centru města, v těsné blízkosti významné 

památky, katedrály sv. Petra a Pavla, která dnes neodmyslitelně tvoří součást siluety 

města. Jedná se možná o nejstarší kostel v Brně. Celé centrum je protkáno spletitou 

sítí podzemních prostor a i pod tímto místem je středověký sklep, který byl vytesán 

ve skále a je opatřen barokními vyzdívkami. Ve sklepě jsou dvě studny, které 

neustále sklep zaplavují. Odtud také vznikla legenda o “jezeře pod Petrovem“. 

Příčinou jsou tzv. puklinové prameny. Působením tlaku podzemních vod do zvětralé 

diabasové skály a puklinami skalního masivu prýští voda na povrch. V minulosti se v 

těchto místech nacházela jedna z nejstarších škol v Brně. S určitostí víme, že 

pozemek byl kontinuálně zastavěn již od poloviny 14. století. Kromě školy tu stávaly i 

kanovnické domy a kapitulní hospoda „U Velké dýmky“, které tento sklep se 

studnami sloužil jako sklad. V roce 1888 byly domy zbořeny a vzniklo volné 

prostranství, které bylo zatravněno. Chráněné stromy se v řešeném území 

nenachází. V sousední budově Petrov 1 dnes sídlí Diecézní muzeum a vinárna, která 

zahrnuje i středověké sklepy, které by mohly být v budoucnu propojeny se sklepem 

na parcele 320. 

V blízkosti řešeného území se nachází inženýrské sítě kanalizace, NN kabel, 

plynovod, sdělovací a optické kabely. Na dané sítě se objekt napojí z ulice Petrské. 

Pozemkem prochází parovod a kabel veřejného osvětlení. 2012 teplárny přestaví 



v této oblasti parovod na horkovod a část, která vede od divadla Husa na provázku 

(Zelný trh 9) až po Biskupskou 8 bude zaslepena a zrušena, takže projekt 

s parovodem nepočítá. Veřejné osvětlení bude přeloženo. V prvním podzemním 

podlaží je umístěná technická místnost pro napojení inženýrských sítí a umístění 

hlavních uzávěrů.  

2. Základní charakteristika stavby  

Navržený objekt má dvě nadzemní a dvě podzemní podlaží, je napojena na stávající 

sklepní prostory, které se nachází v úrovni třetího podzemního podlaží. Jde o měnící 

se krystal, který vyrůstá od ulice biskupské směrem ke katedrále sv. Petra a Pavla. 

Pro stavbu jsou charakteristické výhledy, které umožňuje jedinečná poloha pozemku. 

Byla navržena tak, aby jich bylo co nejvíce využito. Z terasy, která se nachází na 

úrovni 1.NP a leží částečně na 1.PP a částečně na terénu, je výhled na katedrálu i 

Zelný trh a kašnu Parnas. Stejné výhledy umožňuje prosklená stěna v kavárně (a 

cukrárně) a ve víceúčelovém sále.  

IZP: 0,89 

IPP: 1,40 

Objekt je navržen jako trvalá stavba dle zákona č. 183/2006 Sb. a je navržen 

v souladu s příslušnými vyhláškami.  

Stavba je navržena jako novostavba. 

Výstavba bude probíhat v jedné etapě, etapizace není možná.        

3. Idea řešení  

Petrov je kamenný ostroh v jihozápadní části Brna. Pozoruhodný sklep, který se 

nachází na řešeném pozemku, je pravděpodobně středověký a je převážně vytesaný 

ve skále. Navržená budova je pokračovatelkou skály, vyrůstá na povrch, kde 

krystalizuje a pozvolna se zvyšuje i rozšiřuje směrem od Šilingrova náměstí ke 

katedrále sv. Petra a Pavla. Dalším prvkem je voda, která prýští ze zvětralé 

diabasové skály na povrch, a to díky puklinovým pramenům, které se tu vyskytují. 



Tak vzniká jezero pod Petrovem. V budově se promítá motiv vody i v interiérech. V 

galerii, ale také v kavárně můžeme vidět „rozvlněné“ zdi.  

 

Umístění funkcí:  

Zájmové aktivity= více lidí= více života. Na tomto místě stávala už od poloviny 14. 

století jedna z nejstarších škol v Brně. Proto tuto funkci, i když v poněkud pozměněné 

podobě, chci na místě zachovat. Navrhuji jednu třídu a víceúčelový sál, který může 

sloužit například pro výuku tance nebo v denní době, kdy nebude využíván, může být 

pronajímám pro komerční účely (prezentace firem, teambuilding,..). Tento sál má  

atraktivní výhledy- na katedrálu i na Zelný trh s kašnou Parnas. 

Vchod do podzemí do středověkého sklepa vytesaného ve skále, který se pod 

pozemkem nachází. Ve sklepě jsou dvě činné studny, které v dnešní době neustále 

prostor zaplavují. Voda bude čerpána na terasu, kde vytvoří jezírko. Celý prostor 

bude sloužit jako malá galerie. 

Kavárna, cukrárna se nachází na velice atraktivním místě s atraktivními výhledy na 

katedrálu i Zelný trh s kašnou Parnas. Přilehlá terasa bude sloužit jako letní 

zahrádka, ale veřejností může být využívaná po celý rok. Pod skleněnou pochůzí 

podlahou bude jezírko. 

4. popis stavby 

a) provoz 

Stavba obsahuje tři rozdílné funkce, které mají rozdílné provozy a jsou navzájem 

odděleny. Každý provoz má svůj vlastní vstup z ulice. Vchodů do budovy je celkem 

šest, tři z ulice Petrské - vchod do galerie navazující na podzemí, vchod do 

zájmových aktivit (přístup ke třídě v 1.PP) a vchod do technické místnosti, tři u ulice 

Petrov - hlavní a provozní vstup do kavárny, cukrárny a vchod do zájmových aktivit 

(přístup ke kanceláři, sálu a jeho zázemí). Až k pozemku je možné přijet autem, 

navíc se tu nachází parkoviště, kde je možné dočasně zaparkovat a vyložit věci či 

dítě, proto zásobování budovy je orientované ze strany parkoviště (ulice Petrov). 



Nacházíme se v centru Brna, v těsné blízkosti pěší zóny, takže i tady se většina lidí 

pohybuje pěšky. Pro parkování na delší dobu bude sloužit plánovaný parkovací dům 

v Panenské ulici, který se nachází nedaleko a který navrhl ve svém projektu na 

přestavbu Dominikánského náměstí architekt Petr Hrůša. 

Zájmové aktivity: Jsou přístupné dvěma vchody.  

1.PP je přístupné z ulice Petrské. Hlavní komunikací je chodba (hala), ze které jsou 

vchody do třídy, toalet, úklidové místnosti a na schodiště s výtahem (výtah je 

dimenzován pro osoby s omezenou schopností pohybu a jejich doprovod) vedoucí 

do horních pater. Na chodbě jsou umístěny zamykatelné skříňky pro odložení 

venkovní obuvi a skříň pro uklízečku. Věšáky na odložení oblečení jsou umístěny ve 

třídě. 

1.NP, 2.NP je přístupné buď schodištěm s výtahem z 1.PP nebo má svůj vlastní 

vchod z ulice Petrov. V případě konání veřejné akce v sále, bude vchod na schodiště 

v 1.PP uzamčen. Vstup do budovy v 1.NP je napojen na schodiště s výtahem. Ze 

schodiště je přístupná chodba, na kterou je napojeno sociální zázemí pro sál v 2.NP 

a kancelář pro zájmové aktivity se zázemím. V 2. NP jsou ze schodiště přístupné 

šatny s pohotovostní sprchou a WC, přípravna a sál samotný. Přípravna slouží 

k chystání občerstvení, když se v sále bude konat firemní akce nebo jiné veřejné 

aktivity. Bude obsluhována kavárnou. 

Kavárna, cukrárna:  Má dva vstupy, jeden provozní pro zásobování a vývoz odpadu 

a jeden hlavní. Oba jsou umístěny na ulici Petrov. Na hlavní vchod je přímo napojen 

prostor kavárny s barem, ze kterého je přístupná chodba, na kterou je napojeno 

sociální zázemí a úklidová místnost. Z hlavního prostoru bude také v letních 

měsících přístupná terasa a to pomocí posuvné skleněné stěny, tím se propojí 

interiér s exteriérem. Na provozní vstup je napojena chodba s nikou na odpad, sklad, 

přípravna a zázemí zaměstnanců se sociálním zázemím. 

Galerie, sklep:  Je přístupná z ulice Petrské, na téměř nejnižší úrovni terénu, což je 

logické, protože je odtud nejsnadnější sestoupit do podzemí. Hlavní prostor slouží 

jako malá galerie a interiéry jsou vyvedeny v tématice vlny a voda. Z tohoto prostoru 

je přístupné hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance s úklidovou kabinou. 



Prostor je řešen pro bezbariérové užívání, ale další prostory, které se nachází ve 

2.PP a středověký sklep tento přístup neumožňují. Výstava plynule pokračuje ve 

2.PP, které je s 1.PP propojeno schodištěm. Jedná se malou prostoru, která 

propojuje navrženou budovu se stávajícím schodištěm vedoucím do podzemí, kde 

bude výstava završena. Tento prostor bude uměle odvětráván a temperován. 

Technické zázemí:  Technická místnost je umístěna v 1.PP pod terasou s jezírkem. 

Voda ze studen ve sklepě bude čerpána do jezírka, kam bude částečně sváděna i 

voda dešťová. V jezeře je přepad, který vodu odvádí do technické místnosti a odtud 

do kanalizace. Bude zde umístěno i další technické zázemí. Dalším prostorem pro 

umístění např. vzduchotechniky je místnost ve 2.NP, která je přístupná z prostoru 

schodiště pro zájmové aktivity. Tato místnost bude také sloužit jako sklad pro 

víceúčelový sál.  

b) konstrukce 

Nosná a ztužující konstrukce: Hlavní konstrukční prvky jsou rámy ze svařených 

profilů HEB 300. Střecha nad 2.NP je vynesena vějířovou příhradovou konstrukcí 

složenou z profilů HEB 200 a jekl 130 a je navařena na nosné rámy. Rámy jsou 

prostorově vyztuženy profily jekl 130 v celé budově, rozestup těchto profilů je 1200-

1500 mm, dle potřeby je některá z těchto výztuh vynechána. Dále budou na několika 

místech zavětrovány kříži. Dalším nosným prvkem jsou ocelové kulaté sloupy a 

průměru 300 mm. Přesné rozměry konstrukce a rozsah vyztužení by byl řešen 

v navazující projektové dokumentaci statickým výpočtem. Rámy jsou prostorově 

ztuženy monolitickými ŽB deskami o tloušťce 250 mm, které vynáší podlaží a jsou 

uloženy na patky o rozměru 900x900 mm do nezámrzné hloubky 1200 mm. Sokl je 

vysoký min. 150 mm a je tvořen ŽB monolitickou o tloušťce 350 mm, která je 

opatřena tepelnou izolací XPS tloušťky 120 mm. Zeď prostorově ztužuje rámy a je 

uložena na základu. V 1.PP a 2.PP je umístěna opěrná stěna ze monolitického ŽB 

tloušťky 400 mm opatřena XPS tloušťky 100 mm. Terasa je tvořena monolitickou ŽB 

hydroizolační vanou a je uložena na ŽB opěrnou zeď a sloupy v 1.PP, kde je 

vynesena profilem HEB 300, bude mít také samostatný základ. Pochůzí plocha je 

vynesena ocelovými profily, na kterých jsou uloženy skleněné desky. Schodiště je 

navržené monolitické železobetonové vetknuté do nosné zděné stěny tl. 300 mm. 



Ostatní konstrukce:  Budova je opláštěná systémovou fasádou Kingspan (popřípadě 

Trimo) o tloušťce 150 mm. Jde o sendviče s vnitřní izolací a plechem na povrchu 

s modulem šířky 1m. Jednotlivé úseky budou propojeny lištami (130 mm). Všechny 

příčky jsou SDK. V 1.PP v prostoru galerie a 2.NP, pod střechou u toalet bude 

vyveden podhled. Obvodové stěny budou opláštěné pohledovými panely, aby nebylo 

viditelné vyztužení rámů, samotné rámy však částečně viditelné budou.  

c) materiály 

Architektonicky je budova navržena tak, že dochází k prolínání materiálů kov-sklo-

beton. Celá fasáda je plechová, řešená ze systémových panelů Kingspan. Jednotlivé 

panely jsou vyvedeny ve standardní světle šedé barvě RAL 9002, kovové lišty ve 

standardní barvě RAL 9007. Rámy oken a dveří jsou též kovové v barvě RAL 9007. 

Stejnou barvu mají i kovové profily zábradlí a nosný rám terasy. Sklo je čiré, větší 

skleněné plochy jsou opatřeny protisluneční fólií (stínění je řešeno vnitřními 

žaluziemi). Na zaslepovacích dílech z vnější strany je umístěno neprůhledné sklo 

šedé barvy. Sokl je opatřen bílou hrubozrnou omítkou. 

5. Řešení stavby pro užívání osobami s omezenou schopno stí pohybu a 

orientace  

Návrh umožňuje užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, kromě stávajících historických prostor, kde úpravy pro bezbariérový 

přístup nejsou možné.  

6. Popis vlivu stavby na životní prost ředí 

Stavba při své výstavbě a následném užívání nebude nadměrně zatěžovat životní 

prostředí.  

 

 

 

 



 

TABULKA  BILANCÍ NAVRŽENÉ BUDOVY   
    

  

ZASTAVĚNÁ PLOCHA (m²) 370 

    

BILANCE HPP  (m²)  

HPP NADZEMNÍCH PODLAŽÍ  468 

HPP PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 236 

HPP ZÁSTAVBY CELKEM 704 

    

BILANCE OBESTAVĚNÉHO PROSTORU (m³)  

OBESTAVĚNÝ PROSTOR NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 1637 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 999 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR CELKEM 2636 

    

BILANCE FUNKČNÍHO VYUŽITÍ  (m²)   

PU ZÁJMOVÉ AKTIVITY 317 

PU GALERIE 93 

PU KAVÁRNA, CUKRÁRNA 124 

PU TECHNICKÉ ZÁZEMÍ 30 

PU CELKEM 564 

PU VENKOVNÍ TERASA 105 
  
HPP= hrubá podlažní plocha 
PU= plocha užitková, je plochou podlah všech místností, t.j. podlažní 
plocha bez plochy zaujímané svislými stavebními konstrukcemi, měřená 
na vnitřním obvodu zdí   
 


