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Abstrakt 

Kulturní centrum se nachází v brněnské části Starý Lískovec na Mikuláškově náměstí. 

Pozemek je terasovitého charakteru, je ohraničen zástavbou panelových domů. Ve spodní 

části se nachází dopravní uzel městské hromadné dopravy. Objekt je tvořen třemi hmotami – 

2 kulturní sály a uprostřed obchodní pasáž. Obchodní pasáž kopíruje svah terénu, má tři 

podlaží, přičemž první a druhé je částečně zapuštěné do terénu. Velký sál se nachází na druhé 

terase a je napojen na 2.NP, malý sál je na třetí terase a je tedy napojen na 3.NP. Nosnou 

konstrukcí je železobetonový monolitický skelet v modulu 5x5m a 5x10m, v 1.NP tvoří 

obvodovou výplň železobetonová monolitická stěna, v dalších podlaží jsou to tvárnice 

YTONG. Jako zastřešení je zvolena plochá střecha. Schodiště jsou řešena jako eskalátory. 

Založení objektu je provedeno pomocí železobetonových pasů a patek.  

  

Klíčová slova 

Kulturní centrum, Mikuláškovo náměstí, terasovitý pozemek, železobetonový skelet, plochá 

střecha, eskalátor, železobetonové pasy a patky  

  

  

  

Abstract 

Cultural center is situated in a part of Brno Stary Liskovec at Mikulaskovo square. The land is 

terraced character, it is bordered by buildings of prefabricated houses, at the bottom is hub of 

public transport. The building is composed of three masses – two cultural halls and in the 

middle is shopping mall. Shopping mall replicates the terrain slopes, it has three floors where 

the first and second is partially embedded in the ground. The great hall is located on the 

second terrace and is connected to 2.NP, a small hall is on the third terrace and is connected to 

3.NP. The bearing structure is reinforced concrete frame in the module 5x5m and 5x10m, the 

frame is lining concrete monolithic perimeter wall in 1.NP, in the others floors with blocks of 

YTONG. As the roofing is flat roof. Stairs are designed as escalators. Establishment of an 

object is made of reinforced concrete foundations pass and quiffs.  

  

Keywords 

cultural center, Mikulaskovo square, terraced land, reinforced concrete frame, flat roof, 

escalator, reinforced concrete foundations pass and quiffs 
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Úvod: 
      

Tématem 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.  
 



Vlastní text práce: 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Jedná se o novostavbu Kulturního centra v Brně – Starý Lískovec. Autorem je studentka Hana 

Hanychová ve spolupráci s doc. Ing.arch.Antonín Odvárka,Ph.D. a doc.Ing. Ladislav Štěpánek, Csc. 

b) Pozemek v současné době není vyuţíván a vlastníkem je město Brno. 

c) Pozemek je přístupný z ulice Osová, Vltavská a U Pensionu. 

d) Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů - v této fázi projektu neřešeno. 

e) Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu  - v této fázi projektu neřešeno. 

f) Splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí , popřípadě územně plánovací    

    informace byli dodrţeny. 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území - v  

     této fázi projektu neřešeno. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby - v této fázi projektu neřešeno. 

 

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. 

 

a) Zhodnocení staveniště.  

Místo stavby je nevyuţívaná nezastavěná parcela. V novém návrhu není plánováno zbourání 

stávající zástavby v okolí pozemku. Pozemek je ve svaţitém terénu. 

 

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

Při návrhu stavby byl respektován návrh ÚPNZ STARÝ LÍSKOVEC.  

Okolní pozemky jsou v současnosti zastaveny panelovou zástavbou. 

Objekt je umístěn uprostřed jiţní části pozemku. 

Na pozemku jsou navrhnuty písčité přístupové cesty k objektu pro pěší.  A parkovací plocha pro 

zákazníky kulturního centra. 

Objekt kulturního centra navazuje svým tvarem na svaţitý terén pozemku, budova na něm tvoří 

schody, které  nenarušují celkový kontext okolí. Budova je rozdělena na tři části – třípatrovou pasáţ 

a dvě boční křídla, kaţdé na jiné úrovni. Pasáţ je tvořena třemi stupni. V první úrovni se nachází 

hlavní vstup do budovy, je předsunut a tvoří nálevku zvýrazněnou jiným materiálem ,aby přitahoval 

kolemjdoucí a všem bylo na první pohled jasné, kde je vstup do budovy. Tato budova je průchozí a 

nerozděluje tak pozemek na dvě části. Inspirací pro tuto stavbu se stala Nové kulturní centrum 

Meudon-la-Forêt ve Francii. 

Objekt je orientován kolmo na vrstevnice a je částečně zapuštěn do svahu. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inţenýrských staveb a řešení vnějších ploch. 

Navrţený stavební objekt je částečně zapuštěný do terénu se třemi nadzemními podlaţími.  

Objekt bude zaloţen na betonových pasech a patkách. Ţelezobetonová opěrná stěna je navrţena 

v částech objektu, které jsou zapuštěny do terénu. Nosná konstrukce je řešena jako skeletového 

ţelezobetonového monolitického systému. Příčky jsou zděné z keramických tvarovek. Zastropení je 

v prvních dvou patrech řešeno jako kříţem vyztuţené desky uloţené na průvlacích, strop třetího 

podlaţí je řešen jako prostorová příhradová deska.  

Povrchová střešní krytina je provedena z hydroizolační fólie.  

Vnější fasáda je ve většině plochy řešena prosklená do ocelových rámů s izolačním dvojsklem, sklo 

je čiré nebo tónované. Fasáda prvního a druhého podlaţí je bílá omítka, těleso třetího nadzemního 

podlaţí je obloţeno cortenovým plechem. 

Objekt bude napojen na stávající vedení inţenýrských sítí. 

 

 

 



d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu. 

Stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní komunikaci. Přístup pro pěší je z více 

směrů. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodrţení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svaţitém území. 

 

f)  Vliv stavby na ţivotní prostředí. 

Nejsou známi ţádné nepříznivé vlivy na ţivotní prostředí. 

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch komunikací. 

Celý objekt i s přístupovými cestami je řešený jako bezbariérový. 

 

h) Průzkumy a měření. 

V této fázi projektu neřešeno.  

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční a polohový a výškový systém. 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické provozní soubory. 

Stavba je členěna na tři části, které budou rozděleny dilatační spárou z důvodu odlišného zatíţení 

základů. 

 

k)Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 

stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace. 

Objekt nemá na okolní pozemky a stavby nepříznivý vliv. 

 

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

V této fázi projektu neřešeno. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita. (v této fázi projektu neřešeno) 

 

Stavba je navrţena tak, ţe výpočtové zatíţení na ni působící v průběhu výstavby a uţívání nebude 

mít za následek : 

 zřícení stavby nebo její části 

 vetší stupeň přetvoření  

 poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného  vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

  poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

3. Poţární bezpečnost. (v této fázi projektu neřešeno) 

 

 zachování  nosnosti a stability kce po určitou dobu 

 omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

 omezení šíření poţáru na sousední stavby 

 umoţnění evakuace osob a zvířat  

 umoţnění bezpečného zásahu jednotek poţární ochrany 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí. 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

 



5. Bezpečnost při uţívání. 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

6. Ochrana proti hluku. 

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

 

7. Úspora energie a ochrana tepla. (v této fázi projektu neřešeno) 

a) splnění poţadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 

jednotné metody výpočtu  energetické náročnosti budov 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

8. Řešení přístupu a uţívání 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. 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

10. Ochrana obyvatelstva: 

V této fázi projektu neřešeno. 

 

11. Inţenýrské stavby (objekty). 

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.B0-1 SITUACE) a je uloţena 1m pod úrovní původního terénu. 

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

objektu (viz. výkres č.B0-1 SITUACE) a je uloţeno 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 uloţeno 0,7m pod úrovní původního terénu. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb. 

Nevyskytují se. 

 

 

C. SITUACE STAVBY 

 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu zpravidla v 

měřítku 1:5000 aţ 1:50 000 a napojením na dopravní a technickou infrastrukturu a s vyznačením 

ochranných, bezpečnostních a hlukový pásem – viz dokumentace A3 (porfolio) 

 

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1:500, u 

rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1:5000 nebo 1:2000; u změny stavby, která je 

kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo v památkové zóně v měřítku 1:200. Na 

koordinační situaci zpracované na podkladě snímků z katastrální mapy se vyznačují hranice 

pozemku a jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic 

sousedních pozemků a staveb na  nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inţenýrských 

objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy v klidu, s 

vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, geologických sond, hranice 

staveniště a případných dalších záborů a úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 



orientace na komunikacích  -  viz výkres B-01 SITUACE   

 

c)u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodu energií, základní 

schéma rozvodu vody a čištění odpadních vod 

 

d)návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými k provedení 

zákona o zeměměřičctví 

 

 

 

 

D. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace 

– v této fázi projektu neřešeno 

b) průkaz energetické náročnost u budovy podle zákona o hospodaření energií – v této fázi projektu 

neřešeno 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

1.Technická zpráva 

 

a) Místo stavby je nevyuţívaná nezastavěná parcela. V novém návrhu není plánováno zbourání 

stávající zástavby v okolí pozemku. Pozemek je ve svaţitém terénu a nebude oplocen. 

b) významné sítě technické infrastruktury – Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

– odpadní vody jsou svedeny do jednotné stokové sítě. Zásobování vodou – přípojka na zdroj pitné 

vody je provede v horní části objektu (viz. výkres č.B0-1 SITUACE) a je uloţena 1m pod úrovní 

původního terénu. Zásobování energiemi -  přípojka na silové vedení nízkého tlaku je proveden, 

v horní části objektu (viz. výkres č.B0-1 SITUACE) a je uloţeno 0,7m pod úrovní původního 

terénu. Řešení dopravy - stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní komunikaci. 

Přístup pro pěší je z více směrů. Povrchové úpravy okolí stavby – v okolí stavby bude parková 

zeleň. Elektronické komunikace - přípojka elektronické komunikace je provedena v horní části 

objektu (viz. výkres č.B0-1 SITUACE) a je uloţeno 0,7m pod úrovní původního terénu. 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. – v této fázi projektu 

neřešeno 

d) celý objekt i s přístupovými cestami je řešen jako bezbariérový 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů – v této fázi projektu 

neřešeno 

f) řešení zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů – v této fázi projektu 

neřešeno 

g) popis staveb zařízení staveniště včetně vyuţití nových a stávajících objektů – v této fázi projektu 

neřešeno 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – v této fázi projektu neřešeno 

i) podmínky pro ochranu ţivotního prostředí při výstavbě – v této fázi projektu neřešeno 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů – v této fázi projektu neřešeno 

 

 

 

 

 



2.Výkresová část 

 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště – viz výkres 

B-01 SITUACE 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a 

výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště – v této fázi projektu neřešeno 

 

F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTU) 

 

Dokumentace objektu a provozních soubor stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

1.Pozemní (stavební) objekty 

2. Inženýrské objekty 

3. provozní soubory stavby 

 

1.Pozemní (stavební) objekty 

 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 1.1.1 Technická zpráva 

 

a)Jedná se o novostavbu Kulturního centra v Brně – Starém Lískovci. Autorem je studentka Hana 

Hanychová ve spolupráci s doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D. a doc. Ing. Ladislav Štěpánek, 

Csc. 

 

b)ARCHITEKTONOCKÉ ŘEŠENÍ: 

 Objekt kulturního centra navazuje svým tvarem na svaţitý terén pozemku, budova na něm tvoří 

schody, které  nenarušují celkový kontext okolí. Budova je rozdělena na tři části – třípatrovou pasáţ 

a dvě boční křídla, kaţdé na jiné úrovni. Pasáţ je tvořena třemi stupni. V první úrovni se nachází 

hlavní vstup do budovy, je předsunut a tvoří nálevku zvýrazněnou jiným materiálem ,aby přitahoval 

kolemjdoucí a všem bylo na první pohled jasné, kde je vstup do budovy. Tato budova je průchozí a 

nerozděluje tak pozemek na dvě části. Inspirací pro tuto stavbu se stala Nové kulturní centrum 

Meudon-la-Forêt ve Francii. 

 

  DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 

Dispoziční řešení řešené části vyplývá z poţadavků na správnou funkci kulturního centra. 

V 1.NP se nachází hlavní vstup do budovy, pasáţ s volně pronajímatelnými prostory pro 

obchodníky, zázemí pro tzb a hygienické zázemí pro návštěvníky. Do dalšího podlaţí se lze dostat 

pomocí eskalátorů nebo výtahu. V 2.NP se nachází čekací prostor a vstup pro návštěvníky do 

kulturního centra. Pasáţ s volně pronajímatelnými prostory pro obchodníky a velká kavárna 

s vlastním zázemím a vstupem na venkovní terasu. Do kavárny jsou řešeny samostatné postraní 

vstupy z venkovních, veřejně přístupných teras. V této úrovni je dále řešen vedlejší vstup do budovy 

z terasy na východní straně. Ve 3.NP se nachází výstavní prostor, volně pronajímatelné prostory pro 

obchodníky, kancelář kulturního centra a vstup do menšího sálu. Nachází se zde také druhý hlavní 

vchod do kulturního centra. 

 

c) zastavěná plocha – 4 693,54 m2 

    plocha stavebního pozemku – 30 151,8 m2 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na uţití objektu a jeho 

poţadovanou ţivotnost  

Výkopy 

Výkopové práce budou provedeny strojně. Zemní práce započnou skrývkou ornice do hloubky 

20cm po celé ploše staveniště. Ornice bude sloţena v obvodu staveniště a po dokončení stavby 



bude pouţita na konečné terénní úpravy. Ostatní vykopaná zemina bude odvezena na povolenou 

skládku ve vzdálenosti 4 km, ponechá se pouze mnoţství potřebné pro úpravu terénu. Materiál pro 

násyp z původní zeminy, hutněný na 0,2MPa. 

Další výkopové práce budou spojeny 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. 

  

Základy 

Objekt má nosný ţelezobetonový skeletový systém. Po obvodové části spodního patra objektu je 

provedena ţelezobetonová stěna, která zabraňuje zemním tlakům, pod ní je proveden 

ţelezobetonový pas, který je v místech sloupů rozšířen na obě strany o 150mm. Pod ostatními 

sloupy jsou provedeny ţelezobetonové patky. Základy budou provedeny ze ţelezobetonu.  

Betonují se do předem vykopaných rýh, po provedení se pokládá vodorovná hydroizolace. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné svislé konstrukce budou provedeny monolitickými ţelezobetonovými stěnami 

v místech styku se zeminou. V místech na terénu jsou provedeny z tvárnic YTONG P4-500 na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG.  

Vnější obvodové zdivo: monolitické ţelezobetonové stěny, YTONG P4-500 tl. 300mm na 

tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné svislé konstrukce budou provedeny z příčkovek YTONG P2-500 tl. 150mm, které 

jsou vyzděny na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 

Vnitřní nenosné zdivo: příčkovky YTONG P2-500 tl. 150mm, na na tenkovrstvou zdící maltu 

YTONG 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovná konstrukce nad 1.NP a 2.NP je provedena ze ţelezobetonových kříţem vyztuţených 

desek uloţených na ţelezobetonových průvlacích. Desky jsou provedeny nad různě velkými poli, 

5x5m a 5x10m. Na poli 5x5m je tloušťka desky 140mm a na poli 5x10m je to 200mm. Nad 3.NP je 

vodorovná konstrukce provedena z prostorové příhradoviny. 

 

 

Střešní plášť 

Střecha nad objektem je jednoplášťová (skladba viz výkres č.B-05 ŘEZ).  Vyspádování provedeno 

do zaatikových střešních vtoků, které prochází objektem a jsou napojen do veřejné kanalizační sítě. 

Vtoky jsou v osové vzdálenosti 10m. Vrchní vrstvu střešního pláště tvoří hydroizolační fólie 

Fatrafol 810 šedé barvy. 

 

Schodiště 

V objektu je pouţito elektrických eskalátorů. 

 

Podlahy 

Pouţité nášlapné vrstvy budou: kamenná leštěná dlaţba, marmoleum a keramická dlaţba. Tloušťka 

podlah v objektu je jednotná 150mm.  

 

Fasády 

Všechny stěny 1.NP a 2.NP budou mít fasády opatřeny tenkovrstvou venkovní omítkou v bílé 

barvě. Venkovní sokl bude ze soklové omítky Marmolit, barva šedá.  

3.NP bude mít stěny obloţeny cortenovým plechem.  



 

Vnitřní úprava stěn 

Vnitřní povrch stěn  jsou opatřeny štukovou omítkou. Ve všech místnostech, mimo zázemí pro 

zaměstnance se skladem, je pouţit sádrokartonový podhled. V místnostech toalet jsou stěny 

obloţeny keramickým obkladem. V sále je pouţito obkladu a podhledu se správnými zvukově 

absorpčními vlastnostmi podle výpočtů. 

 

Obklady 
Vnitřní keramické obklady jsou navrţeny v sociálních zařízeních. Obklady budou u rohů a 

s dlaţbou zasilikonovány a svislé a vodorovné okraje obkladaček budou opatřeny přechodovým 

profilem. Keramické obklady budou dle výběru investora. 

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou velkoformátové, pětikomorový systém, izolační dvojsklo. Vnitřní dveře jsou 

jednokřídlové nebo dvoukřídlové plné či prosklené dle umístění. 

 

Klempířské konstrukce 

Oplechování atiky z mědi barvy šedé. 

 

Tepelná izolace 

Tepelná izolace v podlaze v 1.NP je polystyren PBS S25. Kročejová izolace v 2.NP  z desek 

z minerálního vlákna. Izolace střechy z minerálního vlákna, MONROCK MAX (ROCKWOOL) 

tl.180mm. 

 

Hydroizolace  

V podlahách provedena z asfaltových pásů. Na střeše fóliové hydroizolační pásy. 

 

Jedná se o objekt trvalého charakteru, proto je zde pouţito trvanlivých materiálů. 

 

 

e) Výplně otvorů jsou řešeny jako ocelová rámy s izolačním dvojsklem. 

f) Objekt bude zaloţen na betonových pasech a patkách. 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných negativních účinků – v této    

   fázi projektu neřešeno. 

h) Stavba bude dopravně napojena vjezdem na stávající místní komunikaci. Přístup pro pěší je z 

více směrů. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření -  v této    

   fázi projektu neřešeno. 

j) dodrţení obecných poţadavků na výstavbu -  v této fázi projektu neřešeno. 

 

 

   1.1.2 Výkresová část 
a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich kce, umístění šachet, 

průběhy  kanálků, přípojek inţenýrských sítí a jejich výškové řešení, hladiny spodní vody, navrţení 

izolací proti spodní vodě nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloţí podle potřeby –viz. 

výkres č. B 0-6. 

b) v této fázi projektu jsou řešeny půdorysy jednotlivých podlaţí v rozsahu konstrukční studie 

c) v této fázi projektu je řešen řez A-Á v měřítku 1:100 se všemi náleţitostmi.Viz výkres č. B 0-5. 

d) v této fázi projektu jsou řešeny pohledy v rozsahu konstrukční studie. Viz výkres č. B 0-7 aţ       

B 0-11 

e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě s kanalizací -  vyřešeno ve výkresu situace. Viz výkres 

č. B 0-1 



f) výkres situace – dokumentace viz výkres č. B 0-1  

g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace v měřítku 

1:100 nebo 1:200 -  v této fázi projektu neřešeno 

h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyţaduje ( perspektiva, axonometrie, 

panoramatické pohledy apod) – viz. architektonické portfolio 

 

 1.2 Stavebně konstrukční část 

 1.2.1 Technická zpráva 

 

a) Stavba je pravoúhlého charakteru a je zde pouţit ţelezobetonový skelet v modulu 5000x5000mm 

resp. 5000x10000mm. 

b) Stavba je zaloţena na betonových pasech a patkách. Skelet je z monolitických ţelezobetonových 

sloupů o čtvercovém průřezu 500x500mm. Zastropení v 1.NP a 2.NP je provedeno pomocí 

ţelezobetonových kříţem vyztuţených desek uloţených na ţelezobetonových průvlacích. Ve 3.NP 

je provedeno pomocí prostorové příhradové desky. Zdi, opěrné ve styku se zeminou jsou 

ţelezobetonové tl. 500 mm. Ostatní nosní zdi, na terénu, jsou provedeny z tvárnic Ytong P4-500 tl. 

300mm. Příčky jsou z příčkovek Ytong P2-500 tl. 150 mm. Střešní krytina je z fóliových 

hydroizolačních pásů Fatrafol.  

c) hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu kce - v této fázi 

projektu neřešeno 

d) plášť stavby je z části cihelný, z části skleněný a z části ţelezobetonový.  

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní kce, případně 

sousední stavby - v této fázi projektu neřešeno 

f) zásahy pro provádění bouracích, podchycovacích prací a zpevňování kcí či prostupů - v této fázi 

projektu neřešeno 

g) poţadavky na kontrolu zakrývaných kcí - v této fázi projektu neřešeno. 

i) specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem - v této fázi projektu neřešeno 

 

 1.2.2 Výkresová část 

a) základy (plošné, hlubinné) - v této fázi projektu neřešeno 

b) tvar monolitických betonových konstrukci  - výkres tvaru monolitického ţelezobetonového 

stropu viz výkres č. B-07. 

c) výkres skladby – v této fázi projektu neřešeno 

d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. - v této fázi projektu neřešeno 

 

 1.2.3 Statické posouzení 

v této fázi projektu neřešeno 

 

 1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

v této fázi projektu neřešeno 

 

 1.4 Technická zpráva 

v této fázi projektu neřešeno 

 

2. Inženýrské objekty 

 2.1. Technická zpráva 

 2.2. Výkresová část 

v této fázi projektu neřešeno 

 

 

 



3. Provozní soubory 

 3.1. Technická zpráva 

 3.2.Výkresová část 

v této fázi projektu neřešeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATUM:                                                                               PODPIS: 



Závěr: 
      

Tato práce byla pro mě velice cennou zkušeností.  Poznala jsem, že je velmi náročné 

zkombinovat konstrukční řešení s množstvím technického vybavení, aby při tom byl 

zachován kvalitní estetický a architektonický koncept. Během řešení zadané části objektu 

jsem se naučila jak důležité je spolupracovat s ostatními stavařskými profesemi, jelikož 

jedinec není schopný pojmout tak velký objem informací a zkušeností. 
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Anotace práce Kulturní centrum se nachází v brněnské části Starý Lískovec na 

Mikuláškově náměstí. Pozemek je terasovitého charakteru, je ohraničen 

zástavbou panelových domů. Ve spodní části se nachází dopravní uzel 

městské hromadné dopravy. Objekt je tvořen třemi hmotami – 2 kulturní 

sály a uprostřed obchodní pasáž. Obchodní pasáž kopíruje svah terénu, má 

tři podlaží, přičemž první a druhé je částečně zapuštěné do terénu. Velký sál 

se nachází na druhé terase a je napojen na 2.NP, malý sál je na třetí terase a 

je tedy napojen na 3.NP. Nosnou konstrukcí je železobetonový monolitický 

skelet v modulu 5x5m a 5x10m, v 1.NP tvoří obvodovou výplň 

železobetonová monolitická stěna, v dalších podlaží jsou to tvárnice 

YTONG. Jako zastřešení je zvolena plochá střecha. Schodiště jsou řešena 

jako eskalátory. Založení objektu je provedeno pomocí železobetonových 

pasů a patek. 

Anotace práce 

v anglickém 

Cultural center is situated in a part of Brno Stary Liskovec at Mikulaskovo 

square. The land is terraced character, it is bordered by buildings of 



jazyce prefabricated houses, at the bottom is hub of public transport. The building 

is composed of three masses – two cultural halls and in the middle is 

shopping mall. Shopping mall replicates the terrain slopes, it has three 

floors where the first and second is partially embedded in the ground. The 

great hall is located on the second terrace and is connected to 2.NP, a small 

hall is on the third terrace and is connected to 3.NP. The bearing structure is 

reinforced concrete frame in the module 5x5m and 5x10m, the frame is 

lining concrete monolithic perimeter wall in 1.NP, in the others floors with 

blocks of YTONG. As the roofing is flat roof. Stairs are designed as 

escalators. Establishment of an object is made of reinforced concrete 

foundations pass and quiffs. 

Klíčová slova Kulturní centrum, Mikuláškovo náměstí, terasovitý pozemek, 

železobetonový skelet, plochá střecha, eskalátor, železobetonové pasy a 

patky 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

cultural center, Mikulaskovo square, terraced land, reinforced concrete 

frame, flat roof, escalator, reinforced concrete foundations pass and quiffs 
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