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Abstrakt  
Svatotomášský dvůr vznikl v letech 1358-1370 na ulici Veveří v městě Brně. Lokalita, na níž 
se rozkládal, je shodá s jeho dnešní podobou. V roce 1883-1885 zde byly přistaveny nové 
objekty v historizujícím slohu.  
Nové funkční řešení se snaží reagovat na potřeby volnočasových aktivit studentů z okolních 
škol. Celý areál je řešen jako sportovně- kulturní centrum. Ve stávajících objektech budou v 
jedné části klubovny, dále pak v hlavní budově administrativní prostory a v delším křídle 
bude restaurace spojená s nově vybudovaným objektem, kde bude bowling. 
Hlavním architektonickým záměrem bylo především ponechat přírodní charakter celého 
území. V mém návrhu jsem chtěla především zachovat stavební podstatu staveb s citlivým 
dotvořením areálu. Proto jsem přiřadila novému objektu jednoduchou formu a celoprosklenou 
fasádou, v které by se odrážely stávající objekty. Pozemek za těmito objekty bych upravila na 
sportovní hřiště tak, aby zůstal přírodní charakter s ponecháním vzrostlých stromů. 
  
Klí čová slova 
- rekonstrukce 
- sedlová střecha 
- projektová dokumentace  
  
  
  
Abstract 
St. Thomas yard was founded within years 1358-1370 on the street Veveří in the Brno. Its 
recent location its the same like when it was fouded. Within years 1883-1885 a few new 
objects were built here in historicist style.  
New functional sollution is trying to react on the freetime activities demand of students from 
schools near here. Whole compound is solved as sport-cultural centre. In the current objects 
there will be clubrooms, in the main building there will be office space. Restaurant in the 
longer wing will be joined with a bowling in the newly built object.  
The main architectonic purpose was to keep the natural character of whole area. The most 
important thing in my proposition was to preserve the structural nature of the objects with the 
sensitive completion of the compound. That is why I used just simple shapes and all-glass 
facade, in which the current objects will be mirrored. The area behind these objects would be 
remade to playground with an intention to keep the natural character of the area with grown 
trees. 
  
Keywords 
- reconstruction 
- gable roof 
- project documentation  
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Úvod: 
Stručný popis zadání 
 

Zadání práce bylo vytvořit konstrukční studii a stavební část projektové dokumentace 
pro provedení stavby na architektonickou studii zpracovávánou v předchozím ročníku 
v ateliérové tvorbě. Součástí bakalářské práce je i architektonický detail, kde jsme 
zpracovávali vybraný detail a vyrobili jeho model v měřítku 1:1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:   Andrea Janovská 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
   Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.  



a)  Identifikace stavby 
  Obnova a nové vužití Svatotomášského dvora v Brně, č. p. 499/109 
  Okres: Brno 
  Kraj: Jihomoravský 
  Obec: Brno 
  Katastrální území: Brno- Veveří 

Jméno a příjmení projektanta:  
Andrea Janovská   

  Radimovice u Želče 83, 39002 Tábor 
 Základní charakteristika stavby a její účel 
  Plocha pozemku    15 119 m2   

Zastavěná plocha (bez zpevněných ploch)    3 482 m2  
z toho:-Administrativní část        220 m2  
 - Klubovny         564 m2 
 - Letní kino      1 247 m2  
 - Restaurace s bowlingem    1 451 m2 

Zastavěná plocha- sportovní hřiště    2 575 m2 
Obestavěný prostor:     11 140 m3  
Hrubý odhad nákaldů: 11 140 m3x 3500 Kč/m3=38 990 000 Kč 
 

b)  Majitel stavby: 
Majitelem stavby je statutární město Brno se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 
601 67 Brno. 
Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
V areálu Svatotomášského dvora sídlí od roku 1953 Tělovýchovná jednota Moravan 
Brno a jezdecký oddíl. Stavba prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury 
dne 3. 1. 2008, číslo rejstříku:102694. 
 

c) Údaje o provedených průzkumech 
Byl proveden geologický průzkum. Byly zjištěny jednoduché základové poměry, Rd= 
200kPa. Základovou půdu tvoří spraš, která po nasycení jakoukoliv vodou je náchylná 
k prosedání. Z uvedeného důvodu je třeba zabezpečit podzákladí před vniem vody.  
 

d)  Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
Parcela je již napojedna na dopravní infrastrukturu dvěmi vjezdy do dvora. Má též 
vybudované přípojky vody, elektřiny, plynu a také kanalizace.  
 

e)  Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Požadavky byly splněny. 
 
f)  Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Všechny požadavky na výstavbu byly dodrženy. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby 

Stavba bude zásobována z přihlehlé ulice Veveří. Okolní pozemky nebudou stavbou 
nikterak dotčeny. V souvislosti s rekonstrukcí celého areálu je nutno předpokládat 
dočasné zvýšení prašnosti a hluku v okolí stavby.  
 

h) Přepokládaná lhůta výstavby 
 Termín zahájení stavby: červen 2012 



 Termín dokončení stavby: říjen 2013 
 Postup výstavby:  
   Zbourání nevyhovujících objektů 

Vytýčení zemních prací 
Vyhloubení stavební jámy nových objektů 
Vytyčení základových konstrukcí 
Vyhloubení základových konstrukcí 
Provedení základů 
Provedení nových konstrukcí 1.NP 
Provedení stropu a střech nových budov 
Vybourání nevhodných zdí v interiéru budov 
Vybourání stropní konstrukce v budově C3 
Provedení nového podhledu v budově C3 
Položení nové krytiny 
Práce v interiéru a dokončovací práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Radimovicích u Želče 01/2012     __________________ 
              Janovská Andrea 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:   Andrea Janovská 
Vedoucí práce:  Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 
   Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.  



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) Zhodnocení staveniště 
 Svatotomášský dvůr se nachází na parcele č. 832/10001. Na parcele se nachází hlavní 
budova s vedením TJ Moravan a dva podélné hospodářské objekty, v kterých jsou mimo jiné 
stáje. Dále se na nádvoří nachází seník, který je ve špatném stavu a bude zbourán. V horní 
části pozemku se nachází parkur s tribunou a v jižní části pozemku je cvičiště s boxovým 
ustájením. 
 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby: 
 Obnova Svatotomášského dvora zahrnuje rekonstrukci hlavní budovy a dvou 
vedlejších křídel. Dále bude v areálu postaveno nové letní kino a sportovní hřiště. Avšak tato 
část není předmětem řešení v této úrovni dokumentace.  
 Stávající objekty mají sedlovou střechu jednoplášťovou se sklonem 30° , 31° a 34°. Hlavní 
budova má střechu valbovou jednoplášťovou se sklonem 30°. Hlavní budova A je jediná 
podsklepená. Střešní krytina na objektech bude nová- taška pálená, barvy červené. Budou 
vyměněny nové okenní výplně s lepšími tepelněizolačními vlastnostmi. Budou vyrobeny na 
míru s dřevěnými rámy v tmavě hnědé barvě, dveře budou ve stejné barvě jako okenní rámy. 
Venkovní omítka bude vápenná ve světle žluté barvě a tmavě červené. Sokl bude upraven 
soklovou sanační omítkou v barvě tmavě červené. Klempířské výrobky budou 
z pozinkovaného plechu, barva tmavě hnědá. 
Delšímu křídlu bude přičleněna nová novostavba rozměru 41,05m x 12,73m, výšky 7,1 m.  
Tento nový objekt bude částečně dvoupodlažní, bez podsklepení. Střecha bude plochá, 
jednoplášťová s vnitřními vtoky. Střešní povlak bude ze střešní fólie Fatrafol 810.  Oblá část 
střechy bude opláštění tvořit plech Kal-Zip  s povrchem Aluplus Zinc. Severovýchodní fasáda 
bude tvořena prosklenou fasádou z profilu Aluprof MB 50SR. Venkovní omítka bude 
provedena jako sádrová, fasádním nátěrem bude grafika dle ing. arch. Petra Kvíčaly. 
Klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu, barva tmavě hnědá.  
 
c) Technické řešení 
c. 1 Základy 
 Stávající budovy 

Budova A- zde bude proveden nový základ pod novým výtahem a okolní 
základové pasy budou podbetonovány do stejné hloubky jako nové základy 
pod výtahem. 
Budova B- stávající základy budou bez úprav. Pouze pod novými příčkami tl. 
150 mm delšími jak 6m a vyššími než 3m bude vytvořen základ zesílením 
podkladního betonu v hloubce 500mm a šířce 450mm.  
Budova C- stávající základy budou bez úprav, vyjma základů, na které bude 
navazovat nová budova C4, kde budou stávající základy podbetonovány do 
hloubky nových základů. V budově C bude také pod novými příčkami tl. 150 
mm delšími jak 6m a vyššími než 3m bude vytvořen základ zesílením 
podkladního betonu v hloubce 500mm a šířce 450mm.  Pod novostavbou C4 
budou základy z železobetonových patek hloubky 1,2m. Dále pod ztužující 
obvodovou stěnou budou základy z železobetonového pasu hloubky 1,2m a 
šířky 0,6m. Pod vnitřní příčkou bude vytvořen základ zesílením podkladního 
betonu v šířce 450 mm a hloubce 500 mm. Bednění bude montováno na 
zpevněný podklad z betonu tl. 50 mm. 

 
 
 



c.2 Svislé nosné konstrukce 
Stávající nosné konstrukce- budou odsanovány tlakovou injektáží dvěmi posunutými 
řady, budou vstřikovány pod úhlem 30-45°, profil 12 mm. Dozdívky v nosných 
stěnách budou z plných pálených cihel CP-P10.  
Nové nosné konstrukce- v budově C4 budou nosné svislé konstrukce tvořit sloupy 
rozměru 450x450mm a ztužující obvodová zeď ze železobetonu tl. 300mm a zateplená 
polystyrenem tl. 150mm. Vnitřní nosná zeď kolem schodiště bude vyzděna z tvárnic 
Porotherm 30 P+D  tl. 300mm.  

 
c.3 Stropní konstrukce 

Stávající budovy- stropy ve stávajícíh objektech zůstanou bez úprav, pouze dojde 
k zateplení stropní konstrukce z půdy. V budově A bude v místě vybudování nového 
výtahu vytvořen v 1. PP ŽB věnec v úrovni prostupu klenbou a v ostatních patrech 
budou v úrovni stropu položeny výměny- válcované I profily a dobetonováno betonem 
C20/25. V budově C3 bude v části restaurace vybourán strop a bude zde pouze 
podhled pod krovem.  
Nová budova- zde stropní konstrukce bude vytvořena železobetonovou deskou se 
skrytými průvlaky tl. 175 mm a vyztuženo dle statického výpočtu. Na stropní desku 
bude vytvořena betonová mazanina z betonu C20/25. 

 
c.4 Konstrukce spojující různé úrovně 

Stávající budova A- původní schodiště zůstane bez úprav. Je zde navržen nový 
hydraulický výtah s malou prohlubní IPB 300 s klecí rozměru 1100 x 1500 mm. 
Stávající budova B1- rozdílné úrovně v budově budou vyrovnány rampou. Rampu 
bude tvořit lehká dřevěná konstrukce. 
Stávající budova C2, C3- rozdílné výškové úrovně budou vyrovnány rampou a schody 
z lehké dřevěné konstrukce. 
Nová budova C4- Schodiště mezi 1.NP a 2.NP je navrženo s ocelovými nerezovými 
bočními schodnicemi, stupně tvoří ocelový vyztužující jeklový rám s dřevěným 
obkladem. Zábradlí je z jedné strany tvořeno sklem upevněné bodovými úchyty ke 
schodnici a z druhé strany ocelovou tyčí upevněnou pomocí úchytu zábradlí ke stěně. 
Schodiště je  zalomené, tvaru L, šířka ramene je 1250 mm, výška stupně 178 mm a 
šířka stupně 285 mm. Počet stupňů je 18. 
Dále zde bude navržen hydraulický výtah s malou prohlubní IPB 300 s klecí rozměru 
1100 x 1500 mm. Pro zásobování kavárny je zde navržen malý nákladní výtah Delta 
CVS 100.30/2 s klecí rozměru 800 x 800 mm.  

 
c.5 Střešní konstrukce 

Stávající budovy- střecha stávajících objektů je sedlová jednoplášťová a na hlavní 
budově A je valbová jenoplášťová se skladbou viz výkresová dokumentace. Krovy 
podélných budov jsou se stojatou stolicí se středními vaznicemi, v budově C3 je krov 
s ležatou stolicí a se středními vaznicemi. Střešní krytina bude nová- z pálených tašek 
v barvě červené.  
Nová budova C4- na novém objektu bude střecha plochá, jednoplášťová s vnitřními 
vtoky. Střešní povlak bude ze střešní fólie Fatrafol 810. Oblá část střechy bude 
opláštění tvořit plech Kal-Zip  s povrchem Aluplus Zinc.  

 
c.6 Příčky a dělící konstrukce 

Nové příčky budou vyzděny z příčkovek Ytong, P2-500 tl. 150 mm. Stěny šachet 
budou z desek Glasroc F Riburit na kovové konstrukci s protipožární ochranou.  



 
c.7 Izolace 

Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů s vložkou – skelná rohož  - typ 2xR + 
penetrační nátěr tl.3mm + Pe stavební fólie tl. 0,5mm. Izolace tepelná je navržena 
s polystyrenu tl. 100mm.  

 
c.8 Podlahy 

Podlahy v objektech budou plovoucí a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci.  Zvláštní úpravu podlahy bude v budově C4, kde je bowlingová hala. 
Tam bude podlaha provedene odbornou firmou zaměřenou na bowlingové haly.  Kvůli 
vyrovnání výškových rozdílů bude podlaha v zadní části budovy B1 vyvýšena na 
úroveň budovy B2. Skladba a konstrukce podlahy je uvedena ve výkresové 
dokumentaci.  

 
c.9 Povrchové úpravy vnitřní 

V hygienických prostorech je navržen obklad z keramických dlaždic do výšky 1600 
mm. V kuchyňce budovy A je navržen keramický obklad kolem celé ve výšce 850  
mm a šířce 650 mm. V kuchyni budovy C2 je navržen obklad ve výšce 1600 mm. 
V místech, kde bude umístěná kuchyňská linka, bude keramický obklad ve výšce 850 
mm a šířce 650 mm. V ostatních prostorech bude vápenocementová štuková omítka, 
nátěry v barvě dle investora. Na stávající zdivo bude opatřeno sanační omítkou do 
výšky 1500 mm – nad hranici vlhkosti 

 
c.10 Povrchové úpravy vnější 

Stávající budovy- sokl stávajících budov bude upraven soklovou sanační omítkou do 
výšky dle výkresové dokumentace.  Na fasádě bude sanační omítka ve světle žluté 
barvě a tmavě červené.  
Nová budova- Venkovní omítka bude provedena jako sádrová, tepelněizolační, 
fasádním nátěrem bude grafika dle ing. arch. Petra Kvíčaly. 

 
c.11 Truhlářské výrobky 

Výplně dveřních a okenních otvorů, včetně obkladů zárubní, budou dřevěné, vyrobené 
na míru. 
 

c.12 Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky budou provedeny z oceli, v barevném odstínu: grafitová čerň. 
Výrobní dokumentace zámečnických výrobků není součástí této projektové 
dokumentace. 
 

c.13 Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky na střeše a na fasádách budou provedeny 
z pozinkovaného plechu tl. 2 mm v barvě tmavě hnědé. 

 
c.14 Okapový chodník 

Podél objektů bude vydlážděn okapový chodníček z betonových dlaždic v šířce  
500 mm.  

 
 
 
 



Inženýrské stavby:  
 1 Kanalizace 

Splašková kanalizace bude svedena do městské kanalizace potrubím o DN 300 
mm. Vnitřní a vnější rozvody kanalizace budou provedeny z plastových trub a 
tvarovek Ht a KG- systému výrobce Osma s.r.o. Podrobné řešení kanalizace není 
předmětem této úrovně projektové dokumentace.  

 
 2 Vodovod 

Nové vnitřní rozvody vody budou napojeny na městský vodovod. Dimenze 
vodovodního připojení je 1´´(tj. PE 32 x 3,0) – potrubí bude kladeno v nezámrzné 
hloubce 800mm. Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trubek s tepelnou 
izolací. Podrobné řešení kanalizace není předmětem této úrovně projektové 
dokumentace. 

 
 3 Elektroinstalace 

Nové vnitřní rozvody NN budou napojeny na stávající veřejný rozvod NN ve 
městě- kabelovou přípojkou. Jedna řípojková skříň s hlavním jištěním a elektroměrem 
bude v hlavní budově A a druhá v budově B1. Podrobné řešení vnitřních rozvodů NN 
není součástí této projektové dokumentace. 

 
 4 Přívod plynu 

Plynová přípojka bude napojena na stávající rozvod plynu v ulici Veveří.  
V objektu budou plynové spotřebiče ( sporák ).  

 
Řešení vnějších ploch: 
 Zpevněné plochy- pojezdové části budou z jemného štěrkopísku. Střední část nádvoří 
bude vydlážděno betonovou dlažbou Diton stone, která imituje přírodní kámen. Dlažba se 
klade do štěrkového lože z kameniva frakce 4-8 mm. Vydlážděná plocha se hutní vibrační 
deskou s pryžovou ochranou. Volí se vibrační deska o max. hmotnosti 100 kg s pracovní 
šířkou desky min. 500 mm. Vydlážděná plocha se zasypává drceným kamenivem frakce 2-4 
mm. Spotřeba zásypového materiálu činí cca 10 kg na 1 m2. 
 Zatravněné plochy- na nádvoří je navrženo několik zatravněných ploch, jejich plocha 
činí přibližně 48%. Směs pro trávník bude použitý parkový, aby byl schopný přizpůsobit se 
rozmanitým půdním a klimatickým podmínkám konkrétního místa.  
 
d), e) Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Přístupová komunikace-  vjezd na pozemek je umožněn ze severovýchodní strany 
nádvoří, kde budou pojezdové plochy z jemného štěrkopísku. Přístupová komunikace pro pěší 
se nachází v severozápadní a v severovýchodní straně nádvoří, která bude vydlážděna 
betonovou dlažbou Diton stone.  
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 Vytápění objektů bude teplovodní, takže stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. V technických místnostech objektů budou umístěny horkovodní výměníkové 
stanice HV VS 100-500kW maximálních rozměrů 1,5m x 2,1m.  
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch komunikací 
 Všechny navazující komunikace a veřejně přístupné plochy komunikací jsou 
bezbariérově řešeny. 
 



h) Průzkumy a měření 
 Byl proveden geologický průzkum. Byly zjištěny jednoduché základové poměry, Rd= 
200kPa. Základovou půdu tvoří spraš, která po nasycení jakoukoliv vodou je náchylná 
k prosedání. Z uvedeného důvodu je třeba zabezpečit podzákladí před vnikem vody.  
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby 
 Podklady pro vytýčení stavby jsou součástí výkresové dokumentace. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 
 Stavba se člení na: 

 - stavební objekty:  S0-01- Budova A- Administrativa 
   S0-02- Budova B1- Klubovny 
   S0-03- Budova B2- Klubovny 
   S0-04- Budova C1- Vstup a zázemí letního kina 
   S0-05- Budova C2- Zázemí restaurace, kuchyně 
   S0-06- Budova C3- Odbytový prostor restaurace 
   S0-07- Budova C4- Nová budova bowlingu a kavárny 
   S0-08- Nádvoří- Kamenná dlažba 
   S0-09- Komunikace- Štěrkopísek drobné frakce 8-16 
- inženýrské objekty: Kanalizace 
   Vodood 
   Elektřina 
   Plyn  
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemek ani na okolní stavby. Parcela 

bude oplocená a je dostatečně velká, aby se na ní vešly všechny potřebné stroje a materiál. 
V souvislosti se stavbou lze pouze předpokládat dočasné zvýšení hluku a prašnosti v okolí 
stavby. 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 Zdraví a bezpečnost pracovníků bude zajištěna pomocí ochranných pomůcek (helmy, 
pevná obuv, ochranné brýle, …). 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Stavebně-technický a statický průzkum proveden pouze hypoteticky. Dimenze 
konstrukčních prvků jsou navrženy dle empirických vzorců a nejsou ověřeny statickým 
výpočtem.  
 
3. Požární bezpečnost 
 V každém objektu je dostatečný počet únikových východů na volné prostranství. 
Podrobné řešení požární bezpečnosti není předmětem této úrovně projektové dokumentace.  
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Hygienické zázemí v budovách ve všech patrech jsou dimenzované dle 
předpokládaného počtu uživatel a potřebné technické rozvody budou provedeny.  Při stavbě 
použito maximum přírodních materíálů, aby dopad na životní prostředí byl co nejvíce omezen 
a provoz objektu co nejméně zatěžoval životní prostředí. 
 
 



5.  Bezpečnost při užívání 
 Bezpečnost bude splněna v souladu s Vyhláškou č. 268/2006 Sb. O technických 
požadavcích na stavby. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 Splněna v souladu s Vyhláškou č. 268/2006 Sb. O technických požadavcích na stavby.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska tepelné ochrany budov. Stavba 
musí splniot požadavky na energetickou náročnost budovy a tepelně vlhkostní posouzení 
stavby. Toto podrobné řešení není předmětem této úrovně projektové dokumentace. 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
  V návrhu je počítáno, že objekty budou užívat imobilní. Proto je v objektech, kde je 
více podlaží výtah, tam kde jsou změny výškových úrovní, jsou navrženy rampy. V každém 
objektu se nachází i WC pro imobilní. Imobilním je umožněn přístup do všech prostorů pro 
veřejnost.  
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Objekty jsou chráněny před pronikáním radonu zemní izolací. Jiné nepříznové vlivy 
na stavbu nejsou, není nutno se jinou ochranou zabývat. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 Stavba neleží v žádné nebezpečné zóně a ani v poddolovaném území, není nutno tento 
bod dále řešit. 
 
11. Inženýrské stavby 
 Inženýrské stavby jsou řešeny v bodech 1.c.1 až 1.c.4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Radimovicích u Želče 01/2012     __________________ 
              Janovská Andrea 
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a) účel objektu 
Svatotomášský dvůr se nachází na parcele č. 832/10001. Na parcele se nachází hlavní 

budova s vedením TJ Moravan a dva podélné hospodářské objekty, v kterých jsou mimo jiné 
stáje. Dále se na nádvoří nachází seník, který je ve špatném stavu a bude zbourán. V horní 
části pozemku se nachází parkur s tribunou a v jižní části pozemku je cvičiště s boxovým 
ustájením. 

Obnova Svatotomášského dvora zahrnuje rekonstrukci hlavní budovy a dvou 
vedlejších křídel. Dále bude v areálu postaveno nové letní kino a sportovní hřiště. Avšak tato 
část není předmětem řešení v této úrovni dokumentace. 
  
b)  zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného 
   řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 
a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
1.b zásady  architektonického a funkčního řešení 
 Hlavním architektonickým záměrem bylo především ponechat přírodní charakter 
celého území. V mém návrhu jsem chtěla především zachovat stavební podstatu staveb s 
citlivým dotvořením areálu. Proto jsem přiřadila novému objektu jednoduchou formu a 
celoprosklenou fasádou, v které by se odrážely stávající objekty. 
 Nové funkční řešení se snaží reagovat na potřeby volnočasových aktivit studentů z 
okolních škol. Celý areál je řešen jako sportovně- kulturní centrum. Ve stávajících objektech 
budou v jedné části klubovny, dále pak v hlavní budově administrativní prostory a v delším 
křídle bude restaurace spojená s nově vybudovaným objektem, kde bude bowling. 
 
2.b zásady dispozičního řešení 
 Klubovny- Objekt kluboven je rozdělný do dvou částí. V první části, blíže k ulici 
Veveří se vstupuje přes zádveří do šatny a chodby. Z chodby jsou pak jednotlivé vstupy do 
kluboven a do hygienického a technického zázemí. V druhé části je dispozice podobná. Kde 
se také vstupuje z podélné chodby do jednotlivých kluboven a do hygienického a technického 
zázemí. 
 Administrativní objekt- V 1.NP je zasedací místnost a kancelář. Dále je zde 
kuchyňka a hygienické zázemí včetně pro imobilní. V 2.NP jsou také kanceláře, kuchyňka a 
hygienické zázemí. V 1.PP jsou pomocné prostory jako je technická místnost, depozitář, 
sklad. V celém onjektu je umožněn vstup imobilním a bude zenový výtah s lehkou ocelovou 
konstrukcí.  
 Vstup letní kino- V delším křídle Svatotomášského dvora se vstupuje do letního 
kina. Je zde hala, z ketré je velké hygienické zázemí s úklidovou a technickou místností. Další 
hygienické zázemí je pod hledištěm. Dále pak bufet s vlastním zázemím a skladovými 
prostory. Část dispozice je vyčleněna vedení- kancelář, šatna a hygienické zázemí pracovníků. 
Dále je zde pokladna pro placení náštěvníků. 
 Restaurace- v zadní části delší budovy je restaurace s kuchyní. U kuchyně jsou 
všechny pomocné místnosti- jako jsou sklady, přípravny apod. Dále je zde hygienické zázemí 
zaměstnanců a kancelář vedení. Z restaurace je umožněn vstup do hygienického zázemí pro 
náštěvníky.  
 Bowling a kavárna- na restauraci navazuje nová stavba, kde se nachází bowlingová 
hala. Nad bowlingem se nachází malá kavárna s vlastním barem a hygienickým zázemím pro 
zaměstnance. Sklad se nachází v 1.Np a je zde navržen malý nákladní výtah, který umožní 
zásobování do 2.NP. 
 
 



3.b výtvarné řešení 
 Venkovní omítka nové budovy bowlingu bude provedena jako sádrová, 
tepelněizolační, fasádním nátěrem bude grafika dle ing. arch. Petra Kvíčaly. 
  
4.b řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Zpevněné plochy- pojezdové části budou z jemného štěrkopísku. Střední část nádvoří 
bude vydlážděno betonovou dlažbou Diton stone, která imituje přírodní kámen. Dlažba se 
klade do štěrkového lože z kameniva frakce 4-8 mm. Vydlážděná plocha se hutní vibrační 
deskou s pryžovou ochranou. Volí se vibrační deska o max. hmotnosti 100 kg s pracovní 
šířkou desky min. 500 mm. Vydlážděná plocha se zasypává drceným kamenivem frakce 2-4 
mm. Spotřeba zásypového materiálu činí cca 10 kg na 1 m2. 
 Zatravněné plochy- na nádvoří je navrženo několik zatravněných ploch, jejich 
plocha činí přibližně 48%. Směs pro trávník bude použitý parkový, aby byl schopný 
přizpůsobit se rozmanitým půdním a klimatickým podmínkám konkrétního místa. 
 
5.b řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Všechny navazující komunikace a veřejně přístupné plochy komunikací jsou 
bezbariérově řešeny. 
 V návrhu je počítáno, že objekty budou užívat imobilní. Proto je v objektech, kde je 
více podlaží výtah, tam kde jsou změny výškových úrovní, jsou navrženy rampy. V každém 
objektu se nachází i WC pro imobilní. Imobilním je umožněn přístup do všech prostorů pro 
veřejnost. 
 
c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
   orientace, osvětlení a oslunění, 
 
c.1 kapacity 
 kino- 606 náštěvníků=˃ 1m únikové cesty=˃ 150 osob 

=˃ 1 WC- 100os. (1/3 muži, 2/3 ženy) =˃ min. 2WC muži, min. 4 WC ženy 
Restaurace- 98 osob, Bowling- 36 osob, Kavárna- 46osob=˃  180 osob=˃ min.  2WC 
muži, min. 2 WC  ženy, min. 2 pisoárová stání 

 Klubovny- 100 lidí =˃  min.  1WC muži, min. 2 WC  ženy, min. 1 pisoárové stání 
 
c.2 Obestavěné prostory a zastavěné plochy 

Plocha pozemku    15 119 m2   

Zastavěná plocha (bez zpevněných ploch)    3 482 m2  
z toho:-Administrativní část        220 m2  
 - Klubovny         564 m2 
 - Letní kino      1 247 m2  
 - Restaurace s bowlingem    1 451 m2 

Zastavěná plocha- sportovní hřiště    2 575 m2 
Obestavěný prostor:     11 140 m3  
 

c.3 Orientace, osvětlení a oslunění 
 Orientace ke světovým stranám je patrná z výkresové dokumentace. Všechny 
objekty jsou vstupy orientované do nádvoří. Z toho výplývá dispozice. Všechny pobytové 
místnosti jsou přirozeně osvětlené okny a větrány. 
 
 
 



d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
   užití objektu a jeho požadovanou životnost 
 
d.1 Svislé nosné konstrukce 

Stávající nosné konstrukce- budou odsanovány tlakovou injektáží dvěmi posunutými 
řady v rozteči 300mm, budou vstřikovány pod úhlem 30-45°, profil 12 mm. Dozdívky 
v nosných stěnách budou z plných pálených cihel CP-P10.  
 
Nové nosné konstrukce- v budově C4 budou nosné svislé konstrukce tvořit sloupy 
rozměru 450x450mm a ztužující obvodová zeď ze železobetonu tl. 300mm a zateplená 
polystyrenem tl. 150mm. Vnitřní nosná zeď kolem schodiště bude vyzděna z tvárnic 
Porotherm 30 P+D  tl. 300mm.  

 
d.2 Stropní konstrukce 

Stávající budovy- stropy ve stávajícíh objektech zůstanou bez úprav, pouze dojde 
k zateplení stropní konstrukce z půdy. V budově C3 bude v části restaurace vybourán 
strop a bude zde pouze podhled pod krovem.  Podhled bude sádrokartonový z desek 
Glasrock F Riflex zavěšen na ohebných profilech HUT 59/7 a se závěsy Nonius. 
 
Nová budova- zde stropní konstrukce bude vytvořena železobetonovou deskou se 
skrytými průvlaky tl. 175 mm a vyztuženo dle statického výpočtu. Na stropní desku 
bude vytvořena betonová mazanina z betonu C20/25. 
Návrh stropní konstrukce: křížem vyztužená deska zesílená ¼ rozponu 
v obousměrných pruzích, což je 1500mm a 1000mm na každou stranu. Tloušťka 
desky= 1/25 lx - 1/25 ly =(1/25)*6 - (1/25)*4 = 220-160mm 

… volíme tloušťku 175mm 
 
d.3 Konstrukce spojující různé úrovně 

Stávající budova C2, C3- rozdílné výškové úrovně budou vyrovnány rampou a schody 
z lehké dřevěné konstrukce. 
 
Nová budova C4- Schodiště mezi 1.NP a 2.NP je navrženo s ocelovými nerezovými 
bočními schodnicemi, stupně tvoří ocelový vyztužující jeklový rám s dřevěným 
obkladem. Zábradlí je z jedné strany tvořeno sklem upevněné bodovými úchyty ke 
schodnici a z druhé strany ocelovou tyčí upevněnou pomocí úchytu zábradlí ke stěně. 
Schodiště je  zalomené, tvaru L, šířka ramene je 1250 mm, výška stupně 178 mm a 
šířka stupně 285 mm. Počet stupňů je 18. 
Dále zde bude navržen osobní hydraulický výtah s malou prohlubní IPB 300 s klecí 
rozměru 1100 x 1500 mm. Bude mít lehkou ocelovou konstrukci a celý prosklený. Pro 
zásobování kavárny je zde navržen malý nákladní výtah Delta CVS 100.30/2 s klecí 
rozměru 800 x 800 mm.  
Návrh schodiště:  

konstrukční výška-3200mm 
  3200:18=178 mm 
  2h+b=630 mm 
       b= 630- 356=274 mm 

 
d.4 Střešní konstrukce 

Stávající budovy- střecha stávajících objektů je sedlová jednoplášťová a na hlavní 
budově A je valbová jenoplášťová se skladbou viz výkresová dokumentace. Krovy 



podélných budov jsou se stojatou stolicí se středními vaznicemi, v budově C3 je krov 
s ležatou stolicí a se středními vaznicemi. Střešní krytina bude nová- z pálených tašek 
v barvě červené. V budově C3 bude nově kotvená pozednice ocelovým táhlem 
z pásové oceli o průřezu 60x6 mm, kotvené vždy v plné vazbě do vazného trámu.  
 
Nová budova C4- na novém objektu bude střecha plochá, jednoplášťová s vnitřními 
vtoky. Střešní povlak bude ze střešní fólie Fatrafol 810. Oblá část střechy bude 
opláštění tvořit plech Kal-Zip  s povrchem Aluplus Zinc. Atika bude oplechována 
pozinkovaným plechem tl. 0,5mm. Na střeše bude střešní výlez ROTO, rozměru 
1400x700mm. V části dilatace nové a staré budovy bude ve střeše bude použita dilace 
pomocí dilatačního provazce Neodyl a jejich systému, viz. technický list. 

 
d.5 Příčky a dělící konstrukce 

Nové příčky budou vyzděny z příčkovek Ytong, P2-500 tl. 150 mm. Stěny šachet 
budou z desek Glasroc F Ridurit na kovové konstrukci s protipožární ochranou.  
Záchodové kabiny budou tvořit hotové výrobky s vlastní povrchovou úpravou. 
Materiálové provedení bude z vysotlakého laminátu HPL tl.20mm v kombinaci 
s nerezovými doplňky a z tvrzeného lepeného skla tl. 10,5mm v kombinaci 
s nerezovými doplňky. 
 

d.6 Izolace 
Hydroizolace je navržena z asfaltových pásů s vložkou – skelná rohož  - typ 2xR + 
penetrační nátěr tl.3mm + Pe stavební fólie tl. 0,5mm. Izolace tepelná je navržena 
s polystyrenu tl. 100mm.  

 
d.7 Podlahy 

Podlahy v objektech budou plovoucí a jejich skladby jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci.  Zvláštní úpravu podlahy bude v budově C4, kde je bowlingová hala. 
Tam bude podlaha provedene odbornou firmou zaměřenou na bowlingové haly.  
Příklad takovéto konstrukce podlahy je uveden v příloze technické listy. 

 
d.8 Povrchové úpravy vnitřní 

V hygienických prostorech je navržen obklad z keramických dlaždic do výšky 1600 
mm. V kuchyni budovy C2 je navržen obklad ve výšce 1600 mm. V místech, kde bude 
umístěná kuchyňská linka, bude keramický obklad ve výšce 850 mm a šířce 650 mm. 
V ostatních prostorech bude vápenocementová štuková omítka, nátěry v barvě dle 
investora. Stávající zdivo bude opatřeno sanační omítkou do výšky 1500 mm – nad 
hranici vlhkosti. 

 
d.9 Povrchové úpravy vnější 

Stávající budovy- sokl stávajících budov bude upraven soklovou sanační omítkou do 
výšky dle výkresové dokumentace.  Na fasádě bude sanační omítka ve světle žluté 
barvě a tmavě červené.  

 
d.10 Truhlářské výrobky 

Výplně dveřních a okenních otvorů, včetně obkladů zárubní, budou dřevěné, vyrobené 
na míru. Viz. výpis prvků. 

 
 
 



d.11 Zámečnické výrobky 
Zámečnické výrobky budou provedeny z oceli, v barevném odstínu: grafitová čerň. 
Výrobní dokumentace zámečnických výrobků není součástí této projektové 
dokumentace. 
 

d.12 Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky na střeše a na fasádách budou provedeny 
z pozinkovaného plechu tl. 0,5 mm v barvě tmavě hnědé. 

 
d.13 Okapový chodník 

Podél objektů bude vydlážděn okapový chodníček z betonových dlaždic v šířce  
500 mm. Bude uložen do pískového lože. Spád okapového chodníčku bude 2%. 
 
Stavebně-technický a statický průzkum proveden pouze hypoteticky. Dimenze 

konstrukčních prvků jsou navrženy dle empirických vzorců a nejsou ověřeny statickým 
výpočtem.  

 
Inženýrské stavby:  
 1 Kanalizace 

Splašková kanalizace bude svedena do městské kanalizace potrubím o DN 300 
mm. Vnitřní a vnější rozvody kanalizace budou provedeny z plastových trub a 
tvarovek Ht a KG- systému výrobce Osma s.r.o. Podrobné řešení kanalizace není 
předmětem této úrovně projektové dokumentace.  

 
 2 Vodovod 

Nové vnitřní rozvody vody budou napojeny na městský vodovod. Dimenze 
vodovodního připojení je 1´´(tj. PE 32 x 3,0) – potrubí bude kladeno v nezámrzné 
hloubce 800mm. Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trubek s tepelnou 
izolací. Podrobné řešení kanalizace není předmětem této úrovně projektové 
dokumentace. 

 
 3 Elektroinstalace 

Nové vnitřní rozvody NN budou napojeny na stávající veřejný rozvod NN ve 
městě- kabelovou přípojkou. Jedna řípojková skříň s hlavním jištěním a elektroměrem 
bude v hlavní budově A a druhá v budově B1. Podrobné řešení vnitřních rozvodů NN 
není součástí této projektové dokumentace. 

 
4 Přívod plynu 

Plynová přípojka bude napojena na stávající rozvod plynu v ulici Veveří.  
V objektu budou plynové spotřebiče ( sporák ).  

 
 

 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
 V celém areálu budou vyměněny okenní vúplně s lepšími tepelněizolačními 
vlatsnostmi- U=1,0W/m²K. Nově použité materiály musí splnit požadavky normy na tepelnou 
techniku budov ČSN 73 0540-2: 10/2011 – Tepelná ochrana budov.  
 Konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska tepelné ochrany budov. 
Stavba musí splnit požadavky na energetickou náročnost budovy a tepelně vlhkostní 



posouzení stavby. Toto podrobné řešení není předmětem této úrovně projektové 
dokumentace. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
   a hydrogeologického průzkumu 

Byl proveden geologický průzkum. Byly zjištěny jednoduché základové poměry, Rd= 
200kPa. Základovou půdu tvoří spraš, která po nasycení jakoukoliv vodou je náchylná 
k prosedání. Z uvedeného důvodu je třeba zabezpečit podzákladí před vnikem vody. 
Podrobný průzkum viz příloha 1 
 
Stávající budovy 

Budova C- stávající základy budou bez úprav, vyjma základů, na které bude 
navazovat nová budova C4, kde budou stávající základy podbetonovány do 
hloubky nových základů. V budově C bude také pod novými příčkami tl. 150 
mm delšími jak 6m a vyššími než 3m bude vytvořen základ zesílením 
podkladního betonu v hloubce 500mm a šířce 450mm.  
 

 Nová budova  
Budova C4-Pod novostavbou C4 budou základy z železobetonových patek 
hloubky 1,2m. Dále pod ztužující obvodovou stěnou budou základy 
z železobetonového pasu hloubky 1,2m a šířky 0,6m. Pod vnitřní příčkou bude 
vytvořen základ zesílením podkladního betonu v šířce 450 mm a hloubce 500 
mm. Bednění bude montováno na zpevněný podklad z betonu tl. 50 mm. 

Základové poměry jsou uvedeny v příloze 1 
 Výpočet základových patek viz příloha 2 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
   negativních účinků 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemek ani na okolní stavby. 
Parcela bude oplocená a je dostatečně velká, aby se na ní vešly všechny potřebné stroje a 
materiál. V souvislosti se stavbou lze pouze předpokládat dočasné zvýšení hluku a prašnosti 
v okolí stavby. 
 Vytápění objektů bude teplovodní, takže stavba nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. V technických místnostech objektů budou umístěny horkovodní výměníkové 
stanice HV VS 100-500kW maximálních rozměrů 1,5m x 2,1m. 
 
h) dopravní řešení 

Přístupová komunikace-  vjezd na pozemek je umožněn ze severovýchodní strany 
nádvoří, kde budou pojezdové plochy z jemného štěrkopísku. Přístupová komunikace pro pěší 
se nachází v severozápadní a v severovýchodní straně nádvoří, která bude vydlážděna 
betonovou dlažbou Diton stone.  
 
i)   ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí, 
   protiradonová opatření 
 Objekty jsou chráněny před pronikáním radonu zemní izolací. Jiné nepříznové vlivy 
na stavbu nejsou, není nutno se jinou ochranou zabývat. 

Stavba neleží v žádné nebezpečné zóně a ani v poddolovaném území, není nutno tento 
bod dále řešit. 
 
 



j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Zdraví a bezpečnost pracovníků bude zajištěna pomocí ochranných pomůcek (helmy, 

pevná obuv, ochranné brýle, …). 
Bezpečnost při užívání bude splněna v souladu s Vyhláškou č. 268/2006 Sb. O 

technických požadavcích na stavby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Radimovicích u Želče 01/2012     __________________ 
              Janovská Andrea 



PŘÍLOHA 1 
 

Geologické poměry Brno-Veveří 109 

- vytvořil doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. 
 
1. Použité podklady 

− geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1:200000, list  
M-33-XXIX Brno 

− Z. Papoušek, 1976 : Inženýrskogeologická mapa M-33-106-A-C (Brno-západ),  
M 1:25000 

− ČSN 73 1001 
− ČSN 73 3050 (Zemní práce) 

 
2. Přehled geologických a hydrogeologických poměrů 

Předkvartérní podklad v zájmovém území tvoří horniny brněnského masívu, 
zastoupené zde diabasy. 

Kvartérní pokryv tvoří polygenetické sprašové sedimenty. Jejich mocnost je větší jak  
10,0m. Podzemní voda se zdržuje při bázi spraší a je závislá na mnoštví atmosférických 
srážek. 
 
Předpokládaný geologický profil: 

0 – 10,0m Spraš žlutohnědá, pevná F6 CI 
10,00 – Diabas, zelenošedý, navětralý R2 5/6 
Podzemní voda se zdržuje v hloubce 9,5m. 
 

3. Geotechnické vlastnosti hornin (dle ČSN 731001) 
3.1. Kvartérní spraš je pevná a náleží mezi zeminy jemně zrnité do tř. F6 CI. 

Poissonovo číslo                                                 n= 0,40 
Převodní součinitel                                           b= 0,47 
Objemová tíha                                                  g=21,0 kNm-3 

Modul deformace                                              Edef=12 Mpa 
Oedometrický modul def.                                  Eoed= Edef /b=12/0,47=25,5MPa 
Totální soudržnost                                             cu=80kPa 
Totální úhel vnitřního tření                                 wu=8° 
Efektivní soudržnost                                          cef=20kPa 
Efektivní úhel vnitřního tření                              wef=17° 
Tabulková výpočtová únosnost(pro orientaci)   Rdt=200kPa 

 
Spraše a sprašové sedimenty jsou naváté větrem podle zrnitosti převládají ve  

spraších prachové částice velikosti 0,01 až 0,05 mm, kterých bývá 40-50%. Zbytek tvoří 
jílovité částice a jemný písek. Mineralogické složení spraší záleží na horninách z jejichž 
zvětralin byly spraše vyváty. Skládají se ze zrnek křemene, živců, slídy i jiných horninových 
nerostů. Důležitou součástí spraší je uhličitan vápenatý(buď rozptýleně, v zrnkách, bělavé 
povlakyna prasklinách, vyplňuje dutinky po kořenech, drobné výkvěty, ?). Žlutohnědá barva 
spraše pochází od hydroxydu železa. Odvápněné a částečně přemístěné spraše označujeme  
jako sprašové hlíny. 

V původním uložení není vrstevnatá, je pórovitá, kyprá, a zpravidla je prostoupená  
svislými trhlinami (má vertikální strukturu). Svislá odlučnost je dobře patrná na strmých 
stěnách hliništ. 



Spraše jsou propustné(svisle více než vodorovně(10-50x), ale srážková voda se  
v nich dlouho udržuje a v dobách sucha vzlíná kapitálně k povrchu (v našich podmínkách se 
na nich utvořily většinou černozemní půdní typy).  

Z technického hlediska má spraš příznivé vlastnosti při výkopu základových jam  
a příkopů, neboť se snadno napojuje a svahy se udrží dočasně téměř ve svislém sklonu na 
výšku několika metrů. Jako základová půda je velmi stalčitelná a při příčném?(přímém, 
šikmém?) zatížení nestejnoměrně sedá. Při nasycení vodou je prosedavá. 
Tvoří souvislé pokryvy a závěje na svazích obrácených k východu a jihovýchodu. 
Výskyt: Východní okraj Českomoravské vrch. Hornomoravský a Dolnomoravský úval  
 
3.2. Brněnská vyvřelina zastoupená navětralým diabasem je hornina sklaní tř. R2 

Pevnost v prostém tlaku                                         sc = 100MPa 
Modul přetvárnosti                                                  Edef = 2500MPa 
Poissonovo číslo                                                     n = 0,10  
 

4. Závěr 
Výše popsané základové poměry lze ještě pokládat za jednoduché, neboť  

základová půda se v rozsahu staveniště podstatně nemění. Základovou půdu tvoří spraš, která 
po nasycení jakoukoliv vodou je náchylná k prosedání (kolapsu). Z uvedeného důvodu je 
třeba za všech okolností zabezpečit podzákladí před vnikem vody. 
Doporučuje se inž. Sítě vedoucí vodu uložit do kontrolovatelných a odvodnitelných kolektorů.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA 2 
 
 

Předběžný návrh základových patek: 
P1= 538,98kN 
 σ = �� < Rdt     A=b2 

	 = 
 ��� = 
538,98150 = 1,89� 

 

� = 	 − 2 = 1,89 − 0,452 = 0,75� 

 ℎ = � ∗ tan = 0,72 ∗ 1 = 0,72 
 
Volíme rozměr patek b=1,9m a h=1m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr: 
Touto bakalářskou prací jsme vytvořili konstrukční studii a stavební část projektové 

dokumentace pro provedení stavby na rekonstrukci a obnovu Svatotomášského dvora v Brně. 
Hlavním architektonickým záměrem bylo především ponechat přírodní charakter celého 
území. V mém návrhu jsem chtěla především zachovat stavební podstatu staveb s citlivým 
dotvořením areálu.  
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Tech.- technická 
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dl.- délky 
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VŠ- vstupní šachta 
HUP- hlavní uzávěr plynu 
Pozn.- poznámka 
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Š.- šířka 
Hl.- hloubka 
Podkl.- podkladní 
XPE- expandovaný perimer 
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Anotace práce Svatotomášský dvůr vznikl v letech 1358-1370 na ulici Veveří v městě 
Brně. Lokalita, na níž se rozkládal, je shodá s jeho dnešní podobou. V roce 
1883-1885 zde byly přistaveny nové objekty v historizujícím slohu.  
Nové funkční řešení se snaží reagovat na potřeby volnočasových aktivit 
studentů z okolních škol. Celý areál je řešen jako sportovně- kulturní 
centrum. Ve stávajících objektech budou v jedné části klubovny, dále pak v 
hlavní budově administrativní prostory a v delším křídle bude restaurace 
spojená s nově vybudovaným objektem, kde bude bowling. 
Hlavním architektonickým záměrem bylo především ponechat přírodní 
charakter celého území. V mém návrhu jsem chtěla především zachovat 
stavební podstatu staveb s citlivým dotvořením areálu. Proto jsem přiřadila 
novému objektu jednoduchou formu a celoprosklenou fasádou, v které by se 
odrážely stávající objekty. Pozemek za těmito objekty bych upravila na 
sportovní hřiště tak, aby zůstal přírodní charakter s ponecháním vzrostlých 
stromů. 

Anotace práce St. Thomas yard was founded within years 1358-1370 on the street Veveří 



v anglickém 
jazyce 

in the Brno. Its recent location its the same like when it was fouded. Within 
years 1883-1885 a few new objects were built here in historicist style.  
New functional sollution is trying to react on the freetime activities demand 
of students from schools near here. Whole compound is solved as sport-
cultural centre. In the current objects there will be clubrooms, in the main 
building there will be office space. Restaurant in the longer wing will be 
joined with a bowling in the newly built object.  
The main architectonic purpose was to keep the natural character of whole 
area. The most important thing in my proposition was to preserve the 
structural nature of the objects with the sensitive completion of the 
compound. That is why I used just simple shapes and all-glass facade, in 
which the current objects will be mirrored. The area behind these objects 
would be remade to playground with an intention to keep the natural 
character of the area with grown trees. 

Klí čová slova Centrum volného času, rekonstrukce, sedlová střecha, projektová 
dokumentace, prosklená fasáda, železobetonový skelet. 

Klí čová slova v 
anglickém 
jazyce 

Centre of freetime activities, reconstruction, gabled roof, project 
documentation, all-glass facade, ferroconcrete skeleton. 
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1.      Autor touto smlouvou poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva uvedené 

dílo nevýdělečně užít, archivovat a zpřístupnit ke studijním, výukovým a výzkumným 
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Závěrečná ustanovení 
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