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ABSTRAKT  

Tato bakalářská práce vychází z mé architektonické studie zpracované v rámci ateliéru v zimním 
semestru třetího ročníku. Tématem práce je navrhovaný objekt Volnočasového centra dětí, 
mládeže a dospělých, který se nachází v proluce mezi bytovým domem a gymnáziem na 
Mojmírově náměstí v Brně-Králově Poli. Objekt má vhodně doplňovat potřeby obyvatel této 
brněnské městské části. Jsou navrženy celkem 2 objekty, ve kterých se nachází velký a malý 
víceúčelový sál, 2x hudebna a 3x učebna. Objekt S01 je čtyřpodlažní a má dva samostatně 
oddělené provozní celky – velký víceúčelový sál a místnosti k němu podružné (šatna, bar, šatny 
účinkujících) a prostory volnočasového centra (učebny a hudebny). Objekt S02 je jednopodlažní 
a nachází se v něm menší víceúčelový sál. Uliční fasáda je opatřena bílou omítkou, která vytváří 
kontrast s hliníkovou zavěšenou konstrukcí s černým nátěrem. Tento prvek reflektuje s parkem 
na Mojmírově náměstí, ale také má za cíl upozornit na budovu a její náplň. Na střeše se nachází 
terasa s konstrukcí přístřešku, která umožňuje popínavým rostlinám růst vzhůru. Vznikne tak 
malá „oáza“ na střeše uprostřed města. Ve dvoře je navržen prostor s fontánou, která je 
umístěna na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na osu je navržen také přístupový chodník 
spojující tento dvůr s ulicí Košinova na severovýchodní straně pozemku. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

volnočasové centrum, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, víceúčelový sál, proluka, 
architektura, návrh 
  



ABSTRACT  

This bachelor thesis is based on my architectural study which was made in the winter semester 
of my third year. The subject of my thesis is children, youth and adult leisure centre, which is 
located in a gap between the apartment building and the gymnasium on Mojmírovo náměstí in 
Brno-Královo Pole. The building is intended to complement the needs of residents of this city 
district. Complex contains two buildings (building S01 and S02). Inside you can find large and 
small multipurpose hall, two music classrooms and 3 normal classrooms. Building S01 has four 
floors and has two separate operating units -  large multipurpose hall and leisure center (class 
rooms). Building S02 is single-storey and contains small multipurpose hall. The street facade has 
white plaster that contrasts with the black aluminum construction. This element reflects with the 
park on Mojmírovo náměstí, but also aims to draw attention to the building and its content. On 
the roof is a terrace with shelter structure that allows climbing plants to grow up. This will create 
a small "oasis" on the roof in the middle of the city. In the courtyard is designed space with a 
fountain, which is located on the axis of a large window in multipurpose hall. An access 
pavement connecting this yard with Košinova Street on the northeast side of the plot is also 
designed for the axis. 

 

KEYWORDS  

leisure centre, Brno, Královo Pole, Mojmírovo náměstí, multipurpose hall, gap, architecture, 
design 
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ÚVOD 
 

Tématem bakalářské práce bylo navrhnout volnočasové centrum dětí, mládeže a 
dospělých v Brně-Králově poli na Mojmírově náměstí. Parcela se nachází v proluce mezi bytovým 
domem a Gymnáziem Mojmírovo náměstí.  

V okolí se nachází bytové a rodinné domy, Gymnázium a Základní škola Košinova. 
Naproti přes ulici se nachází park vytvářející charakter místa. 

Podmínkou pro návrh bylo, aby stavba obsahovala víceúčelový sál a učebny, které budou 
sloužit pro volnočasové aktivity obyvatel této městské části. Návrh proto obsahuje dva na sobě 
nezávislé, stavebně oddělené provozní celky, do kterých se vstupuje z průchodu, který propojuje 
Mojmírovo náměstí a dvůr volnočasového centra. Na dvoře se nachází oddělený jednopodlažní 
objekt, ve kterém je navržen menší víceúčelový sál. Ve dvoře je dále vytvořeno „náměstíčko“ 
s fontánou, která je navržena na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na osu je navržen také 
přístupový chodník, kterým se lze dále dostat na ulici Košinova.  

Objekt volnočasového centra, který dotváří uliční čáru, má čtyři podlaží a suterén. 
Výškově navazuje na sousedící budovy. Čelní fasáda je opatřena bílou omítkou, která vytváří 
kontrast s černou zavěšenou fasádou z hliníku. Tato konstrukce má fasádu sjednotit a hlavně má 
za cíl upozornit na budovu a její náplň. Vystupující hmota čtvrtého podlaží je od spodní části 
vizuálně oddělena dřevěným prknovým obkladem. Na tuto hmotu navazuje konstrukce 
přístřešku nad střešní terasou. Popínavé rostliny, které budou po této konstrukci růst, budou 
vytvářet „oázu“ na střeše uprostřed města. Dotvoří tak výraz celého objektu a zároveň vytvoří 
příjemné prostředí pro trávení volného času.  
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 
                  Název stavby:       Volnočasové centrum dětí, mládeže a dospělých 

Místo stavby: p.č. 971, 972, 973, 974/1, 974/2; k.ú. Královo Pole [611484], Brno 
Předmět dokumentace: Novostavba volnočasového centra, trvalá stavba 
Stupeň dokumentace:          Dokumentace pro provedení stavby 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník – investor: Jedná se o školní bakalářskou práci, nejsou zde 
uvedeny údaje o investorovi stavby. 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:  Jakub Prachař  
Provodov 52, 763 45 Březůvky 
e-mail:  prachar28@gmail.com  /  195035@vutbr.cz 

 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 
S01 – Volnočasové centrum 
S02 – Volnočasové centrum 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

- Zadání práce 

- Architektonická studie zpracovaná v rámci předmětu AG034 Interiér a architektonický prostor 
(ateliérová práce), 3. ročník, zimní semestr, 2018/2019 

- Výpis z KN a kopie katastrální mapy katastrálního území Královo Pole 

- Územní plán města Brna 

- Ortofotomapy dotčeného území 

- Vlastní fotodokumentace a prohlídka území 
 

mailto:prachar28@gmail.com
mailto:195035@vutbr.cz
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C02 – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
VOLNOČASOVÉ CENTRUM DĚTÍ, 
MLÁDEŽE A DOSPĚLÝCH 

 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce:   Jakub Prachař 
Vedoucí práce:  prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc.  

Ing. Ing. Petr Kacálek Ph.D. 
Datum:   30/01/2020 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a)  char akt eri stik a úz e mí a s t avebního po z e mk u, z ast avě né úz e mí a n ez ast avě né úz em í, so ulad  
 navrho van é stavb y s ch arak tere m úz e mí, do savad ní v y už ití a z ast avěno s t úz e mí  

Řešené území se nachází na pozemních mezi Mojmírovým náměstím a ulicí Košinova v katastrálním 
území Královo Pole ve městě Brně. Řešené území je převážně rovinaté. Řešené území se skládá z 
mnoha povrchů jako je neudržovaná zeleň, betonové plochy, parkovací plochy na terénu či zpevněné 
komunikace. Navrhovaná stavba vznikne v proluce a vyplní tak mezeru mezi Gymnáziem (dvou 
podlažní objekt s podkrovím, sedlová střecha) a bytovým objektem (pěti podlažní objekt s plochou 
střechou). 

 
b)  údaje o souladu s úz emn ím ro z ho dnutí m nebo r egul ační m plá ne m n e bo veřej no pr ávní s mlouvo u  
 úz emn í ro z ho dnutí nahr azující an ebo úz e mní m souh las em   

V rámci bakalářské práce neřešeno. 
 

 c) úd aj e o soulad u s úz e mn ě plánov a cí do ku m enta cí, v př ípadě s tav ebníc h úpr av p o dmiňuj ící ch z m ěnu  
v už ívání stavb y  

Navrhovaná stavba a její využití je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.  Dle platného 
územního plánu města Brna je na daném území plocha smíšená a plocha veřejného vybavení. 

 
 d) info rma c e o vydaný ch ro z ho dnutích o po vo lení v ý ji mk y z obecný ch po ž adavk ů na využ ívání úz e mí   

Navrhovaný objekt nevyžaduje výjimku. 
 

e) informace o tom, zda a v jaký ch č ást ec h do ku men ta c e jso u z o hledn ěn y po dmín k y z ávaz ných  
 stanovis ek dot čený ch orgá nů  

V rámci bakalářské práce neřešeno. 
 

 f) v ýče t a z ávěr y pro vede ný ch výz ku mů a ro z bo rů – geo logický průz k um, h ydro ge o logický průz k um,  
 stav ebně hi sto ri cký průz ku m, st avebn ě his tor ic ký průz kum apo d.  

Žádný výzkum ani rozbor nebyl proveden, neboť se jedná o bakalářskou práci, kde toto není 
předmětem.  

 
g)  o chrana úz e mí p o dle ji ný ch pr ávní ch př edp i sů  

Řešené území nespadá do památkové rezervace ani památkové zóny. 
 

h)  poloha vzhledem k z ápla vo vému úz e mí, p o ddo lova n ém úz em í apo d.  
Řešené území se nenachází v záplavovém území – v okolí se nenachází žádná vodoteč. Území se 
nenachází v poddolovaném území. 

 
 i) v liv stavby n a o ko lní s tav by a po z em ky, o chr ana o ko lí, v liv stavb y na o dto ko v é po m ěry v úz emí   

Kvůli zakládání nově navrženého objektu v proluce bude nutné zajistit stabilitu vedlejších objektů. Vliv 
na okolní pozemky se nepředpokládá. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. V rámci 
bakalářské práce neřešeno. 

 j) p o ž adavky n a as ana ce, d e mo lic e a kác ení d ř evin.  
Na parcele 974/2 se nachází jednopodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 3 x 5 metrů, který 
bude nutno odstranit. Na řešeném území se nachází středně vzrostlé náletové dřeviny, které bude 
nutné před realizací objektu zkácet. 
 

k) po ž adavky n a m axi má lní do časn é a trv alé z ábo ry z e měd ěl sk ého půd ního fo ndu nebo po z em ků  
 určen ých k plně ní funk ce l e sa  

Řešené území se nenachází v zemědělském půdním fondu ani na pozemku určen ém k plně ní funk ce l e sa. 
 

l)  úz em ně t ech nic ké po d mí nky – z ejm én a mo ž no st n a po jení na stáva jíc í do pr avní a te chni cko u  
 infrastr uktur u, mo ž no st b ez bariéro vé ho př ístupu k navr ho vané st avbě  

Technická infrastruktura: Navržená stavba bude napojena na stávající technické sítě nově navrženými 
přípojkami. Nové přípojky budou podrobně zpracovány v projektové dokumentaci jednotlivých profesí 
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(není součástí bakalářské práce).  
Napojení na dopravní infrastrukturu: Pozemek je přístupný z Mojmírova náměstí kde je součástí uliční 
čáry, taky je přístupný z ulice Košinova kde se také nachází příjezdová komunikace k parkovišti 
umístěném ve východní části řešeného území.  
Bezbariérový přístup: Stavba je řešena jako bezbariérová včetně vstupů a všech prostorů uvnitř stavby 
a splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 
m) Věcné a časové vaz by s tavby, podmiňující, vyvolané , so uvisející i nves tic e  

Neuvažuje se. 
 

n) sez na m po z e mků dl e k at astru n e mo vito stí, n a kt erý c h se st avba p ro vádí  
971 Ostatní plocha, 623 m2 
 Statutární město Brno,   
972    zastavěná plocha a nádvoří, 845 m2 

Pláteník Jindřich Ing., Statutární město Brno, 
973 zahrada, 348 m2  
 Pláteník Jindřich Ing., Statutární město Brno  
974/1 zahrada, 461 m2 
 Statutární město Brno 
974/2 Zastavěná plocha a nádvoří, 17 m2  
 Statutární město Brno 

 
o) sez na m po z e mků dl e k at astru n e mo vito stí, n a kt erý c h vz nikne o chr an é pás mo  

1019/1 Ostatní plocha, 8347 m2 
  Česká republika 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 a) no vá st avba nebo z měn a do ko nčen é st avby; u z m ěn y stavb y úd aj e o jeji ch sou č asn ém s tavu, z áv ěry  
 stav ebně t ec hnic ké ho , p řípadně s tav ebně hi sto ri ck ého pr ůz kumu a vý sl edky sta tic kého po souz en í  
 nosných konstru kcí  

Jedná se o novostavbu objektu. 
 

 b) účel už ív ání st avby  
Navržený objekt bude sloužit jako objekt občanské vybavenosti. Objekt obsahuje velký a malý 
víceúčelový sál, který může sloužit pro pořádání různých veřejných akcí. V objektu se také nachází 
třídy/učebny, které budou sloužit jako zázemí různým věkovým skupinám – kroužky, výuka, trávení 
volného času atd. 

 
 c) trv al á nebo do č asn á stav ba   

Stavba je trvalá. 
 

d)  info rma c e o vydaný ch ro z ho dnutích o po vo lení v ý ji mk y z tech nic kýc h po ž adav ků na st avby a  
 tech nický ch požadavků zab ezpečujících b ezbariérov é s tavby  

V rámci bakalářské práce není řešeno. 
 

e)  informace o tom, zda a v jaký ch č ást ec h do ku men ta c e jso u z o hledn ěn y po dmín k y z ávaz ných  
 stanovis ek dot čený ch orgá nů  

V rámci bakalářské práce není řešeno. 
 

f)  ochrana stavby podle jin ý ch pr ávní ch př edp i sů   
V rámci bakalářské práce není řešeno. 
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 g) navrho van é para m etry s t avby – z astav ěná plo c ha, o best avěn ý pro sto r, už itná pl o cha, po č et  
 funkčn ích j edno t ek a jeji ch veliko s tí apo d.,  

Plocha pozemku: 2258 m2 

Zastavěná plocha: 529 m2 

Užitná plocha 1.PP: 337 m2 

Užitná plocha 1.NP: 443 m2 

Užitná plocha 2.NP: 241 m2 

Užitná plocha 3.NP: 342 m2 

Užitná plocha 4.NP:  238 m2 

Užitná plocha celkem: 1601 m2 

Obestavěný prostor: 8172 m3 

Počet parkovacích míst pro osobní automobily: 21 
Z toho počet bezbariérových 3 

 h) z ákladn í b ilan ce stavb y – po třeby a spo tř eby méd ií a hmo t, ho spo dař ení s dešťo vo u vo do u, celko vé  
 pr o dukov ané mno ž ství a druhy o dp adů a em isí, tří da e nerge tic ké n áročnos ti budo v apo d.,   
 V rámci bakalářské práce není řešeno. 
 
i) z ákladn í p ředp o k lady v ý st avby – časo v é údaj e o real iz aci s tavb y, člen ění n a et apy   

V rámci bakalářské práce není řešeno. 
 

 j) o rient ační n ákl ady vý stav by  
Orientační výpočet ceny stavby dle SCI Data (www.sci-data.cz) a určeného koeficientu pro občanské 
stavby cca 7700 Kč/m3 byla stanovena cena přibližně 63 153 216 Kč. 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – úz em ní r eg ulac e, ko mpo z ic e pro sto ro vého řeš ení  

Řešené území se nachází v Brně - Králově poli. Soubor parcel p.č. 971 až 974 je situován v proluce mezi 
gymnáziem a bytovým domem a sousedí s ulicí Mojmírovo náměstí na straně západní a ulicí Košinova na 
straně východní. Na pozemcích se v současné době nachází provizorní parkoviště a travnaté plochy s 
náletovou zelení.  
Návrh počítá se vzájemným propojením výše uvedených ulic a také s návazností na areál Základní školy 
Košinova. Ve vnitrobloku je navrženo nádvoří s fontánou, které bezbariérově navazuje na víceúčelový sál 
v 1. podlaží (možnost propojení interiéru a exteriéru). Směrem od nádvoří k ulici Košinova se rozléhá malý 
park a při ulici Košinova v severovýchodní části pozemku je navrženo parkoviště pro 15 vozidel. 
 

b) archit ek tonic ké ř eš ení – ko mpo z ic e tvaro v ého řeš en í, ma teri álo vé a b arevn é ře š ení  
Předmětem projektové dokumentace je novostavba Volnočasového centra dětí, mládeže a dospělých 
sestávající z objektu S01 a S02. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s plochou střechou a suterénem. Celý 
objekt je řešen bezbariérově. Čelní fasáda je opatřena bílou omítkou, která vytváří kontrast s hliníkovou 
zavěšenou konstrukcí s antracitovým nátěrem. Tento prvek reflektuje s parkem na Mojmírově náměstí, ale 
také má za cíl upozornit na budovu a její náplň. Podobná hliníková konstrukce je umístěna také před velkým 
oknem do víceúčelovém sálu a také ve dvoře u samostatně stojícího menšího sálu (objekt S02).  V 
posledním podlaží se na střeše nachází venkovní terasa. Ta je ze tří stran obklopena zelení a tak je zde 
vytvořeno příjemné místo k alternativní výuce, hraní her nebo odpočinku. Hliníková konstrukce nad touto 
terasou umožňuje popínavým rostlinám růst vzhůru a vytvořit tak zastínění, ale taky příjemnější prostředí 
pro trávení času. Okna i dveře v obvodových konstrukcích jsou hliníkové odstínu RAL 7016 (antracit). 
Veškeré klempířské výrobky jsou taky v odstínu RAL 7016. Ve dvoře je navržen prostor s fontánou, která je 
umístěna na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na osu je navržen také přístupový chodník spojující tento 
dvůr s ulicí Košinova na severovýchodní straně pozemku. Zde je navrženo parkoviště pro patnáct vozidel. 
Mezi parkovištěm a dvorem s fontánou je parkový prostor s nízkými křovinami a nově vysázenými stromy. 
Je zde navrženo také přímé spojení se sousedící Základní školou Košinova prostřednictvím branky v 
oplocení. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Objekt je rozdělen do dvou samostatně oddělených provozních celků - víceúčelového sálu a volnočasového 
centra. Do těchto celků se vstupuje z uzavřeného průchodu, propojujícího Mojmírovo náměstí a dvůr. V 
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zahradě se dále nachází samostatně stojící objekt menšího sálu (S02) s přidruženými prostory.  
Víceúčelový sál je řešen jako převýšený prostor přes dvě podlaží s galerií v druhém nadzemním podlaží. 
Vstupuje se do něj předsálím, v kterém se nachází šatna pro hosty a bar. Galerie sálu je bezbariérově přístupná 
proskleným výtahem.  
V suterénu jsou umístěny podružné prostory jako sklad mobiliáře, místnosti s odpadem, technické místnosti 
ale také šatny pro účinkující a šatna zaměstnanců. 
Volnočasové centrum je přístupné přes vstupní halu se schodištěm a výtahem v prvním podlaží. Ve druhém 
nadzemním podlaží se nachází dvě hudebny. Ve třetím podlaží dvě větší třídy a sborovna učitelů. Ve čtvrtém 
podlaží učebna a terasa s vegetační střechou. 
Parkoviště je navrženo v severovýchodní části pozemku (přístupné z ulice Košinova). Je zde navrženo 15 
parkovacích stání, z toho 1 místo pro imobilní. Před hlavním vstupem do objektu na Mojmírově náměstí je 
navrženo dalších 6 parkovacích stání, z nichž 2 jsou pro imobilní. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 z ásady ř eš ení p řís tupno sti a už ívání stavb y o sob a mi s e sníž eno u s cho pno st í p o hyb u a o rient ac e vč etně  
 údajů o po dmí nká ch pr o vý ko n pr ác e o sob se z dravo tn ím po stiž ení m  

Návrh stavby je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškami a normami s ní související. Pohyb v 
objektu a v jeho přilehlých částech je řešen bezbariérově. V jejich souladu jsou navrženy všechny prostory 
uvnitř i vně objektu. V objektu jsou navrženy dva výtahy splňující bezbariérové užívání.  

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen dle platných předpisů a tak je zajištěna bezpečnost při užívání objektu. Bezpečnost 
bude následně zajištěna respektováním bezpečnostních a provozních vyhlášek a předpisů. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 a) stav ební ř eš ení  

Objekt je řešen jako novostavba. Je navržen jako čtyřpodlažní s plochou střechou a suterénem. 
Konstrukční systém je kombinace monolitického železobetonového skeletu a železobetonové 
monolitické stěny. Základové konstrukce jsou navrženy systémem základových monolitických 
železobetonových patek umístěných pod sloupy skeletu v kombinaci základových monolitických 
betonových pasů, které jsou navrženy pod výplňovým zdivem a pod železobetonovými stěnami. Mezi 
nosné prvky skeletu je použito výplňové zdivo a celý objekt je opláštěn zateplovacím systémem ETICS. 
Na čelní (uliční fasádě) je zavěšen hliníkový prvek fasády. Střešní konstrukce je řešena jako střecha s 
klasickým pořadím vrstev a střešní terasa se zelenou střechou. 

 
 b) ko nstru kční a m ater iálov é řeš ení  

konstru kční syt ém  
Konstrukční systém je kombinace monolitického železobetonového skeletu a železobetonové 
monolitické stěn. 

 
z emní a výko po vé pr á c e  
Bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uskladněna na pozemku a nakonec použita při 
finálním vyrovnávaní terénu. Jelikož se navrhovaný objekt nachází v proluce, bude potřeba před 
započetím hloubení stavebních jam zhotovit zemní sondy pro zjištění založení sousedních objektů (jejich 
hloubka, stav atd.). Pokud sondy odhalí jiné založení sousedních objektů než jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci, bude nutné tento problém konzultovat s projektantem a statikem. Dále je nutné zajištění 
sousedních objektů. Základy sousedního gymnázia bude nutné prohloubit na úroveň nově navrhovaného 
objektu tryskovou injektáží. 
Výkopové práce pro základové konstrukce budou provedeny podle výkresové dokumentace (C-07 Výkres 
základů). 

 
základov é konstru kce  
Základové konstrukce jsou navrženy systémem základových monolitických železobetonových patek 
umístěných pod sloupy skeletu v kombinaci základových monolitických betonových pasů, které jsou 
navrženy pod výplňovým zdivem. Základové pasy a patky budou provedeny z betonu C25/30, stupeň 
vlivu prostředí XC1, vyztužen betonářskou ocelí B500. Rozměry všech základových konstrukci jsou 
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zřejmé z výkresové dokumentace. Pod základovými konstrukcemi je navržen podkladní nevyztužený 
beton tl. 100 mm, beton třídy C20/25 – XC1. 
Betonová základová deska tl. 150 mm bude provedena z betonu C 12/16 XC2 s vyztužením KARI z drátu 
1x Ø 5,5 mm s oky 150 x 150 mm. Vyztužení základové desky bude provedeno v ploše uprostřed desky. 
Pod základovou deskou bude původní zhutněná zemina.  
Na provedenou základovou desku bude umístěna vodorovná hydroizolace z natavovaných asfaltových 
pásů SBS (dle výsledku měření indexu radonového rizika – nízký index radonového rizika). 
Základové pasy budou provedeny pod všemi obvodovými stěnami o tl. 300 mm. Základové pasy pod 
železobetonovými stěnami budou z betonu C25/30, stupeň vlivu prostředí XC1, vyztužen betonářskou 
ocelí B500. 
Podrobné řešení základových konstrukcí je patrné z výkresu C-07 Výkres základů. 

 
  svisl é ko nstr uk ce – slo upy s těny  

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z monolitických železobetonových sloupů 300 x 300  z betonu 
C25/30 vyztužen ocelí R 10 505 B Ø 10 mm v kombinaci s ocelovými třmínky z oceli R 10 505 Ø 6 mm. Po 
obvodu je prostor mezi sloupy vyplněn zděnou stěnou z porobetonových tvárnic YTONG STANDART tl. 300 
mm, P2-400, na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. Svislé nosné konstrukce jsou v severní části objektu 
navrženy jako železobetonové monolitické stěny. Jsou navrženy z betonu C25/30 - XC1 a vyztuženy 
betonářskou ocelí B500. Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy jako zděné z porobetonových tvárnic YTONG 
P2 – 500 tl. 150 mm a 100 mm na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. Výtahová šachta je vyzděna z 
akustických vápenopískových tvarovek SILKA S20 – 2000 tl. 250 na zdící maltu silka. Zateplení objektu bude 
provedeno deskami z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS tl. 150 mm. Povrchová úprava svislých 
konstrukcí v exteriéru bude provedena silikátovou tenkovrstvou omítkou rýhovanou - barva bílá - RAL 
9010. 4. nadzemní podlaží bude na fasádě opatřeno dřevěným obkladem - modřín - nátěr barva hnědá 
(ořech) - RAL 8011. Na veškeré vnitřní svislé povrchy budou provedeny štukové vápenocementové omítky. 
Veškeré vnitřní povrchy budou vymalovány finální malbou WEBER barva bílá včetně penetrace. 

 
  svisl é ko nstr uk ce – scho d išt ě, v ýta hy  

Objekt je navržen jako čtyřpodlažní + suterén. Uvnitř se nachází celkem dvě schodiště. Schodiště v 
místnosti 1.12 je navrženo jako dvouramenná železobetonová deska s podestovým nosníkem. Schodiště v 
místnosti 1.03 je navrženo jako tříramenná železobetonová deska. Konstrukční výška schodiště ve všech 
podlažích je 4000 mm (viz výkres B-14 Návrh Schodiště). Schodiště bude provázáno se stropní konstrukcí. 
Schodiště a mezipodesty jsou navrženy jako monolitické z betonu C25/30 – XC1, vyztuženo betonářskou 
ocelí. Výtahy se v objektu nacházejí dva a jsou umístěny v příslušné výtahové šachtě. Je navržen 
hydraulický výtah Otis Gen2 s rozměrem kabiny 1100 x 1400 mm. Rozměr šachty 1620 x 1650 mm. 

 
  vodorovné konstru kce  

Stropní konstrukci nad všemi nadzemními podlažími objektu bude tvořit železobetonový vetknutý 
strop o tloušťce 170 mm a 270 mm (S01). V objektu S02 je tloušťka stropní konstrukce navržena na 
160 mm. Podlahové konstrukce jsou potom navrženy v tloušťce 100 mm a 250 mm na terénu. Sloupy 
budou vzájemně propojeny průvlaky o výšce 620 mm (S01) a 500 mm (S02). (viz. C-11 Výkres tvaru 
stropu nad 1.NP a C-12 Výkres tvaru stropu nad 4.NP). Veškeré vodorovné nosné konstrukce jsou z 
betonu C25/30 - XC1 a vyztuženy ocelí B500. Pro otvory v obvodovém výplňovém zdivu budou použity 
překlady YTONG NOP o různých délkách, při větších rozpětích se provede překlad z železobetonu. Pro 
otvory v nenosných příčkových konstrukcích budou použity překlady YTONG NEP o různých rozměrech. 

 
stře šní kons truk ce  
Střešní konstrukce nad 3. NP: 
Je navržena jako plochá, jednoplášťová s vegetačním krytem a pochozí terasou. Nosnou konstrukci 
střechy tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce. Spodní hydroizolační vrstva je tvořena 
asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu. Vyspádovaní ploché střechy bude provedeno pomocí 
spádových desek z EPS. Tepelně izolační vrstva z desek EPS tl. 260 mm. Dále hlavní izolační vrstva 
tvořena 2x asfaltovým modifikovaným pásem SBS. Na asfaltové pásy bude položena geotextílie + 
nopová folie + geotextílie. Dále v případě terasy štěrkové lože a do něj kladená betonová dlažba; v 
případě vegetační části střechy substrát se směsí osiva.  

Střešní konstrukce nad 4. NP a střecha nad objektem S02: 
Je navržena jako plochá, jednoplášťová. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová monolitická 
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stropní konstrukce. Spodní hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovým pásem z modifikovaného 
asfaltu. Vyspádovaní ploché střechy bude provedeno pomocí spádových desek z EPS. Tepelně izolační 
vrstva z desek EPS tl. 260 mm. Dále hlavní izolační vrstva tvořena 2x asfaltovým modifikovaným pásem 
SBS.  
Atika je z vnitřní strany zateplena deskou EPS tl. 100 mm. Horní část atiky bude oplechována 
titanzinkovým plechem opatřený nátěrem s barvou antracit.  
Podrobné řešení střechy je patrné z výkresu C-13 Výkres střechy. 

 
 výplně otvorů  
Do obvodových konstrukcí jsou navrženy okenní výplně z hliníkových profilů. Zasklení je tvořeno 
izolačním trojsklem s Ug= 0,5 W/m2*K. Všechny okenní a dveřní výplně musí splňovat a bezpečnostní 
parametry a tepelně technické požadavky. Okenní výplně jsou navrženy otevíravé, fixní nebo posuvné, 
viz C-21 Výpis prvků. Ve střešní konstrukci je navržen střešní výlez. Výlez bude z PVC s izolačním 
trojsklem. Hlavní vstupní dveře do objektu (z Mojmírova náměstí) jsou navržené jako dvoukřídlé z 
hliníkových profilů s prosklenými dveřními křídly. Dveřní a okenní výplně musí být opatřeny madlem a 
piktogramy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
Podrobnější informace všech konstrukcí, materiálů a skladeb ve výkresové části dokumentace – viz „C-20 
Skladby konstrukcí a C-21 Výpis prvků“. 

 
 c) m ech ani ck á o do lno st a s t abilit a  

Navrhovaný konstrukční systém objektu je navržen tak, aby vyhovoval stálému i nahodilému zatížení. 
Objekt splňuje všechny podmínky mezních stavů únosnosti a mezních stavů použitelnosti.  

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 a) te chni ck á řeš ení  

Objekt bude napojen na inženýrské sítě technické infrastruktury novými přípojkami. Jedná se o 
přípojky elektrické sítě, plynu, vodovodu, splaškové kanalizace a sdělovací sítě. Všechny nové přípojky 
jsou podrobněji zpracovány v projektové dokumentaci jednotlivých profesí (není součástí bakalářské 
práce). 

 
 b) V ýčet t e chni cký ch a t ech no logick ých z aříz ení  

Objekt obsahuje centrální vzduchotechnickou jednotku umístěnou na střeše 4.NP. V 1.PP bude umístěn 
zásobník pro ohřev teplé vody. Vytápění objektu bude prostřednictvím plynového kotle umístěného 
taktéž v 1.PP. Objekt bude vybaven běžnými zařizovacími předměty (umyvadla, závěsné záchodové 
mísy, pisoáry, sprchové kouty, apod.). Odvětrání hygienických místností bude zajišťovat centrální 
vzduchotechnická jednotka. V ulici je vedena pouze jednotná kanalizace a proto budou splaškové a dešťové 
vody ze stavby odvedeny do této kanalizace.  

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Navrhovaný objekt splňuje normy a vyhlášky zaručující požární bezpečnost staveb. V části 
volnočasového centra se nachází jedna chráněná úniková cesta začínající v 4.NP vedoucí přes všechny 
podlaží až do 1.NP, kde ústí na volné prostranství. V části víceúčelového sálu se nachází nechráněná 
úniková cesta začínající v 2.NP až do 1.NP, kde ústí na volné prostranství.  
Celkové požární bezpečnostní řešení kompletně zpracovává specialista v samostatné časti, která není 
součástí bakalářské práce. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Navrhovaný objekt je řešen v souladu s normami a vyhláškami týkajících se úspory energií a tepelné 
ochrany. Tepelně technické posouzení 4 skladeb je řešeno v příloze „Zjednodušené tepelně technické 
posouzení 4 skladeb”. Energetický štítek v rámci bakalářské práce zpracován nebyl.  

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby. Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 Zás ady ře še ní p ara m etrů s t avby – větrání , v ytáp ění, o s větl ení, z áso bo ván í v o do u, o dp adů  
apod., a dál e zásady ř e šen í v livu stavby n a o ko lí – vibrace, hlu k, p ra šnost apo d.  
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 Větrání  
Větrání je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou umístěnou v na střeše 4.NP, odkud je veden čerstvý 
vzduch do objektu. Pro svislé vedení potrubí je navržena šachta, horizontální vedení potrubí bude provedeno 
v podhledech místností. Jednotlivé místnosti je možné přirozeně větrat okny.  

 
 Vytápění  
Vytápění je ústřední plynovým kotlem napojeným přípojkou na veřejný plynový řád. Kotel je umístěn v 
technické místnosti v 1.PP. Vytápění místností je prostřednictvím deskových otopných těles a 
podlahových konvektorů.  
 
Osvětlení  
Místnosti jsou prosvětleny přirozeným světlem. Umělé osvětlení budou zajišťovat svítidla s úspornými 
zdroji. 

 
 Zásobován í vodou  
Navrhovaný objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí nové přípojky napojené na obecní vodovod. 
Hlavní uzávěr vody se bude nacházet v 1.PP v technické místnosti, bude zde připravována teplá 
užitková voda. Odtud povede rozvod studené a teplé vody do všech částí objektu. Tyto rozvody budou 
vedeny v šachtách a podhledech. 
 
Odpady 
Pro sklad odpadu jsou navrženy místnosti v suterénu. Budou zde tříděny do jednotlivých kontejnerů a 
následně vyvezeny na recyklaci. 

 
Vibrace, hluk, prašnost 
Navrhovaný objekt a jeho technická zařízení nebude zdrojem znatelných vibrací, hluku ani prašnosti. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) o chran a př ed pr o ni kání m rado nu z po dlo ž í  
Dle radonové mapy (poskytnuté Českou geologickou službou www.geology.cz dne 17.12.2019) bylo 
určeno radonové riziko jako nízké. V rámci bakalářské práce nebyl zpracován podrobný průzkum podloží 
ani výskytu radonu. 
 
 b) o chrana př ed bludn ým i p ro udy  
Na pozemku ani v přilehlém okolí nebyli zjištěny bludné proudy. V rámci bakalářské práce není řešeno. 

 
 c) o chra na př ed t e chni cko u seizmicitou 
V okolí není ohrožení technickou seismicitou. V rámci bakalářské práce není řešeno. 

 
 d) o chrana př ed hlu ke m  
Opatření proti hluku se neuvažuje, protože se v okolí nenachází žádný nadměrný zdroj hluku. V rámci 
bakalářské práce není řešeno. 

 
 e) protipovodňová opatř ení  
Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření, neboť se nenachází v povodňové oblasti. V okolí se 
nenachází žádná vodoteč. 

 
 f) o statní ú čin ky – vliv po ddo lování, v ýsk yt met anu apo d.  
Řešené území nespadá do poddolovaného území ani se zde nevyskytuje metan. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 

 a) napo jova cí m íst a te chni c ké infr astru ktur y  
 Dopravní  
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Nově navržená stavba bude přístupná přímo z ulice Mojmírovo náměstí, kde bude doplňovat uliční 
čáru. Bude také přístupná z ulice Košinova, zde se také nachází vjezd na parkoviště umístěné 
v severovýchodní části pozemku. 
 
 Inženýrs ké sít ě  
Nově navržený objekt bude napojen na stávající technické sítě přípojkami, které jsou podrobněji 
zobrazeny ve výkresu „Koordinační situace“. 

 
 b) př ipo jovací ro z m ěry, v ý k o no vé kapa cit y a dé lky  

Připojovací rozměry, výkopové kapacity a délky budou zpracovány v samostatné dokumentaci 
jednotlivých profesí. V rámci bakalářské práce není řešeno. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

 a) po pis do pr avního ř eše ní včetn ě bezbar iéro v ého o pa tření p ro př íst upno st a už ív ání st avby o sob a mi  
 se sníž eno u s cho pno stí p o h ybu nebo o rien ta ce  

Objekt je snadno dostupný městskou hromadnou dopravou, nedaleko se nachází zastávka Husitská a 
zastávka Mojmírovo Náměstí. K objektu se lze dostat přímo z ulice Mojmírovo náměstí a dále z ulice 
Košinova. Všechny vstupy do objektu jsou bezbariérově přístupné. Převýšení venovního a vnitřního 
prostoru je navrženo maximálně povolených 20 mm terý vyhovuje vyhlášce č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškami 
a normami s ní související. 

 
b)  napo jení úz e mí na s távaj í cí do pr avní infr astru kturu  

Bude třeba napojit parkoviště navržené v severovýchodní části pozemku na ulici Košinova. 
 

c)  doprava v klidu 
Parkoviště je navrženo v severovýchodní části pozemku (přístupné z ulice Košinova). Je zde navrženo 15 
parkovacích stání, z toho 1 místo pro imobilní. Před hlavním vstupem do objektu na Mojmírově náměstí 
je navrženo dalších 6 parkovacích stání, z nichž 2 jsou pro imobilní. 
 

d)  pěší a cyk list ic ké stezky 
Ve dvoře je navržen prostor s fontánou, která je umístěna na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na 
osu je navržen také přístupový chodník spojující tento dvůr s ulicí Košinova na severovýchodní straně 
pozemku. Mezi parkovištěm a dvorem s fontánou je parkový prostor s nízkými křovinami a nově 
vysázenými stromy. Je zde navrženo také přímé spojení se sousedící Základní školou Košinova 
prostřednictvím branky v oplocení. Cyklistické stezky nejsou uvažovány. 

 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
a)   ter énní úpr avy  

Výstavbou objektu se téměř nezmění terénní poměry na parcele – upravený terén kopíruje terén 
původní.  
 

b) po už ité veg eta ční p rv k y  
Po dokončení objektu a terénních úprav bude povrch zatravněn. Budou zde také vysázeny stromy. 
Podrobné řešení ve výkresu „Koordinační situace“. 

 
c)   biotechni ck á opatření  

V rámci bakalářské práce neřešeno. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO ZÁCHRANA 
 

a) V liv na ž ivo tní pro stř edí – o vz duší, hluk, v o da, o dp ad y a p ůda  
Stavební práce a činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem budou prováděny v denních 
hodinách pracovních dnů. Zhotovitel stavby bude dbát na neznečišťování okolních prostranství a 
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příjezdových veřejných komunikací. Pokud se tak stane, je povinen neprodleně provést úklid a 
navrátit je do původního stavu. Odpad bude tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 b) vliv na př íro du a krajinu – ochrana dřevi n, o chra na p amátný ch stro mů, o c hrana ro stlin a ž ivo či chů , 
 z acho vání eko logi cký ch fun kcí a vazeb v kraji ně apod. 

Na řešeném území se nachází pouze volně rostlá náletová zeleň, proto není nutno řešit ochranu 
dřevin, památných stromů ani rostlin. V rámci výstavby dojde k pokácení několika středně vzrostlých 
dřevin. 

 
c)  vliv na sou stavu chrán ěn ých úz e mí N atur a 2000  

Objekt nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d)  z půso b z o hledněn í p o dmín ek z ávaz n ého st anov is k a po souz ení v livu z á m ěru n a ž ivo tní pro středí , je - li 
podkladem 

Není předmětem této dokumentace. 
 

e) v př ípad ě z áměrů sp adají cích do rež i mu z á ko na o int egro van é pr eve nci z á kladn í p ara metr y z půso bu  
 naplně ní z ávěrů o n ejl epší c h do stupný ch te chni ká ch n ebo integro v ané po vo l ení, bylo-li v yž ád áno   
 V rámci bakalářské práce není řešeno. 
 
f) navrho va ná o chr anná a bezpeč no stní p ás ma, ro z sah o mez e ní a p o d mínk y o chra ny p o dle jin ých  
 právních př edpisů :  

Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

 Splněn í z ákla dníc h po ž adav ků z hledis ka pln ění ú ko lů o chran y o byvat elstv a   
Bezpředmětné. 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) po třeby a spo třeb y ro z ho dující ch m édií a hmo t , jej i ch z ajiš tění  

Dodávka elektrické energie na staveniště bude zajištěna napojením staveništní přípojky NN na 
trafostanici, která bude zhotovena před započetím stavby. Voda na staveništi bude zajištěna nově 
vybudovanou vodovodní přípojkou. 

 
b)  odvodnění staveniště  

Staveniště bude odvodňováno vsakem do nezpevněného terénu. V případně nedostatečného 
odvodnění bude voda ze stavební jámy odčerpávána čerpadlem. 

 
c) napo j ení st aven išt ě na s t ávají cí do pr avní a t e chni cko u infrastr uktur u 

Napojení staveniště proběhne přímo z ulice Mojmírovo náměstí nebo z ulice Košinova v severovýchodní 
části pozemku. 

 
 d)  V liv pr o vádění st avby n a o ko lní stavb y a p o z e mky  

Blízké okolí staveniště může být ovlivněno zvýšeným hlukem a prašností. Zhotovitel je zodpovědný za 
udržování pořádku v sousedství staveniště. Pokud dojde ke znečištění okolních komunikací a 
prostranství je povinen neprodleně znečištěná místa navrátit do původního stavu. 

 
e)   ochra na o ko lí s tav eniš tě a po ž adavky n a souv is ejí cí asan ac e, d e mo li ce, ká cen í dřevin  

Na části pozemku p.č. 971 až 974 se nachází vysoká zeleň, která bude pokácena. Na parcele 974/1 a 
974/2 se nachází zpevněná plocha parkoviště a oplocení lemující veřejný chodník – tyto budou 
odstraněny. Na parcele 974/2 se nachází jednopodlažní objekt o půdorysných rozměrech cca 3 x 5 
metrů, který bude nutno odstranit. V rámci kácení a asanací musí být dodržena bezpečnost práce i 
přilehlých objektů. 
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f)   max im ální do čas né a trv a lé z ábo ry p ro stav eniš tě  
Pro výstavbu základů a spodní stavby bude dočasně na veřejném chodníku p.č. 1019/1 vyhlouben příkop 
pažený výpažnicí. Po zhotovení základů a spodní stavby objektu bude veřejný chodník navrácen do 
původního stavu. Plochy zařízení staveniště se budou nacházet na pozemku ve vlastnictví investora. 

 
g)   po ž adavky n a bezbari éro vé o bchoz í tras y  

Není vyžadováno úpravy bezbariérového řešení. 
 

h)   ma xi mální p ro du ko vaná mno ž ství a dru hy o dp adů a emi sí př i v ýs tavb ě , jej ich li k vidac e  
Není řešeno touto bakalářskou prací. 

 
i)   bilan ce z e mní ch pr a cí, p o ž adavky n a př ísun n ebo de po nie z e mi n 

Zemina bude skladována na pozemku a nakonec použita pro vyrovnání terénu. Zbylá zemina bude 
odvezena na skládku. Není řešeno touto bakalářskou prací. 

 
j)  O chran a ž ivo tního pr o stř edí př i v ýs tavb ě  

Stavební práce a činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem budou prováděny v denních 
hodinách pracovních dnů. Zhotovitel stavby bude dbát na neznečišťování okolních prostranství a 
příjezdových veřejných komunikací. Pokud se tak stane, je povinen neprodleně provést úklid a 
navrátit je do původního stavu. Odpad bude tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 

 
k)  Zá sad y bez pe čno sti a o c hrany z draví př i p rá ci na sta veništ i  

Při provádění všech stavebních prací musí být dodržována bezpečnost práce dle Vyhlášky č. 309/2006 
Sb., č. 362/2005 Sb, č. 591/2006 Sb a jiných právních předpisů. Staveniště bude oploceno. Před 
zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních předpisech. 

 
l)  Úp ravy p ro bezbari éro vé už ívání výst avbo u do tč ený c h stav eb  

Výstavbou nově navrženého objektu nebude dotčena žádná sousední stavba a proto nejsou 
vyžadovány úpravy pro bezbariérové užívání ostatních budov. 

 
m)  Z ása dy p ro do pr avní inž enýrs ká o pa tření  

Doprava na veřejných komunikacích omezena vlivem staveniště nebude. Výjezdy ze staveniště budou 
řádně označeny dopravním značením upozorňujícím na výjezd ze staveniště. 

 
n)  Stano v ení sp eci ální ch po dmín ek pr o pr o vádě ní stavby – pr o vádění st avby z a pr o vo z u, o patření p ro ti  
 účink ům vn ějš ího pr o střed í p ři výstavb ě apod. 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
 

o)  Po stup vý stavby, ro z ho d ující díl čí t er míny  
Není řešeno touto bakalářskou prací. 

 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není řešeno touto bakalářskou prací. 
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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba Volnočasového centra dětí, mládeže a dospělých 
sestávající z objektu S01 a S02. V objektu se nachází velký a malý víceúčelový sál, které budou sloužit pro 
pořádání veřejných ale i soukromých akcí, prezentací atd. Dále se v objektu nachází učebny a hudebny, které 
budou sloužit volnočasovým aktivitám (kroužky, workshopy atd.). Parkování bude zajištěno před objektem 
na Mojmírově náměstí nebo v severovýchodní části pozemku s příjezdem z ulice Košinova. 

 
b) architektonické, výtvarné a materiálové řešení stavby: 
 

Objekt je navržen jako čtyřpodlažní s plochou střechou a suterénem. Celý objekt je řešen bezbariérově. 
Čelní fasáda je opatřena bílou omítkou, která vytváří kontrast s hliníkovou zavěšenou konstrukcí s černým nátěrem. 
Tento prvek reflektuje s parkem na Mojmírově náměstí, ale také má za cíl upozornit na budovu a její náplň. Podobná 
hliníková konstrukce je umístěna také před velkým oknem do víceúčelovém sálu a také ve dvoře u samostatně 
stojícího menšího sálu (objekt S02). Hmota 4. nadzemního podlaží je z vnější strany opatřena dřevěným obkladem 
z modřínových prken opatřených nátěrem v odstínu ořech RAL 8011.  
 V posledním podlaží se na střeše nachází venkovní terasa. Ta je ze tří stran obklopena zelení a tak je zde 
vytvořeno příjemné místo k alternativní výuce, hraní her nebo odpočinku. Hliníková konstrukce nad touto terasou 
umožňuje popínavým rostlinám růst vzhůru a vytvořit tak zastínění, ale taky příjemnější prostředí pro trávení času. 

Okna i dveře v obvodových konstrukcích jsou hliníkové odstínu RAL 7016 (antracit). Veškeré 
klempířské výrobky jsou taky v odstínu RAL 7016 (antracit).  

Ve dvoře je navržen prostor s fontánou, která je umístěna na osu velkého okna víceúčelového sálu. Na osu 
je navržen také přístupový chodník spojující tento dvůr s ulicí Košinova na severovýchodní straně pozemku. Zde je 
navrženo parkoviště pro patnáct vozidel. Mezi parkovištěm a dvorem s fontánou je parkový prostor s nízkými 
křovinami a nově vysázenými stromy. Je zde navrženo také přímé spojení se sousedící Základní školou Košinova 
prostřednictvím branky v oplocení. 
 
c) dispoziční a provozní řešení stavby: 
 

Objekt je rozdělen do dvou samostatně oddělených provozních celků - víceúčelového sálu a volnočasového 
centra. Do těchto celků se vstupuje z uzavřeného průchodu, propojujícího Mojmírovo náměstí a dvůr. V zahradě se 
dále nachází samostatně stojící objekt menšího sálu (S02) s přidruženými prostory.  
 Víceúčelový sál je řešen jako převýšený prostor přes dvě podlaží s galerií v druhém nadzemním podlaží. 
Vstupuje se do něj předsálím, v kterém se nachází šatna pro hosty a bar. Galerie sálu je bezbariérově přístupná 
proskleným výtahem.  

V suterénu jsou umístěny podružné prostory jako sklad mobiliáře, místnosti s odpadem, dílna, technické 
místnosti ale také šatny pro účinkující a šatna zaměstnanců. 
 Volnočasové centrum je přístupné přes vstupní halu se schodištěm a výtahem v prvním podlaží. Ve druhém 
nadzemním podlaží se nachází dvě hudebny. Ve třetím podlaží dvě větší učebny a sborovna učitelů. Ve čtvrtém 
podlaží učebna a terasa s vegetační střechou. 

Parkoviště je navrženo v severovýchodní části pozemku (přístupné z ulice Košinova). Je zde navrženo 15 
parkovacích stání, z toho 1 místo pro imobilní. Před hlavním vstupem do objektu na Mojmírově náměstí je navrženo 
dalších 6 parkovacích stání, z nichž 2 jsou pro imobilní. 
 
d) bezbariérové užívání stavby: 

 
Návrh stavby je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb a v souladu s vyhláškami a normami s ní související. Pohyb v objektu a 
v jeho přilehlých částech je řešen bezbariérově. 
 
 
e) Celkové provozní řešení: 

 
Hlavní vstup do objektu S01 je z ulice Mojmírovo náměstí. Objekt S01 je Objekt rozdělen do dvou 

samostatně oddělených provozních celků - víceúčelového sálu a volnočasového centra. Tyto provozní celky fungují 
nezávazně na sobě (každý má samostatný uzamykatelný vstup). Objekt S02 se nachází ve dvoře a je přístupný 
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průchodem v objektu S01 z Mojmírova náměstí, lze se k němu dostat také z ulice Košinova. Objekt S02 obsahuje 
malý víceúčelový sál. 
 
f) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 
 

Konstrukční systém objektu 
Konstrukční systém je kombinace monolitického železobetonového skeletu a železobetonové monolitické 

stěny. 
 
Zemní a výkopové práce 
V Bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uskladněna na pozemku a nakonec použita při 

finálním vyrovnávaní terénu. Jelikož se navrhovaný objekt nachází v proluce, bude potřeba před započetím hloubení 
stavebních jam zhotovit zemní sondy pro zjištění založení sousedních objektů (jejich hloubka, stav atd.). Pokud 
sondy odhalí jiné založení sousedních objektů než jak je uvedeno v projektové dokumentaci, bude nutné tento 
problém konzultovat s projektantem a statikem. Dále je nutné zajištění sousedních objektů. Základy sousedního 
gymnázia bude nutné prohloubit na úroveň nově navrhovaného objektu tryskovou injektáží. 

Výkopové práce pro základové konstrukce budou provedeny podle výkresové dokumentace (C-07 Výkres 
základů). 

 
Základové konstrukce 
Základové konstrukce jsou navrženy systémem základových monolitických železobetonových patek 

umístěných pod sloupy skeletu v kombinaci základových monolitických betonových pasů, které jsou navrženy pod 
výplňovým zdivem. Základové pasy a patky budou provedeny z betonu C25/30, stupeň vlivu prostředí XC1, 
vyztužen betonářskou ocelí B500. Rozměry všech základových konstrukci jsou zřejmé z výkresové dokumentace. 
Pod základovými konstrukcemi je navržen podkladní nevyztužený beton tl. 100 mm, beton třídy C20/25 – XC1. 

Betonová základová deska tl. 150 mm bude provedena z betonu C 12/16 XC2 s vyztužením KARI z drátu 
1x Ø 5,5 mm s oky 150 x 150 mm. Vyztužení základové desky bude provedeno v ploše uprostřed desky. Pod 
základovou deskou bude původní zhutněná zemina.  

Na provedenou základovou desku bude umístěna vodorovná hydroizolace z natavovaných asfaltových 
pásů SBS (dle výsledku měření indexu radonového rizika – nízký index radonového rizika). 

Základové pasy budou provedeny pod všemi obvodovými stěnami o tl. 300 mm. Základové pasy pod 
železobetonovými stěnami budou z betonu C25/30, stupeň vlivu prostředí XC1, vyztužen betonářskou ocelí B500. 

Podrobné řešení základových konstrukcí je patrné z výkresu C-07 Výkres základů. 
 

Svislé nosné a nenosné konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z monolitických železobetonových sloupů 300 x 300  z betonu 

C25/30 vyztužen ocelí R 10 505 B Ø 10 mm v kombinaci s ocelovými třmínky z oceli R 10 505 Ø 6 mm. Po obvodu je 
prostor mezi sloupy vyplněn zděnou stěnou z porobetonových tvárnic YTONG STANDART tl. 300 mm, P2-400, na 
tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. 

Svislé nosné konstrukce jsou v severní části objektu navrženy jako železobetonové monolitické stěny. Jsou 
navrženy z betonu C25/30 - XC1 a vyztuženy betonářskou ocelí B500. 

Vnitřní nenosné příčky jsou navrženy jako zděné z porobetonových tvárnic YTONG P2 – 500 tl. 150 mm a 
100 mm na tenkovrstvou zdicí maltu YTONG. Výtahová šachta je vyzděna z akustických vápenopískových tvarovek 
SILKA S20 – 2000 tl. 250 na zdící maltu silka. 

Zateplení objektu bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS tl. 150 mm. 
Povrchová úprava svislých konstrukcí v exteriéru bude provedena silikátovou tenkovrstvou omítkou rýhovanou - 
barva bílá - RAL 9010. 4. nadzemní podlaží bude na fasádě opatřeno dřevěným obkladem - modřín - nátěr barva 
hnědá (ořech) - RAL 8011. 

Na veškeré vnitřní svislé povrchy budou provedeny štukové vápenocementové omítky. Veškeré vnitřní 
povrchy budou vymalovány finální malbou WEBER barva bílá včetně penetrace.  

 
Vodorovné nosné konstrukce  
Stropní konstrukci nad všemi nadzemními podlažími objektu bude tvořit železobetonový vetknutý strop o 

tloušťce 170 mm a 270 mm (S01). V objektu S02 je tloušťka stropní konstrukce navržena na 160 mm.  
Podlahové konstrukce jsou potom navrženy v tloušťce 100 mm a 250 mm na terénu.  
Sloupy budou vzájemně propojeny průvlaky o výšce 620 mm (S01) a 500 mm (S02). (viz. C-11 Výkres tvaru 

stropu nad 1.NP a C-12 Výkres tvaru stropu nad 4.NP). Veškeré vodorovné nosné konstrukce jsou z betonu C25/30 
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- XC1 a vyztuženy ocelí B500. Pro otvory v obvodovém výplňovém zdivu budou použity překlady YTONG NOP o 
různých délkách, při větších rozpětích se provede překlad z železobetonu.  

Pro otvory v nenosných příčkových konstrukcích budou použity překlady YTONG NEP o různých rozměrech. 
 
Vnitřní schodiště, výtahy  
Objekt je navržen jako čtyřpodlažní + suterén. Uvnitř se nachází celkem dvě schodiště. Schodiště v místnosti 

1.12 je navrženo jako dvouramenná železobetonová deska s podestovým nosníkem. Schodiště v místnosti 1.03 je 
navrženo jako tříramenná železobetonová deska. Konstrukční výška schodiště ve všech podlažích je 4000 mm (viz 
výkres B-14 Návrh Schodiště). Schodiště bude provázáno se stropní konstrukcí. Schodiště a mezipodesty jsou 
navrženy jako monolitické z betonu C25/30 – XC1, vyztuženo betonářskou ocelí.  

Výtahy se v objektu nacházejí dva a jsou umístěny v příslušné výtahové šachtě. Je navržen hydraulický výtah 
Otis Gen2 s rozměrem kabiny 1100 x 1400 mm. Rozměr šachty 1620 x 1650 mm. 
. 

Střešní nosný systém a konstrukce 
Střešní konstrukce nad 3. NP: 

Je navržena jako plochá, jednoplášťová s vegetačním krytem a pochozí terasou. Nosnou konstrukci střechy 
tvoří železobetonová monolitická stropní konstrukce. Spodní hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovým pásem 
z modifikovaného asfaltu. Vyspádovaní ploché střechy bude provedeno pomocí spádových desek z EPS. Tepelně 
izolační vrstva z desek EPS tl. 260 mm. Dále hlavní izolační vrstva tvořena 2x asfaltovým modifikovaným pásem SBS. 
Na asfaltové pásy bude položena geotextílie + nopová folie + geotextílie. Dále v případě terasy štěrkové lože a do 
něj kladená betonová dlažba; v případě vegetační části střechy substrát se směsí osiva.  
Střešní konstrukce nad 4. NP a střecha nad objektem S2: 

Je navržena jako plochá, jednoplášťová. Nosnou konstrukci střechy tvoří železobetonová monolitická 
stropní konstrukce. Spodní hydroizolační vrstva je tvořena asfaltovým pásem z modifikovaného asfaltu. 
Vyspádovaní ploché střechy bude provedeno pomocí spádových desek z EPS. Tepelně izolační vrstva z desek EPS tl. 
260 mm. Dále hlavní izolační vrstva tvořena 2x asfaltovým modifikovaným pásem SBS.  

Atika je z vnitřní strany zateplena deskou EPS tl. 100 mm. Horní část atiky bude oplechována titanzinkovým 
plechem opatřený nátěrem s barvou antracit.  

Podrobné řešení střechy je patrné z výkresu C-13 Výkres střechy. 
 

Ochrana proti půdnímu radonu a vlhkosti 
Dle radonové mapy (poskytnuté Českou geologickou službou www.geology.cz dne 17.12.2019) bylo určeno 

radonové riziko jako nízké. V rámci bakalářské práce nebyl zpracován podrobný průzkum podloží ani výskytu 
radonu. 

Na podkladní základovou betonovou desku bude provedena hydroizolace SBS, na asfaltovém penetračním 
nátěru. Vodorovná hydroizolace bude vytažena 300 mm na svislé obvodové stěny z jejich vnější strany. 

V hygienickém jádru a technické místnosti (se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu), bude proveden 2x 
hydroizolační nátěr WATERFIN do výšky 0,15 m. 

 
Poznámka: V případě použití jiného typu vodorovné hydroizolace je nutné uvedené odsouhlasit dodavatelem 
projektové dokumentace. 
 

Podhledy 
Na spodní stranu stropu bude zavěšen minerální kazetový podhled na kovovém roštu z CD profilů (stavěcí 

třmeny).  
Světlé výšky podhledů jsou uvedeny v jednotlivých výkresech podlaží. Podhledy budou doplněny 

potřebnými instalačními dvířky dle požadavků jednotlivých profesí (EL, Sl, VZT). 

 
Tepelně a zvukově izolační konstrukce  
Zateplení objektu bude provedeno deskami z expandovaného polystyrenu ISOVER EPS tl. 150 mm. Suterén 

bude zateplen extrudovaným polystyrenem STYRODUR XPS, tl. 160 mm a to až do výšky 300 mm nad úroveň 
upraveného terénu. 

V podlahách je navržena zvuková izolace z polystyrénových podlahových desek EPS v tl. 40 mm. Po obvodě 
jednotlivých místností bude provedena dilatace podlahové konstrukce od svislých konstrukcí mirelonovou páskou 
tl. 5 mm. Izolace bude provedena v rámci roznášecí vrstvy. 

Střešní konstrukce bude zateplena shora tepelnou izolací z desek EPS tl. 260 mm. 
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Podlahové konstrukce 
Podlahy 1.PP jsou navrženy v tl. 250 mm a v 1.NP až 4.NP jsou navrženy v tl. 100 mm. Podlahy v objektu 

S02 jsou navrženy v tloušťce 250 mm. Je navržena jako plovoucí, takže všechny vrstvy podlahy budou od svislých 
konstrukcí oddilatovány. V 1.PP bude podlaha provedena s tepelnou izolací z desek EPS tl. 180 mm, v ostatních 
podlažích bude tepelná/zvuková izolace z desek EPS v tloušťce 40 mm. Roznášecí vrstva bude vytvořena z 
cementového potěru z betonu C16/20 v tloušťce dle dané skladby. Finální nášlapná vrstva dle dané skladby. 

Přechody podlah s různou nášlapnou vrstvou budou provedeny vždy pod dveřními křídly pomocí 
oddělujících kovových lišt. 

 
Truhlářské konstrukce 

 Detailně jsou popsány v příloze C-21 Výpis prvků pro střechu a 4.np.  
 

Zámečnické konstrukce 
 Detailně jsou popsány v příloze C-21 Výpis prvků pro střechu a 4.np.  
 

Klempířské konstrukce 
 Detailně jsou popsány v příloze C-21 Výpis prvků pro střechu a 4.np. Klempířské konstrukce (parapety, 
lemování, oplechování, atd.) budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm s nátěrem barva antracit - RAL 
7016. Přesná šířka jednotlivých parapetů bude zaměřena během výstavby. 

 
Povrchové úpravy 

 
Vnitřní povrchové úpravy 

Na veškeré vnitřní svislé povrchy budou provedeny štukové vápenocementové omítky. Veškeré vnitřní 
povrchy budou vymalovány finální malbou WEBER barva bílá včetně penetrace.  

V místnostech WC, sprchy a šatny bude proveden keramický obklad do výšky 2700 mm. V Kuchyňkách bude 
proveden obklad kuchyňské linky ve výšce 900 mm nad podlahou o celkové výšce 600 mm. 

Ve víceúčelovém sálu bude na stěny použit akustický obklad z panelů Grenamat typ AK 03, bílý. 
 

Vnější povrchové úpravy 
Povrchová úprava svislých konstrukcí v exteriéru bude provedena silikátovou tenkovrstvou omítkou 

rýhovanou - barva bílá - RAL 9010. 4. nadzemní podlaží bude na fasádě opatřeno dřevěným obkladem - modřín - 
nátěr barva hnědá (ořech) - RAL 8011. 

 
Výplňové prvky 
Do obvodových konstrukcí jsou navrženy okenní výplně z hliníkových profilů. Zasklení je tvořeno izolačním 

trojsklem s Ug= 0,5 W/m2*K. Všechny okenní a dveřní výplně musí splňovat a bezpečnostní parametry a tepelně 
technické požadavky. Okenní výplně jsou navrženy otevíravé, fixní nebo posuvné, viz C-21 Výpis prvků. Ve střešní 
konstrukci je navržen střešní výlez. Výlez bude z PVC s izolačním trojsklem. Hlavní vstupní dveře do objektu (z 
Mojmírova náměstí) jsou navržené jako dvoukřídlé z hliníkových profilů s prosklenými dveřními křídly. Dveřní a 
okenní výplně musí být opatřeny madlem a piktogramy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
g) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

 
Objekt je navržen dle platných předpisů a tak je zajištěna bezpečnost při užívání objektu. Bezpečnost 

bude následně zajištěna respektováním bezpečnostních a provozních vyhlášek a předpisů. 
 
h) stavební fyzika  

 
Tepelná technika 
Navrhovaný objekt je řešen v souladu s normami a vyhláškami týkajících se úspory energií a tepelné 

ochrany. Tepelně technické posouzení 4 skladeb je řešeno v příloze „Zjednodušené tepelně technické posouzení 4 
skladeb”. Energetický štítek v rámci bakalářské práce zpracován nebyl. 
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Osvětlení  
Místnosti jsou prosvětleny přirozeným světlem. Umělé osvětlení budou zajišťovat svítidla s úspornými 

zdroji. 
 
Ochrana proti hluku 
Opatření proti hluku se neuvažuje, protože se v okolí nenachází žádný nadměrný zdroj hluku. V rámci 

bakalářské práce není řešeno. 
 

i) požadavky na požární ochranu konstrukcí: 
 
Navrhovaný objekt splňuje normy a vyhlášky zaručující požární bezpečnost staveb. V části volnočasového 

centra se nachází jedna chráněná úniková cesta začínající v 4.NP vedoucí přes všechny podlaží až do 1.NP, kde ústí 
na volné prostranství. V části víceúčelového sálu se nachází nechráněná úniková cesta začínající v 2.NP až do 1.NP, 
kde ústí na volné prostranství.  

Celkové požární bezpečnostní řešení kompletně zpracovává specialista v samostatné časti, která není 
součástí bakalářské práce. 

 
j) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení: 

 
Navrhovaný objekt bude proveden podle projektové dokumentace a uvedených materiálů. Budou 

použity materiály standartní jakosti. Jednotlivé třídy betonu navrhne statik. 
 
k) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění: 

 
Při hloubení stavební jámy a provádění základů navrženého objektu je nutno sledovat statiku sousedících 

objektů. 
 
l) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele: 
 
Bude nutné zpracovat dílenskou dokumentaci některých zámečnických, klempířských, truhlářských a 

doplňkových prvků. Zejména na zavěšenou hliníkovou fasádu a ocelový/hliníkový přístřešek na terase ve 4. NP. 
 

m) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek: 
 
Budou vyžadovány následující kontroly: 
- kontrola po zhotovení základové konstrukce objektu 
- kontrola po zhotovení hydroizolace spodní stavby 
- kontrola kvality betonu a armování konstrukcí 
 

n) výpis použitých norem: 
 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
ČSN 73 5305 Administrativní budovy 
ČSN 73 4108 Hygienické zařízení a šatny 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky  
ČSN 73 0532 Akustika, hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách  
ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – základní ustanovení  
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží  
ČSN 73 1901 navrhování střech – základní ustanovení  
ČSN 73 3130 Stavební práce, truhlářské práce, základní ustanovení  
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí  
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí – základní ustanovení  
ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení  
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování  
ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvod. pláště, mříže a okenice  



ZÁVĚR 
 

Navržené řešení se snaží vhodně doplnit potřeby obyvatel brněnské městské části 
Královo Pole. Objekt obsahuje velký a malý víceúčelový sál, hudebny a učebny, které budou 
sloužit jako zázemí nejrůznějším volnočasovým aktivitám, workšopům a setkáním.  

Návrh volnočasového centra, který jsem zpracovával od samotné ideji až po 
dokumentaci pro provedení stavby, pro mě byl velkým přínosem jak z architektonického, 
urbanistického tak i konstrukčního hlediska. Získal jsem mnoho nových zkušeností, které 
nepochybně zužitkuji v budoucí profesní kariéře. 
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