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Abstrakt�
Polyfunk�ní centrum se nachází v Brn� v Masarykov� �tvrti. Stávající, p�vodn� vojenské 
objekty budou využity jako prostor pro shromaž�ování místních obyvatel, r�zné kulturní akce 
a jiné zájmové aktivity a kroužky pro ob�any všech v�kových kategorií. Zárove� by centrum 
m�lo sloužit jako zázemí pro park na Kraví ho�e, který s ním sousedí. �
�

Klí�ová slova�
polyfunk�ní centrum ob�anských aktivit, Masarykova �tvr�, ulice Lerchova, ulice Údolní, 
vojenské objekty, spole�enský sál, u�ebny, venkovní aktivity �
�

�

�

Abstract�
Polyfunctional centre is standing in Brno, Masaryk quarter. Originally military objects will be 
use like space for meeting of local population, cultural events and activities for people of all 
age groups. Currently it will be use like Kraví hora park background. This park is in the 
immediate neighbourhood.  
�

Keywords�
polyfunctional centre of civil activities, Masaryk quarter, Lerchova street, Údolní street, 
military objects, social space, classrooms, outdoor activities  
…�
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Úvod : 

Název diplomové práce zn�l „Polyfunk�ní centrum ob�anských aktivit“. Zadáním diplomové 
práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci stavební �ásti k provedení nového využití 
stávajících objekt� v bývalém vojenském areálu na ulici Lerchova, v Masarykov� �tvrti, v Brn�. 
Požadavkem bylo navrhnout interiér se zachováním stávajících konstrukcí a možnými dostavbami 
tak, aby co nejlépe spl�oval rozmanitou poptávku r�zných aktivit dnešní doby. Sou�ástí 
vypracování DP m�lo být �ešení specializace TZB – vodovody a kanalizace, PBS a 5 vy�ešených 
detail� konstrukcí. 



Vlastní text práce: 

Objekt SO01 – Polyfunk�ní centrum - objekt Údolní 

Identifikace stavby 

Název akce:    Polyfunk�ní centrum ob�anských aktivit

Charakter stavby:  Nové využití stávající stavby

Místo stavby:    areál na ulici Lerchova,objekt bez �.p  

Parcelní �ísla:   426/4  

Okres:     Brno  

Zastav�ná plocha:   652,8 m2

Datum:  15.12.2012

1) Ú�el stavby
Objekt u ulice Údolní bude nov� využit jako �ást polyfunk�ního centra ob�anských 
aktivit v Masarykov� �tvrti. M�l by sloužit ke shromaždování obyvatel 
prost�ednictvím spole�enského sálu a velké u�ebny, kde lze po�ádat r�zné sch�ze a 
p�ednášky. Dále je zde i sportovní vyžití v podob� dvou menších t�locvi�en. Ty by 
m�ly sloužit k hodinám spinningu nebo výuce nap�. bojových sport�. Spole�enský sál 
je ur�en také nap�. pro výuku spole�enských tanc� nebo po�ádání menších kulturních 
akcí. Za tímto ú�elem je ve druhém podlaží objektu umíst�no také ob�erstvení 
s posezením. 
Jelikož se objekt nachází v t�sné blízkosti parku na Kraví ho�e, je zde po�ítáno i s jeho 
návšt�vníky, v podob� sociálního zázemí, které se nikde jinde v okolí nenachází. 
Vedle objektu je umíst�na zatravn�ná plocha s venkovními zahradními hrami, které 
slouží jako další vyžití v p�ípad� p�kného po�así. 

2) Urbanistické a architektonické �ešení
Vstup na pozemek je umožn�n jak z ulice Lerchova tak i z ulice Údolní. Vedle vstupu 
na ulici Lerchova je vytvo�eno 8 parkovacích stání pro návšt�vníky, z toho 3 pro 
imobilní. Jelikož je pozemek mírn� svažitý k ulici Údolní, byla od vstupu k úrovni 
vstupu do objekt� použita rampa. Pozemek je z velké �ásti zpevn�n a tyto plochy by 
m�ly být využívány hlavn� pro p�ší pohyb, ale v p�ípadn� pot�eby je možné vjet do 
areálu i automobilem.  
Vedle rampy jsou umíst�ny výstavní panely pro umíst�ní programu kurz� a také 
reprezentaci vyrobených prací. Za nimi, vedle objektu na ulici Lerchova, je situováno 
malé venkovní divadlo s lehce vyvýšeným jevišt�m a stup�ovitým hledišt�m. Naproti, 
vedle objektu  na ulici Údolní, je travnatá plocha, na které jsou umíst�ny venkovní 
spole�enské hry a aktivity - �lov��e, nezlob se, šachy, ruské kuželky a stolní tenis. 
Mezi objekty jsou umíst�ny "parkové" zelené plochy s lavi�kami a nap�. pískovišt�m i 
pro ty nejmenší návšt�vníky.  



Na druhém konci areálu, u Sušilových kolejí, je umíst�na rampa pro vjezd zásobování 
z ulice Údolní.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o nové využití stávajícího objektu, p�dorysná plocha již 
byla dána. Nad stávající první podlaží bylo p�istaveno 2.NP, které však zabírá pouze 
asi 1/3 plochy toho prvního. �ást 2. NP zabírá velká terasa s výhledem na Kraví horu, 
k níž vede venkovní jednoduché ocelové schodišt�. V 1.NP byla dovnit� areálu 
p�istav�na p�edsazená zádve�í. Ta jsou od objektu a od sebe navzájem barevn�
odlišena, aby zjednodušovala orientaci. Jedno je modré, druhé �ervené a zbytek fasád 
tvo�í pouze šedé barvy ve dvou odstínech. St�echy obou podlaží jsou jednoduché 
pultové s mírným sklonem. Nižší se svažuje k ulici Údolní, vyšší naopak.  
P�vodní velké otvory pro vrata ve fasádách byly nahrazeny velkoplošným rámovým 
zasklením. �etná okna jsou vertikáln� pravideln� rozmíst�na.  

3) Technické �ešení
Jde o stávající jednopodlažní objekt, který je �áste�n� podsklepený. Založený je 
pravd�podobn� na železobetonových pasech, u nichž však není známa jejich p�esná 
hloubka. V p�ípad� pot�eby toto zjistit by bylo nutné provést hloubkové sondy. 
P�edpokládaná tl. podkladního betonu je 100 mm. Stávající podlahy nejsou v dobrém 
stavu, proto je po�ítáno s jejich vybouráním až práv� na podkladní beton, položení 
nové hydroizolace a souvrství nových podlah. Nosný systém je železobetonový skelet. 
Obvodové zdi jsou z plných pálených cihel tl. 450 mm, uvnit� jsou osazeny kulaté 
železobetonové sloupy o pr�m�ru 400 mm. Pouze na n�kolik st�n uvnit� objektu byly 
použity keramické tvárnice Porotherm. D�lící p�í�ky jsou všechny navrženy ze 
systému sádrovláknitých desek firmy Fermacell. St�echy jsou pultové, se sklonem 3°. 
Nosnou konstrukci tvo�í vaznicový krov. Jako st�ešní krytina byl použit p�edzv�tralý 
titanzinkový plech se stojatou drážkou. Nosnou konstrukci venkovní terasy tvo�í 
p�vodní železobetonový strop 1.NP. Použitá otvíravá okna jsou plastová standardních 
rozm�r�. Z vnit�ní strany areálu jsou ve fasád� umíst�na velkoplošná rámová zasklení. 
Dvouk�ídlové dve�e hlavních vstup� jsou umíst�ny v prosklených st�nách. Kolem 
objektu bude vytvo�en št�rkový okapový chodník ší�ky 500 mm. Zpevn�né plochy 
okolo objektu budou vytvo�eny zámkovou dlažbou do pískového lože.  
Životnost závisí na kvalit� provedení stávajícího železobetonového skeletu. Jako 
p�vodn� vojenský objekt má však p�edpoklad, že kvalitn� proveden byl, proto lze také 
p�edpokládat životnost ješt� n�kolik desítek let.  

4) Požární bezpe�nost
viz. složka C3 

5) Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí
Budou dodrženy veškeré požadavky vztahující se na stavbu, dle zákona �. 258/2000 
Sb., O ochran� ve�ejného zdraví. 
Životní prost�edí nebude stavbou dot�eno. 



V rámci stavby budou dodrženy všechny p�edpisy o ochran� životního prost�edí, to je 
ochrana vod, ovzduší, p�írody, zem�d�lského p�dního fondu. 
      

6) Bezpe�nost p�i užívání
P�i výstavb� i užívání objektu bude t�eba dodržovat všechny p�edpisy a opat�ení 
týkající se bezpe�nosti práce a technických za�ízení. Podrobné p�edpisy jsou pro 
jednotlivé druhy prací a obsluh technických za�ízení obsaženy v jednotlivých 
vyhláškách �SN. 
P�i realizaci stavby je nutno dodržet a �ídit se vyhláškou �ÚBP a �BÚ �.324/1990 Sb. 
o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích a dalšími p�edpisy 
související s BOZP. Vyhláška platí pro fyzické i právnické osoby. 

7) Ochrana proti hluku
Stavba není zdrojem nadm�rného hluku. P�i stavb� budou respektovány veškeré 
požadavky dle zákona �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, dle dílu 6 - ochrana 
p�ed hlukem a dále na�ízení vlády �.148/2006 Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými 
ú�inky hluku a vibrací, p�edevším §11 nejvyšší p�ípustné hodnoty hluku ve stavbách 
pro bydlení a § 19 nejvyšší p�ípustné hodnoty vibrací ve stavbách pro bydlení. 

8) Úspora energie a ochrana tepla
Stavba spl�uje požadavky zákona 458/2000 Sb. v platném zn�ní a souvisejících 
vyhlášek. 

9) �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace
Bezbariérový p�ístup bude umožn�n po celé podlahové ploše objektu. 
Výškový rozdíl p�i vstupu do objektu je �ešen byl vy�ešen zbudováním rampy 
v p�edsazeném zádve�í. Uvnit� dispozice je celý provoz p�ístupný klient�m �ešen 
bezbariérov�. 

10)Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí
a) povodn�

Stavba neleží v inunda�ním území. 
b) sesuvy p�dy

Na staveništi nebyly zjišt�ny známky narušení stability ani žádné projevy vodní 
eroze. 

c) poddolování
Území neleží v t�žební oblasti. 

d) seizmicita
Staveništ� z hlediska �SN73 0036 neleží v seismické oblasti ani na linii seizmicky 
citlivé. 

e) radon
V dané lokalit� se radon nevyskytuje, jen v nízké koncentraci - odstín�ní zajišt�no 
pomocí navržené hydroizolace. 



      
11)Ochrana obyvatelstva

 Dle zákona �. 239/2000 Sb.: stavba nespadá do kategorie staveb:

� staveb v záplavovém území. 
� staveb v zón� havarijního plánování jaderných za�ízení nebo pracoviš� s 

významnými zdroji ionizujícího zá�ení. 
� staveb v zón� havarijního plánování objekt� s nebezpe�nými chemickými 

látkami. 

12) Inženýrské stavby
V rámci nového využití jako polyfunk�ního domu - jsou �ešeny tyto inženýrské 
stavby: 
Kanalizace - bude vybudována nová p�ípojka. (viz. složka C3) 
Vodovod - bude vybudována nová p�ípojka. (viz. složka C3) 
Plyn - bude vybudována nová p�ípojka. 
Elekt�ina - bude vybudována nová p�ípojka. 

13)Technologické za�ízení staveb
V rámci PD polyfunk�ního domu jsou �ešeny kanalizace a vodovody. (viz. složka C3) 
V objektu je umíst�na strojovna vzduchotechniky. VZT je v 1.NP nutná z d�vodu 
druhu provoz�, ale konkrétn� není �ešena. K vytáp�ní objektu bude použit 
kondenza�ní plynový kotel umíst�ný v p�edávací stanici v 1.PP, ale další podrobnosti 
nejsou konkrétn� �ešeny.

TECHNICKÁ ZPRÁVA VIZ. P�ÍLOHA C1 



Záv�r: 
Vyhotovený projekt odpovídá obsahov� požadavk�m zadání. Bylo navrženo polyfunk�ní 
centrum, které má sloužit jako vyžití pro místní obyvatele v jejich volném �ase. Byl využit 
stávající stav konstrukce s �áste�nou nástavbou 2.NP. Jsou zde u�ebny s r�znými kroužky, 
kurzy a aktivitami. Krom� vnit�ních jsou zde i venkovní v podob� zahradních her. Proti studii 
došlo pouze k drobným zm�nám v dispozici, které byly nutné k jeho lepší funk�nosti.  



Seznam použitých zdroj�: 

TZB – modul 01-04 - studijní opory + p�ednášky 
BH11 – požární bezpe�nost staveb + p�ednášky 
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www.isover.cz 
www.rako.cz 
www.porotherm.cz 
www.gutjahr.cz 
www.sopro.cz 
www.rheinzink.cz 
www.fermacell.cz 



Seznam použitých zkratek a symbol�: 

SKLADBY KONSTRUKCÍ 
S1 - S8  KONSTRUK�NÍ SKLADBY PODLAH 
S9  KONSTRUK�NÍ SKLADBA TERASY 
S10 - S11 KONSTRUK�NÍ SKLADBY ST�ECH 
S12 - S14 KONSTRUK�NÍ SKLADBY ST	N 

ST�EŠNÍ KONSTRUKCE 
P2  POZEDNICE D�EV	NÁ 120 x 140 x 9300 mm 
P3  POZEDNICE D�EV	NÁ 120 x 140 x 15050 mm 
V1  VAZNICE D�EV	NÁ LEPENÁ 160 x 180 x 4500 mm 
V3  VAZNICE D�EV	NÁ LEPENÁ 160 x 180 x 7325 mm 
V4  VAZNICE D�EV	NÁ LEPENÁ 160 x 180 x 9650 mm 
V5  VAZNICE D�EV	NÁ LEPENÁ 160 x 180 x 10300 mm 
V6  VAZNICE D�EV	NÁ LEPENÁ 160 x 180 x 10650 mm 
K2  KROKEV D�EV	NÁ 120 x 180 x 17900 mm 

SCHODIŠT	
SK1  SCHODIŠT	 OCELOVÉ - P
VODNÍ VNIT�NÍ Z 1.PP 
SK2  SCHODIŠT	 OCELOVÉ - OCELOVÁ SCHODNICE, STUPN	 OCELOVÝ ROŠT 
SB  SCHODIŠT	 BETONOVÉ - P
VODNÍ VNIT�NÍ DO ZVÝŠ. P�ÍZEMÍ 
SS  SCHODIŠT	 SKLEN	NÉ - OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE VETKNUTÁ DO 

NOSNÝCH ZDÍ, SKLEN	NÉ STUPN	 (3x 1,5 mm TVRZENÉ SKLO) 
Z1  ZÁBRADLÍ OCELOVÉ - P
VODNÍ, v. 900 mm 
Z2  ZÁBRADLÍ OCELOVÉ - KOTVENO DO STUP�
 SCHODIŠT	, v. 900 mm 
Z3  ZÁBRADLÍ SKLEN	NÉ - KOTVENO DO NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 

SCHODIŠT	,  TVRZENÉ SKLO, v. 900 mm 
Z4  ZÁBRADLÍ SKLEN	NÉ - ZDOLA KOTVENO DO OCELOVÉHO PROFILU, v. 900 mm 
Z5  ZÁBRADLÍ OCELOVÉ - POCHROMOVANÉ, KOTVENÉ DO PODLAHY, v. 900 mm 
Z6  ZÁBRADLÍ OCELOVÉ - POCHROMOVANÉ, KOTVENÉ DO ATIKY, v. 600 mm 

OSTATNÍ 
AT  ATIKA - š. 300 mm, v. 300 mm, OPLECHOVÁNÍ POZINK. PLECH 
BO  BETONOVÝ OBRUBNÍK - NA BET. ZÁKLADU, š. 50 mm 
KM  KRYCÍ M�ÍŽKA ODTOKOVÉHO KANÁLKU - KOVOVÁ, š. 200 mm 
LK  LAMINÁTOVÉ KABINY - SYSTÉM ELTETE, 200 mm OD PODLAHY 
NO  NÁST�EŠNÍ OKAPOVÝ ŽLAB - POPLASTOVANÝ POZINK. PLECH 
OK  OBKLAD KERAMICKÝ DO VÝŠKY 2000 mm 
PV1  PODLAHOVÁ VPUS� � 100 mm 
PV2  PODLAHOVÁ ST�EŠNÍ VPUS� � 75 mm 
RZ  RÁMOVÉ ZASKLENÍ - SOU�ÁSTÍ VSTUPNÍ DVE�E 1600x2100 mm 
Š1  ŠACHTA INSTALA�NÍ - DEŠ�OVÁ KANALIZACE Z TERASY 
Š2  ŠACHTA INSTALA�NÍ - VODOVOD 
TI  TEPELNÁ IZOLACE FASROCK tl. 150 mm 
TP  TITANZINKOVÝ PLECH SE STOJATOU DRÁŽKOU 
ZK  P�EDPOKLÁDANÉ ZÁKLADOVÉ PASY 
ZP  ZAV	ŠENÝ PODHLED FERMACELL 2S21u - 3x 12,5 mm SÁDROVL. DESKA, CD 
PROFIL   (OS. VZDÁLENOST 400 - 500 mm) 
ŽP  P
VODNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PR
VLAKY - 400x300 mm, ULOŽENÍ NA ŽB 

SLOUPECH 
PP PODZEMNÍ PODLAŽÍ 
NP NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
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