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1. Úvod

1.1. Identifikační údaje
Název diplomové práce Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno

Identifikace řešeného území Bývalé rekreační středisko SSM Brno Přehrada
Obec a země Brno, Česká republika
Katastrální území Brno - Kníničky
Adresa budovy Kníničky 225a, ul. Hrázní, 635 00 Brno
Parcelní číslo 572
Původní využití Ubytovací a konferenční prostory, později hotel
Doba vzniku 1972 – 1976
Doba provozu 1976 – cca 2000
Projektant původní budovy Projekční kancelář Juventus
Technický stav Havarijní, ale opravitelný
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1.2. Shrnutí
Představuji  návrh  nového  využití  bývalého  rekreačního  střediska,  které  se  nachází  v  krásném  prostředí
u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v  70. letech 20. století pro potřeby
Socialistického svazu mládeže. Byly zde pořádány politické konference a vzdělávací pobyty pro studenty středních
a vysokých škol. Nové využití bude obdobné. Jen socialistické ideály nahradí ideály dnešní společnosti – zejména
přátelství  lidí  k životnímu  prostředí.  Vznikne  zde  ekologické  vzdělávací  centrum  s konferenčními  prostory,
společenským sálem a ubytováním.  Univerzálně pojatý  návrh umožňuje  využití  budovy  také pro mezinárodní
studentské worskhopy, školení, firemní akce apod. 

Ekologické vzdělávací centrum především samo jde příkladem. Díky samotnému konceptu původní budovy se
přímo nabízí přestavba na pasivní dům využívající  přírodní materiály a obnovitelné zdroje energie. Vzhledem
k velice  špatnému  technickému  stavu  a  devastaci  původní  budovy  budou  využity  pouze  základy  a  nosná
konstrukce. Toto řešení je ekonomičtější než demolice a následná novostavba. Nosnou podstatu budovy máme
téměř zadarmo, pokud ovšem v ní provádíme minimální úpravy a co nejvíce zachováme původní tvar budovy.
Na nosném ocelovém skeletu bude vybudován nový lehký dřevěný obvodový plášť s tepelnou izolací z konopných
vláken. Většina povrchů střech bude pokrytá fotovoltaickými fóliemi a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. 

Pozemek nabízí velice příjemné prostředí pro pobyt. Je trvale osluněn a z většiny jeho plochy je krásný výhled
na přehradu. Hlavní budova a bungalovy výhledů dobře využívají. Celý rekreační areál již v  původním stavu byl
navržen, aby podporoval setkávání, poskytoval největší možnou svobodu pohybu a volby aktivit, přičemž pokoje
a bungalovy dopřejí rekreantům naprosté soukromí. Exteriér a interiér budov se prolínají.  Celý areál – uvnitř i
venku – je živý. Oproti pokojům – ostrůvkům klidu. Tento koncept uplatněný již v návrhu ze 70. let je zachován.
Původní  budova  hotelu   se  také  vyznačuje  kvalitní  architekturou  –  rozhodně  nadprůměrnou  v  době  vzniku.
Přispívá k tomu dynamicky  vyvážená architektonická kompozice – inspirativní  i  dnes,  a také zajímavé řešení
interiéru společenských prostorů.  Tento návrh se snaží  na představené kvality  navázat.  Pozemek je  doplněn
o relaxační  prostory  a  stezku  zdraví,  oproti  původnímu  stavu  je  celý  veřejně  přístupný  a  slouží  jako  park
pro trávení volného času na přehradě.
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1.3. English abstract
This is the proposal of  the new utilization of the former recreational centre, which is situated in the beautiful
surrounding of the Brno lake. It has been abandoned for many years and is suffering from decay. It has been built
in the 1970's for the demand of the Socialistic youth union (remark: the youth organisation of the communist's
party).  There  were  held  international  political  conventions  and  educational  sojourns  for  the  students  of  high
schools and universities. The new utilization will be analogous. Only the communist's ideals will be replaced with
the ideals of today's democratical society – especially friendly relations between mankind and environment. There
will be created the environmental educational centre with the meeting spaces, conference hall and accomodation.
The universal concept enables the usage of the facility also for the international students' workshops, training
courses, teambuilding events etc. 

The ecological educational centre primarily makes the good example and is the live educational requisite. Thanks
to the concept of the original facility is very convenient the refurbishment to the standard of the energetically
passive building, which consists from the natural materials and utilizes renewable energy resources. Because
of the very poor  technical  condition and devastation of  the building will  be re-used only  basement  and steel
framework. This solution is more economical than the demolition and following new construction. The construction
core of the building is almost for free. However, only if  we make minimal changes in the framework and we
preserve the original building's shape. On the steel framework will be created the new lightweight housing, which
will be made from wood, straw pannels and filled with the cannabis thermal insulation. Almost all the roofs will be
covered with the photovoltaic foils and the heat source will be air heat pump. 

The area is very pleasant place to stay. It's full of sunshine all day long and offers very beautiful view of the lake.
The main building and bungalows profit of the attractive views. All the former recreational area has was designed
to make the people meeting together and to provide the freedom of move and wide variety of activities. However,
the rooms and bungalows provide the highest privacy. The inside and outside of the buildings are shading into
each other. All the recreational ground – in exterior and interior – is full of liveliness, in the opposite of the rooms,
which are the private  islands.  This  aspect,  which is present  in  the former  concept  from the 1970's,  is to  be
preserved. The former hotel building is distinguished by the quality architectural concept, above-average in the
age of origin. It is thanks to the dynamically balanced composition – inspirative today too, and visually interesting
interior design of the meeting spaces. This proposal attempts to continue in this qualities. The ground is enriched
with the relaxational spaces and the outside gym path. In the opposite of the original state the area is open to the
public and is utilized as a park for leisure activities. 
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1.4. Investiční záměr
Cílem projektu je přestavba rekreačního zařízení na ekologické vzdělávací centrum s  ubytováním. Budou se zde
pořádat zejména následující akce:

• studijní pobyty se zaměřením na ekologickou výchovu a oddech (sport) pro základní, střední a vysoké
školy

• republikové a mezinárodní konference neziskových organizací zaměřených na environmentální a sociální
problematiku

• environmentálně osvětová činnost pro širokou veřejnost (workshopy, pobyt v pasivním domě na zkoušku)
• republikové a mezinárodní workshopy a semináře pro střední a vysoké školy
• umělecká sympozia (nabídka prostorů vhodných pro uměleckou tvorbu)
• doplňkové komerční využívání (dovolenkové pobyty, firemní školení, teambuildingové akce apod.)

Na financování stavby a jejího následného provozu se bude podílet  organizace z neziskového sektoru (např.
ekologické sdružení) a kraj, případně město. Udržitelnost investice bude zajištěna nabídkou komerčních aktivit –
centrum bude mít vlastní zdroj financí pro provoz. Předpokládá se využití Evropských dotačních fondů pro pokrytí
významné části nákladů na pořízení a rekonstrukci areálu.

Objekt  ekologického  vzdělávacího  centra  bude  sloužit  jako  vzorová  budova  využívající  principy  udržitelného
stavitelství.

Pro  účely  ekologického  vzdělávacího  centra  bude  využita  hlavní  budova.  Apartmány  ve  zrekonstruovaných
bungalovech budou prodány soukromé firmě a nabízeny pro komerční ubytování. Pozemek – park bude upraven
pro rekreační vyžití ubytovaných i veřejnosti, zejména rodin s dětmi. Park bude veřejně přístupný.

Prostory pro vzdělávání budou doplněny ubytovacími kapacitami. Ekologickému vzdělávacímu centru bude sloužit
54 lůžek v hlavní budově. Ubytovaní hosté budou mít k dispozici prostory pro oddech a setkávání (sauna, herna).
V budově bude provozován bufet s celodenním provozem, ubytovaným budou podávány snídaně. Ubytování bude
poskytováno v ekonomickém standardu jako cenově dostupné pro co nejširší veřejnost.

Záměr rekonstrukce je odůvodněn faktem, že nosná podstata budovy (základy a nosný ocelový skelet včetně
stropních desek) je v použitelném stavu. Díky tomu jsou oproti demolici a následné novostavbě ušetřeny náklady
na  výše  zmíněné  konstrukce.  Do  nosné  konstrukce  je  co  nejméně  zasahováno  –  také  s  cílem  zachovat
architektonické a urbanistické kvality původního rekreačního střediska.

Bungalovy budou prodány jinému subjektu – firmě poskytující ubytovací služby anebo mohou být rozprodávány
jednotlivé apartmány jako letní bydlení do osobního vlastnictví.

1.5. Uplatnění principů trvale udržitelného rozvoje
• Hledisko ekonomické

Komerční využívání pro pokrytí nákladů na provoz
Stavební program umožňující využívání objektu i pro jiné účely než ekologické vzdělávání
Maximální snížení nákladů na provoz díky využití konceptu budovy s téměř nulovou spotřebou energie
Snížení investičních nákladů – rekonstrukce levnější než demolice a následná novostavba

• Hledisko sociální
Prostor pro setkávání lidí různých národností
Tolerantní prostředí (umožněn pobyt zdravotně postižených osob a pobyt lidí s různými kulturními 
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zvyklostmi)
Ubytování cenově dostupné pro co nejširší veřejnost

• Hledisko environmentální
Budova s téměř nulovou spotřebou energie (pasivní dům)
Využívání obnovitelných zdrojů energie (odpadní biomasa, solární energie, tepelné čerpadlo)
Využívání dešťové vody (splachování, mytí, zavlažování, okrasné vodní prvky)
Vlastní čistírna odpadních vod
Použití přírodních stavebních materiálů (sláma, konopí, dřevo) s cílem co největšího snížení zabudované 
energie při výstavbě
Výchova lidí k environmentálnímu myšlení

2. Popis řešeného území a původní stav

2.1. Pozice v urbanistické struktuře města
Řešené území se nachází v oblasti u Brněnské přehrady na severozápadě území Brna. Je to oblíbená lokalita
pro každodenní rekreaci brňanů všech věkových kategorií a v menší míře i pro letní dovolené. Místo má velký
potenciál  pro  kulturní  a  sportovně  zábavní  akce  –  zejména v letním období.  V poslední  době  se  zde  rozvíjí
kongresová a wellness turistika. Poloha přehrady vůči Brnu je její výhodou a zároveň nevýhodou. Na jednu stranu
lidé zde přijíždějící za rekreací mohou navštěvovat město a snadno zde mohou zamířit za odpočinkem samotní
brňané. Na druhou stranu, velká část území kolem přehrady, včetně řešeného areálu, je z  města dobře dostupná
pouze autem. Docházková vzdálenost k nejbližší zastávce MHD je příliš velká. Z místa jsou hůře dostupné školy,
úřady a obchody. 

V okolí řešeného území se nachází převážně chaty. Docházková vzdálenost k živým místům s plážemi a nabídkou
sportovního vyžití a pohostinství je nejméně kilometr. Cílem návrhu je proto přivést život do „meziprostoru“, který
je zatím jen jakýmsi  průjezdním koridorem mezi přístavištěm a Sokolským koupalištěm. A také zde nabídnout
aktivity po celý rok. 

2.2. Přírodní okolí
Řešené území je zasazeno do velmi atraktivního krajinného prostředí.  Přehradní jezero je obklopeno volnými
plochami (plážemi) a lesy. Atraktivita přírodního okolí byla důvodem vzniku původního rekreačního střediska a je
důvodem současných snah o nové využití.

2.3. Širší vztahy v regionu
Brno je druhé největší město České republiky. Je to zejména studentské město, které může přinášet do oblasti
Brněnské přehrady mladou klientelu. Poptávku po nabízených aktivitách mohou ve významné míře přinést zdejší
vysoké školy. Zdejší studenti i firmy dobře navazují kontakty se zahraničím, zejména s  Rakouskem a Slovenskem.
Novou nabídku vzdělávacích služeb tak lze zacílit i na klientelu mimo Českou republiku

2.4. Původní stav areálu
Rekreační  středisko  vznikalo  v letech  1972  –  1976  pro  účely  organizovaných  pobytů  a  školení  pořádaných
Svazem  socialistické  mládeže.  Po  roce  1989  bylo  zařízení  převedeno  do  majetku  Fondu  dětí  a  mládeže
a následně neúspěšně privatizováno. Přibližně od roku 2000 je rekreační středisko opuštěné. 
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Rekreačnímu  středisku  patří  uzavřený  areál,  který  obsahuje  hlavní  budovu  bývalého  hotelu  s  ubytovací
a restaurační částí a pět bungalovů. Areál se nachází v prudkém svahu (průměrný sklon 11 %, jihozápadní svah
na kraji  pozemku až 40 %).  V souvislosti  s výstavbou původní budovy byly na pozemku provedeny terénní
úpravy. Byl odebrán terén, aby vznikla rovinná plocha pro hlavní budovu a komunikaci. Terén nad vyrovnanými
plochami  byl  zajištěn  opěrnými  zdmi,  od  nichž  je  hlavní  budova  odsazena.  Rovněž  byl  vyrovnán  terén
pro sportovní  hřiště.  Vytěžená  zemina  byla  nasypána  na  jihozápadní  okraj  pozemku.  Vzniklo  tak  terasovité
uspořádání hrany svahu s okrasnou zelení a zajištěné opěrnými kamennými zdmi.  V areálu jsou vybudovány
zpevněné asfaltové  plochy  před  hlavní  budovou pro  provoz pěších  a  vozidel.  Pro  obsluhu  bungalovů  slouží
nezpevněné chodníky vedené po vrstevnici. Výškové rozdíly po spádnici jsou překonávány schodišti. Nepočítá se
s příjezdem vozidel k bungalovům.

Hlavními devízami v areálu jsou poloha v turisticky atraktivní oblasti, krásné výhledy do krajiny a oslunění po celý
den. Dále se na pozemku nachází oplocené víceúčelové sportovní hřiště a amfiteátr. Pozemek byl zahradnicky
upraven a doplněn o setkávací místa. Nyní je však pozemek neprostupně zarostlý náletovou vegetací a výhledům
brání vzrostlé stromy. Veškeré objekty jsou v havarijním stavu. Je nutná jejich celková rekonstrukce. Budovy mají
narušený obvodový plášť a podléhají povětrnostním vlivům. Krátce po ukončení provozu bylo rychle rozkradeno
vnitřní  vybavení a budovy ničí  vandalové. Areál je i  přes administrativní zákaz a pokusy vlastníka o zajištění
de facto veřejně přístupný. Budovy lákají fotografy, milence a obdivovatele opuštěných staveb. Právě občasná
přítomnost lidí, kteří nemají zájem zde cokoliv ničit, brání ještě větší devastaci nebo např. usídlení narkomanů.

2.5. Původní stav budov
Nejviditelnější v celém areálu je hlavní budova. Je na svoji dobu poměrně zajímavě architektonicky řešená. Je
jasně rozdělená na dvoupodlažní společenskou část s recepcí, bufetem a restaurací a třípodlažní klidovou část
s pokoji pro hosty a učebnami. Budova se celoprosklenou fasádou obrací k přehradě, poskytuje nádherné výhledy
a výborné propojení  interiéru  s exteriérem.  Celý  areál  je  navržený tak,  aby  představoval  pro  rekreanty  velmi
příjemné místo k životu, umožňuje svobodný pohyb po krátkých cestách a bez komplikovaných napojení, a tím
i svobodnou volbu aktivit a svobodu volby mezi společností a soukromím. Kvalitu bydlení zvyšuje také prostorná
terasa – sluneční  lázeň na střeše společenské  části.  Dominantním prvkem budovy je  také převýšená hmota
hlavního sálu pod strmou střechou a s celoplošným prosklením průčelí. 

Hlavní budova je montovaná stavba, jejíž nosnou konstrukci tvoří ocelový skelet typu KORD Jeseník. Obvodové
stěny  a  příčky  v  přízemí  jsou  zděné.  Nicméně  nosou  konstrukci  i  zde  tvoří  ocelový  skelet. Veškeré  příčky
a obvodový plášť ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou lehké, bohužel dnes silně zdevastované a vyžadující výměnu.
Nosný skelet a základy jsou však naštěstí zdravé. Střechy jsou ploché jednoplášťové, poškozené zakořeněnou
náletovou  vegetací.  Okna a prosklené  stěny  jsou  v ocelových  rámech s hliníkovými  lištami  a  zdvojené,  příp.
zasklené původním izolačním dvojsklem. Některá menší okna podružných prostorů jsou dřevěná zdvojená. Je
rovněž nutná  rekonstrukce  střech.  Bungalovy  jsou  zděné,  rovněž s plochou jednoplášťovou  střechou a  okny
v ocelových rámech. Jsou v poněkud zachovalejším stavu.

Budova je ve velmi špatném technickém stavu.  Bez zásadní  rekonstrukce není  možné ji  jakkoliv  provozovat.
Střešní pláště jsou narušené zakořeněnou náletovou vegetací a zatéká jimi do interiéru. Z lehkého obvodového
pláště odpadávají krycí lišty, fasádní panely a vložená tepelná izolace. Budova je velmi poškozená vandalismem.
Vnitřní montované příčky jsou rozbité. Navíc obsahují azbest a je tak nutná jejich úplná likvidace. Výplně otvorů –
okna, vnější a vnitřní dveře jsou vytlučené, ocelové rámy postižené korozí. U vnitřních instalací nelze předpokládat
jejich funkčnost, jejich části jsou odcizené. Budova je silně zasažena vlhkostí pocházející ze srážek, zvláště zdivo
v 1. NP. Vzlínání podzemní vlhkosti se nepředpokládá, vlhkost lze tedy po odstranění omítek odvětrat. Nosná
konstrukce je naštěstí v použitelném stavu. Ocelové prvky před degradací zatím dobře chrání původní protikorozní
nátěr, pouze místy se objevuje povrchová koroze. Železobetonové stropní desky jsou rovněž v použitelném stavu,
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nebyly v nich nalezeny žádné trhliny. U základů je rovněž předpoklad, že jsou v použitelném stavu a nevyžadují
výraznější  sanační  zásady.  Při  prohlídce  objektu  nebyly  nalezeny  žádné  známky  poklesů  v  základových
konstrukcích (např. trhliny ve zdivu).

3. Urbanistické řešení

3.1. Uspořádání areálu
Přístupy do areálu jsou zachovány. Přístup pro vozidla je hlavní bránou na jihozápadě areálu. Přístup pro pěší je
zejména po schodišti,  které přirozeně pokračuje hlavním přístupovým schodištěm do budovy.  Význam osy je
podpořen vytvořením náměstíčka před společenskou částí  hlavní budovy. Náměstíčko je součástí  ulice, která
spojuje vjezd s budovou a napojuje se na ni nová relaxační zóna, přístavěný objekt kolárny, společenská a klidová
část hlavní budovy. Kolem hlavní budovy je vytvořen souvislý okružní chodník, na který se napojují samostatné
pěší cesty k bungalovům. Výše ve svahu je vybudována štěrkopísková účelová komunikace šíře 3,5 m. Napojuje
se na obslužnou silnici v jižní části areálu. Tato cesta slouží pro přístup k bungalovům pěšky a na kole, je stezkou
zdraví (přístup ke strojům venkovní posilovny) a umožňuje nouzový příjezd vozidlem (pro potřeby výstavby, hasiči,
záchranná služba). Přistavěný objekt půjčovny kol je zasazený do svahu a na jeho střeše je vybudována letní
zahrádka pro provoz občerstvení.

Celý areál je nyní veřejně přístupný. Veškeré původní brány a oplocení jsou odstraněny.

Sportovní hřiště a amfiteátr budou zrekonstruovány a ponechány na svých původních místech.

3.2. Úprava veřejných prostorů
Konceptem ztvárnění venkovních pobytových prostorů jsou paprsky rozbíhající se směrem od hlavní budovy. A to
na základě asociace s paprsky slunce (celý areál je celodenně prosluněn, sluneční svit jako důvod, proč se lidé
přichází rekreovat). Paprsky jsou vytvořeny odlišným řešením dlažby v prostoru před hotelem (vychází z bodu
pod prosklenou „špicí“  společenského sálu),  na zatravněném posezení za letní terasou a ve směrech vedení
přístupových cest k bungalovům.

Před společenskou částí  hlavní budovy (u východů z relaxačních místností)  je  vytvořena teráska z dřevěných
palubek, které se prolínají s dlažbou chodníku na terasu navazujícího.

Před hlavní  budovou bude obnovena původní  fontána jako originální  umělecké dílo.  Fontána bude napojena
na podzemní nádrž na dešťovou vodu a ve spolupráci se solárním čerpadlem bude zajišťovat nutnou cirkulaci
vody.

3.3. Zeleň
Z pozemku  je  odstraněna  náletová  zeleň,  jsou  ponechány  jen  původní  vzrostlé  stromy,  stromy  na  okrajích
pozemku a je doplněno několik nově vysazených stromů pomáhajících chránit  soukromí v bungalovech. Celý
pozemek je zatravněn. Na hranách svahů (z důvodů bezpečnosti) a před bungalovy (pro lepší zajištění soukromí)
jsou  vysazeny  okrasné  keře  (živé  ploty).  V okolí  přístupové  cesty,  náměstíčka  a  v atice  letní  zahrádky  jsou
vysazeny  květiny.  Jsou  preferovány  místní  druhy  lučních  keřů  a  bylin.  Nově  vysazené  stromy  jsou  listnaté,
případně ovocné.

3.4. Rekreační aktivity
V bezprostřední  blízkosti  hlavní  budovy a  u příchodu k bungalovům, mezi  letní zahrádkou a hřištěm, vznikne
relaxační zóna. Objevují se zde prvky dětského hřiště. Prostor je však koncipován tak, aby lákal k pobytu všechny
věkové kategorie. Relaxační zóna je rozdělena na tři terasy. Spodní terasa je vyplněna plážovým pískem a je
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využívána pro hry dětí jako pískoviště, případně pro posezení (jako městská pláž). Prostřední terasa obsahuje
plochu vytvořenou z palubek (pro slunění), prolézačkovou skulpturu a skluzavku, která vede do pískové plochy.
Prolézačková  skulptura  se  dotýká  také  horní  terasy,  navazuje  na  skluzavku  a  bude  řešena  podrobněji  ve
spolupráci s výtvarným umělcem. Horní terasa obsahuje posezení u stolů (pro odpočinek hráčů na sportovním
hřišti a pro diváky) a stůl pro stolní tenis.

Hlavní atrakcí pro veřejnost je stezka zdraví, jinak také venkovní posilovna. Začíná na severním konci pozemku
za hlavní budovou a končí u amfiteátru. Jednotlivá zastavení stezky zdraví jsou vybaveny stroji pro posilování.
Zastavení jsou tematicky rozdělená podle tělocvičné aktivity (zahřátí, strečink, posilování nohou, břicha a rukou).
Posilovací stroje a závaží jsou vyrobeny z přírodní dřevěné kulatiny. Venkovní posilovna je určena pro uživatele
od 15 let, v menší míře ji mohou pod dohledem dospělých využívat i děti. Na konci stezky zdraví v sousedství
amfiteátru je zřízena odpočinková zóna s dřevěnými lehátky a venkovní sprchou (čerpání přefiltrované dešťové
vody mechanickým nožním čerpadlem).

3.5. Provoz
Pro  zajištění  parkovacích  kapacit  pro  hosty  je  odkoupeno  veřejné  parkoviště  bezprostředně  pod  areálem
s kapacitou 36 vozidel. Dále je u hlavní příjezdové komunikace v areálu vybudováno dalších 14 parkovacích míst,
z toho 3 pro zdravotně postižené osoby. Do prostoru před hlavní budovou je vjezd vozidel omezen, je přípustný
pouze pro obsluhu a zásobování.

Vjezd vozidel je umožněn vjezdem v jižní části areálu a před jižní křídlo hlavní budovy. Před částí se seminárními
místnosti je počítáno pouze s nouzovým vjezdem vozidel. Bungalovy jsou napojeny na štěrkopískovou účelovou
komunikaci vedenou po vrstevnici. Tato komunikace umožňuje nouzový příjezd vozidel.

Předpokládá se hojné využívání jízdních kol v okolí přehrady. V areálu je zřízena veřejně přístupná půjčovna kol,
které samozřejmě mohou využívat ubytovaní. Příjezd na kole je možný příjezdem pro vozidla. 

Hlavní  budova  je  co  nejvíce  propojena  s exteriérem.  Přístup  veřejnosti  do  interiéru  je  možný  po  hlavním
přístupovém schodišti v úrovni 2. NP. anebo zadním vchodem (nouzový bezbariérový vstup). Na úrovni terénu
na jihozápadní  straně  se  nachází  vstupy  pro  ubytované  –  přes  relaxační  místnosti  nebo  blok  seminárních
místností. Posledně jmenovaný vstup je také bezbariérový. Vstup pro zásobování občerstvení je na jihovýchodním
okraji budovy. Hlavní budova je řešena jako bezbariérová, je vybavena výtahem. Bungalovy nejsou bezbariérové.

4. Architektonické řešení
Architektonickým  konceptem  je  sama  původní  budova.  Je  zachován  hmotový  koncept  sestávající  ze  dvou
vzájemně posunutých, pocitově vyvážených hmot. Vyšší a vysunutá klidová část tvoří protiváhu zasunuté a nižší
společenské části, která je však doplněna dynamickým prvkem – proskleným hrotem jídelny. Tvar hrotu je upraven
tak, aby byl ještě více dynamický. Pravá část se dotýká země a prochází jí chodník, zatímco levá část pocitově
levituje. Je odstraněna původní pobytová terasa (příliš úzká, nahrazena novou letní terasou na jihu). Díky tomu se
zmenšila hloubka zastíněná přečnívající hmotou (doposud nepříjemný tmavý prostor) a je možné i odstranit nosné
sloupy. 

Původní budova byla od terénu oddělena příkopem a opěrnými zdmi. V některých částech je nyní do příkopu
rozšířen vnitřní prostor 1. NP. (ve skutečnosti suterén), někde jsou příkopy zasypány. Budova je tak lépe sepjata
s terénem, lépe zapadá do krajiny a pohyb kolem ní je bezpečný (nehrozí pád do příkopu, není nutné vytvářet
rušivá zábradlí). Pouze na severovýchodě je vytvořeno atrium, které rozšiřuje prostor tvůrčí dílny. Přístup do atria
je možný po schodišti z chodníku vedoucího kolem budovy. Nad opěrnými zdmi atria jsou vysázeny živé ploty jako
zábrana proti pádu.
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Je  zachováno  maximální  možné  prosklení  jihozápadní  fasády  v kontrastu  s relativně  uzavřenými  bočními
a zadními fasádami. Při severní straně je nutné vybudovat požární schodiště. Je dalším dynamizujícím prvkem. Je
řešeno jako dvouramenné vřetenové s masivní středovou betonovou zdí.

4.1. Fasáda
Modulace a rytmus fasády se shodují s původním stavem. Jsou využity a repasovány původní hliníkové lišty, které
spojovaly fasádní panely.  Nyní vynáší předsazenou perforovanou fasádu z dřevěných lamel.  Svislé členění je
protiváhou horizontálního působení budovy. Jemný rytmus dřevěných lamel zmenšuje měřítko stavby. Některé
lamely slouží také jako zábradlí před vysokými okny se sníženým parapetem. Ve stejném duchu jako fasáda je
členěna také pergola nad letní zahrádkou. Na dřevěné lamely navazují lehké kovové příčle zábradlí na střešní
terase a na lodžiích u pokojů – jsou rovněž montované na svislé hliníkové lišty.

Přízemí  je  sjednoceno  obkladem  z desek  CETRIS,  které  jsou  vyrobené  se  svislou  kanelurou  a  spojované
způsobem pero-drážka (neviditelné spáry). Ve stejném duchu, pokud možno s minimálním rozdílem, je pojednána
betonová stěrka na hlavním přístupovém schodišti a na středové zdi požárního schodiště.

S dřevěnou  fasádou  kontrastuje  výrazně  zelená  fasáda  proskleného  hrotu.  Jedná  se  o  tenkovrstvou  omítku
na vrstvě zateplení.

4.2. Interiéry společenských prostorů
Interiér recepce se snaží navazovat na původní koncept ze 70. let. Stěny jsou svisle členěny dřevěným obkladem.
Je zachováno prosklené zádveří a průchodová (i průhledová) osa ke dveřím do zahrady. Umístění recepčního
pultu je však jiné. Recepční pult je pojednán ve stejném stylu jako stěny. Strop je vytvořen jako snížený podhled
se zabudovanými svítidly. Odpočinkový prostor v recepci se stoly je umístěn na zvýšené podlaze (pokračování
linie  zádveří),  u  sešikmené  stěny  sousedící  s hlavním  sálem  je  vytvořen  vypolstrovaný  odpočivný  koutek
pro sezení i ležení.

V hlavním trojúhelníkovitě převýšeném sále je zachován a repasován původní dřevěný obklad a monumentální
lustry. K hlavnímu sálu je připojen prostor původní kuchyně. V průchodech do recepce a do salonku jsou přiznané
šikmé střešní nosníky.  Prostor hlavního sálu je zakončen linií  prodejního pultu občerstvení.  Barový prostor  je
oddělen od kuchyně dřevěnou skříňovou stěnou s podávacími okénky. 

4.3. Interiéry pokojů
Vzhledem k ekonomickému ubytovacímu standardu jsou navrženy pokoje minimální velikosti. Dvoulůžkové pokoje
se prosklenou stěnou obrací na výhledovou stranu, patří k nim lodžie s možností letního posezení. Prostor pokoje
utváří snížený podhled vzduchotechnického kanálu. Pod tímto kanálem se nachází vstupní část s vestavěnými
skříňkami a oddělenou hygienickou buňkou. Jednolůžkové pokoje jsou řešeny obdobně, rovněž využívají dělení
prostoru sníženým podhledem pro umístění skladovacího a hygienického zázemí.

5. Dispoziční řešení

5.1. Komunikační prostory
Je přeloženo původní hlavní schodiště v ubytovací části. Původní dvojramenné schodiště je posunuto o jedno pole
doleva a změněno na trojramenné. Do zrcadla je vložen prosklený výtah. Vzniká tak prostorově komfortní hala,
ze které je možno nekonfliktně obsloužit všechny části budovy. 
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5.2. Konferenční prostory
Jsou  navrženy  dvě  univerzální  výukové  místnosti  v přízemí  klidové  části.  Prosklenou  stěnou  se  otevírají
do zklidněné ulice. Využití těchto místností je co nejvíce variabilní, závisí na jejich zaplnění nábytkem. Mohou být
uspořádány jako školní třída, divadelní sál s projekcí, zasedací místnost se stoly po obvodu, pracovna s velkými
spojenými  stoly.  Anebo je možné nábytek zcela vyklidit  a uskladnit  v přiléhajícím skladu.  Místnost  pak může
sloužit např. jako tělocvična pro aerobic, jógu, tanec apod. K těmto učebnám náleží kuchyňka. Přes chodbu se
můžeme dostat do tvůrčí dílny, kde je možné při různých workshopech provozovat i nečisté aktivity (např. práce
s keramikou, sochařství, výroba architektonických modelů). Prostor dílny je rozšířen o venkovní atrium. K dílně
náleží také menší místnost s tekoucí vodou a místnost s odsáváním – např. pro barvení nebo umístění vypalovací
pece). Dále k výukové části náleží sklad nábytku a sklad sportovních potřeb s přímým přístupem zvenku.

Prostor  konferenčních  prostorů  je  co  nejvíce  uvolněn.  Je  zamezeno  vzniku  tmavých  chodeb.  Zadní  stěna
konferečních a relaxačních místností je prosvětlena profilovaným sklem.

5.3. Prostory pro relaxaci
V přízemí, v přímé návaznosti na exteriér, jsou vytvořeny prostory pro oddech ubytovaných – wellness místnost
a herna. Wellness místnost je přístupná pouze přes blok šaten a sprch. Obsahuje vířivý bazén a saunu. Prostor
této místnosti je členěn zakulacenou stěnou sauny, sníženým podhledem a stupínkem. Dřevěný obklad sjednocuje
obezdívku vířivky,  stupínek a stěnu sauny a  zázemí.  Ochlazování  návštěvníků  sauny je  možné pod umělým
vodopádem na stupínku. K wellness sekci náleží technická místnost

Herna  rovněž  umožňuje  přístup  do  exteriéru.  Předpokládá  se  její  využití  pro  zábavní a  sportovní  aktivity,
i za špatného počasí.  Je zde navržen např.  kulečníkový stůl,  stolní tenis,  šipkový automat,  fotbálek, boxovací
pytel. Veškerá herní zařízení lze posouvat a uspořádávat v místnosti podle toho, zda jsou využívána – s výjimkou
boxovacího pytle, který má svoji pozici a nezbytný volný okolní prostor daný.

5.4. Recepce a hlavní sál, občerstvení
Prostory recepce, hlavního sálu a salonku jsou navzájem co nejvíce volně propojené v  jeden velký kontinuální
prostor. Recepce je od hlavního sálu oddělena prosklenou stěnou. Salonek je oddělený pouze prostorově, je
součástí hlavního sálu. Kontinuální prostor dále přechází na letní terasu.

Na prostor recepce navazují WC pro návštěvníky, kancelář  vedení ekologického centra, sklad prádla, úschovna
zavazadel a kancelář pro lektory.

Nový ubytovaný obdrží na recepci klíč od pokoje a čisté prádlo. Není zde zavedena pokojová služba, pokoje se
uklízí  před  zahájením  pobytu  a  po  jeho  skončení.  Během  pobytu  si  případně  host  mění  prádlo  a  uklízí
samoobslužně.  Po  skončení  pobytu  host  ponechá  prádlo  na  pokoji,  sklady  špinavého  prádla  se  nachází
na patrech.

Hlavní sál slouží jako jídelna, je v něm navrženo celkem 52 míst u stolů (dalších 34 míst v salonku). Prostor
hlavního sálu může být uvolněn a může být využíván např. pro taneční večery. Ráno v  době snídaní se nabízí
občerstvení v omezeném sortimentu a podává se snídaně formou bufetu. Občerstvení je pro veřejnost uzavřeno.

Během dne je provoz občerstvení – tedy letní terasa, hlavní sál a salonek – otevřen veřejnosti. Po celý den se
nabízí plný sortiment studené kuchyně, nápojů a nenáročné teplé kuchyně.

Večer (podle požadavků pořádané akce) se prodej občerstvení ukončuje nebo omezuje a hlavní sál je využíván
pro společenské vyžití hostů.
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Zázemí  občerstvení  je  umístěno  v přízemí.  Pracovníci  občerstvení  před  začátkem směny  nastupují  vstupem
pro ubytované,  přes chodbu se dostanou do bloku šaten a  hygienického zařízení.  Tím prochází  do služební
chodby zřízené v prostoru původního příkopu. Na služební chodbu navazují sklady potravin, nápojů a strojovna
vzduchotechniky pro provoz občerstvení. Pro chlazený sklad a sklad odpadů je využit prostor původních skladů
pod svahem. Občerstvení je zásobováno vstupem situovaným do uličky mezi hlavní budovou a kolárnou. Suroviny
lze do 2. podlaží dopravovat malým nákladním výtahem – přímo do prostoru kuchyně. Na služební schodiště pak
navazuje služební vstup do hlavního sálu, kuchyně a kancelář provozního.

5.5. Ubytování na pokojích
V hlavní budově pro účely ekologického vzdělávacího centra je navrženo celkem 20 dvoulůžkových pokojů, 11
jednolůžkových  a  2  jednolůžkové  s přistýlkou  navržené  jako  bezbariérové.  Pokoje  jsou  ve  dvou  podlažích
přístupné z chodby, která je přístupná ze schodišťové haly. Chodba je ukončena dveřmi vedoucími na venkovní
únikové schodiště.

Dvoulůžkové  pokoje  jsou  vybaveny  lodžií  s možností  posezení  u  stolu.  Vstupuje  se  do  nich  předsíňkou
s vestavěnými skříňkami, na kterou navazuje hygienická buňka s WC, umyvadlem a sprchovým koutem. Nábytek
je variabilně přemistitelný, postele a stolek jsou na kolečkách. Je možná úprava s postelemi za sebou nebo úprava
pro páry se spojenými postelemi.

Jednolůžkové pokoje jsou vybaveny kabinou s odděleným WC. Sprchový kout a umyvadlo jsou umístěny přímo
v prostoru pokoje (soukromí tím není narušeno).

Bezbariérové  pokoje  jsou  prostornější,  aby  umožňovaly  bezproblémový  pohyb  na  vozíku.  Jsou  vybaveny
přistýlkou  pro  přespání  doprovázející  osoby.  Přímo  z pokoje  je  přístupná  koupelna  navržená  podle  zásad
pro bezbariérové hygienické místnosti.

5.6. Ubytování v bungalovech
Bungalovy jsou provozovány soukromými subjekty. Hosté v nich ubytovaní jsou však odbavováni v recepci hlavní
budovy. 

V celkem 5 bungalovech je navrženo celkem 6 dvoupokojových apartmánů pro 4 osoby a 6 jednopokojových
apartmánů pro 2-4 osoby. Každý apartmán má svoji vlastní hygienickou buňku s WC, umyvadlem a rozšířeným
sprchovým  koutem.  Ke  každému  apartmánu  také  přísluší  vlastní  kuchyňka,  respektive  kuchyňský  kout.
Ke každému apartmánu náleží terasa (rozšířená původní lodžie). Úroveň terasy je cca 1,4 – 1,8 m nad zemí (díky
svažování terénu). Díky tomu je zajištěno soukromí, i když je bungalov obklopen veřejným parkem. V prostoru
před  bungalovem  ale  budou  vysázeny  živé  ploty,  které  přirozeně  brání  vstupu  veřejnosti  do  blízkosti  oken
bungalovu.

Bungalovy  jsou  zrekonstruovány  do  nízkoenergetického  standardu,  vybaveny  vlastními  podstropními
rekuperačními jednotkami, vlastními nádržemi na dešťovou vodu a fotovoltaickými střešními fóliemi.

6. Stavebně technické řešení

6.1. Základy
Jsou  využity  stávající  základové  konstrukce  –  pravděpodobně železobetonové  patky  pod  sloupy a  betonové
základové pásy pod obvodovými zdmi. Stávající základové pásy budou z vnější části opatřeny novou hydroizolací
a tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu.
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6.2. Nosné konstrukce
Nosnou konstrukci  tvoří  ocelový  skelet  typu  KORD Jeseník.  Sloupy jsou  čtvercového průřezu  100x100 mm,
na celou výšku budovy a svařeny ze dvou profilů U. Osové rozestupy profilů jsou 3 m v  podélném směru a 6 m
v příčném směru. Průvlaky tvoří dvojice profilů U 360 montovaných z obou stran na sloupy. Stropní nosníky mají
osový rozestup 1,5 m a tvoří je svařované příhradové vazníky výšky až 480 mm. Konstrukční výška podlaží je 3,6
m. Strmá střecha hlavního sálu je vynášena nosníky HEA 300 v osovém rozestupu 1,5 m. V 1. NP. je skelet
ztužen vyzdívkami. Ve 2. a 3. NP., taktéž v krovu strmé střechy jsou použita ztužidla ve tvaru X. Stropní konstrukci
tvoří železobetonová deska odlévaná do trapézových plechů.

Jsou  prováděny  jen  minimální  změny  v nosné  konstrukci.  Při  přesunu  schodiště  jsou  do  původního  otvoru
ve stropě pro schodiště přesunuty příhradové stropní nosníky z vedlejšího pole. Jsou upraveny nosníky na kraji
strmé  střechy,  některé  šikmé  nosníky  jsou  odstraněny.  Nové  ztužidlo  je  vloženo  severovýchodním  směrem
od nového schodiště. Je tím nahrazeno zrušené ztužidlo, které bylo původně na pravé straně schodiště.

Přístavba kolárny je vyzděna z keramických bloků, strop je vytvořen z předpjatých železobetonových panelů.

6.3. Obvodový plášť
V 1. NP. je stávající obvodové zdivo tloušťky 300 mm opatřeno kontaktním zateplením z  dřevovláknitých desek.
Na dřevěný rošt tvořící větranou mezeru jsou kladeny obkladové desky CETRIS se svislou kanelurou. Obdobně
jsou řešeny fasády bungalovů. Pouze místo desek CETRIS je zde dřevěný palubkový obklad.

Obvodový plášť 2. a 3. NP. je řešen jako montovaná dřevostavba. Skladba je difúzně otevřená. Vnitřní vrstvu tvoří
panely z lisované slámy tloušťky 60 mm (tzv. Ekopanely). Obvodový plášť je vynášen příhradovými sloupky přes
výšku podlaží. Sloupky tvoří dutinu tloušťky 400 mm zcela vyplněnou konopnou tepelnou izolací. Vnější povrch je
tvořen deskami OSB a dřevovláknitými deskami tloušťky 20 mm (pro překrytí tepelných mostů tvořených sloupky).
Skladba je zvenčí překrytá difúzní fólií. Na fasádu jsou zvenčí montovány znovuvyužité svislé fasádní hliníkové
lišty, které vynáší dřevěné palubky, případně kovové příčle zábradlí. Mezi fasádní lišty jsou také montovány vnější
dřevěné žaluzie.

6.4. Střechy
Je  odstraněna  původní  hydroizolační  a  tepelně  izolační  vrstva.  Na  očištěnou  stropní  desku  je  položena
parozábrana  z asfaltových  pásů  (provizorní  hydroizolace),  následně  tepelná  izolace  z dřevovláknitých  desek
v tloušťce min. 450 mm. Vrchní hydroizolační vrstvu tvoří PVC fólie, která už z výroby obsahuje fotovoltaickou
vrstvu. Část střechy nad společenskou částí je opatřena podlahou z dřevěného terasového deckingu.

6.5. Výplně otvorů
Nová okna a velkoplošné zasklené stěny jsou v dřevěných rámech, lakovaných na světle šedou barvu. Otevíravá
křídla  oken  a  dveří  jsou  lakované  na  tmavě  šedo.  Je  použito  trojité  zasklení  s  co  největší  energetickou
propustností. Pouze zasklení hlavního sálu je opatřeno protislunečním zasklením – aby se zamezilo nadměrnému
přehřívání sálu.

Vnitřní dveře mají ocelové zárubně – z velké části znovuvyužité z původní stavby. Dveře pokojů jsou polstrované.
Vnitřní prosklené dveře jsou vyrobeny z obdobných dřevěných profilů jako okna. Jsou pouze jednoduše zasklené
(případně dvojitě zasklené, pokud jsou požadavky na zvukovou izolaci).

6.6. Příčky
Jsou  vyrobeny z panelů  z lisované slámy (tzv.  Ekopanelů).  Příčky  bez  požadavků  na  akustickou  izolaci  jsou
provedeny  z jedné  vrstvy  panelů  tloušťky  60  mm.  Příčky  mezi  pokoji  a  s požadavky  na  zvukovou  izolaci



Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada, Brno Průvodní zpráva

a protipožární vlastnosti jsou vytvořeny jako sendvičové – dvě vrstvy panelů s  dutinou vyplněnou minerální izolací
a opláštěné protipožárními sádrokartonovými deskami, celková tloušťka 150 mm. 

6.7. Podhledy 
Jsou vyrobeny ze sádrokartonu s protipožárními a akusticky tlumícími vlastnostmi. Nad chodbami a hygienickými
prostory jsou podhledy sníženy, vzniká tak instalační dutina pro vzduchotechniku.

6.8. Podlahy
Pro splnění požadavků akustické izolace je nutné v celém objektu vybudovat nové podlahy. Je použit systém
lehkých plovoucích podlah, kde na vrstvě zvukové izolace z dřevovláknitých desek je roznášecí vrstva z křížem
prošroubovaných desek OSB (výrobky bez formaldehydu). Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba (hygienické
místnosti, obslužné chodby, kuchyně) a přírodní linoleum (zbytek prostorů).

7. Energetické řešení
Budova splňuje pasivní standard. Významnou část její spotřeby energie pokrývají obnovitelné zdroje.

7.1. Zdroje tepla
Jsou instalovány následující zdroje tepla a používají se v tomto pořadí:

• Kaskáda tepelných čerpadel vzduch-vzduch (nízkopotenciální teplo ze vzduchu, případně z odpadního
vzduchu z větrání)

• Elektrická energie z fotovoltaických fólií a ze sítě
Veškeré získané teplo je akumulováno v centrální nádrži na teplou vodu, využívá se k vytápění i přípravě teplé
vody

7.2. Vytápění
Je  použit  teplovodní  systém  vytápění  s deskovými  tělesy  a  podlahovými  konvektory  (ve  společenských
prostorech). Díky kvalitní tepelné izolaci může být systém nízkoteplotní. 

7.3. Vzduchotechnika
Budova  je  vybavena  řízeným větráním  s rekuperací  odcházejícího  tepla.  Přívod  čerstvého  vzduchu  je  mimo
budovu  a  přes  zemní  registr.  Odpadní  vzduch  je  odváděn  nepoužívanými  průduchy  komína.  Každé  podlaží
a každá část (celkem 5) mají svoji vlastní strojovnu vzduchotechniky. Díky rozdělení na dostatečně malé okruhy
lze použít běžně vyráběné jednotky  řízeného větrání  se zpětným získáváním tepla s výkonem pro větší rodinné
domy.  Ohřátý  odváděný  vzduch  slouží  jako  zdroj  nízkopotenciálního  tepla  pro  tepelná  čerpadla  (kromě
venkovního  vzduchu).  Odcházející  teplo  je  tak  přímo  využito  pro  vytápění. Přívody  čerstvého  vzduchu  jsou
umístěny v místnostech pod stropem (ve sníženém podhledu).  Čerstvý vzduch je přiváděn zvýšenou rychlostí
podél  stropu  směrem  k oknu.  Odvody  použitého  vzduchu  jsou  na  chodbách  a  v hygienických  místnostech
ve stropním podhledu. 

Krom toho  provoz hlavního sálu  včetně  zázemí  občerstvení  je  vybaven vlastní  vzduchotechnickou jednotkou
s rekuperací.

Ve vnitřních prostorech není dovoleno kouření.
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7.4. Nakládání s dešťovou vodou
Stávající podzemní nádrž na topný olej je vyčištěna a přebudována na nádrž na dešťovou vodu. Ta je využívána
pro splachování,  zavlažování parku a mytí  v dílně a v kolárně. Dešťová voda je přiváděna do rekonstruované
fontány a poháněna čerpadlem se solárním zdrojem energie. Je tak zajištěna cirkulace zabraňující biologické
degradaci vody. Nádrž na dešťovou vodu je vybavena přepadem do zasakovací jímky

7.5. Nakládání s odpadními vodami
V oblasti je k dispozici veřejný rozvod jednotné kanalizace.

Hlavní budova i bungalovy jsou vybaveny systémem znovuvyužívání šedých (málo znečištěných) vod z  koupelen.
Je instalován dvojí rozvod kanalizace. Šedé vody jsou filtrovány a skladovány v  samostatné podzemní nádrži.
Jsou pak využívány přednostně pro splachování. Je zde příprava pro osazení dalšího filtračního zařízení, které by
umožnilo vyčistit šedé a dešťové vody do takové míry, že mohou být používány pro osobní hygienu. Tento způsob
znovuvyužívání vody však zatím není (na rozdíl od některých zemí v zahraničí) naší legislativou podporován.

7.6. Fotovoltaický zdroj
Většina povrchů střech (včetně střech bungalovů) je opatřena fotovoltaickými fóliemi. Ve srovnání s  klasickými
fotovoltaickými panely nemusí být montovány ve sklonu. Jejich účinnost je sice poloviční (8 %), je to ale vyrovnáno
vyšší efektivitou získávání energie – využívají i rozptýlené světlo, pracují jen s malou ztrátou účinnosti při zatažené
obloze. Navíc jich může být použita mnohem větší plocha než plocha klasických panelů. A v  neposlední řadě, mají
mnohem menší zabudovanou energii při výrobě i likvidaci než klasické panely.

Elektrická  energie  z fotovoltaických  střešních  fólií  je  využívána  pro  vytápění  i  pro  provoz  budovy  (osvětlení,
spotřebiče).  Přebytek  energie  je  prodáván do  veřejné  rozvodné sítě.  Nedostatek  energie  je  kryt  odebíráním
energie z veřejné sítě.

7.7. Měření a regulace
Provázaný systém hospodaření s energiemi s více různými zdroji vyžaduje náročný systém řízení (aby systém
fungoval efektivně a přinášel skutečné energetické úspory). Údaje o činnosti systému (např. který zdroj je právě
v chodu) o aktuální spotřebě a emisích CO2 se zobrazují na monitoru umístěném na recepci. Každý host na svém
přenosném zařízení si může zobrazit i další informace (např. kolik tun CO2 se ušetřilo díky znovuvyužití původní
konstrukce oproti novostavbě.)


