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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce bylo navržení obnovy objektu bývalé hradní prádelny hradu Veveří, 

při ulici Rakovecká v městské části Brno-Bystrc. Záměr k obnově vzešel od současných 

majitelů a spočíval v návrhu nového programu využití s environmentální tématikou a poté 

samotné rekonstrukce objektu. Navržen byl objekt s rekreačním ubytováním se 

specializovanými dílnami zaměřenými převážně na výuku a provozování tradičních řemesel. 

Vzhledem k špatnému technickému stavu objektu a novému plánovanému využití bylo nutno 

odstranit a navrhnout nový krov a stropní konstrukce. Do vnitřního dvoru objektu byla 

navržena prosklená vestavba sloužící jako hlavní komunikace. V těsné blízkosti původní 

budovy byl navržen dům správce, který je částečně zasazen ve svahu, dále nové zpevněné 

plochy k pracovním a rekreačním účelům a bude sanován původní rybník.  

  

Klíčová slova 

Prádelna, hrad Veveří, rekonstrukce, obnova, řemesla, skleněná dostavba, environmentální 

účely, Brno 

  

  

  

Abstract 

The goal of the bachelor thesis lied in designing a reconstrucion of the late Laundry under the 

Veveří castle, located at Rakovecká street, Brno-Bystrc. The intention of reconstrucion came 

from the current owners and had two parts. First part was coming up with new funcion – 

primarily educational and with focus on environmental topics. Second goal was to design the 

reconstrucion itself. Designed solution consists of two main functions – recreational 

habitation units and workshops specilized on teaching of traditional crafts. Because of really 

bad technical condition of the building and its new projected use, it was necessary to remove 

and re-desing new roof and ceilling constructions. New glass-facade extension was designed 

in the court and serves as main circulation area. New, embedded in the slope, building for the 

manager and variety of new paved areas were designed in close distance. The remediation of 

nearby pond was proposed as well.  

  

Keywords 

The Laundry, the Veveří castle, reconstruction, re-use, crafts, glass-facade extension, 

environmental use, Brno 
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Úvod:

Tématem bakalářské práce je obnova historického objektu bývalé prádelny pod hradem Veveří  
a  dostavba nových budov v návaznosti  na její  nové využití.  Objekt z  poloviny 19. století  není 
památkově chráněný a v současné době je částečně využíván k obytným účelům. Záměr k obnově 
objektu vzešel  od současných majitelů a  měl  se  zaměřit  na výchovnou,  vzdělávací  a  rekreační 
funkci s environmentální tématikou.

Nově navržená funkce objektu se k environmentální tématice staví z jiného úhlu než je obvyklé. 
Místo přímé prezentace jednotlivých aspektů se snaží nabídnout návštěvníkům prostředí a aktivity 
kontrastní k těm běžným, městským, které prožívají každý den. K dispozici byl navržen provoz  
s  dílnami  tradičních  řemesel  a  ubytováním.  Okolí  objektu  a  samotná  jeho  obnova  spočívá  
v kontrastních dostavbách a úpravách z moderních materiálů. Zároveň se snaží původnímu objektu 
a okolní přírodě nekonkurovat, ale doprovázet je. To vše by mělo spolu se zmíněným provozem 
takové prostředí a zážitek návštěvníkum poskytnout.



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – KONSTRUKČNÍ STUDIE

Obnova bývalé prádelny pod hradem Veveří pro účely environmentálních aktivit

vypracoval : Tomáš Vrtek

vedoucí práce : Ing. Arch. Lea Vojtová, Ph.D.
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.



A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby : Bývalá Prádelna pod hradem Veveří

b) místo stavby : adresa  : Rakovecká 152/83, Brno-Bystrc, 635 00
katastrální území : Brno – Bystrc
parcelní čísla : 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5011

c) předmět projektové dokumentace : projekt pro stavební povolení

A1.2. Údaje o stavebníkovi
a) obchodní firma nebo název, IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

NÁZEV : Městská část Brno-Bystrc

A1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentacemi
a) Projektant : Tomáš Vrtek

A.2. Seznam vstupních podkladů
– Katastrální mapa
– zaměření stávajícího stavu objektu
– vlastní stavebně technický průzkum
– vlastní stavebně historický průzkum
– fotodokumentace
– studentské analýzy místa stavby
–

A.3. Údaje o území

a) rozsah  řešeného území
Řešeným územím je parcela 5003 na níž se nachází stávající objekt a přilehlé parcely 5004, 
5005,  5006,  5007,  5008,  5009,  5011,  pozemek  se  nachází  na  okraji  městské  části  v  
nezastavěné oblasti.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)
Pozemek ani stavba na něm se nenachází v památkovém území, v chráněném přírodním  
území  ani  v  záplavovém  území. Pozemek  se  nachází  v  ochranném  pásmu  přilehlého  
přírodního parku Podkoroské lesy a vodního toku Veverka.

c) údaje o odtokových poměrech
Úpravou  objektu  a  okolních  ploch  se  nemění  odtokové  poměry.  Vzhledem  k  absenci  
jednotné kanalizace a špatným vsakovacím poměrům je navržena jímka na dešťovou vodu s 
postupným vypouštěním do přilehlého vodního toku. Splašková kanalizace prochází ČOV a 
je také postupně připouštěna do vodního toku Vevera v souladu s vyjádřením příslušného  
Vodoprávního úřadu.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí  
nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas
Stávající objekt se nachází v  územním plánu města Brna ve funkční ploše PZ, PL – plochy 



pro zemědělskou ( lesnickou výrobu). Navrhovaná funkce vyžaduje změnu na plochy SO, je 
tedy nutné podat žádost o změnu ÚP na úřadu MČ Brno-Bystrc.

e)  údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  veřejnoprávní  smlouvou  územní  
rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem,  popřípadě  s regulačním  plánem  
v rozsahu,  ve  kterém  nahrazuje  územní  rozhodnutí,  a  v případě  stavebních  úprav  
podmiňujících  změnu  v užívání  stavby  údaje  o  jejím  souladu  s územně  plánovací  
dokumentací

f) dodržení obecných požadavků na využití území

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam vyjímek a úlevových řešení
Pro realizaci je nutno vyžádat vyjímku na odboru životního prostředí MČ Brno-Bystrc pro 
stavbu v ochranném pásmu lesa.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Pro realizaci projektu v plném rozsahu by bylo nutné se dohodnout na odkupu části parcely 
5011 vlastněné Českou republikou.

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí
Číslo pozemku : 5003, 5004,5005,5006, 5007, 5008 katastrální území Brno-Bystrc(611778)
Vlastnické právo : Kellnerová Dana Ing, Rakovecká 152/83, Bystrc, 63500 Brno

Číslo pozemku : 5009 katastrální území Brno-Bystrc(611778)
Vlastnické právo : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 
Brno

Číslo pozemku : 5011, katastrální území Brno-Bystrc(611778)
Vlastnické právo : Česká republika,  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,  
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Změna dokončené stavby s novostavbou.

b) účel užívání stavby
V současné době se objekt  částečně využívá k obytným účelům. Projektované budoucí  
využití  stavby  spočívá  v rekrační  funkci  s  kratko  a  dlouhodobou ubytovací  funkcí  se  
specializovanými dílnami  přizpůsobenými pro výuku a provozování  tradičních  řemesel.  
Přilehlá novostavba se využívá k účelům čistě obytným. Projekt řeší umožnění  nového  
využití  stávajícího  objektu  s  nutností  provést  stavební  úpravy,  opravy  a  výměny  nyní  
nevyhovujících  konstrukcí.  Navržené  práce  a  úpravy  vytvoří  odpovídající  prostředí  a  
zázemi, které splňují nároky dané novým využitím objektu.

c) travalá nebo dočasná stavba
 Jedná se o trvalé stavby.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)
Nejedná se o kulturní památku.



e) Údaje o držení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Všechny společné prostory určené klientům jsou řešeny bezbariérově. Bezbariérový vstup 
do objektu je řešen z jihovýchodní strany budovy skrz novou vestavbu. V 1NP se nachází 
pokoj s odpovídajícím hygienickým zázemím určený pro imobilní. Jsou splněny požadavky 
vyhlášky  č.  389/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  
bezbariérové užívání staveb.

f)  Údaje  o  splnění  požadavků  dotčených  orgánů  a  požadavků  vyplývajících  z  jiných  
právních předpisů

g) Seznam výjimek a úlevových řešení
Pro realizaci je nutno vyžádat vyjímku na odboru životního prostředí MČ Brno-Bystrc pro 
stavbu v ochranném pásmu lesa.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek, počet uživatelů / pracovníků apod.)
Zastavěná plocha : Stávající objekt – 523 m2

Nové objekty – 370 m2
Celkem – 893 m2

Obestavěný prostor: Stávající objekt – 3400 m3
Nové objekty – 1300 m3
Celkem – 4700 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
Stávající  objekt  je  napojen  na  elektřinu  a  sdělovací  vedení.  Voda je  zajištěna  ze  dvou  
samostatných studní, opatřených čerpadly. Dešťová voda je shromažďována v samostatné  
jímce a vypouštěna do vodního toku. Splašková kanalizace poté do ČOV a vypouštěna  
postupně tamtéž.  Stávající  přípojky se nemění  a  zůstanou zachovány.  Dojde k výměně  
rozvodů  v  závislosti  na  nových  funkcích  a  k  položení   rozvodů  k  novým stavebním  
objektům. 

Projekt  řeší  rekonstrukci  a  konverzi  současného  objektu  k  novému  využití.  Navržené  
práce a úpravy vytvoří odpovídající prostředí a zázemi, které splňují nároky dané novým 
využitím objektu.

Předpokládá  se,  že  požadavky  na  potřeby  a  spotřeby  jednotlivých  medií  se  s  novým  
provozem zvýší.

Produkované množství a druhy odpadů a emisí : Odpady vzniklé během provozu budou  
tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány firmou k tomuto účelu oprávněnou dle  
provozního  řádu.  Nádoba  na  komunální  odpad  je  umístěna  vedle  navrženého  krytého  
parkovacího stání při vjezdu do areálu. Ke znečišťování nebude docházet

Vzhledem ke způsobu vytápění – elektrickým kotlem - nebude docházet k nadměrnému  
znečištění ovzduší  emisemi. 

Třída energetické náročnosti budov : Stávající objekty nevyhovují zcela z hlediska tepelně 
technických vlastností, vzhledem k historické hodnotě fasád, ale není provedeno zateplení  



vnější a z důvodů kondenzace vodních par ani na vnitřní straně. Izolace nového podkroví je 
řešena tak, aby vyhověla z hlediska tepelné ochrany budov. Vzhledem k změně více než  
25% celkvoé plochy obvodového pláště a zvýšení spotřeby energie bude dle  § 6a, odst.2  
zákona  č.  61/2008  Sb  O  hospodaření  energii  předložen  průkaz  energetické  náročnosti  
budovy.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)

k) orientační náklady stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení
 SO01 „Prádelna“

SO02 Dům správce
SO03 Kryté parkovací stání, prostor pro uložení komunálního odpadu
SO04 Sanovaný rybník
SO05 ČOV SBR20 
SO06 Jímka na dešťovou vodu 36 000l



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – STAVEBNÍ ČÁST PD PRO PROVEDENÍ STAVBY

Obnova bývalé prádelny pod hradem Veveří pro účely environmentálních aktivit

vypracoval : Tomáš Vrtek

vedoucí práce : Ing. Arch. Lea Vojtová, Ph.D.
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.



B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stevebního pozemku
Řešené území se nachází při ulici Rakovecká na okraji MČ Brno-Bystrc v nezastavěném 
území pod hradem Veveří. Na pozemku se mimo rekonstruovaného objektu nacházi pouze 
dřevěná hospodářská stavba v havarijním stavu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Byla provedena prohlídka místa stavby a domu projektantem stavby, zaměření stávajícího 
objektu, stavebně historický a základní stavebně technický průzkum.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Pozemek se nachází v ochranném pásmu přilehlého přírodního parku Podkoroské lesy a  
vodního toku Veverka. 
Pozemek se nenachází v žádném dalším ochranném a bezpečnostním pásmu.

d) poloha vzhledem z záplavovému území, poddolovanému území apod.
Pozemek se nenachází v záplavovém and poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na oddtokové poměry 
v území
Rekonstrukce  stávající  budovy a  realizace  budov nových nemá zásadní  vliv  na  životní  
prostředí.  Úpravou objektu a  okolních ploch se nemění  odtokové poměry.  Vzhledem k  
absenci jednotné kanalizace a špatným vsakovacím poměrům je navržena jímka na dešťovou 
vodu s postupným vypouštěním do přilehlého vodního toku. Splašková kanalizace prochází 
ČOV a  je  také  postupně  připouštěna  do  vodního  toku Vevera  v  souladu s  vyjádřením  
příslušného Vodoprávního úřadu.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V případě realizace je předepsána demolice hospodářské stavby na parcele č.5008. Další  
požadavky se nevyskytují.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné/trvalé).
Před  realizaci  je  nutno  vyřízení  majetkových  poměru  s  Českou  republikou,  majitelem  
parcely 5011 ohledně koupi části pozemků za účelem výstavby dvou novostaveb – SO02 a 
SO03, nacházejících se částečně na této parcele, která je určená k plnění funkce lesa. 

K dočasným zábory stavby v průběhu realizace projektu nedochází.

h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu)
Areál je přístupný veřejné dopravě přes ocelový most v severní části parcely. Všechny nově 
provedené zpevněné plochy jsou zohtoveny jako pojízdné. 
Stávající objekt je připojen na dostupné inženýrské sítě tj. silové vedení nízkého napětí a  
sdělovací  vedení.  Změna  v  užívání  stavby  nebude  mít  vliv  na  dopravní  a  technickou  
infrastrukturu.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Před zahájením stavby nutno vyřešit koupi částí sousedního pozemku pro nové stavební o
bjekty. (parcela 5011 – majitel Česká republika), uzavření dohody s majitelem příjezdové 
komunikace (parcela 5009 – majitel Statutární město Brno) o zpevnění a úpravě současných 
komunikací na vlastní náklady.



B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 
a) účel užívání stavby
V současné době se objekt  částečně využívá k obytným účelům. Projektované budoucí  
využití  stavby  spočívá  v rekrační  funkci  s  kratko  a  dlouhodobou ubytovací  funkcí  se  
specializovanými dílnami  přizpůsobenými pro výuku a provozování  tradičních  řemesel.  
Přilehlá novostavba se využívá k účelům čistě obytným. Projekt řeší umožnění  nového  
využití  stávajícího  objektu  s  nutností  provést  stavební  úpravy,  opravy  a  výměny  nyní  
nevyhovujících  konstrukcí.  Navržené  práce  a  úpravy  vytvoří  odpovídající  prostředí  a  
zázemi, které splňují nároky dané novým využitím objektu.

b) základní kapacity funkčních jednotek
Celý areál funguje jako jedna funkční jednotka poskytující 6 ubytovacích jednotek pro max. 
2 osoby v 2NP (126 m2),  1 ubytovací jednotku pro invalidy v 1NP (28 m2),  samotné  
místnosti  provozu –  jednotlivé  dílny (dohromady 130 m2)  a  zázemi  (250 m2)  v  1NP.  
Technické zázemí se nachází v 1PP (80 m2). 

Dům správce obsahuje skladovací funkci (20 m2) a samotné ubytování správce areálu s  
potřebným zázemím ( 65 m2)

B.2.2 Celkové urbanisticé, architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Objekt bývalé prádelny se nachází cca. 40m od silnice, je vizuálně i akusticky izolován  
stromy a mezi ním a silnicí se dále nachází řeka Veverka. Přístupnost na parcelu je zajištěna 
ocelovým mostem, nacházejícím se na severu stavební parcely. V severní části parcely bylo 
navrženo kryté parkovací stání pro  5 osobních automobilů kdy jako dodatečné parkovací  
plochy se využije parkoviště pod hradem Veveří. V témže objektu je také navrženo místo pro 
uložení  komunálního  odpadu.  Spojení  s parkovacím  stáním  je  po  zpevněné  dlažděné  
komunikaci. Komunikace mezi parkováním a objektem je zajištěno mlatovou cestou.

V přímém okolí prádelny jsou zhotoveny zpevněné dlážděné plochy a to jak k pracovním 
tak čistě komunikačním účelům. Další nové stavební objekty – dům správce a malý objekt 
sloužící jako sklad, jsou umístěny v návaznosti na prádelnu, dle možností terénu a světových 
stran, tak, aby co nejméně narušovaly okolní krajinu. Za prádelnou se nachází i rybník,  
jehož sanace a obnova byla navržena. 

V okolí se nachází velmi intenzivní porost a počítá se s jeho částečnou údržbou a kultivací 
jen v nejbližším okolí objektů.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Bývalá prádelna je dvoupodlažním částečně podsklepeným objektem nacházejícím se ve  
svahu. Má sedlovou střechu a meší dvůr v zadní části.

Přístup zvolený k samotné rekonstrukci prádelny spočívá v symbióze důkladné obnovy a  
zachování hlavních prvků původního objektu spolu s novými konstrukcemi z oceli, skla a 
betonu.  V  případě  vytváření  nových  okenních  otvorů  byly  jednak  navrženy  repliky  
původních kastlových oken u oken otvíravých a u otvorů neotvíravých bylo navrženo pevné 
zasklení do hliníkového rámu. V případě velkých otvorů v kovárně a dílně byly navrženy 
posuvné dveře umožňující přirozenou návaznost na okolí. 
V průčelí  objektu  je  navženo  nové dvouramenné schodiště  z  ŽB,  respektující  symetrii  



původní fasády. Ve vnitřním dvoře byla vybudována ocelovo-skleněná konstrukce, které byl 
přispůsoben krov tak, aby byl zachován původní hřeben střechy.

Provoz  spočívá  v  poskytování  rekreačního  ubytování  se  specializovanými  dílnami 
zaměřenými na výuku a provozování tradičních řemesel. 
V 1.pp se nachází technická místnost a podpůrné sklady provozu.
V  1.np  je  navržen  hlavní  provoz  s  dílnami  včetně  denních  místností  návštěvníků  a 
nezbytného zázemí. Dále také ubytovací jednotka pro invalidy s odpovídajícím hygienickým 
zázemím.
Ve 2.np se nachází 6 ubytovacích jednotek pro max. 2 osoby s hygienickým zázemím.

Nově navržený objekt pro správce,  sklad i parkovací stání jsou řešeny jako jednoduché  
minimalistické stavby, dům správce je částečně zasazen do terénu.

B2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V 1NP je umístěn hlavní provoz – tedy dílny, kancelář, jídelna, společné sprchy, WC, celé 
1NP je řešeno jako bezbariérové a nachází se zde i  pokoj pro invalidy s odpovídajícím  
hygienickým zařízením. Ve 2NP je umístěno 6 samostatných ubytovacích buněk s vlastními 
hygienickými zařízeními. V 1pp se nachází sklady a technické zázemí objektu. 

Dům pro správce je řešen jako jednopodlažní, s odpovídajícím obytným prostorem s funkcí 
kuchyně, jídelny i obývacího pokoje, ložnicí a hygienickým zařízením.

B2.4 Bezbariérové užívání stavby
Všechny společné prostory určené klientům jsou řešeny bezbariérově. Bezbariérový vstup 
do objektu je řešen z jihovýchodní strany budovy skrz novou vestavbu. V 1NP se nachází 
pokoj s odpovídajícím hygienickým zázemím určený pro imobilní. Jsou splněny požadavky 
vyhlášky  č.  389/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  
bezbariérové užívání staveb.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Splněna v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

B.2.6 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

stávající konstrukce
Budova  je  jednopodlažní,  částečně  podsklepená  usazená  v terénu  se  sedlovou  střechou  
vynášenou stojatými stolicemi a půdou využívanou jako sklad. Celkový technický stav je  
velmi  špatný,  dřevěné  prvky  krovu  a  trámového  stropu  jsou  napadeny  dřevokaznými  
houbami. Přesný stav střešní krytiny, kterou je břidlicová bobrovka, nebyl zjištěn. Svislé  
konstrukce jsou z plných pálených cihel, na mnoha místech, zvláště obvodového pláště jsou 
částečně poškozeny a je zřejmé, že v rámci úprav bylo vytvořeno několik nových otvorů a 
naopak několik původních zazděno. V objektu se nachází cihelná klenba – tzv. česká placka. 
Hl. vstup do budovy zajišťuje nepůvodní ocelové schodiště.

výkopové práce a demolice
Budou zhotoveny výkopy kolem celé budovy pro zhotovení odvodňovací štoly, dále také  
výkopy pro základy nové ztužující stěny, základů schodiště a  pro základy  ŽB  desky,  
ocelových sloupů a fasády vrámci vnitřní vestavby. Skrývka půdy bude uložena  na  
meziskládce a později bude použita na terénní úpravy staveniště.



Konstrukce krovu a stropu bude zcela odstraněna, původní řezivo, které bude v dobrém  
stavu se dále využije. Stěny uzavírající dvůr objektu budou vybourány částečně. Některé  
vnitřní stěny byly vybourány aby uvolnily prostor z dispozičních důvodů. Nepůvodní otvory 
a  jejich  výplně  budou  odstraněny,  stejně  jako  vstupní  ocelové  schodiště.  Dále  budou  
vytvořeny  nové  otvory  v obvodových  stěnách  pro  zajištění  odpovídajícího  osvětlění  a  
větrání  vnitřních prostor.  Stávající  podlahy,  které  jsou z velké  části  hliněné  budou také  
odstraněny.  Z funčních a dispozičních důvodů budou dále odstraněny některé komínové  
konstrukce. 

základy
Objekt  je  založen  na  základových  pasech  z lomového  kamene  s malým podílem plných 
pálených  cihel.  Pro  zjištění  přesného  průběhu  a  stavu  základových  konstrukcí  je  nutno 
provést sondu. Základy zakreslené ve výkresové dokumentaci mají pouze předpokládaný 
průběh. V nepřístupné části 1PP byla navržena sanace stěny tlakovou injektáží. Pro odvedení 
vlhkosti  od  součaných  základů  byla  navržena  odvodňovací  štola  zbudována  po  okraji 
objektu.

Základy  pod  novými  konstrukcemi  jsou  navrženy  z prostého  betonu.  Eventuelní  výstuž 
nutno navrhnout na základě statického výpočtu. V kontaktu nových a původních základů je 
navržena  dilatace  z pěnového  polystyrenu.  Všechny základy jsou uloženy do nezámrzné 
hloubky  a  umístěny  dostatečně  hluboko,  tak  aby  nedocházelo  k zatěžování  základů 
stávajících. 

svislé nosné konstrukce
Původní svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z pálených plných cihel. V případě vytváření 
otvorů jsou navrženy nové překlady z ocelových I profilů

Nové nosné konstrukce v 1NP jsou zhotoveny z tvárnice YTONG SILKA S15-1800 PDK na 
maltu YTONG. Svislé konstrukce v 2.NP jsou vyhotoveny z tvárnice YTONG SILKA S15-
1600 PDK na maltu Ytong. Součástí přístavby jsou dále ŽB a ocelové sloupy. Stávající  
rušené otvory budou zazděny z plných pálených cihel. Obvodové stěny v 1NP a 1PP budou 
sanovány metodou HW.

vodorovné nosné konstrukce
Stávající  konstrukce  stropu  bude  zcela  odstraněna  a  na  nově  položený  ztužující  
železobetonový věnec bude uložen nový trámový strop se záklopem. V konstrukci stropu  
budou využity původní, vyhovující prvky doplněny o prvky nové. Nad novými dveřními  
otvory je navržena konstrukce z I  profilů.  Pod novými stěnami v 2NP je nutno staticky  
zajistit strop ocelovými příložkami z U-profilů. 

Vrámci vestavby je navržena železobetonová stropní deska, uložená na původních stěnách a 
ŽB a ocelových sloupech. Rozmístění výztuží v desce a jejich dimenze je nutno určit na  
základě  statického výpočtu.  Nad otvory v nových konstrukcích  jsou použity systémové  
překlady Ytong.

obvodový plášť
Stávající SZ fasáda zůstane zachována, na JV fasádě dojde k částečnému zazdění otvorů a 
ponechání  nik  v  na  jejich  původních  místech.  Na  JZ  a  SV fasádě  dojde  k  vybourání  
nepůvodních otvorů a k vytvoření nových. Dojde k nahrazení omítek. V rámci opravy dojde 
ke kompletní výměně výplně ponechaných otvorů. Byla také navržena skleněná přístavba v 
prostoru dvoru sloužící jako komunikace. Byl použit fasádní systém Stabalux s vestavěnými 
otvíratelnými prvky firem Schüco a Hahn .



střecha a střešní plášť
Původní krov se stojatými stolicemi je jak z technckých tak provozních důvodů odstraněn, 
původní řezivo, které bude v dobrém stavu bude dále znovu použito při konstrukci nového 
krovu.  Nový krov respektuje  hřeben původního krovu.  Ve vedlejších  částech  objektu  je 
navržen krov s vrcholovou vaznicí vynášenou nosnými stěnami. V hlavní části objektu je 
poté navržen krov se středovými vaznicemi a stojatou stolicí. Krov je zateplen mezikrokevní 
a  podkrokevní  tepelnou  izolací.  Původní  krytina  byla  odstraněna  a  nahrazena 
vápenocementovou bobrovkou. Dešťová voda je odvedena pomocí okapních žlabů a svodů 
dolů do odvoďnovací šachty a dále do Jímky na dešťovou vodu. Střešní konstrukce vestavby 
přímo navazuje na novou konstrukci krovu.

schodiště a komunikace překonávající výškové rozdíly
V objektu  se  nachází  dvě  nepůvodní  schodiště  spojující  všechny  tři  podlaží  a  jedno  
nepůvodní  exteriérové  ocelové  schodiště.  Vzhledem  k jejich  technickému  stavu  a  
z provozních  i  estetických  důvodů  budou  všechny odstraněny.  Schodiště  do  1PP bude  
nahrazeno lehkým ocelovým dvouramenným schodištěm, s kovovým madlem. Odstraněné 
schodiště do 2NP bude nahrazeno částečně zavěšeným přímým dvouramenným ocelovým 
schodištěm  umístěným  ve  dvorní  vestavbě.  Jako  ochrana  proti  pádu  byla  navržena  
průmyslová  záchytná  síť.  Exteriérové  schodiště  bude  nahrazeno  dvouramenným  ŽB  
schodištěm.

vnitřní zdivo a příčky
Z dispozičních důvodů byly vybourány některé nenosné vnitřní stěny. 

Nepůvodní příčky v hygienickém zázemí byly vybourány a nahrazeny novými na základě 
dispozičních a technických požadavků. Jsou zhotoveny z tvárnic Ytong Silka S20-2000 PD 
na maltě Ytong. Dále byly zhooveny nové příčky z téhož v 2NP v jednotlivých obytných 
buňkách oddělující pokoj a hygienické zázemí.

úpravy povrchů vnitřních
V celém objektu je navržena vápenná omítka, jak na svislé stěny tak podhledy stropních  
konstrukcí. Ve vlkhých provozech je navržena keramická dlažba a obklady. 

úpravy povrchů vnějších
Na fasádu je použita dvouvrstvá zrnitá vápenná omítka různých zrnitostí, na sokl budovy je 
použita omítka se štukovou vrstvou o zrnitosti 3 mm, na zbylých konstrukcích poté zrnitosti 
1,5 mm s vyjímkou nových štítů 2NP, kde je použita omítka s zrnitostí 0,5mm.

podlahy
Původní hlíněné podlahy budou odstraněny a bude provedena nová kompletní skladba s  
podkladním betonem, HI a odpovídající TI. Součástí podlahy v 1NP a 2NP jsou i vrstvy  
podlahového  vytápění.  Ve  vlkhkých  provozech  byla  navržena  jako  nášlapná  vrstva  
keramická dlažba. Ve zbylých místnostech je použita dubová průmyslová mozaika. V 1PP 
bude  nášlapnou  vrstvu  tvořit  betonová  mazanina,  která  bude  od  stávajících  konstrukcí 
oddělena dilatačním páskem. 

podhledy
Ve  vlkhých  provozech  jsou  navrženy  SDK  podhledy  na  hliníkový  rám kvůli  nutnosti  
umístění parozábrany. Nad kovárnou je poté umístěn požární podhled z důvodu požární  
bezpečnosti. SDK hladké podhledy Knauf jsou použity i ve skladbě krovu. Přesné umístění 
podhledů viz. tabulka místností ve výkresech.



výplně otvorů
Výplně otvorů budou dodávány v kompletizovaném provedení včetně povrchové úpravy,  
zámků a kování. Otvíravé otvory v obvodovém plášti budou nahrazeny novými dřevěnými 
kastlovými okny, původních rozměrů. Neotvíravé otvory budou řešeny jako zasklení do  
hliníkového rámu. Velké otvory v dílnách jsou vyplněny zasklením a posuvnými dveřmi  
firmy Josko. Otvíravé prvky prosklené fasády Stabalux jsou tvořeny posuvnými tveřmi  
firmy  Schüco a v 2NP lamelovými okny firmy Hahn. Veškeré další okenní otvory, které  
neodpovídají  rozměrům původních oken jsou osazeny hliníkovými okny firmy Schüco.  
Interiérové  dveře  budou  dřevěné  s  plnou  výplní  křídla  do  obložkových  zárubní  nebo  
hliníkové se skleněnou výplní.

komíny
V objektu se nacházi šest komínových těles. Dvě z komínových těles zůstanou zachovány v 
plném rozsahu.  Zbylé  komínové  tělesa  zůstanou   zachovány pouze  v  rozsahu 1NP.  K  
vytápění nebude použito žádné z komínových těles. Budou využity pro rozvody instalací a 
větrání.

B.2.7 Základní charakteristika technických zařízení
a) technické řešení
Vytápění  :  Počítá  se  s  vytápěním pomocí  podlahového  vytápění.  Ohřev  vody zajištěn  
elektrickým kotlem a to jak pro otopnou vodu tak pro ohřev TV. Bližší specifikace nebyla 
předmětem zadání

Vzduchotechnika  :  Počítá  se  s  nuceným  větráním  prostorů  s  vlhkými  provozy  –  wc,  
umývárny, kuchyně a provozů s výskytem škodlivin – kovárna. Větrání by bylo realizováno 
skrz stávající komínová tělesa. Bližší specifikace nebyla předmětem zadání

ZTI : Nebylo předmětem zadání.

Splašková kanalizace : Odvod do ČOV SBR 20 s vyústěním do přilehlého vodního toku.  
Bližší specifikace nebyla předmětem zadání.

Dešťová kanalizace : Dojde k výměně stávajících žlabů a svodů. Dešťová kanalizace ze  
střechy spolu se svody ze zpevněných ploch bude zaústěna do Jímky na dešťovou vodu o 
objemu 36 000l a vzhledem ke špatným vsakovacím podmínkam postupně vypouštěna do 
přilehlého toku řeky Veverky.

Vodovod : Nebylo předmětem zadání.

Silnoproudá zařízení : Nebylo předmětem zadání.

Slaboproudá zařízení : Nebylo předmětem zadání.

b) výčet technických zařízení budov
Nebylo předmětem zadání.

B.2.8 Zásady požárně bezpočnístního řešení
Jsou vytvořeny dostatečné dimenze a počet únikových cest a je umožněn bezpečný zásah  



jednotek požární ochrany.  Konstrukce jsou navrženy tak,  aby byly dodrženy požadavky  
zachování nosnosti a stability konstrukcí po určitou dobu a aby byl omezen rozvoj a šíření 
ohně a kouře vrámci stavby a na sousední objekty.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Stávající  objekty  nevyhovují  z hlediska  tepelně  technických  vlastností,  vzhledem  
k historické  hodnotě  fasád,  ale  není  provedeno zateplení  vnější  a  z důvodů kondenzace  
vodních par ani na vnitřní straně. Izolace nového podkroví je řešena tak,  aby vyhověla  
z hlediska tepelné ochrany budov. Nové budovy jsou navrženy zcela tak aby vyhověly z  
hlediska tepelné ochrany budov.

b) energetická náročnost stavby
Vzhledem k změně více než 25% celkvoé plochy obvodového pláště  a zvýšení spotřeby  
energie by byl dle   § 6a, odst.2 zákona č. 61/2008 Sb O hospodaření energii předložen  
průkaz energetické náročnosti budovy, stejně tak jako průkaz pro novostavbu domu správce.

c) posouzení využití netradičních zdrojů energií
V žádném z objektů nejsou využívány žádne netradiční zdroje energií. 

B.2.10 Hygienické požadavky nastavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Hygienická  zázemí  jsou  dimenzována  dle  předpokládaného  počtu  uživatelů.  Jsou  
instalovány  nové  zařizovací  předměty.  Při  stavbě  bude  využito  maximum  přírodních  
materiálů.  Při  stavbě  budou  održena  pravidla  bezpečnosti  práce  s proškolením  
zaměstnanců.

a) větrání
Větrání místností,  které není možné dostatečným způsobem větrat  okny, nebo kde je to  
požadováno z hlediska požárního bude řešeno nuceným větráním skrz stávající komínová 
tělesa.

b) vytápění
Jako uvažováno vytápění novým elektrickým kotlem umístěným v 1PP. Další specifikace  
nebyly předmětem zadání.

c) osvětlení
Osvětlení  společných  prostor  bude  řešeno  úspornými  svítidly  s kompaktními  zdroji,  
ovládanými  vypínači,  nebo  pohybovými  čidly.  V dalším stupni  bude proveden výpočet  
osvětlení dle ČSN 734001 a dle ČSN EN 12464-1. Nouzové osvětlení bude dále doplněno 
svítidly  s vyznačením  směru  úniku.  Osvětlovací  tělesa  budou  svým  krytím  odpovídat  
prostředí, ve kterém budou instalována. 

d) zásobování vodou
Zásobování  vodou  báde  pomocí  stávající  vodovodní  přípojky.  Zdrojové  studny  budou  
opatřeny čerpadly.

e) odpady
Odpady vzniklé během provozu budou tříděny a dle druhu likvidovány nebo skladovány  
firmou k tomuto účelu oprávněnou dle provozního řádu. Nádoba na komunální odpad je  
umístěna vedle navrženého krytého parkovacího stání při vjezdu do areálu.



f) vliv stavby na okolí
Rekonstrukce  stávající  budovy a  realizace  budov nových nemá zásadní  vliv  na  životní  
prostředí.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Jedná  se  o  stávající  objekt,  v  suterénu  se  nevyskytují  pobytové  ani  obytné  místnosti.  
Eventuelní úpravy nutno provést na základě průzkumů

b) ochrana před bludnými proudy
Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Neřeší se.

d) ochrana před hlukem
Neřeší se.

e) protipovodňová opatření
Stavba se nenachází v záplavovém území.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Všechny přípojky jsou stávající a zůstanou zachovány. Veškeré inženýrské sítě v prostoru 
staveniště musí být před započetím výkopových prací nesmazatelně vyznačeny tak, aby  
nemohlo dojít k jejich narušení.  

b) dimenze, kapacity a délky
Všechny přípojky jsou stávající a zůstanou zachovány.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení
Areál je přístupný veřejné dopravě přes ocelový most v severní části parcely. Všechny nově 
provedené zpevněné plochy jsou pojízdné. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Nemění se.

c) doprava v klidu
Vytvořeno pět  nových parkovací  míst  vrámci  objektu  SO03,  včetně  jednoho místa  pro  
imobilní. Příjezd je možný z ulice Rakovecká. Tyto parkovací místa nejsou veřejná a slouží 
pouze uživatelům a návštěvníkům areálu. Dodatečné parkovací kapacity se nachází na 
blízkém veřejném parkovišti pod hradem Veveří

d) pěší a cyklistické stezky :  stávající

B.5 Řešení vegetace a souvisejicích ténních úprav

a) terénní úpravy



Bližší specifikace není předmětem zadání.

b) použité vegetační prvky
Bližší specifikace není předmětem zadání.

c) biotechnická zařízení
Navržena sanace stávajícího rybníku SO04. Bližší specifikace není předmětem zadání.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Rekonstrukce  stávající  budovy a  realizace  budov nových nemá zásadní  vliv  na  životní  
prostředí.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana  
rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
Neřeší se.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovicska EIA
Není předmětem zadání.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů
Neřeší se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva
Stavba nepředstavuje riziko pro obyvatelstvo.

B.8  Zásady  organizace  výstavby,  Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění
Podrobněji bude řešeno v další fázi projektu vybraným dodavatelem stavby.

b) odvodnění staveniště
Není předmětem zadání

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Areál je přístupný veřejné dopravě přes ocelový most v severní části parcely. Všechny nově 
provedené  zpevněné  plochy  jsou  pojízdné.  Stávající  objekt  je  připojen  na  dostupné  
inženýrské sítě tj. silové vedení nízkého napětí a sdělovací vedení. Bližší specifikace nebyla 
předmětem zadání

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Průběh stavby nijak neovlivní okolní objekty.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin



V případě realizace je předepsána demolice hospodářské stavby na parcele č.5008. Další  
požadavky se nevyskytují.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Nezbytné zábory bude řešit s dodatečným předstihem vybraný dodavatel stavby.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Odpady  vzniklé  při  provádění  stavby  a  demolicích  budou  likvidovány  dle  platných  
vyhlášek.  Budou  tříděny  a  odvezeny  dle  druhu  k recyklaci  nebo  budou  odváženy na  v
eřejnou skládku a investor doloží způsob likvidace při kolaudaci Odpady musí být zatříděny 
dle platné vyhlášky.

Se  všemi  odpady  bude  nakládáno  ve  smyslu  Zákona  185/2001  Sb.  Vyhlášky  MŽP č. 
381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Po dokončení prací předloží dodavatel 
stavby doklady o množství a způsobu likvidace odpadů ze stavební činnosti.

Veškerá  případná  manipulace  s vodám  závadnými  látkami  v době  výstavby  musí  být 
prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby.

Odpad  bude  ukládán  do  přistavených  velkoobjemových  kontejnerů.  Přednostně  bude 
zajištěno využití  odpadů před jejich odstraněním,  materiálové  využití  bude mít  přednost 
před jiným využitím odpadů. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 
odpadech č. 185 / 2001 Sb. k jejich převzetí oprávněny. 
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména 
se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun a deponie zemin
Není předmětem zadání.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě
- navrhovaná výstavba nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí

- při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody

- odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN

- při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší 

- zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty 
dle platné vyhlášky.

-  odpady  vzniklé  při  provádění  stavby  a  demolicích  budou  likvidovány  dle  platných 
vyhlášek.  Budou  tříděny  a  odvezeny  dle  druhu  k recyklaci  nebo  budou  odváženy  na 
veřejnou  skládku  a  investor  doloží  způsob  likvidace  při  kolaudaci  Odpady  musí  být 
zatříděny dle platné vyhlášky.
-  veškerá  případná  manipulace  s vodám závadnými  látkami  v době  výstavby  musí  být  
prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich 
nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami

j)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveničti,  posouzení  potřeby  
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

-Prostory kde by mohlo dojít k o hrožení zdraví třetích osob budou oploceny a označeny nápisy 
nepovolaným vstup zakázán. Stavba neomezí komunikační cesty pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Dodavatel stavby zajistí, aby stavba probíhala dle platných předpisů BOZP
- je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 324/90 Sb. a 207/91 Sb., platné 
předpisy  o  ochraně  zdraví  a  bezpečnosti  pracujících  na  stavbách,  protipožární  a  hygienické 
předpisy. Zejména je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy při zemních pracích a při manipulaci u 



zvedacích prostředků a stavebních mechanizmů. Je zakázáno pracovat a jinak se pohybovat pod 
rameny jeřábů.
- Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a 
omezení stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č.222/94 Sb. A závazné 
normy ČSN 33 31 08- Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením. 
-  Před zahájením prací  zajistí  GDS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti  práce a ochraně 
zdraví pracovníků dle platné vyhlášky. 
- Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky projektu, zvláště s ohledem na 
bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení.
- Stavba musí v nejmenší možné míře rušit okolní provoz
- Dodavatelem bude respektován zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ( § 15 č.309/2006 Sb.), dle tohoto zákona je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- Bude dodržováno Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích
- Stavba si vyžádá přítomnost koordinátora BOZP.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených stavebních
Nevyskytují se žádné výstavbou dotčené stavby.

l) zásady pro dopravě inženýrské opatření
Stanoví v další fázi projektu dodavatel stavby.

m)  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,  
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Nepředpokládá se.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude prováděna dodavatelsky v jedné etapě. Podrobnější harmonogram výstavby  
bude zpracován dodavatelem stavby.



Závěr:

V průběhu mé bakalářské práce jsem se snažil zachovat podstatu výchozí, značně idealistické studie 
a posunout ji dále. Snažil jsem se hledat správná technická řešení, která vyhovovala navrženému 
programu  řemeslných  dílen  a  ubytování,  a  po  stránce  architektonické  také  podporovala  jeho 
komplexní fungování a žádanou atmosféru.
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VUT Vysoké učení technické
FAST Fakulta stavební
ČSN česká technická norma
NV nařízení vlády
Sb. sbírka
ÚP územní plán
s. strana
č. číslo
m.n.m. metrů nad mořem
Bpv Balt po vyrovnání
SO stavební objekt
NP nadzemní podlaží
PP podzemní podlaží
tl. tloušťka
v. výška
š. šířka
PT původní terén
UT upravený terén
ŽB železobeton
SDK sádrokarton
OSB oriented strand board – desky
TI tepelná izolace
HI hydroizolace
EPS expandovaný polystyren
XPS extrudovaný polystyren



Seznam příloh:

• Licenční smlouva

• Složka B – konstrukční studie
• B-01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA
• B-02 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:500
• B-03 SITUACE 1:200
• B-04 SO01 PŮDORYS 1NP 1:100
• B-05 SO01 PŮDORYS 2NP 1:100
• B-06 SO01 PŮDORYS 1PP 1:100
• B-07 SO02 PŮDORYS 1NP 1:100
• B-08 SO01 ŘEZY A-A, B-B, C-C 1:100
• B-09 SO02 ŘEZY A´-A´, B´-B´, C´-C´ 1:100
• B-10 SO01 VÝKRES ZÁKLADŮ 1:100
• B-11 SO02 VÝKRES ZÁKLADŮ 1:100
• B-12 SO01 VÝKRES STROPU 1:100
• B-13 SO01 VÝKRES STŘECHY 1:100
• B-14 SO02 VÝKRES STŘECHY 1:100
• B-15 SO01 VÝKRES KROVU 1:100
• B-16 SO01 SEVEROZÁPADNÍ POHLED 1:100
• B-17 SO01 SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 1:100
• B-18 SO01 JIHOZÁPADNÍ POHLED 1:100
• B-19 SO01 JIHOVÝCHODNÍ POHLED 1:100
• B-20 SO01 JIHOZÁPADNÍ POHLED 1:100
• B-21 SO01 SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 1:100
• B-22 SO02 POHLEDY 1:100

• Složka C – Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby
• C-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA
• C-02 SITUACE 1:200
• C-03 SO01 PŮDORYS 1NP 1:50
• C-04 SO01 ŘEZ A-A 1:50
• C-05 SO01 SEVEROZÁPADNÍ POHLED 1:50
• C-06 SO01 SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 1:50
• C-07 SO01 JIHOZÁPADNÍ POHLED 1:50
• C-08 SO01 JIHOVÝCHODNÍ POHLED 1:50
• C-09 DETAIL A 1:5
• C-10 DETAIL B 1:5
• výpis výrobků
• výpis skladeb

• Složka D – Architektonický detail
• D-01 Architektonický detail ocelového schodiště
• Prezentační plakát
• Foto modelu



• Volné přílohy
• Výchozí architektonická studie A3
• Model architektonického detailu
• CD s elektronickou podobou VŠKP



 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
 FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Vedoucí práce Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 

Autor práce Tomáš Vrtek 

  

Škola Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta Stavební 

Ústav Ústav architektury 

Studijní obor 3501R012 Architektura pozemních staveb 

Studijní 

program 
B3501  Architektura pozemních staveb 

  

Název práce 
Obnova bývalé prádelny pod hradem Veveří pro účely enviromentálních 

aktivit 

Název práce v 

anglickém 

jazyce 

The Reconstruction of the Late Laundry under the Veveří Castle for the 

Environmental Use 

Typ práce Bakalářská práce 

Přidělovaný 

titul 
Bc. 

Jazyk práce Čeština 

Datový formát 

elektronické 

verze   
 

  

Anotace práce Cílem bakalářské práce bylo navržení obnovy objektu bývalé hradní 

prádelny hradu Veveří, při ulici Rakovecká v městské části Brno-Bystrc. 

Záměr k obnově vzešel od současných majitelů a spočíval v návrhu nového 

programu využití s environmentální tématikou a poté samotné rekonstrukce 

objektu. Navržen byl objekt s rekreačním ubytováním se specializovanými 

dílnami zaměřenými převážně na výuku a provozování tradičních řemesel. 

Vzhledem k špatnému technickému stavu objektu a novému plánovanému 

využití bylo nutno odstranit a navrhnout nový krov a stropní konstrukce. Do 

vnitřního dvoru objektu byla navržena prosklená vestavba sloužící jako 

hlavní komunikace. V těsné blízkosti původní budovy byl navržen dům 

správce, který je částečně zasazen ve svahu, dále nové zpevněné plochy k 

pracovním a rekreačním účelům a bude sanován původní rybník. 
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jazyce 

The goal of the bachelor thesis lied in designing a reconstrucion of the late 

Laundry under the Veveří castle, located at Rakovecká street, Brno-Bystrc. 

The intention of reconstrucion came from the current owners and had two 



parts. First part was coming up with new funcion – primarily educational 

and with focus on environmental topics. Second goal was to design the 

reconstrucion itself. Designed solution consists of two main functions – 

recreational habitation units and workshops specilized on teaching of 

traditional crafts. Because of really bad technical condition of the building 

and its new projected use, it was necessary to remove and re-desing new 

roof and ceilling constructions. New glass-facade extension was designed in 

the court and serves as main circulation area. New, embedded in the slope, 

building for the manager and variety of new paved areas were designed in 

close distance. The remediation of nearby pond was proposed as well. 
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