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Abstrakt 

Návrh polyfunkčního objektu na Kraví hoře v Brně řeší novostavbu s funkcí sportovně – rekreační 

(lezecké centrum, skautská klubovna) a společenskou (restaurace). Stavba je navržena jako 

jednopodlažní objekt. Nosnou konstrukci objektu tvoří dřevěný skeletový systém. Lezecká stěna má 

nosnou konstrukci z dřevěného rámu v kombinaci s monolitickou železobetonovou stěnou.  

Klíčová slova 

Polyfunkční objekt, Kraví hora, Brno, Veveří, restaurace (kavárna), lezecké centrum, skautská 

klubovna, sportovně - rekreační funkce, dřevostavba, dřevěný skeletový systém, výhled na Brno 

Abstract 

The multifunctional edifice in Kraví hora, Brno, Veveří is designed as a new building with sports-

recreational function (a climbing center, a scout club room). It also has a social function (a restaurant). 

The building is designed as single-storey house. Load-bearing construction of the building is formed 

by a wooden skeleton system. The climbing wall has a wooden load-bearing construction combined 

with a monolithic reinforced concrete wall. 

Keywords 

Poly – functional building, Kravi hora, Brno, Veveri, restaurant, climbing center, scout club room, 

sports – recreational function, wooden building, wooden skeleton systém, view of Brno 
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e) Prohlášení autora o původnosti práce 

f) Poděkování  

g) Obsah  

h) Úvod 

i) Vlastní text práce: Technická zpráva: Průvodní zpráva, Souhrnná technická zpráva 

j) Závěr 

k) Seznam použitých zdrojů 

l) Seznam použitých zkratek a symbolů 

m) Seznam příloh: 

 Složka B – Konstrukční studie 

 Složka C – Stavební část projektové dokumentace pro PS 
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Volné přílohy: 
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 CD s dokumentací 
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Úvod: 

Tématem mé bakalářské práce bylo vytvořit novostavbu polyfunkčního objektu na Kraví hoře v Brně – Veveří. 

Projekt si klade za cíl řešit objekt v optimálním vztahu funkce – forma. Zvolená náplň objektu bude přínosem 

pro sportovně rekreační areál na Kraví hoře. Objekt je navržen s přizpůsobením pro bezbariérový pohyb osob 

s omezenou schopností pohybu.  
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MORAVSKÝ KRUMLOV, OBNOVA BÝVALÉHO SOUDU A 

ŠATLAVY NA KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM 

 

 

 

 

Identifikační údaje stavby:  

Název stavby:   Polyfunkční objekt 

Místo stavby:  Rybkova 948/23, Brno – Veveří 602 00 

   Katastrální území Veveří (okres Brno – město), p. č.: 741 

 

Hlavní projektant: 

Denisa Šlesingrová  

Studentka Fakulty stavební VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb  

 

Vedoucí bakalářské práce: 

Prof. Ing. Arch. Šindlar Jiljí, CSc. 

 

Vedoucí stavebně technické části:  

Ing. Pěnčík Jan, Ph. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2014  
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A/1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A/1.1. ÚDAJE O STAVBĚ  

 

a) Název stavby:   Polyfunkční objekt  

b) Místo stavby:   Rybkova 948/23, Brno – Veveří 602 00 

    Katastrální území Veveří (okres Brno – město), p. č.: 741 

c) Předmět dokumentace:  Návrh novostavby polyfunkčního objektu na řešeném      

 pozemku  

 

A/1.2. ÚDAJE O ŽADATELI  

 
Jedná se o ideovou studii s dokumentací pro stavební povolení a k provádění stavby bez určení 

stavebníka. Projekt je bakalářskou prací.  

 

A/1.3.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 

Denisa Šlesingrová, Hřbitovní 90/2, Vyškov 682 01 

Studentka Fakulty stavební VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb 

 
Vedoucí bakalářské práce:  

Prof. Ing. Arch. Šindlar Jiljí, CSc. 

 

Vedoucí stavebně technické části práce: 

Ing. Pěnčík Jan, Ph. D. 

 

A/2.   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

 

- Prohlídka a zaměření pozemku + fotodokumentace 

- Ateliérová práce „AG33 – Veřejné stavby, Polyfunkční objekt v Brně“ 

 

A/3. ÚDAJE O ÚZEMÍ  
 

a) Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území: 

Projekt je řešen na pozemku p. č. 741 v katastrálním území Veveří (okres Brno – město). 

Řešené území je vymezeno ulicemi Rybkova a Kraví Hora. Na pozemku se nachází stávající 

objekt Autoservisu Richard s. r. o. Součástí pozemku je nezastavěné nádvoří. Pozemek je ve 

vlastnictví města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67 Brno 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Objekt je v současné době využíván jako autoservis. V rámci nového řešení bude zbourán. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

Dle platného územního plánu města se řešené pozemky a stavby nenachází v městské 

památkové zóně. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech: 

Střecha bude odvodněna svody do jednotné kanalizace 
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e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 

Projekt respektuje platný územní plán a s nimi dané regulace.  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Obecné požadavky stanovené v 501/2006 Sb. jsou splněny. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Dokumentace splňuje veškerá požadavky dotčených orgánů.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení.  

Na projekt a řešené pozemky v rámci projektu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení.  

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

V rámci projektu budou napojeny nové inženýrské sítě. Bude provedena demolice stávajícího 

objektu a přilehlých garáží a budou vytvořeny nové parkovací plochy. Proběhne rekonstrukce 

vjezdu a uvnitř areálu budou vytvořeny nové zpevněné plochy (hřiště, chodníky). 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle katastru nemovitostí)  

 

Řešené pozemky: 

741 zastavěná plocha a nádvoří  

Město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67, 

Brno 

 

740         zastavěná plocha a nádvoří  

Město Brno    Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67, 

Brno 

     

Sousední pozemky:  

724/7 ostatní plocha    

Město Brno    Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67, 

Brno 

 

725/1 ostatní plocha    

Město Brno    Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67, 

Brno   

 

739/1 ostatní plocha    

Město Brno   Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67, 

Brno    

 

A/4 ÚDAJE O STAVBĚ  
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

Jedná se o novostavbu polyfunkčního objektu. V rámci projektu bude provedena demolice 

stávajícího a stavbu nového objektu.  

 

b) Účel užívání stavby: 

Po výstavbě bude objekt sloužit jako polyfunkční zařízení nabízející služby (restaurace) a 

volnočasové aktivity (lezecké centrum, skautská klubovna).  
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c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 

Dle územního plánu nejsou stávající objekty vedeny jako kulturní památka. Pozemek se 

nenachází v městské památkové zóně.  

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

Projekt splňuje obecné požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Stavba je 

řešena jako bezbariérová. Bezbariérový vstup do objektu je umístěn ze severní i z východní 

strany. Veškeré dveře jsou řešené jako bezprahové nebo s prahem o velikosti max. 20mm. 

V každé funkční sekci objektu jsou umístěny bezbariérové WC kabiny. Veškeré skleněné 

výplně jsou doplněny o skleněné terče v podobě čoček průměru 50mm a nalepené čirým 

lepidlem na skleněné plochy ve výšce 1200 a 1600mm nad úrovní podlahy v osových 

rozestupech 150mm.  

 

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

předpisů:  

Požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektu. Projektová dokumentace splňuje 

všechny požadavky dotčených orgánů a požadavky plynoucí z jiných závazných právních 

předpisů.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Na projekt a budovy v rámci projektu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení.  

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): 

 

Zastavěná plocha: 1 424 m
2 

Obestavěný prostor: 7 533 m
3 

Užitná plocha: 1 310 m
2 

 

Počet uživatelů: 

Předpokládaný počet zaměstnanců 

Restaurace:   4 

Lezecké centrum:  3 

Skautská klubovna:  0 

Technický personál:  2 

Celkem cca:   9 osob 

 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.): 

- Potřeby a spotřeby médií budou řešeny v jednotlivých částech dokumentací profesí. Pro VZT 

a klimatizační jednotky, kotle a další zařízení jsou připraveny prostory technických místností. 

Hlavní složkou odběru el. proudu bude osvětlení a jednotlivé technologie (VZT, 

klimatizace,…). 

- Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťová voda ze střechy bude odváděna do vsakovacích 

jímek.  
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- Celkové produkované druhy odpadů a emisí: V budově nebude vznikat nebezpečný odpad. 

Běžný odpad bude roztříděn. Tříděný a směsný odpad bude pravidelně vynášen do 

kontejnerů, odkud bude odvážen pověřenou firmou. Samostatné odpadové hospodářství řeší 

provoz restaurace. Odpadní nádoby budou umístěny v prostoru tomu určeném a odtud bude 

vyvážen pověřenou firmou.  

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby členění na etapy): 

Pro realizaci stavby jsou nezbytné příznivé investiční a ekonomické podmínky jako je 

například spoluúčast soukromého investora.  

 

k) Orientační náklady stavby: 

Hrubé orientační náklady stavby byly stanoveny dle THU programem Build – Power 

společnosti RTS na 28 000 000 Kč.  

 

A/5   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 

SO 01 – Objekt restaurace 

SO 02 – Objekt lezecká stěna 

SO 03 – Objekt skautská klubovna   
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B/ SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

BRNO, POLYFUNKČNÍ OBJEKT NA KRAVÁ HOŘE 
 
 
 
 
Identifikační údaje stavby:  
Název stavby:   Polyfunkční objekt na Kravá hoře 

Místo stavby:  Rybkova 948/23, 602 00 Brno – Veveří 

   Katastrání území Veveří (okres Brno – město), p. č.:741 

 

 

Hlavní projektant: 
Denisa Šlesingrová  
Studentka Fakulty stavební VUT v Brně, obor Architektura pozemních staveb 
 

Vedoucí bakalářské práce: 

Prof. Ing. arch. Šindlar Jiljí, CSc 
 
Vedoucí stavebně technické části:  
Ing. Pěnčík Jan Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, leden 2014 
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B/1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Projekt je řešen na pozemku p. č. 741 v katastrálním území Veveří (okres Brno – město). 

Řešené území je vymezeno ulicemi Rybkova a Kraví Hora. Na pozemku se nachází 

stávající objekt Autoservisu Richard s. r. o. Součástí pozemku je nezastavěné nádvoří. 

Pozemek je ve vlastnictví města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 601 67 

Brno. Parcela je vedena v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří.  

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
- Prohlídka a zaměření objektů + fotodokumentace 

- Ateliérová práce „AG33 – Veřejné stavby, Polyfunkční objekt v Brně“ 

  
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekty a pozemek se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. Řešený 

objekt se nenachází v městské památkové zóně.  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému či poddolovaného území 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém či na poddolovaném území. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území.  

Řešený objekt nebude mít negativní dopad na okolní stavby či pozemky. Současný areál je 

v nevyhovujícím technickém stavu a z hlediska funkce neodpovídá urbanistickému 

umístění. Stávající objekty budou zbourány, dojde k zatraktivnění místa, aktivnímu 

využívání obyvateli města a okolí. Místo se nachází ve sportovně – rekreační části města 

Brna, proto bude svojí funkční náplní lépe zapadat do daného kontextu. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení křovin 

V rámci stavebních prací, budou zbourány stávající objekty, včetně základových 

konstrukcí. Demolice bude probíhat pomocí mechanizace. Při bourání budou dodrženy 

zásady bezpečnosti práce. Na dvoře bude provedeno odstranění náletové zeleně.  

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Řešený záměr nepočítá se záborem ploch ZPF nebo ploch určených k plnění funkce lesa. 

 
h) Územně technické podmínky (napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

V rámci novostavby budou provedeny nové přípojky jednotlivých inženýrských sítí. Nové  

přípojky budou prováděny ve výkopu a předpokládá se zábor veřejného prostranství a 

veřejné komunikace na ul. Rybkova. Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno 

stávajícím rekonstruovaným vjezdem do dvora areálu. Bude provedena nová vozovka, 

včetně nových parkovacích ploch a napojení na ulici Rybkova.   

 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Věcné a časové vazby jsou podmíněny investiční a ekonomickou situací investora. Projekt 

není rozdělen na jednotlivé stavební a časové etapy. V rámci nové výstavby přípojek bude 

nezbytné provést zábor prostoru na ulici Rybkova pro výkopy nových přípojek.  
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B/2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B/2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

a) Funkční náplň stavby: 

Po výstavě bude objekt sloužit jako polyfunkční zařízení nabízející služby (restaurace), 

volnočasové aktivity (lezecké centrum, skautská klubovna).  

 

b) Základní kapacity funkčních jednotek: 

Počet uživatelů: 

Předpokládaný počet zaměstnanců 

Restaurace:   4 

Lezecké centrum:  3 

Skautská klubovna:  0 

Technický personál:  2 

Celkem cca:   9 osob 

 

Počet návštěvníků je dle hrubého odhadu 20/hod. Intenzita provozu je závislá zejména na 

čase a ročním období. Největší intenzity se předpokládají v odpoledních hodinách mezi 

14:00 - 22:00.  

 

c) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí a způsob nakládání s nimi:  

V budově nebude vznikat nebezpečný odpad. Běžný odpad bude roztříděn. Tříděný a 

směsný odpad bude pravidelně vynášen do kontejnerů, odkud bude odvážen pověřenou 

firmou. Samostatné odpadové hospodářství řeší provoz restaurace. Odpadní nádoby 

budou umístěny v prostoru tomu určeném a odtud bude vyvážen pověřenou firmou. 

 

B/2.2.   CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) Urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projekt splňuje veškeré územní regulace obsažené v platném územním plánu města. 
Architektonické řešení respektuje okolní nízkopodlažní zástavbu. Základní myšlenkou bylo 
řešit objekty v optimálním vztahu funkce a forma. V areálu se vyskytují dvě formy odlišující 
se výškovou úrovní. Jednopodlažní jsou prostory vstupní haly, zázemí lezecké stěny, 
restaurace a skautské klubovny. Nejvyšší dominantní formu tvoří lezecká stěna.  
  

b) Architektonické- kompozice tvarového řešení, materiálové, barevné řešení 

Polyfunkční objekt je řešen jako volně stojící novostavba s napojením na inženýrské sítě. 

Objekt je řešen půdorysem ve tvaru L. Má jedno nadzemní podlaží a střecha je rovná, 

vegetační.  

 Fasáda je celá tvořena obkladem z modřínového dřeva. K prosvětlení prostoru 

uvnitř složí velký počet prosklených otvorů. Část u lezecké stěny je tvořena skleněnou 

fasádou (systém Reyners). 

 Příčky v interiéru budou ze sádrokartonu s malbou. Obložení stěn 

velkoformátovým obkladem bude provedeno na toaletách, šatnách, ve sprchách a všude 

tam, kde se předpokládá mokrý provoz. Plochy lezecké stěny budou vytvořeny odbornou 

firmou – DOBY constep. s. r. o. Ve vstupním prostoru je skleněná stěna umožňující 

průhled na lezeckou stěnu.  

Specifikace podlahových ploch je popsána na výkresové části dokumentace. 

Veškeré vnitřní výplně otvorů v interiéru (dveře) jsou řešeny jako dřevěně do dřevěné 

rámové zárubně, kromě otvorů oddělující jednotlivé požární úseky nebo požární únikové 
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cesty. Tyto výplně otvorů jsou řešeny z Al. Veškeré prvky a použité materiály jsou 

navrženy tak, aby veškeré veřejné prostory (chodby, veřejné prostranství) byly opticky 

sjednocené a utvářely jednotný celek, ze kterého se vstupuje do jednotlivých, prostorů 

nabízející služby, informace, volnočasové aktivity a tyto jednotlivé prostory jsou pro dané 

účely přizpůsobeny.  

Veškeré klempířské prvky jsou provedeny z TiZn.  

Strop nad 1. NP je řešen z dřevěných trámků uložených na dřevěném skeletu (na 

průvlacích) se záklopem z OSB desek. V rámci protipožárních opatření bude strop opatřen 

SDK protipožárním podhledem na přímý závěs.  

   

B/2.3.   DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 
 

Hlavním vstupem ze severní strany se vchází do vstupní haly s recepcí. Naproti vstupu je 

prosklený výhled, kterým lze sledovat dění na horolezecké stěně. Ze vstupní haly se dále prochází 

na jednu stranu do kavárny a na druhou do šaten. Z šaten je vchod na lezeckou stěnu – venkovní i 

vnitřní část a do zázemí pro zaměstnance. 

 Restaurace – Vstup rozděluje kavárnu na dvě pomyslné části. V první se nachází 

hygienické zázemí pro návštěvníky, a prostory potřebné pro provoz a druhá slouží k pobytu hostů. 

Posezení v kavárně je orientované tak, aby měli zákazníci výhled na panoráma Brna. Za barovým 

pultem se nachází ofis, kuchyň, navážení zboží a vstup a zázemí pro personál. 

  Do skautské klubovny vedou dva samostatné vstupy. Na širokou chodbu, která může 

sloužit jako výstavní prostor, navazují jednotlivé klubovny, dílny, společná místnost, sklad a 

hygienické zázemí pro skauty. 

 

B/2.4.   BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Projekt splňuje obecné požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb plynoucí 

z vyhlášky MMR 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání stavby. Dále budou všechny pochozí povrchy splňovat požadavky na skluznost v 4.17.3 dle 

ČSN 73 4505.  

Stavba je řešena jako bezbariérová. Bezbariérové vstupy jsou řešeny v návaznosti na 

přilehlou pergolu, která se nachází na severní a severo - západní fasádě. 

 Veškeré dveře jsou řešené jako bezprahové, nebo s prahem o velikosti max.20mm. 

V každé části určené pro veřejnost jsou umístěny bezbariérové WC kabiny.  

Veškeré skleněné výplně jsou doplněny o skleněné terče v podobě čoček průměru 50mm a 

nalepené čirým lepidlem na skleněné plochy ve výšce 1200 a 1600mm nad úrovní podlahy 

v osových rozestupech 150mm. 

 
B/2.5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Bezpečnosti zdraví při provozu a užívání bude zajištěno dodržováním platných norem a předpisů. 

Objekt bude využíván dle provozního řádu a k účelu, pro který byl navržen.  

 

B/2.6.  ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 
Stavební řešení:  

Objekt je řešen je dřevostavba. Objekt má jedno nadzemní podlaží, je nepodsklepen. Nosnou 

konstrukci tvoří dřevěný skelet. Obvodové zdi jsou navrženy jako  kombinace dřevěného skeletu a 

trámků, vyplněny tepelnou izolací – minerální vlnou. Střecha je rovná, vegetační. Základy jsou 

tvořeny po obvodě základovými pasy a pod skeletovými sloupy základovými patkami.  
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Konstrukční řešení:  

Sravba je rozdělena na jednotlivé funkční části SO 01, SO 02, SO 03. Kvůli různým výškám budou 

objekty SO 01, SO 03 oddilatovány od objektu SO 02.  

Objekt je řešen jako dřevostavba. Nosný systém je navržen jako skeletový s příčným uložením 

stropních konstrukcí, které jsou tvořeny dřevěnými trámky uloženými na nosných průvlacích 

dřevěného skeletu. Střecha je rovná, vegetační. Základy jsou tvořeny po obvodě základovými pasy 

a pod skeletovými sloupy základovými patkami.  

 

Zemní práce: V místě stavby bude sejmuta ornice do hloubky 30cm v celé ploše. Ornice bude 

naložena na nákladní vůz a odvezena na skládku. Poté se provedou výkopy pro nové základové 

konstrukce (patky, pasy). Zemina bude uskladněna na pozemku dvora a bude využita pro zásyp a 

vyrovnání terénu. Výkopy se provedou do hloubky stanovené ve výkresové části dokumentace. 

Výkopy pro patky a pasy budou vysvahovány. Další výkopové práce se předpokládají v rámci 

realizace nových přípojek inženýrských sítí. Bude proveden výkop v rýze kolem obvodové stěny 

objektu až po základvou spáru. Výkop bude svahován a bude sloužit pro uložení drenáže. Zásypy 

výkopů budou hutněny po vrstvách.  

 

Založení objektu: Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy, patkami a základovou 

deskou. 

Základové pasy pod SO – 01 a SO - 03 jsou z betonu C 16/20. Základové pasy pod SO – 02 jsou 

z betonu C 16/20 + výztuž R10216. Tl. Pasu je 600mm a hloubka pasu 720mm.  

Základové patky jsou z betonu C 16/20: jsou umístěny pod nosné skeletové sloupy objektu. 

Půdorysný tvar patky je čtvercový. Rozměry patky jsou 600x600x720mm. 

Základová deska je řešena z betonu C 16/20 + výztuž z kari sítě.  

 

Svislé konstrukce:  

Svislé nosné konstrukce SO – 1, SO - 03 jsou tvořeny dřevěnými skeletovými sloupy – 

200/200/2950mm ze smrkového lepeného dřeva C24.  

 Obvodové zdi jsou navrženy jako  kombinace dřevěného skeletu a trámků, vyplněny 

tepelnou izolací – minerální vlnou v celkové tloušťce 445mm. 

 Svislé nenosné konstrukce tvoří SDK W112 příčky tl. 100 – 200mm. 

Svislé nosné konstrukce lezecké stěny SO – 02 tvoří kombinace dřevěného rámu s monolitickou 

železobetonovou stěnou. Rozměr jednotlivých svislých sloupů rámu je 500/240/15400mm. 

 

Vodorovné konstrukce: Vodorovné konstrukce jsou tvořeny dřevěnými trámky uloženými na 

nosných průvlacích dřevěného skeletu. Trámy jsou zaklopeny OSB deskami. SDK podhledy budou 

použity v místnostech dle výkresové dokumentace. Jsou tvořeny SDK deskami tl. 12,5mm a 

15mm. Nosný Al. Rám bude zavěšen pomocí přímého závěsu do stropní konstrukce. 

  

Střešní konstrukce: Střecha je vegetační, rovná. Na nosné konstrukci stropu bude záklop z OSB 

desek, na něj bude ze spodní strany připevněna parotěsná fólie. Nad záklopem bude tepelná 

izolace z minerální vlny  tl. 200mm a spádový klín XPS o min. tl. 50 - 200mm se sklonem 2 – 11%. 

Poté bude provedena hydroizolace asfaltovými pásy. Nad hydroizolací bude souvrství vegetační 

střechy.  

 

Úprava vnitřních povrchů: SDK příčky budou opatřeny stěrkou a poté budou natřeny základní 

barvou Primalex polar. Obklady budou provedeny na toaletách, hygienických zařízeních, ve 

sprchách a v provozech, kde se předpokládá vlhký provoz viz výkresová dokumentace. Obklady 

budou kladeny pomocí terčů do lepidla a budou ukončeny vždy rohovou nebo ukončující al. Lištou. 

Spárování bude prováděno bílou hydroizolační hmotou. 

Sloupy dřevěného skeletu budou z lepeného konstrukčního dřeva a budou mořeny Luxol 

impregnant – bezbarvý.  
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Úprava vnějších povrchů: Vnější povrchy jsou tvořeny dřevěným modřínovým obkladem. Do 

výšky 150mm nad ÚT bude po celé obvodové stěně provedena izolace z XPS, na ní sanační 

omítka chránící konstrukci proti případné vzlínající vlhkosti.  

 

Podlahy: Restaurace, komunikační a vstupní prostory budou opatřeny velkoformátovou 

keramickou dlažbou. Podlahy lezecké stěny, kanceláře a skautské klubovny budou opatřeny 

marmoleem. Prostory s předpokládanou zvýšenou vlhkostí či morkým provozem budou opatřeny 

keramickou dlažbou. Veškeré podlahy budou opatřeny v místě napojení na stěnu soklem.  

 

 

Výplně otvorů: Veškeré  výplně otvorů na fasádě objektu budou dřevěné z modřínu. Okna  

z EUROprofilu.  

Veškeré vnitřní výplně otvorů (dveře) budou dřevěné vč. Rámové, dřevěné zárubně.  

 

B/2.7.  TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 

V objektu se nacházívdvě technické místnosti, kde jsou umístěny strojovny vzduchotechniky a 

kotle plynové, kondenzační pro ohřev teplé vody. Dále není řešeno v rámci bakalářské práce.  

 

Technické zařízení budov  

Kanalizace splašková: od umyvadel vedou připojovací potrubí k odpadním v předstěnách nebo 

v rýhách stěn. Odpadní potrubí je vedeno v podlaze. WC mísy a výlevky jsou umístěny tak aby byl 

zajištěn bezproblémový přístup k odpadnímu potrubí. Svodné potrubí je vedeno pod podkladním 

betonem a dále mimo budovu pokračuje jako přípojka do veřejného kanalizačního řadu.  

 

Dešťová kanalizace: objekty jsou odvodněny pomocí vnitřních svodů a svedeny odpadním 

potrubím do vsakovacích jímek. Klempířské výrobky na střeše budou z TiZn.  

Na všechny přípojky a rozvody jednotlivých medií budou zpracovány samostatné projekty.   

 

B/2.8.  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje jimi stanovené požadavky. Zejména to 

jsou: zachování únosnosti a stability konstrukce po normou stanovenou dobu, umožnění evakuace 

osob a zvířat, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení požáru na sousední 

stavbu, umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

Požární bezpečnost stavby bude podrobně řešena v samostatné části dokumentace. V této fázi 

projektu neřešeno. 

 

B/2.9.  ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
stavba je navržena dle platných norem a předpisů, zejména pak ČSN 73 0540-2. Obvodové 

konstrukce vyhovují požadovanými i doporučeným hodnotám, obálka budovy je třídy B – úsporná. 

Dále stavba splňuje požadavky stanovené v §6 406/2000 Sb. a 148/2007 Sb.  

 

Tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí  

 Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí: 

  Střecha:   U = 0,16 W/m
2
K 

  Obvodová stěna:  U = 0,13 W/m
2
K 

Okna:    U = 0,8 W/m
2
K 
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B/2.10.  HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ 

A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ.  
 
Stavba splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu 137/1998 Sb. 

a 502/2006 Sb. resp. 502/2006 Sb. tedy vyhláškou, kterou se mění vyhláška 

o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba je v souladu s veškerými závaznými 

normami ČSN a s platnou legislativou. 

 

B/2.11.  ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 
VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ. 

 
Stavba se nenachází na poddolovaném území. Nebyla prokázána seizmická aktivita či bludné 

proudy. V rámci radonového průzkumu nebylo zjištěno vysoké pronikání radonu. Ochrana před 

radonem bude zajištěna hydroizolací.  

 

B/3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Objekt bude napojen na všechny inženýrské sítě kromě plynu. Pro napojení na inženýrské sítě 

budou vypracovány samostatné projekty přípojek a vnitřních rozvodů. 

 

B/4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

a) Popis dopravního řešení:  
Pěší přístup do objektu je možný z ulice Rybkova. (bezbariérový). Pozemek se nachází 
v blízkosti areálu fakulty stavební VUT. Zde se nachází zastávka Rybkova městské 
hromadné dopravy. K areálu vede příjezdová komunikace pro automobilovou dopravu.  
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  
Pozemek je napojen vjezdem na ulici Rybkova. Tento vjezd bude rekonstruován. Bude 
provedeno nové spádování, odvodnění zpevněné plochy a nová povrchová úprava. Bude 
zde umístěna značka pěší zóny. Tento vjezd bude sloužit pro obsluhu i návštěvníky 
polyfunkčního centra (zásobování, popeláři,…). 

c) Doprava v klidu:   
Pro polyfunkční centrum budou vytvořeny nová parkovací stání vedle areálu. Součástí 
ideové studie byl i návrh nového parkoviště na ulici Rybkova.  

 
B/5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
Po skončení stavebních prací budou provedeny výškové a terénní úpravy kolem objektu. Součástí 

ideové studie byl i návrh řešení nezastavěných ploch areálu.  

 

B/6. POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
V budově nebudou instalovány technologie, které by ovlivňovaly kvalitu okolního ovzduší. 

Instalovaná zařízení: 2 elektro kotle. Případné změny kvality ovzduší budou dány celkovým 

vývojem a zhušťováním dopravy v okolí stavby než realizací a provozem stavby samotné. 

Centrum nebude překračovat mezní hodnoty hluku stanovené v nařízení vlády 

272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Vzduchotechnická jednotka je umístěna uvnitř budovy v technické místnosti, do 

venkovního prostředí vedou pouze vyústky pro výdech a sání vzduchu. Stavba nebude mít 

zásadní vliv na hlukové poměry ve svém okolí. I nadále bude hlavním zdrojem hluku 

doprava na okolních komunikacích (městská hromadná doprava). 

V navrhovaném objektu nebudou vznikat žádné zvláštní odpady, které by mohly ohrozit 

životní prostředí. V objektu bude vznikat přiměřené množství směsného a vytříděného 

odpadu, který bude úklidovou službou pravidelně vynášen do kontejnerů. Likvidace odpadu 

bude zajištěna odvozem směsného odpadu a vytříděného odpadu firmou, která zajišťuje 

odvoz odpadu v místě. 

Výstavba obejktu ani jeho provozování neohrozí okolní půdu průsakem ani jiným 

způsobem, nevyskytují se tam žádné technologie, které by mohly znečištění způsobit, 

kanalizace bude řádně provedena a napojena na venkovní kanalizaci. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu: 
Novostavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Na území katastru Veveří (okres Brno – město) se nenachází oblast chráněného území 
Natura 2000.  

 

B/7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Stavba svým umístěním a stavebně technickým řešením splňuje základní požadavky na ochranu 

obyvatelstva. Prostory skautské klubovny a lezeckého centra mohou být v případě nutnosti použity 

jako dočasné ubytování evakuovaných osob při živelných pohromách jako například povodně. 

V objektu není navržen a nenachází se prostory CO.  

 
 

B/8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Pozemek není v současné době napojen na inženýrské sítě.  

 
b) Odvodnění staveniště: 

Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí přirozeného vsaku. 

 
c) Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno stávajícím vjezdem do areálu z Rybkovy 
ulice. V rámci stavby bude tento vjezd opatřen dekontaminační zónou pro očištění vozidel 
stavby před vjezdem na veřejnou komunikaci.  
Pozemek není v současné době napojen na inženýrské sítě. Odvodnění staveniště bude 

řešeno pomocí přirozeného vsaku.  

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

V průběhu stavby se předpokládá zvýšená hlučnost a částečně i prašnost. Při výstavbě 

budou dodržovány místní vyhlášky. Pracovní doba při výstavbě bude dodržována od 7:00 - 

max 19:00. Při výstavbě se nepředpokládá zábor nebo omezení mimo pozemky investora.  

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

Stavební pozemek bude v průběhu výstavby chráněn staveništním oplocením ze 

strojového pletiva. Sklad materiálu a stavební techniky bude umístěn v objektu SO 03 

v uzamčeném skladu na lodě. Před započetím rekonstrukce budou na ploše dvora 

odstraněny veškeré náletové křoviny.  
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): 

Budou prováděny nové přípojky. Z toho důvodu budou muset být provedeny zábory na ulici 

Rybkova kvůli výkopům.   

 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

 
Specifikace odpadů: 

20 – Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

20 01  - Složky z odděleného sběru ( kromě odpadů uvedených v podskupině 15 

01) 

20 01 01 - Papír a lepenka ( 0 ) 

20 01 02 - Sklo ( 0 ) 

20 01 21  - Zářivka  a jiný odpad obsahující rtuť ( N ) 

20 02  - Odpady ze zahrad a parků( včetně biologického odpadu ) 

20 03  - Ostatní komunální odpady ( 0 ) 

20 03 01 - směsný komunální odpad ( 0 ) 

20 03 03  - uliční smetky ( 0 ) 

20 03 99  - Komunální odpady jinak blíže nespecifikované ( 0 ) 

15  – Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01   - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly ( 0 )  

15 01 02  - Plastové obaly ( 0 )  

15 01 04 - Kovové obaly ( 0 )  

 

Veškeré odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie: 0 - ostatní + 
komunální odpad, N - nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti. Odpady 
budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním 
listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Ze strany investora bude zajištění likvidace odpadů podchyceno smluvně. 

Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejneru na pozemku investora a likvidován v 
rámci centrálního svozu komunálního odpadu. 

Všechna umyvadla, dřezy a výlevky v objektu budou mít teplou i studenou vodu. 

Ve stavbě se na základě obhlídky stavby (i dle popisu v původní technické zprávě k stávajícímu 
objektu) nepředpokládá výskyt materiálů, obsahujících azbest. 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zeminy: 
Veškerá zemina vytěžena při provádění stavebních prací, budou použity na úpravu terénu, 

zásypy či terénní úpravy zahrady na pozemku investora.  

 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při výstavbě budou dodrženy všechny zásady ochrany životního prostředí. Veškeré 

odpady a manipulace s nimi bude prováděna dle příslušné kategorie: 0 - ostatní + 

komunální odpad, N - nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti. 

Odpady budou shromažďovány v odpovídajících sběrných nádobách a obalech 

označených identifikačním listem odpadu - zde bude uveden též postup v případě havárie. 

Ze strany investora bude zajištění likvidace odpadů podchyceno smluvně. 

Běžný komunální odpad bude shromažďován v kontejneru na pozemku investora a 

likvidován v rámci centrálního svozu komunálního odpadu. 
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Všechna umyvadla, dřezy a výlevky v objektu budou mít teplou i studenou vodu. 

Ve stavbě se na základě obhlídky stavby (i dle popisu v původní technické zprávě 

k stávajícímu objektu) nepředpokládá výskyt materiálů, obsahujících azbest. 

 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Při provádění musí dodavatel stavby provádět práce (podle projektu) způsobilými 

pracovníky dle §9 a 10 vyhl. ČÚBP č.324/90 Sb. a dodržovat všeobecně platné vyhlášky a 

technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů a konstrukcí. Musí dodržovat 

normy bezpečnosti práce při provádění staveb, uvedené v předpisech: 

Zákon č.262/2006 (ZP) a jeho ustanovení §101, odst. 3+4 písm.a+b) a odst. 5; včetně 

ustanovení §103 odst. 1 písm. g). 

NV č.361/2007 Sb. – ustanovení v §38, §44, §53, §54 + §55 

Zákon č.309/2006 Sb.-požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi – 

dodržení §3 odst. 1 písm.) až q). 

a dále zejména: dodržení vyhlášek  NV č.591/2006 Sb. a  NV  č.362 / 2005 Sb. včetně 

příloh, a to zejména níže citovaná ustanovení pro následující stavební práce: 

1. průzkum staveniště a vytyčení sítí dodržet čl.II.1. Přílohy č. 3 k  NV č.591/2006 Sb. 

2. výkopové práce dodržet §3 odst.1., a čl.III.-VII. přílohy č. 3 k NV č.591/2006 Sb. 

3. obsluhu strojů na staveništi    články I.-XV. Přílohy č.2 k  NV č.591/2006 Sb. 

6. skladování a manipulace s materiály  článku I.+VIII. Příl. č.3 k  NV č.591/2006 Sb.  

7. práce s nebezpečím pádu z výšky+do hloubky dle NV č.362/2005 Sb.  

8. práce na střeše  - dodržet články 1.-5.části VI., Přílohy  k  NV č.362/2005 Sb. 

9. POV a technologické postupy - dodržet čl.části I. Přílohy č.3 k  NV č.591/2006 Sb. 

10. betonářské práce  - dodržet čl.části IX. Přílohy č.3 k  NV č.591/2006 Sb. 

11. zednické práce   - dodržet čl.části X. Přílohy č.3 k  NV č.591/2006 Sb. 

12. montážní práce  - dodržet čl.části XI. Přílohy č.3 k  NV č.591/2006 Sb. 

13-elektromontážní práce dodržet požadavky v části II, body 1-3, Přílohy č. 1 k NV 

č.591/2006 Sb. (+§2) 

14-venkovní pracoviště - dodržet požadavky v části III, body 1-8, Přílohy č. 1 k NV 

č.591/2006 Sb. (§2) 

Speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, budou v průběhu stavby 

vykonávat pouze osoby způsobilé a oprávněné tyto činnosti provádět. Všichni zaměstnanci 

uživatele, pracující v těchto prostorách budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni. 

 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených osob: 

Během výstavby se nepočítá s pohybem osob se sníženou schopností pohybu či orientace 

po staveništi.  

 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Není řešeno.  

 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Není řešeno. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Pro realizaci stavby jsou nezbytné přízniví investiční a ekonomické podmínky jako je 

například spoluúčast soukromého investora.  

 
 

 
V Brně dne 04. 02. 2014     Vypracovala: Denisa Šlesingrová   



Závěr: 

Výsledkem mé práce je komplexní návrh novostavby polyfunkčního objektu v Brně. Přes 

veškeré technické, dispoziční a konstrukční požadavky nebyl prvotní koncept řešení 

v zásadě změněn, podařilo se jej zachovat až do finální podoby návrhu. 
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Anotace práce 

 

Návrh polyfunkčního objektu na Kraví hoře v Brně řeší novostavbu s funkcí 
sportovně – rekreační (lezecké centrum, skautská klubovna) a společenskou 
(restaurace). Budova se nachází na rovinatém terénu na vrcholku Kraví hory. 
Stavba je navržena jako jednopodlažní objekt s rovnou vegetační střechou 
s výjimkou lezecké stěny, která je vyšší a celému areálu dominuje. Nosnou 
konstrukci jednopodlažního objektu tvoří dřevěný skeletový systém. Lezecká stěna 
má nosnou konstrukci z dřevěného rámu v kombinaci s monolitickou 
železobetonovou stěnou.  

 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

 
The multifunctional edifice in Kraví hora, Brno, Veveří is designed as a new 
building with sports-recreational function (a climbing center, a scout club room). It 
also has a social function (a restaurant). 
The building is situated in a flat lanscape on the top of Kraví hora. The building is 
designed as single-storey house with a flat, vegetation roof, except of the climbing 
wall, which is higher and it`s a dominant feature of the whole compound. Load-
bearing construction of the building is formed by a wooden skeleton system. The 
climbing wall has a wooden load-bearing construction combined with a monolithic 



reinforced concrete wall. 

 

Klíčová slova Polyfunkční objekt, Kraví hora, Brno, Veveří, restaurace (kavárna), lezecké 
centrum, skautská klubovna, sportovně - rekreační funkce, dřevostavba, dřevěný 
skeletový systém, výhled na Brno 
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FORMY VŠKP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou 

listinnou formou. 

  

  

V Brně dne 2.2.2014 

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Denisa Šlesingrová  




