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          Abstrakt  
Polyfunkční budova zaměřená na ekologii a vzdělávání. Stavba je situována v rekreační městské 
oblasti v Brně na Kraví hoře. Pozemek se nachází ve svahu s výhledem na centrum města.  
Přesné umístění objektu na parcele respektuje přírodní podmínky. Ze severní strany je stavba 
částečně zapuštěna do terénu, což plní jednak ochrannou funkci, ale také pomáhá harmonickému 
zapojení stavby do okolí. Jižní a východní strana je otevřená kvůli solárním ziskům. Použití 
materiálů respektuje stejný princip. Betonová zeď s kamennou předstěnou z gabionových košů na 
chladné straně a otevřená dřevěná konstrukce s prosklenými plochami na straně druhé.  
Plochá zelená střecha je přístupná a nabízí velmi pěkný výhled. Budova a terén vytváří na severní 
části parcely chráněné místo pro venkovní amfiteátr. Zázemí amfiteátru je zahrnuto v budově.  

  
Klí čová slova 
polyfunkční dům, architektura, ekologická stavba, plochá zelená střecha, venkovní amfiteátr, 
rámová konstrukce, dřevěné lepené vazníky, železobeton, zapuštění do terénu, solární zisky  
  
  
  
Abstract 
Poly-functional building focused on ecology and education. It is situated in recreational place in 
Brno, Kravi hora. On the side of the hill with great view for the city centre.  
The exact location of the object at the plot respect natural conditions. So it is partly covered under 
ground which works like protection from the north side and creates harmony with the place. The 
south and east sides are wide open for solar profits. Use of materials respect this as well. Concrete 
wall covered with stone at the cool side and on the other side opened wooden construction and 
glass.  
The flat green roof is accessible with perfect view. The building and terrain creates by its northern 
side protected place for the outdoor amphitheatre with technical support included in the building.  
  
Keywords 
multi-functional building, architecture, ecological building, green flat roof, an outdoor 
amphitheater, frame construction, wooden laminated trussers, reinforced concrete, partly covered in 
the ground, solar profit  
… 
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Úvod  
 
Tématem bakalářského projektu je polyfunkční dům na Kraví hoře. Objekt je navržen pro 
všestranné využití, především jde o volnočasové ekologické centrum  s pronajímatelnými prostory i 
pro firemní klientelu.   

Zahrnuje multifunkční pronajímatelný sál, kavárnu, prostory pro kurzy a zájmovou činnost dětí i 
dospělých, malý sál pro pohybové aktivity a zázemí pro poradenství a administrativu. K objektu 
patří venkovní amfiteátr sloužící jako letní kino, venkovní divadlo, prostor pro koncerty pod širým 
nebem a další. Pro zvučení, promítání a světelnou techniku slouží společná promítací místnost jako 
pro sál.   

V práci jsem se zaměřila na ekologické pojetí stavby jako takové počínaje náplní objektu a jeho 
provozní schopnosti, co největší univerzality, která nijak neomezuje uživatele až po poslání objektu, 
kterým má být ekologická osvěta. Snažila jsem se uplatňovat přednostně přirozená řešení před 
náročnou technologii.  
Výsledkem práce by měl být úsporný, pokorný a funkční objekt.  
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
Stavba:     Ekologický dům na Kraví hoře 

Účel stavby:     víceúčelové vzdělávací centrum, kanceláře 

Místo stavby:     č.p.741, 740/1-7,721, katastrální území Veveří, Brno  

Dotčené a sousední pozemky :  739/1,724/7, 725 , k.ú.Veveří 

Vlastnické pom ěry:     stavebník je vlastníkem pozemku 

Stavebník:      Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
196/1,       Brno  

Projektant:      Tereza Marková, Kamenná 37, 675 03 Budišov 

 

Základní charakteristika stavby a její ú čel:  

Ekologický dům je polyfunkční stavbou s vzdělávací, společenskou, kulturní a relaxační funkcí, 
poskytující také zázemí pro ekologické organizace, poradenství a osvětu.  

Zahrnuje multifunkční pronajímatelný sál, kavárnu, prostory pro kurzy a zájmovou činnost dětí i 
dospělých, malý sál pro pohybové aktivity a zázemí pro poradenství a administrativu. K objektu patří 
venkovní amfiteátr sloužící jako letní kino, venkovní divadlo, prostor pro koncerty pod širým nebem a 
další. Pro zvučení, promítání a světelnou techniku slouží společná promítací místnost jako pro sál.  

2. ÚDAJE  O  DOSAVADNÍM  VYUŽITÍ  A  ZASTAVĚNOSTI  ÚZEMÍ  A  O  

MAJETKOPRÁVNÍCH  VZTAZÍCH   
Na stavebním pozemku v současné době stojí chátrající budova autoservisu, jehož působení  v 
lukrativní rekreační lokalitě Kraví hory se do budoucna nepředpokládá. Počítá se tedy s demolicí 
tohoto objektu.  

Všechny dotčené parcely jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna.  

 

Parcela: 741 – výměra 6146m�, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, 601 67 

Dosavadní využití pozemku: opravna automobilů 

 

Parcela: 721 – výměra 45m�, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, 601 67 

Dosavadní využití pozemku: garáž  

 

Parcela: 724/7 – výměra 1085m�, druh pozemku – ostatní plocha 

Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, 601 67 
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Dosavadní využití pozemku: sportoviště a rekreační plocha 

 

Parcela: 740/1 – výměra 3633m�, druh pozemku – ostatní plocha 

Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, 601 67 

Dosavadní využití pozemku: sportoviště a rekreační plocha 

 

Parcela: 740/2-7 – výměra á 19m�, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří 

Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, Brno-město, 601 67 

Dosavadní využití pozemku: garáž 

 

 

3. ÚDAJE  O  PROVEDENÝCH  PRŮZKUMECH  A  O  NAPOJENÍ  NA  DOPRAVNÍ  A  

TECHNICKOU  INFRASTRUKTURU   

 
Staveniště bylo projektantem zkoumáno vizuálně - stávající objekty, komunikace, zeleň.  

 

Geologicý průzkum nebyl proveden, geologické poměry definovány dle geologických map 
přístupných na internetu. Radonový index – nízké riziko, hladina spodní vody nebyla zjištěna, 
předpokládá se , že je v hloubce více než 10 metrů.   

 

Dopravní napojení  bude stávající na ulici Rybkova. Asfaltová komunikace bude ukončena na úrovni 
parkoviště pro objekt, přímo k objektu bude pokračovat zpevněná komunikace primárně určena pro 
pěší, zásobování objektu a technický přístup.   

 

Objekt bude napojen na vybudovanou infrastrukturu v ulici Rybkova: jednotnou kanalizace, vodovod 
a rozvody nízkého napětí.  

4. INFORMACEO  SPLNĚNÍ  POŽADAVŮ  DOTČENÝCH  ORGÁNŮ 
 

V této fázi projektu nebylo řešeno. 

 

 

5. INFORMACEO  DODRŽENÍ  POŽADAVŮ  NA  VÝSTAVBU 

 
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení (k ohlášení stavby, apod.) je zpracována v souladu 
s vyhláškou MMR č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu.  



13 
 

6. ÚDAJE  O  SPLNĚNÍ  PODMÍNEK  REGULAČNÍHO  PLÁNU,  ÚZEMNÍHO  

ROZHODNUTÍ 

 
Plocha pozemku je klasifikována jako plocha městské zeleně, klidová zóna a v těsné blízkosti 
parcely se nachází biokoridor územního systému ekologické stability. Stavba včetně zpracování 
parteru respektuje ekologické a krajinné hodnoty.  

Pro realizaci projektu by bylo potřeba požádat o výjimku.  

7. VĚCNÉ  A  ČASOVÉ  VAZBY  STAVBY  NA  SOUVISEJÍCÍ  A  PODMIŇUJÍCÍ  

STAVBY  A  JINÁ  OPATŘENÍ  V DOTČENÉM  ÚZEMÍ   

 
Stavba nevyvolává žádné vazby na související stavby, průjezdnost komunikace nebude omezena. 
Stavební materiál bude  uskladněn na pozemku.  

8. PŘEDPOKLÁDANÁ  LHŮTA  VÝSTAVBY   

 
V dokumentaci na této úrovni nebylo řešeno.  

 

9. STATICKÉ  ÚDAJE  O  ORIENTAČNÍ  HODNOTĚ  STAVBY 
 

Plocha stavebního pozemku -  8228,3m² 

Zastavěná plocha  - 1186,7m² 

Procento zastavění - 13,4%  

obestavěný prostor - 4160m� 
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B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

IDENTIFIKACE STAVBY  
Stavba:     Ekologický dům na Kraví hoře 

Účel stavby:    víceúčelové vzdělávací centrum, kanceláře 

Místo stavby:    Rybkova 35,  katastrální území Veveří, Brno  
     a sousední pozemky 

Vlastnické poměry:    stavebník je vlastníkem pozemku 

Stavebník:     Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,  
     Brno  

Projektant:    Tereza Marková, Kamenná 37, 675 03 Budišov  

 

Dotčené parcely:     721, 724/7, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 740/6,  
     740/7, 741, k.ú.Veveří 

 

1. URBANISTICKÉ,  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) zhodnocení staveništ ě, u změny dokon čené stavby též vyhodnocení sou časného stavu 
konstrukcí; stavebn ě historický pr ůzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v pam átkové 
rezervaci nebo je  v památkové zón ě, 

Stavba se nachází ve významné rekreační oblasti města Brna - Kraví hora, čemuž odpovídá funkční 
náplň stavby i architektonické a urbanistické pojetí.  

Na stavební parcele stojí chátrající jednopodlažní objekt autoopravny z 50. let minulého století, nová 
výstavba počítá s jeho demolicí.   

V sousedství objektu se nachází dvě baseballová hřiště, krytý a venkovní bazén, a zahrady.  

Pozemek se nachází v JV orientovaném svahu, s vyhlídkou na centrum města a jeho dominanty. 
Svah je z předchozí výstavby upraven do teras, které nový projekt respektuje a dále upravuje.   

Vzrostlá zeleň je spíše parkového charakteru s převažujícími keři a menšími jehličnatými stromy, 
hodnotnější zeleň u hranic pozemku bude zachována a doplněna dle návrhu parkových úprav. 

  

urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě  pozemk ů s ní souvisejících, 

Urbanistické řešení 

Lokalita se nachází v rekreační oblasti, v blízkosti parcely se nacházejí sportovní plochy, garáže a 
zahrádky. Stavba je  nízkopodlažní a využívá výškových rozdílů na parcele, aby nepůsobila v místě 
rušivě. Naopak nabízí kolemjdoucím vyhlídku z pochozí střechy.  

Architektonické řešení 
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Dům je navrhován jako jednoduchá hmota vycházející z terénních podmínek. Určující bylo otevření 
objektu na jih a jihovýchod a vytvoření amfiteátru v chráněném zákoutí a také tvarování objektu pro 
využití přirozeného větrání.  

Objekt je řešen jednoduchou hmotou, vyrůstá ze svahu a zdvihá se postupně do  výšky 2 podlaží. 
Plochá střecha je přístupná a tvoří tedy vyhlídku do krajiny a na městské dominanty.   

Má výrazně podélnou formu, celá plocha západní fasády je zapuštěna a pochozí střecha v této části 
plynule navazuje na terén, budova je v této části jednopodlažní a plynule se zdvihá do výšky 8 m. 
Severní a severovýchodní část objektu jsou částečně zahrnuty, objekt je takto chráněn z klimaticky 
nepříznivé strany a zároveň vytváří chráněný prostor venkovního amfiteátru, kterému zajišťuje 
společně s reliéfem terénu a původní i dosazenou zelení akustickou i pohledovou intimitu.  

Pobytovou fasádou se otvírá na jižní a jihovýchodní stranu, kde využívá prosklených ploch k 
tepelným ziskům. Zde je fasáda bohatě členěna rozmístěním oken a drobné měřítko ještě umocňují 
sloupy tvořící „moderní podloubí“. Fasádě dominuje  vstup, který otvírá vyvýšením střechy vstupní 
atrium.  

Severní část budovy je částečně zahrnuta zeminou a vytváří zástěnu pro venkovní amfiteátr. Do 
fasády se otvírají pouze okna z hygienických a technických prostor.  

Dispoziční řešení: 

Dispozice je řešena s důrazem na ekologické aspekty a jednoduchost. Budova je podlouhlého 
charakteru se zalomením ve střední části, kde se také nachází hlavní vstup. Hlavní vstup do objektu 
vede skrze atrium otevřené přes 2 podlaží, které tvoří srdce celého domu. Sem ústí vstup do 
víceúčelového sálu, kavárna,  zahradnická ekoporadna a další komunikace.  

Stavba je funkčně členěna na  4 části :  

• atrium a provozy z něj přístupné (sál, kavárna, ekoporadna) 

• část pro mládež (klubovny, hygienické zázemní a malá společná kuchyňka)  

• část pro dospělé ( učebny, zrcadlový sál)  

• část pro firemní klientelu (kanceláře, kuchyňka a jednací místnost) , zázemí pro firmy se nachází ve 
2. patře, není tudíž rušeno ostatními provozy 

Dispozice je v souladu se zónováním, veškeré prostory určené pro pobyt osob se otvírají do 
jižní/jihovýchodní fasády.  

Kavárna má možnost při různých příležitostech buď rozšíření do atria, případně v letních měsících 
na venkovní terasu. Sál je navržen přes obě podlaží a v druhém nadzemním podlaží,  z chodby 
přístupná galerie a místnost zvukaře, která rovněž slouží pro zvučení a promítání pro venkovní 
amfiteátr. Rovněž hygienické zázemí v 1.np, je využitelné při různých příležitostech i pro amfiteátr.  

 Dispozice je zónovaná s ohledem na vytápěné a nevytápěné prostory, veškeré pobytové prostory 
jsou umístěny při J a JV fasádě, a dále směrem na S následuje chodba a u S fasády hygienické 
zázemí a další provozní prostory, tomuto rozdělení odpovídá i světlá výška, která se mírně snižuje a 
použití izolovaných podhledů v chodbách a zázemí.  

Parter: 

Při příjezdové cestě je umístěno parkoviště, které je od objektu odděleno výškovým rozdílem a 
zelení.  



16 
 

Parková úprava prostoru před objektem zachovává a doplňuje původní nezpevněné pěší cesty. 
Většina prostor v přízemí (učebny, kavárna) mají  přímou vazbu na exteriér, parková úprava 
odpovídá, jejich maximálnímu využití.   

 

technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sta veb a řešení vn ějších ploch  , 

Zemní práce:  

Vzhledem k umístění stavby a její začlenění do terénu je se stavbou spojeno množství zemních 
prací. Veškerá vykopaná zemina bude v místě opět použita k terénním úpravám amfiteátru a 
částečné zahrnutí objektu ze severní strany.  

V objektu bude instalováno tepelné čerpadlo země/voda, které bude mít plošný zemní kolektor. 
Hloubka výkopu pro kolektor bude totožná s výkopem pro základ.  

Založení objektu: 

Stavba je založena na plovoucí železobetonové desce v loži z hutněného pěnového skla o mocnosti 
500 mm s přesahem 600 mm po celém obvodu z důvodu eliminace tepelných mostů.  Základy jsou 
odvodněné, pod pěnovým sklem se nachází drenážní vrstva kameniva a voda je odváděna do 
jednotné kanalizace. Výhodou použití pěnového skla je především eliminace tepelných mostů 
(včetně přípojek a rozvodů zemního kolektoru), nenasákavost, drenážní vlastnosti, životnost a navíc 
působí jako akumulační vrstva. Díky  tepelně izolačním vlastnostem pěnového skla nemusíme 
zakládat  v  nezámrzné hloubce a založit  stavbu na jiném principu.  

 

Zemní vlhkost:  

Jako hydroizolace spodní stavby je použita dvojvrstva asfaltového pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.   

Železobetonová deska a všechny stěny v kontaktu se zeminou jsou dostatečně vodotěsné samy o 
sobě použitá hydroizolace slouží jako pojistná. 

Konstrukční systém: 

Z konstrukčního hlediska se jedná o kombinaci stěnového a skeletového systému. Nosné stěny jsou 
orientovány v podélném směru. Z materiálového hlediska jde o kombinaci železobetonu a dřeva. 
Zadní obvodová stěna, která je částečně zahrnuta zeminou, a několik příčných stěn pro zajištění 
prostorově tuhosti jsou železobetonové. Na tento systém z otevřené části objektu navazuje skelet z 
lepených vazníků vyzdívaný tvárnicemi z nepálené hlíny. Prostorovou tuhost a spolupůsobení 
betonové části a dřevěného skeletu zajišťují patřičně dimenzované montované spoje.  

 Schodiště:  

Schodiště v interiéru je řešeno jako masivní dřevěné s ocelovým vyztužením vetknuté do 
železobetonové stěny s podpůrným zavěšením ocelovými táhly do nosné konstrukce střechy. 
Podrobně rozkresleno v dokumentaci D-01.  

Obvodový plášť:  

Betonové stěny jsou v nadzemní části zatepleny kontaktně polystyrenem s pohledovou gabionovou 
předstěnou, část zahrnutá je zateplena extrudovaným polystyrenem a oddělena separační nopovou 
folií.  
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Lehké obvodové stěny jsou navržené jako provětrávané sendvičové, pohledovou úpravu tvoří 
fasádní desky Cetris Lasura v šedé barvě, jako tepelný izolant slouží minerální vlna. Předsazené 
části fasády tj. "zábradlí" podélného balkonu a pochozí části střechy (atiky),  jsou obloženy 
modřínovými palubkami v přírodní barvě napuštěné lněným olejem.  

Příčky:  

Příčky mezi učebnami jsou vyzdívané z tvárnic z nepálené hlíny, omítnuté hliněnou omítkou.  Příčky 
mezi provozními prostorami v zadním traktu jsou sádrokartonové.  

Podhledy:  

Přední trakt (učebny) jsou řešeny bez podhledů, vzduchotechnika a další instalace jsou vedeny 
pohledově. Chodby a všechny hygienické a provozní prostory mají zavěšené sádrokartonové 
podhledy s instalační mezerou. Sál bude obložen akustickými deskami.  

Překlady: 

Funkci překladů plní lepené vazníky dřevěného skeletu. 

Výplně otvorů:  

Dveře i okna jsou navrženy v souladu s pasivním standardem. Dřevěné rámy s izolačním trojsklem. 
Všechny výplně otvorů jsou osazeny do teplené izolace v části stavby s lehkým obvodovým pláštěm, 
jsou rámy zapuštěny.  

Střecha: 

Střecha je plochá, částečné pochozí, porostlá extenzivní zelení (suchomilné traviny, mechy, 
rozchodníky,...). Konstrukce střechy je na většině stavby jednoplášťová, kdy nosnou konstrukci tvoří 
lepené smrkové vazníky a roznášecí vrstvou jsou OSB desky. V části, kde je objekt jednopodlažní a 
světlá výška přesahuje 5 metrů je střecha dvouplášťová a v půdním prostoru je umístěna technická 
místnost, která zároveň slouží jako strojovna vzduchotechniky.  

Povrchové úpravy:  

Všechny kovové prvky -  oplechování atik ploché střechy, venkovní zábradlí a madla a rovněž celá 
konstrukce venkovního schodiště na SV fasádě jsou provedeny z pozinkované oceli.  

Další objekty:  

V areálu se nachází venkovní amfiteátr, s pódiem. Pódium je jednoduchá dřevěná konstrukce 
založená na betonových patkách.  

Úprava okolí objektu:  

Vzhledem k zapuštění objektu do terénu je projektováno množství terénních úprav, všechny terasy a 
větší výškové rozdíly terénu jsou podporovány gabionovými stěnami, v části amfiteátru jsou 
gabionové koše opatřeny dubovými prkny k sezení.  

Zpevněné plochy v přímé návaznosti na objekt jsou dřevěné, další pěší cesty jsou mlatové 
(minerální beton), travní plochy jsou odděleny pásem pozink.  plechu.  
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napojení stavby na dopravní a technickou infrastruk turu, 

Dopravní napojení:  

Dopravní napojení k objektu je vytvořeno prodloužením slepé komunikace ulice Rybkova.  
Standartní asfaltová komunikace je ukončena  na úrovni parkoviště 25 m před objektem, dále 
pokračuje pouze zpevněná cesta primárně určena pro pěší, zásobování objektu, případně jinou 
technickou obsluhu.  

Jsou zachovány a zpevněny stávající pěší komunikace, je tedy možné skrze objekt projít k bazénu 
na Kraví hoře nebo mezi zahradami směrem k ulici Grohova.  

Inženýrské sítě: 

Objekt bude napojen na vybudovanou infrastrukturu v ulici Rybkova: jednotnou kanalizaci, vodovod 
a rozvody nízkého napětí.  

Vytápění objektu:  

V objektu je instalované tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem situovaným v prostoru 
amfiteátru. Objekt bude vytápěn pomocí stěnového vytápění, rohože budou umístěny v hliněných 
příčkách. Pro operativní regulaci teploty bude sloužit vzduchotechnická jednotka s rekuperátorem a 
možností dohřívání vzduchu. Rozvody vzduchotechniky budou v podhledu  chodeb. V letních 
měsících bude objekt ochlazován také automaticky otvíranými okny v nočních hodinách na principu 
termodynamiky.   

Přívod  čerstvého i odvod odpadního vzduchu bude umístěn vždy v přímé návaznosti na technickou 
místnost, na protější fasády. K tomuto je vyhrazena krytá, ale provětrávaná část půdního prostoru 
vedle technické místnosti. 

Návrh počítá se solárními zisky v zimních měsících a vyzdívka příček hliněnými cihlami i 
železobetonové ztužující stěny slouží pro akumulaci tepla.  

   

řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a  svážném území, 

K objektu náleží parkoviště se 14 místy ke stání, z nichž je jedno je vymezeno pro osoby se 
zhoršenou schopností pohybu a orientace. Vzhledem k umístění parkoviště v závěru veřejné 
komunikace ulice Rybkova je parkoviště navrženo pro snadné otočení,  dále pokračující komunikace 
k objektu bude mít omezený průjezd i rychlost, bude rovněž vymezena odlišeným povrchem.  

Dle dostupných podkladů se netýká o poddolované ani svážné území.  

vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany,  

Stavba respektuje požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí. Zeleň, která bude muset 
ustoupit nové výstavbě bude kompenzována v nově navržených zelených plochách.  

řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a komunikací,  

Návaznost na 1. np je řešena bezbariérově. Sklon chodníku vedoucího z parkoviště ke hlavnímu 
vchodu je menší, než 1:12 s hranami do 20 mm. Na parkovišti je jedno stání vymezeno pro osoby se 
zhoršenou schopností pohybu a orientace, případně je pro imobilní možný příjezd přímo k objektu.  

průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich výsledk ů do projektové dokumentace,  
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Žádné průzkumy a měření v této fázi projektu nebyly provedeny, veškeré podklady jsou čerpány z 
veřejně dostupných internetových zdrojů.  

údaje o podkladech  pro vytý čení stavby, geodetický referen ční polohový a výškový systém,  

Vyměření parcely provedeno nebylo. Pracuje se souřadným systémem  JTSK a výškovým 
systémem Bpv. , výšková úroveň ±0 viz výkresová dokumentace.  

členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické provozní soubory,  

Stavba není nijak členěna. 
 

vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana oko lí stavby p řed negativními ú činky provád ění 
stavby a po jejím dokon čení, resp. jejich minimalizace,  

Výstavbou nejsou dotčena ochranná pásma, chráněné objekty a porosty. Stavba nemá nároky na 
zábor zemědělského a lesního půdního fondu. 
Výstavba bude prováděna středně těžkou a lehkou stavební technikou, která nebude výrazně 
zatěžovat negativními vlivy okolní prostředí a budovy. Přilehlé objekty budou respektovány.   

způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů,  

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Mezi základní patří předpis č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Nařízení vlády o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Dále je potřeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, která stanoví 
základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (ve smyslu 
aktualizovaného znění 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb. a 192/2005 Sb.). 
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně 
je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební 
činnosti. 
Velkou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném 
prostředí a nebezpečném prostoru a dále při zemních pracích (ochrana inženýrských sítí). 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

V této fázi projektu nebyla řešena. 

 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

 Objekt bude z hlediska požární bezpečnosti řešen dle současných platných předpisů (zákonů a 
vyhlášek o požární ochraně a podle platného kodexu norem požární bezpečnosti).  

Objekt bude je rozdělen na 3 požární úseky: samostatný požární úsek tvoří technická místnost, ve 
které je rovněž umístěna strojovna vzduchotechniky, samostatným úsekem je jednopodlažní křídlo 
budovy a samostatným úsekem je dvojpodlažní část objektu. V objektu se nenachází žádná krytá 
chráněná úniková cesta, maximální vzdálenosti k únikovým východům jsou dodrženy, v 2.np je jako 
únikový východ pro část podlaží navrženo venkovní schodiště. Únik osob je zajištěn na volné 
prostranství.  

Vozidla hasící a záchranné služby budou mít přístup z příjezdové komunikace a navazujících 
zpevněných ploch v dostatečné šířce a poloměru otáčení.  
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Zařízení pro protipožární zásah: přenosné práškové hasící přístroje (6 kg). Jako zdroj protipožární 
vody slouží podzemní hydrant ve vzdálenosti do 150 m od objektu.  

 

4. HYGIENA,  OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Veškeré hygienické požadavky kladené na stavbu jsou splněny. V každém podlaží je se nachází 
dostatečně dimenzované hygienické zařízení v předepsané vzdálenosti od pracoviště, 1n.p. je 
řešeno bezbariérově.  

Bezpečnost práce a zdraví je dodržena v souladu s vyhláškou č. 601/2006 Sb. 

Po dokončení prací spojených s výstavbou objektu nedojde ke zvýšení zátěže životního prostředí. 
Při výstavbě bude dočasně zvýšená prašnost a hlučnost.  

Splašková i dešťová kanalizace bude zaústěna do oddílné obecní kanalizace. Komunální odpad 
bude likvidován smluvní firmou. 

U objektu nedochází k nežádoucímu zastínění obytných místností od sousedních objektů a zároveň 
objekt nezabraňuje proslunění sousedních objektů. 

 

5. BEZPEČNOST PŘI  UŽÍVÁNÍ 

Podlahy veřejně přístupných ploch jsou řešeny protiskluzově, všechna schodiště jsou opatřena 
zábradlím, zasklené plochy jsou patřičně označeny.  

V objektu budou umístěny tabulky s označením směru úniku osob a s označením hlavních uzávěrů 
médií. 

Při užívání stavby musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky České Republiky, zejména pak 
zákon o ochraně veřejného zdraví.  

Pokud budou splněny podmínky obecných technických předpisů, neměly by být problémy s 
bezpečností při užívání stavby.  

6. OCHRANA PROTI HLUKU  

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 
zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny 
hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 

Konstrukce vyhovují předepsané vzduchové a kročejové neprůzvučnosti.  

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Objekt je navrhován v souladu s pasivními standardy.  

Objekt je navrhován pro maximální využití solárních zisků. Tepelnou pohodu zaručují akumulační 
hmoty podlahy (založení na plovoucí desce na pěnovém skle zaručuje tepelnou stabilitu), vyzdívek z 
nepálených cihel a také betonové ztužující prvky. Pro slunné měsíce je navrženo patřičné stínění.  

Větrání objektu je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou s rekuperací a možností dohřátí vzduchu, 
pro rychlé přizpůsobení při nárazovém provozu.  V létě je možnost větrat okny, příp. instalovat 
zařízení pro automatické otvírání oken pro noční ochlazení budovy.  

V projektu byla snaha eliminovat veškeré tepelné mosty.  
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a) spln ění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění porovnávacích ukazatel ů  
podle jednotné metody výpo čtu energetické náro čnosti budov, 

Tepelně-technické parametry objekty budou v souladu s požadavky současných platných 
norem, vyhlášek a předpisů.  

b) stanovení celkové energetické spot řeby stavby. 

Nebylo v této části projektu stanoveno. 

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S  OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE  

Přízemí objektu a jeho blízké okolí je v souladu s vyhláškou 369/2001 Sb. O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
V druhém nadzemním podlaží se vyskytují pouze kanceláře a konferenční místnost, kde se 
nepředpokládá zaměstnání osob s handicapem a případně je lze plně suplovat adekvátními prostory 
v 1. np.  

 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Dle provedených průzkumů je radonové riziko nízké a nebyla zjištěna agresivita spodní vody. Další 
negativní vlivy prostředí nejsou v oblasti očekávány, nebyla prováděna žádná opatření.  

 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Stavba je v souladu s ÚPO, nejsou požadavky z hlediska mimořádných situací. V blízkém okolí 
stavby se nepředpokládá únik škodlivých látek (např. chlór, čpavek apod.).  

Stačí napsat, že v objektu není uvažováno se zřízením nových úkrytů CO, předpokládá se využití 
stávajících krytů. 

 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY  (OBJEKTY) 
 

a) odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod, 

Veškeré odpadní vody jsou svedeny do vybudované jednotné kanalizace. 

b) zásobování vodou, 

Objekt bude připojen k městskému vodovodu, hloubka přípojky je 1 m.  

c) zásobování energiemi,  

Objekt bude připojen k síti nízkého napětí 220V.  

d) řešení dopravy, 

Pro dopravní obsluhu objektu slouží slepá ulice Rybkova. Pěší komunikace nabízí přímou návaznost 
objektu na bazén na Kraví hoře a také spojení s ulicí Grohova.  

e) povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav,  
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V okolí stavby budou zpevněny pěší cesty a některé prostory přilehlé stavbě.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejný prostor se v projektu počítá s parkovou úpravou celého 
pozemku, včetně osázení ploché střechy extenzivní zelení.   

f) elektronické komunikace.  

Elektronické komunikace budou připojeny bezdrátově. 

 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VE 

STAVBĚ VYSKYTUJÍ) 
 

Ve stavbě se nevyskytují žádná výrobní ani nevýrobní zařízení. 
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Závěr  
Práce na bakalářském projektu byla z profesního hlediska velice obohacující. Pomohla mi vytvořit 
komplexní představu o práci architekta a náročnosti celého procesu vytváření projektové 
dokumentace. Především o důležitosti praktického technického pohledu na stavbu již při jejím 
návrhu.  
Podkladem pro projekt mi byl architektonický ateliér z druhého ročníku studia, na který se s 
dnešními znalostmi a zkušenostmi dívám velmi odlišně. Takže bylo nutné studii do jisté míry 
přepracovat, ale i tato dokumentace mého posunu v rámci studia byla velmi zajímavá.  
Rovněž pro mne bylo velkým přínosem ekologické zaměření projektu.Velmi mi to pomohlo 
zorientovat se v dnes velmi aktuální problematice ekologického stavitelství a architektury.  
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Anotace práce Polyfunkční budova zaměřená na ekologii a vzdělávání. Stavba je situována v 
rekreační městské oblasti v Brně na Kraví hoře. Pozemek se nachází ve svahu s 
výhledem na centrum města.  
Přesné umístění objektu na parcele respektuje přírodní podmínky. Ze severní 
strany je stavba částečně zapuštěna do terénu, což plní jednak ochrannou funkci, 
ale také pomáhá harmonickému zapojení stavby do okolí. Jižní a východní strana 
je otevřená kvůli solárním ziskům. Použití materiálů respektuje stejný princip. 
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recreational place in Brno, Kravi hora. On the side of the hill with great view for 
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The exact location of the object at the plot respect natural conditions. So it is 
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partly covered under ground which works like protection from the north side and 
creates harmony with the place. The south and east sides are wide open for solar 
profits. Use of materials respect this as well. Concrete wall covered with stone at 
the cool side and on the other side opened wooden construction and glass.  
The flat green roof is accessible with perfect view. The building and terrain 
creates by its northern side protected place for the outdoor amphitheatre with 
technical support included in the building.  
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