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Identifikační údaje 
 

Název  stavby: Společenské centrum a Úřad MČ Brno-Jehnice 

 

Místo  stavby:  Brno-Jehnice, náměstí 3.května parcely č. 46/4, 71, 69/3, 69/4, 

    46/1kat. území Jehnice[679895] 

 

Stupeň:   Architektonická studie 

 

Investor:  MČ Brno-Jehnice, náměstí 3.května,  Jehnice 621 00 

Tel : 541237425 
  IČO: 0044992785 

  DIČ: CZ0044992785 

info@brno-jehnice.cz 

 
 

Zhotovitel:   Architektonická  kancelář Burian – Křivinka 

   Kalvodova  13,  602 00 Brno 

   tel.: 543 216 817, mobil: 777 205 920 

   atelier@burian-krivinka.cz 

 

   Statutární orgán: 

   Ing.arch.Gustav Křivinka 

   Lelekovice 213, 664 31 

   Autorizace ČKA 00 284 

 

   IČO: 152 00 841 

   DIČ: CZ6110270738 
 

 

Architektonické a stavební řešení: 

Ing. arch. Gustav Křivinka, autorizace ČKA 00 284 

Ing. arch. Natalia Polonyankina 

 
Statické řešení:   LOUDIL projekt, s.r.o 

    Ing. Lukáš Loudil (ČKAIT 1004755) 

lloudil@loudilprojekt.cz 

Tel: 723 111 671 

 

Vizualizace:   Ing.arch. Michal Žák 

 

Podklady 
 

-  konzultace s objednatelem dne 26.9.2017 

-  výškopisné a polohopisné zaměření, která provedla geodetická  

 kancelář MapKart s.r.o. v červenci 2018. 

- Konzultace se statikem 

- Pokyny k projektování staveb č.j.MMB zaslané investorem dne 3.7.2018 
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 Dotčené pozemky 
Výstavba budovy je na pozemcích k.ú. Jehnice (okres Brno) 582786: 

46/1 – ostatní plocha 5273 m2 

vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, 
LV 10001 

 

46/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2 

vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, 
LV 10001 

 

69/3 – ostatní plocha o výměře 318 m2 

vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, 
LV 10001 

 

69/4 – ostatní plocha o výměře 11 m2 

vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, 
LV 10001 

 

71 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 57 m2 

vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, 
LV 10001 

 

 

Popis území 
 

Navrhovaná stavba se nachází v místě dnešní garáže pro hasičské auto a lehké montované 

budovy, kde sídlí Úřad MČ Brno-Jehnice, restaurace a lékařské ordinace. Jedná se o parcely 

č.71, 46/4, 69/3, 69,4 a 46/1 v katastrálním území Brno-Jehnice. Garáž je jednopodlažní zděná 

stavba. Budova úřadu je jednopodlažní nepodsklepená stavba s vestavěným podkrovím. 

Stavby jsou napojeny na inženýrské sítě. Obě budovy budou zbourány a na jejich místě 

postavena nová budova.  

Území je rovinaté, podél jižní strany vede regulované koryto jehnického potoku. Na východní 

straně pozemku je kopaná studna. Kolem severní strany dnešní budovy vede místní 

komunikace k rodinným domům. Na ploše určené pro výstavbu se nenachází žádné stromy. 

Budova garáže je svojí západní štítovou stěnou obrácena do Náměstí 3.května.  

 
 

Celkové urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 
 

 Návrh dle zadání MČ Jehnice obsahuje společenský sál se zázemím, úřad MČ Brno-Jehnice, 

lékařskou ordinaci, knihovnu a klub seniorů se zázemím. Součástí návrhu je i řešení bezprostředního 

okolí budovy. Prioritou urbanistického řešení bylo řešení hlavního severo-západního nároží budovy, 

kde jsou orientovány vstupy do budovy. Jižní fasáda má vzhledem k těsné blízkosti koryta potoka 
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menší význam. Podél východní strany budovy je ponechán průjezd, který dále navazuje na polní cestu 

vedoucí kolem potoka.  

 Uvědomujeme si, že budova společenského sálu a Úřadu MČ Brno-Jehnice má i důležitý 

společenský význam v životě obce a její umístění, orientace a výraz musí tomuto významu odpovídat. 

Významu budovy jsme proto podřídili i její výraz, materiálové řešení a orientaci vstupů. 

Hlavní vstup do úřadu a společenského sálu je umístěný ze severní strany budovy v místě, kde je 

dnešní hlavní vstup a budova má relativně největší odstup od protějšího rodinného domu. Vstup je 

umístěný do převýšeného portiku o pěti polích. Portikus navozuje společenskou úlohu budovy. Nároží 

budovy do náměstí je řešeno architektonicky podobně převýšeným portikem o dvou polích směrem 

k severu a západu. Rámy jsou zde vyplněny zdivem s obkladem. Směrem do náměstí je orientován 

vstup do klubu seniorů v patře je pak navržena knihovna a ordinace lékaře.  

Střechy jsou navrženy převážně ploché, nad půdorysem sálu je navržena střecha sedlová.  

 

 Architektonické řešení odráží naši snahu zdůraznit společenskou důležitost budovy 

v životě obce. Budova je orientována hlavní fasádou do náměstí a k severu, kde je hlavní 

vstup do úřadu a sálu a do klubu seniorů. Fasáda je navržena v kombinaci tří materiálů: 

měkké světlé vápenné omítky, pohledového strukturovaného betonu a obkladu z barevných 

laminátových desek v nachové barvě. Kompozice a proporce budovy, barevnost fasád 

zdůrazňují exponovanou severní a západní fasádu, zde je zdůrazněna společenská funkce 

budovy a je zde méně omítnutých ploch. Naopak u východní a jižní fasády převládá funkce 

užitná, která je převážně tvořena světlou omítkou.  

Okna navrhujeme dřevěná v prostoru sálu, knihovny a klubu výsuvná a to z důvodu, 

aby při otevření nezasahovala do interiéru. U ostatních provozů jsou běžná otvíravá.  

 

 

 
Pohled čelní- severní na budovu                            

 

 

 Dispoziční řešení 

V 1.NP je navržen provoz společenského sálu s nezbytným zázemím /sklad nábytku a šatna 

účinkujících/. Do sálu se vstupuje přes prostorný foyer s šatnou. Na Foyer navazují wc pro muže a 

ženy včetně wc pro tělesně postižené, které je dimenzováno i pro matky s dětmi. V případě potřeby je 

možné foyer propojit s klubem pro seniory a prostornou přípravnou, která je dimenzována jako zázemí 

pro catering při různých akcích jak v sále, tak v klubu pro seniory. Klub pro seniory má samostatný 

vstup z náměstí a využívá hygienické zázemí sálu. Přístup do přípravny je z jižní strany přes chodbu, 

kde je umístěno wc a místnost úklidu. 

Společným  schodištěm a výtahem z foyer se dostaneme do 2.NP, kde je navržen úřad MČ Brno-

Jehnice, knihovna a ordinace lékaře. 
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Úřad MČ je samostatně uzavíratelný, obsahuje 5 kanceláří, archiv, jednací místnost toalety, denní 

místnost s kuchyňkou a úklidovou komoru. Vstup ze schodiště do knihovny a ordinace lékaře je přes 

společnou předsíň, kde je umístěno wc. Knihovna má dvě hlavní místnosti a to hernu a vlastní 

knihovnu s možností vypůjčení knih. 

Vstup do ordinace lékaře je navržen přes čekárnu a pracovnu sestry. Lékař a sestra mají samostatné 

wc.  

 

 

 

Konstrukční systém: 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu zastřešenou částečně plochou střechou o 

dvou úrovních a sedlovou střechou. V místě nad hlavním schodištěm je vestavěno podkroví, 

kde je umístěna strojovna vzduchotechniky.  

Hlavní nosnou konstrukci obvodových i vnitřních stěn navrhujeme vyzdít z keramických 

tvárnic. Stěny nebudou namáhány zemním tlakem, mohou být tedy vyzívané z keramických 

tvárnic plněných tepelnou izolací, aby se nemuselo dodatečně zateplovat a stavba se tak 

zrychlila. Část svislé nosné konstrukce /sloupy vstupního portiku a na nároží budovy/ budou 

železobetonové monolitické – suchá dusaná směs do dřevěného nehoblovaného bednění. Do 

betonu bude přidáno barevné kamenivo. Stropy i schodiště budou železobetonové 

monolitické. Úroveň stropů je dvojí, sál a část foyer má konstrukční výšku 4,8m, klub pro 

seniory a wc 3,36m. Strop nad hlavním sálem bude vynášen železobetonovými průvlaky 

/trámy/ spřaženými se stropní deskou. Strop nad sálem v ploše pod archivem bude 

dimenzován na 700 kg/m2. Způsob založení určí statik dle IG průzkumu. Sedlová střecha 

bude vynášena dřevěným sbíjenými vazníky. Příčky v 1.Np mohou být zděné, příčky ve 2.NP 

v ploše nad sálem musí být lehké montované - např. sádrovláknité desky.  

Vstupní stěna do sálu a nároží budovy bude obloženo fasádními deskami 

z vysokopevnostního laminátu. 

 
Technické vybavení: 

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu zastřešenou částečně plochou střechou a 

částečně sedlovou střechou. 

 
Zdroj tepla  

Jako zdroj tepla a ohřevu TUV navrhujeme primárně  TČ systém země-voda. Jedná se o 

řešení s dražšími pořizovacími náklady, ale s výrazně levnějšími provozními náklady. 

Zejména provoz sálu je při menším využití pro zřizovatele v dlouhodobém horizontu velmi 

finančně zatěžující. Variantně je možné uvažovat o 1 - 2 společné plynové kotle + společný 

zásobníky teplé vody. Kotle a zásobníky budou umístěny v technické místnosti v podkroví 

přístupné schodištěm na střechu.  Vlastní vytápění sálu navrhujeme podlahové v kombinaci 

s nucenou výměnou vzduchu, který bude předehříván. Samostatně bude navržena jednotka vzt 

s rekuperací pro sál a pro úřad. 

Technická místnost pro sál je v úrovni  

 

Chlazení 

Ve všech prostorách úřadu a sálu navrhujeme provést přípravu na instalaci chlazení.  

Exponované části budovy /obrácené k jihu/ budou vybaveny chlazením ve standardu. Tyto 

jednotky mají funkci tepelných čerpadel a v přechodných obdobích je možné jimi s výhodou i 

topit. Venkovní výparníky chladících jednotek navrhujeme umístit pod sedlovou střechou 

v podkroví nad schodištěm. 
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Úprava okolí budovy 
Součástí návrhu je i úprava bezprostředního okolí budovy. Dnešní dlážděná plocha před budovou je 

rozčleněna na část pro pěší a část pro auta nízkými ocelovými patníky. Před budovou na náměstí 

3.května 8/3 je navrženo rozšíření trávníku a vysazen strom s lavičkou. Na západní straně budovy

směrem do náměsí je zrušen okapový chodník vysypaný kačírkem a chodník je vydlážděn až 

k budově. 3 stožáry s vlajkami jsou navržena naproti budově v travnaté ploše parku.  

ZA budovou je navržena zpevněná jednopruhová komunikace, která dále pokračuje polní cestou podél 

potoku. Prostor mezi budovou a vydlážděnými břehy meliorovaného potoku bude rovněž vydlážděn 

kamennou dlažbou, část plochy u sálu bude provedena jako dřevěná terasa. Přístup k zásobování 

přípravny bude opatřen zábradlím. 

Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha budovy……………….. 500,5 m2 

Obestavěný prostor……………………… 3 997 m3 

Společenský sál a zázemí………………….… 333,6 m2 

Max.kapacita společenského sálu…………… 160 míst k sezení 

Klub seniorů………………………………… 85,3 m2 

Úřad MČ Brno-Jehnice……………………… 209,3 m2 

Ordinace lékaře + zázemí……………………. 59,4 m2 

Knihovna……………………………………. 56,4 m2 

Komunikace, schodiště………………………. 52,1 m2 

V Brně, říjen 2018 

vypracoval 

Kolektiv pracovníků a spolupracovníků 

ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE BURIAN-KŘIVINKA 

Kalvodova, Brno 602 00 

Ing. arch. Gustav Křivinka  

a 

Ing. arch. Tetiana Kotova 


