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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název zakázky
Místo stavby
Stupeň
Objednatel
Kontaktní osoba
Autoři řešení:

:
:
:
:
:
:

Spolupráce
datum

:
:

Obecní dům v obci Vohančice
Vohančice, k. ú. Vohančice (784419), p. č. 127/1, 94/1
architektonická studie (návrh stavby)
Obec Vohančice, zastoupená starostou, Ing. Petrem Blahákem
Ing. Petr Blahák, tel.: + 420 724 818 570
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D., Ing. arch. Ivana Smětáková
Kvapilova 3, 616 00 Brno; archislužba.cz
tel.: 420 702 001 056, email: lukas@archisluzba.cz
www.archisluzba.cz
Bc. Paulína Závacká
září 2019

2. PODKLADY
Digitální katastrální mapa
Digitální technická mapa, vedení sítí
Územní plán obce Vohančice
ortofoto území
geodetické zaměření (05/2019)
Inženýrsko‐geologický průzkum (5/2019)
Víceúčelové sportovní hřiště, PD pro územní rozhodnutí
konzultace se zástupci obce Vohančice
konzultace s Odborem územního plánování MěÚ Tišnov

3. ZADÁNÍ
Zadání bylo formulováno zástupcem obce písemně v únoru 2019. Na základě průběžných konzultací a připomínek
bylo zpřesňováno v dílčích detailech. Podkladem byla také PD Víceúčelového hřiště, jehož poloha byla
respektována.

4. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE
Řešené území se nachází v jižní části obce Vohančice, v údolí Heroltického potoka. Lokalita je dnes využívána jako
volnočasové a sportovní zázemí celé obce. Nachází se zde travnaté fotbalové hřiště, dětské hřiště s průlezkami,
menší zpevněná plocha „venkovního parketu“ a drobné dřevěné objekty využívané pro zázemí akcí (výčep, krytá
pergola…).
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Lokalita plní funkci „výletiště“, volnočasového ohniska obce pod širým nebem. Charakteristickým znakem lokality
je její poloha pod svahem, který ji chrání ze severu a výhledy přes potok směrem k jihu do volné krajiny. Tato
orientace lokality přispívá k tomu, že společenské akce, které se zde konají, mají minimální dopad na zástavbu
v obci.
Pozemky v lokalitě jsou ve vlastnictví obce Vohančice.
Jediná příjezdová zpevněná komunikace od obce vede od severu resp. od západu. Pěší příchod od obce je možný i
ze strany východní.
Z urbanistického hlediska se jedná o nejvýznamnější ohnisko volnočasových aktivit v obci.

Stávající stav lokality: dřevěná pergola a zázemí pro obecní slavnosti, vpravo „taneční parket“ a dětské hřiště

Stávající stav lokality: pohled od východu z pěšího průchodu mezi pozemky

Stávající stav lokality: pohled ze stráně k jihu na hřiště a dál přes Heroltický potok

Stávající stav lokality: pohled od západu na travnaté hřiště, nalevo pata svahu s dřevěnými objekty zázemí

Stávající stav lokality: pohled k západu na příjezdovou místní komunikaci
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Dle platného Územního plánu obce se lokalita nachází v zastavěném území obce. Pozemek s Obecním domem
(jižní část parcely p.č. 127/1 se nachází ve stávajíc ploše Br – bydlení v rodinných domech. Bohužel tato plocha
neumožňuje výstavbu objektu s veřejnou funkcí a proto bude výstavbě muset předcházet dílčí změna územního
plánu.

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

Podmínky
prostorového
uspořádání

Výřez z koordinačního výkresu platného Územního plánu obce Vohančice

Pozemek p č. 94/1 (dětské a fotbalové hřiště) se nachází v ploše Rs (plochy pro sport a rekreaci, otevřená
sportoviště, plochy rekreace se zázemím)
Rs
Hlavní využití
Přípustné využití
Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

Plochy pro sport a rekreaci ‐ otevřená sportoviště, plochy rekreace se zázemím
‐ otevřená sportoviště se zázemím (šatny, klubovna, občerstvení)
‐ stavby technické infrastruktury, účelové a pěší komunikace
‐ sídelní zeleň
Pro plochy, u kterých nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění nadlimitním hlukem, je zapotřebí
v odůvodněných případech v rámci navazujícího řízení provést podrobné hlukové
vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Pro plochy, které mohou nadlimitním hlukem ovlivňovat sousedící funkční plochy, je
zapotřebí v rámci navazujícího řízení provést podrobné hlukové vyhodnocení, které prokáže,
že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany
veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
‐ veškeré činnosti, stavby a zařízení, která narušují prostředí nebo takové důsledky vyvolávají
druhotně, jakákoli výstavba kromě výše uvedené
‐ výška zástavby bude max. 1 nadzemní podlaží
‐ uplatnění izolační zeleně z pohledově exponovaných stran a k obytné zástavbě
‐ respektovat zájmová území Ministerstva obrany

Pozemek p. č. 94/3 se nachází v ploše NK (plochy krajinné zeleně)
NK
Hlavní využití
Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití

Pozemek p.č. 127/1 se nachází v ploše Br (Plochy pro bydlení v rodinných domech)
BR
Hlavní využití
Přípustné využití

Plochy pro bydlení v rodinných domech
‐ bydlení v rodinných domech obklopených soukromou zelení a zahrádkami
‐ místní komunikace, pěší cesty
‐ veřejná prostranství a plochy veř. zeleně s odpočinkovými plochami a další sídelní zeleně
‐ činnosti, stavby a zařízení nepřesahující význam a rámec daného území :
‐ maloobchod do 100 m² prodejní plochy, stravovací a menší ubytovací zařízení,

‐ nerušící služby
‐ nezbytná technická vybavenost
‐ parkoviště pro osobní automobily
Pro plochy, u kterých nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění nadlimitním hlukem, je zapotřebí
v odůvodněných případech v rámci navazujícího řízení provést podrobné hlukové
vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
‐ veškeré činnosti, stavby a zařízení, která svou zátěží narušují prostředí nebo takové důsledky
vyvolávají druhotně, včetně činností a zařízení chovatelských a pěstitelských, které jednotlivě nebo v
souhrnu překračují stupeň zátěže pro plochu bydlení
‐ jakákoliv výstavba nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro
výrobu, skladování a velkoobchod, obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu, kapacitní
parkovací a odstavná stání a kapacitní garáže
‐ další výstavba v plochách stávajících samot v krajině
ve stávajících plochách bydlení při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat charakter
zástavby v obci a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň
‐ v návrhových plochách se výšková hladina zástavby stanovuje na 1‐2 nadzemní podlaží při
respektování charakteru okolní zástavby
‐ zástavbu rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou řešit s velkým podílem obyt. zeleně
‐ zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků max. 30% (vč. zpevněných ploch)
‐ nepřípustná je výstavba uzavřených bloků
‐ na parcelách náležejících ke stávajícím rodinným domům je nepřípustná výstavba dalších
objektů bydlení nedodržujících stavební čáru a dále je u stávající zástavby nepřípustné dělení
oplocených parcel náležejících k rodinným domům za účelem výstavby dalších objektů
bydlení nedodržujících stavební čáru

Podmínky využití
území

Plochy krajinné zeleně
‐trvalá vegetace bez hospodářského významu
‐výsadby geograficky původních dřevin
‐pěší komunikace
‐pomníky, sochy, kříže
‐vodohospodářská zařízení, drobné vodní plochy
‐cyklistické stezky
‐rekreační využití bez stavební činnost
Pro plochy, u kterých nelze zcela vyloučit jejich ovlivnění nadlimitním hlukem, je zapotřebí
v odůvodněných případech v rámci navazujícího řízení provést podrobné hlukové
vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních
předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
‐ jsou činnosti a stavby, které nadměrně zmenšují jejich plochu, zvyšování a rozšiřování
kapacit stávajících zařízení a nová výstavba kromě výše uvedené
‐ umísťování nových staveb oplocení v krajině
zachování ekologické rovnováhy krajiny
‐ zachování krajinného rázu a protierozních účinků
‐ respektovat zájmové území Ministerstva obrany
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Pozemky p.č. 92/19, 92/20, 92/42, 92/43 se nachází v ploše PV (plochy veřejných prostranství)
PV
Hlavní využití

Přípustné využití

Podmíněně
přípustné využití

Nepřípustné
využití
Podmínky
prostorového
uspořádání

Plochy veřejných prostranství
‐ veřejné prostory přístupné veřejnosti bez omezení – pozemky návsí, ulic
‐ komunikace, zpevněné plochy
‐ veřejná zeleň
‐ uliční mobiliář
‐ pozemky technické infrastruktury
‐ parkovací a odstavná stání
‐ menší dětská hřiště
Pro plochy, které mohou nadlimitním hlukem ovlivňovat sousedící funkční plochy, je
zapotřebí v rámci navazujícího řízení provést podrobné hlukové vyhodnocení, které prokáže,
že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany
veřejného zdraví, resp. ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
‐ jakákoliv jiná zařízení a stavby
ve stávajících plochách při dostavbách nebo rekonstrukcích respektovat tradiční charakter
zástavby a nepřesáhnout stávající výškovou úroveň
‐ v návrhových plochách se výšková hladina zástavby stanovuje na max. dvě nadzemní
podlaží při respektování charakteru okolní zástavby
‐ plochy řešit s velkým podílem zeleně
‐ zastavitelnost jednotlivých stavebních pozemků max. 50%, zpevněné plochy 20%, zeleň
30%, u ploch bydlení zastavitelnost stavebních pozemků max. 30% vč. zpevněných ploch

5. VOLNOČASOVÉ OHNISKO OBCE?
Čím je pro obec řešená lokalita? Co je to vlastně výletiště, volnočasové ohnisko obce?
Mít místo, kam rád zajdu ve volném čase.
Mít místo, kde potkám sousedy.
Mít místo, kde prohodím pár slov se známými.
Mít místo, kde se dá posedět s kamarády, venku i uvnitř.
Je to místo, pro obecní slavnosti, pro sdílení společných chvil s ostatními. Místo, kde je příjemně. Místo, se kterým
se člověk identifikuje.
Dnešní hřiště má potenciál stát se vyhledávaným místem pro výše zmíněné aktivity. Je zde klid a blízkost krajiny,
místo má i svou „sociální historii“, lidé už mají s místem zkušenost – konají se zde obecní slavnosti.
Dnes zde však chybí zázemí, které by svou formou bylo „trvanlivé“ a dobře reprezentovalo obec a které by bylo
také provozně udržitelné. Tímto zázemím se stává navržený „Obecní dům“, který slouží hned několika potřebným
funkcím.

6. FUNKCE OBECNÍHO DOMU
Obecní dům má být zázemím pro obecní sportoviště a dětské hřiště.
Obecní dům má být zázemím pro přípravu obecních slavností i pro slavnosti samotné.
Obecní dům má být místem setkávání. Menších i větších, všedních i svátečních.
Obecní dům má umožňovat využití různými obecními spolky a kroužky.
V Obecním domě má být i možnost nouzového bydlení pro případ nenadálé pohromy v obci.

7. URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Dnes je lokalita s obecním hřištěm přístupná místní komunikací z obce ze západní strany. Z jihu lokalitu lemuje
koryto Heroltického potoka se zarostlými břehy, ze severu pak pata zeleného svahu. Střed lokality zůstává volný,
pro plánovanou výstavbu multifunkčního hřiště a pro univerzální využití.
Právě připravovaný projekt multifunkčního hřiště (22x44 m) s umělým povrchem a ochrannými sítěmi po obvodu
bude představovat zásadní proměnu dnešního přírodního charakteru lokality. Díky svým rozměrům a centrálnímu
umístění se připravované hřiště stane obrovskou dominantou celé lokality. Je velmi žádoucí včas kultivovat jeho
podobu (architektonický detail, materiály a odstíny všech jeho částí (umělý povrch, mantinely, sítě, stožáry,
osvětlení…), aby se hřiště nestalo nežádoucím „ufem, které spadlo odněkud z vesmíru“ uprostřed lokality.
Aby se ostatní funkce obecního výletiště nestaly v porovnání s chystaným hřištěm „okrajovými“ a „marginálními“,
tato studie řešila i podobu a rozsah těchto přidružených prostorů. Urbanistický koncept tak spočívá v definování
jednotlivých velkých částí lokality (měřítkem srovnatelných s chystaným hřištěm) a jejich odlišení funkční náplní a
materiály. Vzniká tak:
 příležitostné parkoviště pod stromy u vjezdu do lokality
 víceúčelové hřiště (viz jiný projekt)
 stávající (nebo vylepšené) dětské hřiště
 „taneční parket“ před Obecním domem
 Obecní dům se zeleným sadem ve svahu nad ním
Pokud má být nové hřiště s umělým povrchem a obehnané ochranným pletivem, parkování bude naopak řešeno
jako plocha co nejvíce přírodního charakteru ve stínu stávajících a nově vysazených stromů. Obecní dům je osazen
na patu svahu, v mírně vyvýšené poloze, zdánlivě ale na okraj lokality. K veškerému dění je však obrácen hlavním
průčelím s mírně vyvýšeným krytým portikem. A také vstupy do nejdůležitějších místností. Vyvýšený portikus
bude tvořit kryté hlediště pro „taneční parket“, zpevněnou kruhovou plochu o průměry 12 m pro taneční zábavy.

8. ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ
Architektonické řešení
Stavba je navržena tak, aby svou jednoduchou formou zastřešovala požadovanou škálu funkcí, aby se jednotlivé
prvky stavebního programu navzájem nerušily a aby naopak svou interakcí vytvářely zajímavá prostředí.
Jednopodlažní stavba obdélného protáhlého půdorysu je osazena k patě svahu. Svojí hlavní dlouhou fasádou se
vstupním portikem se obrací k jihu – k nejdůležitějším aktivitám v lokalitě. Plochá střecha je zelená, pochozí a
splývá co nejvíce se zeleným svahem nad Obecním domem. Rovina střechy je porušena jen v místě velkého sálu,
jehož hlavní objem vystupuje nad rovinu ploché střechy a propisuje se na ni skloněnou pultovou rovinou. Tato
pultová střecha skýtá možnost sezení a výhledů. Jsou na ni stupně „tribuny“ směrem k hřišti.
Většina provozů je orientována vstupy k jižní prosklené fasádě. Pouze krajní místnosti jsou pootočeny o 90°
k východu, odkud je také možný přístup do těchto provozů (technické zázemí, sklady, nouzové bydlení).
Materiály
Materiálové řešení objektu je zvoleno tak, aby bylo jednak ekonomické, jednak aby vytvářelo uživatelsky příjemné
prostředí se specifickou atmosférou. Hlavními užitými materiály jsou tedy pohledový beton, dřevo a prosklení.

Nejdůležitější položky ze stavebního programu: šatny a sprchy, veřejné WC pro venkovní aktivity, výčep a zázemí,
velký sál, WC, klubovna, nouzové bydlení, sklady, technické zázemí budovy.
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Provozní řešení
Jednotlivé provozy (šatny, WC, výčep a posezení, velký sál se zázemím, nouzový byt a sklady) jsou řazeny vedle
sebe do jednotlivých polí a propojeny jednak venkovním krytým vstupním portikem, jednak vnitřní spojovací
prosklenou chodbou. Toto „hřebínkové“ provozní řešení umožňuje provozní nezávislost jednotlivých místností
(samostatné vstupy k šatnám, k WC, k výčepu, do velkého sálu…) a umožňuje snadné propojování jednotlivých
částí podle aktuální potřeby (např. přístup na WC je možný jak z venkovních sportovišť, tak ze šaten i od výčepu).
Přístup do Obecního domu je možný po celé délce jižní fasády překonáním tří stupňů. Bezbariérový přístup je ze
západní strany od parkoviště po betonové rampě. Z východní fasády je předpokládán přístup „personálu“, je
odtud přístupná technická místnost, sklad (garáž) a také nouzový byt. Nouzový byt je přístupný i z prosklené
chodby od šaten a může být využíván také jako klubovna apod. U východní fasády jsou navržena 3 parkovací stání
pro „zásobování a údržbu“ objektu.

9. KONSTRUKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Konstrukční řešení
Objekt je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, se stěnovým konstrukčním systémem, založený na
železobetonových pasech. Úroveň podlahy 1. NP je v úrovni 298,41 m n. m. Objekt má půdorysné rozměry 37,6 x
12,6 m. Zastavěná plocha je 527 m2, obestavěný prostor cca 2400 m3. Nosné stěny jsou obvodové a vnitřní
příčné. Nosné stěny jsou navrženy jako monolitické železobetonové nebo monolitické betonované do
systémových pohledových tvarovek. Stropní deska je navržena buďto z prefabrikovaných dutinových žb panelů
nebo jako železobetonová monolitická. Střecha je navržena jako zelená, pochůzí. Obvodové zábradlí bude
ocelové.
Kapacita objektu je zatím uvažována následující: velký sál o rozměrech 8,7 x 13,5 m pro cca 80 sedících
(přednáška) nebo 20 cvičících (aerobik, maminky s dětmi), šatny pro cca 2x10 osob, příležitostný výčep
s posezením uvnitř pro cca 20 osob. Projekt uvažuje s kapacitou plochy pro parkování pod stromy max. 40
parkovacích stání. Přesné kapacity budou upřesněny v dalších fázích projektu dle požadavků legislativy a
dotčených orgánů státní správy.
Technické řešení
Technické místnosti jsou umístěny při východní fasádě, v blízkosti šaten a sprch, s možností snadného přístupu a
umístění výdechů/nasávání přes fasádu. V technické místnosti je umístěno zázemí VZT, ÚT a TZB. Vzhledem
k legislativním požadavkům je větrání uvažováno jako nucené s rekuperací. Odvětrání hygienického zázemí je
navrženo podtlakové. Velký sál může být vybaven klimatizací – tzn. reverzním chodem tepelného čerpadla
vzduch‐vzduch. Vytápění je uvažováno centrální teplovodní, popř. doplňkově místní elektrické (místnosti
s nárazovým provozem). Zásobník TUV je uvažován v technické místnosti spolu s akumulační nádrží tepelného
čerpadla.
Studie počítá také s montážní trasou pro rozměrné jednotky (VZT, rekuperace, akumulace…). Počítá se s instalací
přes východní fasádu.
Dešťová voda ze střechy je zadržována jednak v jejím vegetačním souvrství, jednak je retenována v podzemních
retencích před objektem, vsakována, resp. využívána ke splachování WC. Přesná koncepce bude řešena dle
požadavků orgánů státní správy (KHS, HZS, NIPI, OŽP…).

10. PŘIPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Pozemek dnes není napojen na inženýrské sítě. Přes plochu s hřišti vede stávající tlaková splašková kanalizace a
vedení NN ve správě VAS a.s.
Nejbližší nápojné místo NN je sloup vedení NN před nemovitostí č.p. 10, délka přípojky cca 140 m.
Nejbližší nápojné místo na veřejný vodovod je úsek stávajícího vodovodu ve správě VAS a.s. před nemovitostí č.p.
182, délka přípojky cca 170 m.
Nejbližší nápojné místo na splaškovou kanalizaci je zřejmě stávající šachta Š A1 před tlakovou stanicí, s úrovní dna
na kótě 296,07 (tedy ‐2,34 m oproti úrovni 1. NP objektu Obecního domu. Délka přípojky cca 80 m, nutnost
přípojení formou tlakové kanalizace.
Dešťové vody se předpokládají retenovat v podzemní retenci před objektem a využívat k zavlažování zeleně,
případně ke splachování WC. Přepad z retence bude zaústěn do vodoteče Heroltický potok.
S napojením objektu na rozvod plynu se nepočítá.
Dopravní napojení objektu je řešeno na stávající místní komunikaci vedoucí od severu kolem nemovitosti č. p. 182
a dále přes úsek stávající účelové komunikace vedoucí po jižní a východní straně hřiště k východní fasádě
Obecního domu. Parkování návštěvníků sportovišť a Obecního domu je navrženo na západě při ukončení stávající
místní komunikace. Parkování, vzhledem k předpokládané nižší intenzitě a kratší době stání (spíše nárazové akce),
je navrženo na zatravňovacích plastových tvarovkách s doplněním kamenných nebo betonových úseků obrubníků,
vyznačující jednotlivá stání. Celkem se počítá s max. 40 stáními. 3 parkovací stání pro obsluhu a zásobování jsou
navržena před východní fasádou objektu. Travnatá plocha před jižní fasádou je navržena jako s možností pojezdu
(zásobování, instalace májky apod.).

11. ŘEŠENÍ VENKOVNÍCH PLOCH A ZELEŇ
Venkovní plochy
Návrh pokládá za důležité zachovat přírodní charakter místa v co největší míře. Návrh se snaží vytvořit
hierarchický systém jednotlivých částí, jednotlivých „míst“ (parkoviště – hřiště – parket – Obecní dům).
Parkoviště je řešeno jako příležitostně pojížděné, z plastových zatravňovacích tvarovek.
Hřiště by mělo použitými materiály, svou barevností a charakterem architektonických detailů co nejvíce
korespondovat (= tvořit jeden celek) s Obecním domem. Hřiště není součástí této studie.
Bezprostřední okolí Obecního domu bude v co největší míře „přírodní“. Travnaté plochy mohou být
v exponovaných místech s vhodnou skladbou pro příležitostný pojezd vozidly zásobování (např. štěrkový trávník).
V plochách s častým pohybem osob (před jižní fasádou a v okolí tanečního parketu) bude trávník intenzivní,
nejlépe se zavlažováním. Travnatý svah nad Obecním domem bude doplněn výsadbou ovocných stromů a trávník
bude udržován extenzivně.

Vzrostlá zeleň
Na místě plánované stavby se ve svahu nachází několik mladších ovocných stromků a několik náletů, které budou
vykáceny. Je navržena nová vzrostlá zeleň v podobě místních listnatých taxonů. Jednak to bude dvojice výrazných
solitérů před tanečním parketem, jednak řada stromů u bezbariérového vstupu. Ovocné stromy jsou navrženy
v ploše pro parkování a v travnaté ploše ve svahu nad střechou Obecního domu.
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