Stavební úpravy obecní budovy s areálem, Nesvačilka 60, Nesvačilka
Architektonická studie stavby

Průvodní a souhrnná technická zpráva
a) Identifikační údaje
Název stavby :
Stavební úpravy obecní budovy s areálem
Místo stavby :
Nesvačilka 60, k. ú.Nesvačilka, č. parc. 159, 160
Předmět dokumentace: Studie stavebních úprav a přístavba společenského sálu, variantně studie
novostavby sálu včetně úpravy areálu pro pořádání širokého spektra
kulturně‐ společenských či sportovních akcí místní komunity v kontextu
zástavby obce Nesvačilka.
Stavebník :
Obec Nesvačilka, IČO: 006 37 505, Nesvačilka 100, 664 54 Nesvačilka
Zpracovatel projektové dokumentace :
Ing. arch. Barbora Jenčková, Jugoslávská 75a, 613 00 Brno, IČO 642 92 428
Ing. arch. Kateřina Horáková, autorizovaný architekt ČKA 04 345
b) Seznam vstupních podkladů
K dispozici byla dokumentace z roku 1990: Mateřská škola v Nesvačilce, proj. Husák, dále dokumentace z roku
1970: generální oprava a stavební úpravy bytovky při ZDŠ Nesvačilka a generální oprava ZDŠ Nesvačilka – sociální
zařízení. Součástí projekčních podkladů byla rovněž fotodokumentace současného stavu.
c) Údaje o území
Pozemky p.č. 159, p.č. 160 se nacházejí v zastavěném území obce v závěru souvislé zástavby návsi vybíhající
ulicovkou směřující do Těšan. Pozemek p.č. 159 je veden jako zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 160 je veden jako
zahrada, pozemky jsou ve vlastnictví investora. Pro areál je charakteristická poloha v jižním cípu obce na okraji
stabilizované obytné zástavby venkovských rodinných domů (v historickém jádru obce – urbanistická hodnota
území dle ÚP) při oboustranně zastavěné ulici vedoucí po spádnici severojižně do centra obce. Spolu s budoucí
dominantou – Kaplí Panny Marie bolestné umístěnou přes ulici na vrcholu kopce nad Nesvačilkou ‐ tvoří spolu se
severním areálem fotbalového hřiště a střelnice volnočasové a duchovní těžiště obce. Dané území se nachází
v ochranném pásmu zdroje léčivých vod II. stupně. Stavba je v souladu s platným územním plánem obce, nachází
se v ploše návrhové smíšené obytné. Sjezd na pozemek k p. č. 159 je umístěn severně při silnici III. třídy, sjezd na
p.č.160 je umístěn z jihovýchodu z účelové komunikace. Okolní řadové rodinné domy jsou zpravidla jedno‐ až
dvoupodlažní se sedlovou střechou a tvoří souvislou uliční zástavbu. Terén řešeného území je sklonitá rovina,
sklon převážně jihozápadním směrem. V oblasti nebyla vyhlášena stavební uzávěra, stavba se nenachází v
záplavovém území.
d) Údaje o stavbě
Jedná se o stávající solitérní objekt na p.č. 159 situovaný v západní části daného areálu, který byl postaven v roce
1882 jako školní budova s jednou třídou a bytem pro učitele,v roce 1934 byla přistavena 2.třída směrem
k Těšanům. V polovině 70. let vznikla v akci Z stavba hospodářské budovy ‐ stodoly ve dvoře. Od konce 70.let 20.
století sloužila stavba jako mateřská škola. V současnosti budova obsahuje obecní byt, sklad, garáž, knihovnu a
posilovnu a je ve špatném technickém stavu.
e) Popis urbanistického a architektonického řešení stavby
Studie řeší dvě varianty – stavební úpravy stávající budovy s přístavbou sálu ve dvoře půdorysně ve tvaru L a
novostavbu víceúčelového objektu ve tvaru prostého hranolu 42x16x5m krytou valbovou střechou v půdorysné
stopě původní budovy. V obou případech se navrhuje demolice vedlejší stavby na pozemku p. č.159 – stodoly ‐ a
umístění plochy pro taneční zábavu v prostoru areálu bezprostředně navázanou na budovu/budovy. Stavební
program vychází ze současného užívání stavby – v obou variantách jsou v budově umístěny sociální byty se
samostatným sociálním zázemím (garsonka a 2+KK), hlavní prostor víceúčelového sálu o výměře cca 150 m2/ min.
120 míst k sezení, s pódiem 20‐30m2a zázemím pro účinkující a s místností baru‐výčepu, hygienické zázemí se
šatnami, univerzální prostor pro klubové aktivity/tvoření/cvičení žen, posilovna, dětská herna, technické zázemí
objektu, sklad venkovního nábytku a garáž/sklad zahradní techniky obce. Obě varianty počítají s bezbariérovým

vstupem do hlavních veřejných prostor. Vstup do bytů je buď bezbariérový, nebo se dá upravit tak, aby požadavek
bezbariérovosti splnil.
Přístavbu sálu, krytou neckovou střechou, i novostavbu s valbovou střechou navrhujeme se sklonitými střechami
proto, aby budovy odpovídaly kontextu místa. Sál z důvodu potřebné kubatury vzduchu navrhujeme otevřít do
krovů. Tvarosloví budov v obou variantách si vypůjčujeme ze staré venkovské zástavby, soudobosti staveb
dosahujeme především užitím moderních materiálů, velkoformátovými okny a jejich členěním, sjednocením stavby
jednotnou barevností (střechy + fasády ve stejném odstínu) a nakonec i vizuálním stylem – nápisy, čísla popisná na
fasádě, případně znak obce by měly být graficky sjednoceny.
Venkovní prostory jsou logicky navázány na funkci vnitřních prostor – při dětské herně v jižním cípu pozemku se
nachází dětské hřiště a work‐outové zákoutí, v bezprostřední blízkosti sálu venkovní taneční parket a sezení,
zásobování ze severního sjezdu, doprava v klidu podél místních obslužných komunikací. Zahradu navrhujeme
pojmout jako obecní sad, případně komunitní zahrádky nebo grilování na louce. Předprostor hlavního vstupu do
budovy navrhujeme v zádlažbě vybavený venk. nábytkem (rozptylový prostor a venkovní čekárna = náměstí)
V návrhu 1 odstraňujeme ze staré budovy pozdější dvorní přístavby, spojujeme obě budovy novým loubím –
propojení budov suchou nohou ‐ a uvádíme do kontrastu obě budovy pojetím okenních otvorů – stará budova a
nová se budou lišit velikostí a členěním oken. Starou budovu možno podtrhnout barevným soklem budovy
zdůrazňujícím jednotlivé uliční vstupy do budovy, případně dotvořením korunní římsy pomocí grafického či
štukového dekoru. Přístavba je od původní budovy oddělena 6m mezerou, kterou využíváme jako krytou terasu
výčepu a za ní je pro návštěvníky nepřístupný dvorek pro zásobování a vstup do druhého sociálního bytu. Výhodou
této varianty je možná etapovitost, kdy přístavba sálu není závislá na rekonstrukci staré budovy.
Návrh 2 – novostavbu vidíme jako monumentální stavbu v uliční stopě s převýšenou střechou, která svým měřítkem
naznačí, že nejde o běžný typus stavby. Obecní byty ponecháváme přístupné ze severní strany, sál a ostatní prostory
z předprostoru upraveného do podoby „náměstíčka“. Na jižní stranu se stavba orientuje společenskými prostorami
– univerzálním prostorem pro ženy, posilovnou a dětskou hernou směrem k dětskému hřišti, sál je situován
uprostřed dispozice hranolu a je průchozí na obě strany (do ulice i do dvora). Do dvora je rozšířen o venkovní
pobytovou terasu navazující na výčep. Terasa je kryta buď pergolou, markýzami nebo transparentní částí střechy.
Výhodou této etapy je zachování větší výměry pozemku nezastavěné a také přesnější odhad nákladů na výstavbu
(při rekonstrukcích často dochází až k 20% nárůstu nákladů stavby oproti předpokladu).
f) Navrhované kapacity stavby
Zastavěná plocha stavby:
805,0 m2 (návrh 1)
672,0 m2 (návrh 2)
3
Obestavěný prostor stavby:
5668,0 m (návrh 1)
5683,0 m3 (návrh 2)
578,4 m2 (návrh 2)
Užitná plocha (1.NP):
656,7m2 (návrh 1)
Počet funkčních jednotek :
3
Počet uživatelů/pracovníků:
150‐300 uživatelů, 3 zaměstnanci (1 pracovní místo)
g) Orientační náklady stavby
Celkové náklady stavby jsou odhadovány na 20‐40 mil. Kč.

V Brně 21.06.2018
Ing. arch. Kateřina Horáková
Ing. arch. Barbora Jenčková

