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Building   Ready   for   the   Climate   Change  
Úvod:  
V  současné  době  stále  více  slýcháme  o  změnách  klimatu,  které  nás  pravděpodobně             
čekají  v  nadcházejících  desetiletích,  a  o  potřebě  snižovat  závislost  naší  společnosti            
na  fosilních  palivech.  Změna  klimatu  se  projevuje  nejen  zvýšením  průměrné  teploty            
naší  planety,  ale  je  navíc  doprovázena  rizikem  vzniku  dlouhodobého  sucha  nebo            
přívalových   dešťů.   

Stavební  fakulta  VUT  v  Brně  se  proto  rozhodla  na  základě  těchto  výzev  zahájit              
v  akademickém  roce  2019/2020  výuku  v  novém  studijním  programu  Environmentálně           
vyspělé  budovy  (EVB)  v  bakalářském  i  magisterském  stupni  studia.  Struktura           
studijních  plánů  reaguje  na  současné  požadavky  na  nízkou  energetickou  náročnost           
budov,  kvalitu  vnitřního  prostředí,  efektivní  provoz  objektu  a  minimální  zátěž  životního            
prostředí.  Výuka  programu  EVB  by  měla  probíhat  v  budově,  která  bude  pro  studenty              
inspirativní  a  bude  splňovat  výše  uvedené  požadavky  za  předpokladu  odůvodněných           
investičních  nákladů.  V  budově  by  měly  být  demonstrovány  v  současné  době            
dostupné   nebo   vyvíjené   technologie,   které   umožní   hospodárný   provoz   budovy.  

Úkol:  
Navrhněte  vzdělávací  centrum  pro  výuku  environmentálně  vyspělého  stavitelství.         
Objekt  by  měl  mít dvě  nadzemní  podlaží  s  výukovými  prostorami  a  potřebným             
zázemím   pro   celodenní   pobyt   studentů   a   učitelů.  
Podmínky   a   požadavky:  

● Kapacita  objektu  by  měla  být  minimálně  pro  120  studentů  (4  ročníky  po             
1 kruhu)  a  10  zaměstnanců.  Předpokládají  se  2  kmenové  učebny          
a 4 specializované  učebny  (např.  experimentální  laboratoře,  počítačová       
učebna   apod.)  

 
 

  
 

2  



 

 
● Umístění  budovy  je  v  katastru  města  Brna,  v  lokalitě  s  dobrým  přístupem             

k MHD  a  v  blízkosti  kampusu  FAST  –  brownfield  (ozn.  červeně  na  mapě).             
Jedná  se  o  pozemky  parc.  čísla  791  a  794/1  v  k.ú.  Brno  Veveří.  Na  pozemku                
by  bylo  vhodné  situovat  kromě  vlastní  budovy  i  prostory  pro  volnočasové            
aktivity   a zeleň.  

● V  budově  se  neuvažuje  s  výukou  teoretických  předmětů,  např.  matematika,           
které   budou   vyučovány   ve   stávajícím   kampusu   FAST.  

● Budova  bude  sloužit  také  jako  vzorový  dům  pro  výuku  ve  studijním  programu             
EVB.  

● V  budově  bude  představena  možnost  využívání  obnovitelných  zdrojů  energie,          
výstavby  z  obnovitelných  materiálů,  hospodaření  s  dešťovou  vodou,  nakládání          
s   odpady   apod.  

● Budova  bude  navržena  tak,  aby  při  minimálních  provozních  nákladech  zajistila           
kvalitní   vnitřní   prostředí   pro   výuku.  

● Budova  musí  být  navržena  v  souladu  s  vyhláškou  č.  398/2009  (Vyhláška            
o obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání       
staveb)   a   musí   být   kompletně   bezbariérově   řešená.  

● Budova  by  měla  být  navržena  jako  energeticky  efektivní  objekt,  podmínkou  je            
minimálně   pasivní   standard.  

● Pokuste  se  vytvořit  kalkulaci  investičních  nákladů  na  technické  zařízení  pro           
snížení   provozní   energetické   náročnosti.  

 
Na  vypracování  úkolu  máte  5  hodin.  Vaším  výstupem  bude  obhajoba  vaší            
prezentace,  které  bude  trvat  7  minut.  Prezentovat  budete  v  českém/slovenském           
jazyce   a   prezentace   bude   ve   formátu   .pdf.  

Kritéria   hodnocení:  
● Dispoziční  řešení  výukových  prostor  a  zázemí,  využití  vnitřních  prostor,          

celkové   řešení   provozu   budovy    [20   b]  
● Design   budovy   a   vybavení    [10   b]  
● Použité   materiály   pro   výstavbu,   uplatnění   obnovitelných   materiálů    [20   b]  
● Udržitelnost  (energetická  náročnost,  nakládání  s  odpady,  nakládání  s  vodou,          

uživatelské   prostředí,   dopravní   dostupnost)    [20   b]  
● Využívání   obnovitelných   zdrojů   energie    [10   b]  
● Způsob   zpracování,   osobní   hodnocení   porotce    [20   b]  

Doplňující   pravidla   pro   toto   zadání:  
● Je   povoleno   používat   internet   k   získání   informací.  
● Je   povoleno   používat   libovolný   grafický   a   kreslící   software.  
● Připomínáme,   že   konzultovat   zadání   můžete   pouze   s   členy   Topic   Teamu.  
● Členy   Topic   Teamu   pro   toto   zadání   jsou:  

○ Samuel   Hliboký   jako   Topic   Responsible  
○ Martin   Horváth  

Hodně  štěstí  a  zábavy  při  řešení  soutěžního  úkolu  vám  přeje  organizační  tým             
EBECu   Brno   2019!  
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