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Abstrakt v českém a anglickém jazyce  
 

Zadání bakalářské práce řeší objekt pro malé a střední podnikání při ulici Kšírova v Brně. 
Místo stavby se nachází v městské čtvrti Horní Heršpice. Nejbližší okolí je charakteristické 
sousedstvím různých funkcí. Zároveň se uvažuje s plánovanou novou městskou třídou. Areál určený 
k přestavbě je v současné době využíván jako stavební dvůr. 

Navržená stavba se skládá ze dvou objektů a je na pozemku situována tak, aby vytvářela 
městský blok. Obě budovy jsou navrženy jako čtyřpodlažní, v jedné z budov se nachází podzemní 
parkoviště. V objektech se nachází vstupní chodba, výrobní prostory s vlastním příslušenstvím, 
stravovací provoz, administrativa a parkoviště. Přístup k jednotlivým výrobním jednotkám je 
z venkovních pavlačí. 

Mezi budovami vzniká vnitřní dvůr, který bude sloužit částečně k zásobování a částečně 
k odpočinku. Uliční fasády mají kompaktní charakter, strohé plochy jsou obloženy 
cementotřískovými deskami, pásová okna jsou rozmístěna v pevných horizontálních a vertikálních 
liniích. 

 
The Bachelor thesis focuses on small and medium-size enterprise (SMEs) premises situated 

near the Kšírova Street in Brno. The construction area is to be found in the city district Horní 
Heršpice. The nearest surroundings are characterised by a multifunctional neighbourhood. At the 
same time, the new planned city district is taken into consideration. The area intended for 
reconstruction has recently served as a builder´s yard. 
 The designed construction is composed of two buildings and its location on the plot enables 
it to form a city block. Both buildings are designed as a four-storey, one of the buildings are located 
underground parking. There are main entrance hall, production areas with facilities, eating facilities 
offices and a car park in the buildings. The access to individual production units is from outside 
back porches. 
 There is an inner yard between the two buildings that is going to be used partly for 
supplying and partly to rest. The street facades are compact character, austere space is lined 
CETRIS plates, strip windows are placed in fixed horizontal and vertical lines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klí čová slova v českém a anglickém jazyce 
 
Objekt pro malé a střední podnikání, pronajímatelný objekt, výrobní prostor, sklad, kancelář, 
zázemí, stravování, podzemní garáže, průmyslová výroba, Brno, Kšírova, městský blok, 
provětrávaná fasáda, železobetonový monolitický skelet, keramické zdivo, plochá střecha. 
 
Small and medium-size Enterprise Premises, building to rent, production area, store, office, support, 
board, underground garages, industrial production, Brno, Kšírova, city block, ventilated facade, 
monolithic reinforced concrete skeleton, ceramic walls, flat roof. 
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Úvod 

 

 Tématem zadání byl návrh objektu pro malé a střední podnikání v brněnské městské části 

Horní Heršpice v ulici Kšírova. V tomto území byla pro stavbu vymezena konkrétní parcela 

s výměrou 7071 m
2
. Návrh respektuje okolní zástavbu, zohledňuje také napojení na dopravní 

infrastrukturu. Bakalářská práce vycházela z vybrané architektonické studie zpracovávané v 

předmětu AG36 - Ateliér architektonické tvorby. Při tvorbě bakalářské práce byly využity také 

výstupy z předmětu AG28 – Detail v architektuře. 

 

 Rozsah práce byl předem stanoven takto: V první fázi zpracovat architektonickou a 

konstrukční studii, ve druhé fázi zpracovat stavební část projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Součástí stavební části je textová část, výkresová část, 3 zadané detaily stavebně 

konstrukčních součástí a jejich návazností a jeden architektonický detail včetně modelu v měřítku 

1:1.  
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1. Identifika ční údaje   

 
 
Název stavby  :  OBJEKT PRO MALÉ A ST ŘEDNÍ PODNIKÁNÍ 
                                             
Místo stavby   :   Brno, Horní Heršpice, ul. Kšírova 
 
Kraj    :   Jihomoravský 
 
Architektonické a stavebně 
technické řešení  :   Veronika Zatloukalová 
  
Datum                                 :  leden 2012 
 
 

Základní charakteristika stavby a její účel 

 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu pronajímatelného objektu pro malé 
a střední podnikání v Brně Horních Heršpicích.  
 Jedná se o dvě budovy s plochou střechou, jedna obdélníkového půdorysu, druhá 
půdorysu tvaru „L“, se dvěma nadzemními podlažími a dvěma částečnými mezipatry. 
V budově obdélníkového půdorysu se nachází i jedno podzemní podlaží, kde jsou 
podzemní parkovací místa.  
 

2. Údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 

Projektová dokumentace řeší novostavbu pronajímatelného objektu pro malé 
a střední podnikání v Brně Horních Heršpicích. Navržený objekt je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací obce.  

Objekty jsou umístěny podél východní a západní hranice pozemku, pozemek je ze 
tří stran obklopen pozemními komunikacemi (kromě západní části), na západní straně se 
nachází pouze chodník pro přístup pěší.  

Majetkoprávní vztahy – parcela je ve vlastnictví stavebníka.  

 

3. Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu: 

Provedené průzkumy a měření  

(neřešeno) 

Napojení na dopravní systém  

Navržené sjezdy (dva) z místní komunikace jsou po zpevněných plochách. Jeden sjezd 
slouží pro nákladní dopravu, navazuje tak na točnu pro kamiony, druhý pak navazuje na 
vjezd a výjezd z podzemních garáží.  
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Napojení na technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na vodovod, splaškovou a dešťovou kanalizaci, je zde připojen 
sdělovací kabel a kabel nízkého napětí. Poloha přípojek je zakreslena ve výkresu             
C – Situace. 

 

4. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

(neřešeno) 

 

5. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Při zpracování dokumentace byly dodrženy všechny obecné požadavky na 
výstavbu. 

 

6. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí 

Projektová dokumentace řeší novostavbu pronajímatelného objektu pro malé 
a střední podnikání v Brně Horních Heršpicích. Navržený objekt je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací obce.  

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby 

Stavba není věcně ani časově vázána na další výstavbu. Stavební materiál bude 
uskladněn na pozemku stavebníka. 

 

8. Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby 

(neřešeno) 

 

9. Statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, na ochranu životního 
prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové v m 2       

a o počtu byt ů 

 

Výměra pozemku:    7071 m2 
Zastavěná plocha:    3576 m2 
Obestavěný prostor:   39336 m3 
Procento zastavění:    50,6 % 
 
Předpokládané náklady stavby v tis:  216 350 000 Kč 
(stanoveny na základě předpokládané ceny  
m3 obestavěného prostoru, cca 5500 Kč/m3) 

 

 

 

 

 

V Brně 1/2012                          Veronika Zatloukalová 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení:  

a) zhodnoceni staveništ ě: 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu pronajímatelného objektu pro malé 
a střední podnikání v Brně Horních Heršpicích. Navržený objekt je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací obce.  

b) urbanistické a architektonické řešeni stavby: 

Projekt řeší návrh novostavby pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání. 
Jedná se o 2 budovy, obě dvojpodlažní, v části dispozice pak s dvěma mezipatry. Obě 
budovy mají jednoplášťovou plochou střechu. 

Objekty jsou umístěny podél východní a západní hranice pozemku, pozemek je ze 
tří stran obklopen pozemními komunikacemi (kromě západní části), na západní straně se 
nachází pouze chodník pro přístup pěší. Umístění obou budov je patrné z výkresu          
C –Situace. 

Budova na západní straně parcely má půdorysný tvar obdélníku a tato budova je 
i podsklepená. Její půdorysné rozměry jsou 82,7 x 20,2m, plocha tohoto objektu je 
1686,1 m2. Přístup k této budově a tedy i hlavní vstup do budovy je rovněž ze západní 
strany, kde je umožněn pouze po chodníku pro chodce. Dále je možný přístup přes 
podzemní garáže.  

Budova půdorysného tvaru „L“, která kopíruje východní hranici pozemku, je 
nepodsklepená. Půdorysná plocha tohoto objektu je 1890,2 m2. Hlavní vstup se nachází 
uprostřed východní obvodové stěny, přístup je umožněn po chodníku pro chodce. Na Jižní 
straně objektu se nachází také z části zastřešené pohotovostní stání pro 6 automobilů, je 
zde také obsaženo jedno parkovací místo pro imobilní. Tyto parkovací plochy navazují na 
chodník na východní straně a tak na hlavní vstup do budovy. 

c) technické řešení a řešení vn ějších ploch: 

 Technické a konstrukční řešení stavebního objektu je popsáno v technické zprávě 
stavební části. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrast rukturu: 

Napojení na dopravní systém  

 Projektová dokumentace řeší návrh dvou sjezdů z místní komunikace na pozemek 
stavebníka. Oba tyto sjezdy se nacházejí v severní části dané parcely.  

Jeden sjezd bude sloužit pro příjezd nákladních automobilů a tak pro zásobování 
průmyslových objektů (uprostřed – v prostoru mezi budovami). Druhý sjezd pak slouží pro 
vjezd a výjezd osobních automobilů z podzemních garáží (u západního objektu 
obdélníkového půdorysného tvaru). 

V místě napojení na vozovku v délce 12,90 m a 16,40 m bude osazen snížený 
nájezdový obrubník a plocha sjezdu bude mít asfaltový povrch. Ve stejné úpravě bude 
povrch komunikace, která tvoří točnu pro nákladní automobily. 

 Přilehlé místní komunikace s asfaltovým povrchem mají po obou stranách travnatý 
pás bez příkopku. Komunikace je položena níže než přilehlý pozemek stavebníka, tzn., že 
bude nutné tyto komunikace odvodnit pomocí dešťové kanalizace vedoucí jejím středem. 
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 Rozhledové trojúhelníky jsou stanoveny pro návrhovou rychlost 50 km/hod. Rozhled 
činí 35,0 m na obě strany od osy sjezdu. V ploše rozhledových trojúhelníků se nenachází 
žádná překážka. 

Řešení dopravy v klidu 

Pro parkování mimo podzemní garáže bude využita částečně zastřešená zpevněná 
plocha, která se nachází na jižní straně pozemku u budovy tvaru „L“. Je zde obsaženo 
6 parkovacích míst pro osobní automobily a jedno parkovací místo pro imobilní.  

Napojení na technickou infrastrukturu 

 Elektrická přípojka napojena na zemní vedení NN, vodovodní přípojka se napojí na 
stávající vodovodní řad DN 80 PE, splašková kanalizace bude napojena na obecní 
oddílnou splaškovou kanalizaci DN 200 HDPE, odvod dešťové vody bude napojen na 
dešťovou kanalizaci DN 100 HDPE. Dále bude připojen sdělovací kabel. 

Všechny syto sítě jsou umístěny v komunikacích vedoucích kolem dotčeného 
pozemku. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury: 

(neřešeno) 

f) Vliv stavby na životní prost ředí a řešení jeho ochrany: 

 Stavbou pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání ani jeho užíváním 
nebude negativně ovlivněno životní prostředí. 

• Odpadové hospodářství  -  odpady vzniklé při provádění stavby je nutno likvidovat 
v souladu s platnými zákony o odpadech. 

• Ochrana ovzduší – objekt bude z části vytápěn pomocí obnovitelných zdrojů 
energie  

• Vodní hospodářství – objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu. 
Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, dešťová voda do dešťové 
kanalizace. 

• Ochrana přírody a krajiny – při realizaci stavby dojde k zásahu do zeleně – na 
pozemku se vyskytují stromy, jejichž stav je již nevyhovující. Po ukončení 
stavebních prací budou provedeny sadové úpravy a ozelenění ploch. 

• Ochrana ZPF- z plochy určené pro výstavbu bude před zahájením prací sejmuta 
ornice, která bude zpětně použita při konečných úpravách pozemku. Při stavebních 
pracích musí být zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek, 
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikací: 

Všechny vstupy do budovy jsou bezbariérové, pomocí ramp, které mají protiskluzovou 
úpravu. V podzemních garážích jsou vyhrazena 2 parkovací místa pro imobilní, v místě 
parkovacích ploch u budovy tvaru „L“ pak jedno parkovací místo.  

 Obě budovy jsou dispozičně řešeny jako bezbariérové. 

h) Průzkumy a m ěření: 

(neřešeno) 
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i) Údaje o podkladech o vytý čení stavby: 

 Pro osazení navrženého objektu provedl projektant výškové zaměření stavebního 
pozemku nivelačním přístrojem. Pro vytyčení stavby jsou určující kóty, které stanovují 
vzdálenost navrženého objektu od společných hranic stavebního pozemku se sousedními 
pozemky – viz výkres situace. 

Výškové osazení objektu určuje relativní 0,000, která je zvolena v úrovni 1NP a tato 
úroveň je vztažena ke kótám původního a upraveného terénu. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 
soubory: 

(neřešeno) 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p řed 
negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení: 

 Při provádění stavby je dodavatel povinen negativní účinky na okolí (hluk, prašnost, 
znečištění komunikace) minimalizovat. Následné užívání stavby nebude mít negativní 
dopad na okolí.   

 Jelikož se jedná o výrobní objekty, bude nutno vypracovat hlukovou studii, 

 Ochrana ovzduší po dobu výstavby – zásoby sypkých stavebních materiálů 
a ostatních zdrojů prašnosti budou omezeny na nezbytně nutné množství. Dodavatel 
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením 
plochy staveniště a zajistí pravidelné čištění příjezdové komunikace.  

 Použité prvky a materiály musí svými parametry odpovídat příslušným normám, 
technickým podmínkám a technologickým postupům.  Následné užívání stavby nebude 
mít negativní dopad na okolí.  

l) Zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů na stavb ě: 

 Při zpracování přípravy a provádění vlastních stavebních prací je nutno dodržovat 
platné obecně závazné právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých 
technických zařízení na stavbě, zejména zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. Při provádění stavby musí být dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 
Sb., o obecných požadavcích na stavby. Rovněž je nutné dodržovat všechny 
technologické předpisy a pracovní postupy, týkající se stavebních prací a požární 
předpisy. Práce elektro může provádět pouze odborná firma. Bezpodmínečně je nutná 
úzká koordinace všech profesí na stavbě. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita: 

 Stavba pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání navržena tak, aby 
vyhověla požadovanému účelu a odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou běžně 
vyskytnout při provádění i užívání stavby. Konstrukce objektu musí být prostorově stabilní, 
únosná a tuhá.  

3. Požární bezpe čnost: 

(neřešeno) 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí: 

 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala základní požadavky na 
ochranu zdraví a životního prostředí a odolávala škodlivým vlivům prostředí. V objektech 
bude provedeno požadované hygienické zázemí a bude zajištěno dostatečné denní 
osvětlení, větrání a proslunění místností. Návrh objektů splňuje požadavky normy ČSN 73 
4301 Obytné budovy. 

5. Bezpečnost p ři užívání: 

 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nedošlo ke vzniku nepřijatelného 
nebezpečí úrazu – uklouznutí, pád, popálení, zasažení el. proudem. Veškeré instalace 
budou provedeny v souladu s platnými předpisy a budou k nim provedeny výchozí revize – 
elektřiny, bleskosvodu. 

6. Ochrana proti hluku: 

 Realizací stavby nebude zhoršen parametr hlukových vlastností stávajících 
okolních objektů. Objekt je navržen tak, aby byl chráněn proti běžnému provoznímu hluku, 
stavební konstrukce mají odpovídající vzduchovou neprůzvučnost. 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 

 Konstrukce navrženého objektu splňují tepelně technické požadavky aktualizované 
ČSN 73 0540.  

• splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

• tepelně technické vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují 
požadované normové hodnoty dle aktualizované ČSN 73 0540. 

 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí 
pohybu a orientace: 

Oba objekty jsou dispozičně navrženy jako bezbariérové. 

Všechny vstupy do budovy jsou bezbariérové, pomocí ramp, které mají protiskluzovou 
úpravu. V podzemních garážích jsou vyhrazena 2 parkovací místa pro imobilní, v místě 
parkovacích ploch u budovy tvaru „L“ pak jedno parkovací místo.  

V budovách se nachází výtahy pro imobilní a v každém patře je umístěno hygienické 
zařízení (WC) daných parametrů. Všechny komunikace vč. dveří, mají dostatečnou 
světlou šířku.  

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí: 

(neřešeno) 

10. Ochrana obyvatelstva: 

(neřešeno) 
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11. Inženýrské objekty:  

Elektrická přípojka napojena na zemní vedení NN, vodovodní přípojka se napojí na 
stávající vodovodní řad DN 80 PE, splašková kanalizace bude napojena na obecní 
oddílnou splaškovou kanalizaci DN 200 HDPE, odvod dešťové vody bude napojen na 
dešťovou kanalizaci DN 100 HDPE. Dále bude připojen sdělovací kabel. 

Všechny syto sítě jsou umístěny v komunikacích vedoucích kolem dotčeného 
pozemku. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb: 

(neřešeno) 
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2. Účel objektu   

 Jedná se o novostavbu pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání 
včetně napojení na inž. sítě. Stavba bude trvalá a výstavba nebude dělena na jednotlivé 
etapy.  

 

3. Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného řešení a řešení  
vegeta čních  úprav okolí objektu, v četně řešení p řístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Architektonické řešení 

Projekt řeší návrh novostavby pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání. 
Jedná se o 2 budovy, obě dvojpodlažní, v části dispozice pak s dvěma mezipatry. Obě 
budovy mají jednoplášťovou plochou střechu. 

Objekty jsou umístěny podél východní a západní hranice pozemku, pozemek je ze 
tří stran obklopen pozemními komunikacemi (kromě západní části), na západní straně se 
nachází pouze chodník pro přístup pěší. Umístění obou budov je patrné z výkresu          
C –Situace. 

Budova na západní straně parcely má půdorysný tvar obdélníku a tato budova je 
i podsklepená. Její půdorysné rozměry jsou 82,7 x 20,2m, plocha tohoto objektu je 
1686,1 m2. Přístup k této budově a tedy i hlavní vstup do budovy je rovněž ze západní 
strany, kde je umožněn pouze po chodníku pro chodce. Dále je možný přístup přes 
podzemní garáže.  

Budova půdorysného tvaru „L“, která kopíruje východní hranici pozemku, je 
nepodsklepená. Půdorysná plocha tohoto objektu je 1890,2 m2. Hlavní vstup se nachází 
uprostřed východní obvodové stěny, přístup je umožněn po chodníku pro chodce. Na Jižní 
straně objektu se nachází také z části zastřešené pohotovostní stání pro 6 automobilů, je 
zde také obsaženo jedno parkovací místo pro imobilní. Tyto parkovací plochy navazují na 
chodník na východní straně a tak na hlavní vstup do budovy. 

Fasády mají rozdílný ráz z venkovní (uliční) a z vnitřní (dvorní) strany. Uliční fasády 
mají kompaktní charakter, strohé plochy jsou obloženy cementotřískovými deskami 
CETRIS, pásová okna jsou rozmístěna v pevných horizontálních liniích. Převládající barva 
těchto fasádních desek je šedá, mezi okny jsou desky žluté a vstupy jsou zvýrazněny 
červenými fasádními deskami. Dvorní fasády jsou pavlačového typu, nad plným zděným 
zábradlím jsou chodby chráněny posuvnými okny.  

 Dispoziční řešení 

Hlavními prostory obou budov jsou výrobní jednotky, tedy jakési buňky, které se 
mohou být vzájemně propojovány. Ke každé výrobní buňce náleží kancelář a v již 
zmíněném mezipatře také šatny a hygienické zázemí pro zaměstnance. V obdélníkové 
budově se těchto buněk nachází 24, v druhé 20. V každé budově se pak nachází vstupní 
hala se schodištěm a výtahem, ke které náleží v každém patře veřejné hygienické zázemí 
vč. WC pro imobilní. 

Komunikace pro veřejnost je umístěna podél delší obvodové stěny z uliční strany, 
zásobování probíhá po komunikacích umístěných v pavlačové chodbě z dvorní strany 
objektu. K této chodbě náleží také vždy 2 nákladní výtahy. 

V budově půdorysného tvaru „L“ jsou navíc umístěny prostory pro stravování 
(jídelna, bufet + zázemí) v 1.NP, o poschodí výše jsou umístěny dva přednáškové sály, ke 
kterým náleží hygienické zázemí. Podsklepená je pouze budova obdélníkového půdorysu, 
v 1.PP se nachází podzemní parkovací stání.  
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Vegetační úpravy okolí objektu 

 Při realizaci stavby dojde k zásahu do zeleně – na pozemku se vyskytují stromy, 
jejichž stav je již nevyhovující. Po ukončení stavebních prací budou provedeny sadové 
úpravy a ozelenění ploch. 

 

Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Všechny vstupy do budovy jsou bezbariérové, pomocí ramp, které mají protiskluzovou 
úpravu. V podzemních garážích jsou vyhrazena 2 parkovací místa pro imobilní, v místě 
parkovacích ploch u budovy tvaru „L“ pak jedno parkovací místo.  

 Obě budovy jsou dispozičně řešeny jako bezbariérové. 

 

4. Kapacitní údaje stavby 

Výměra pozemku:    7071 m2 
Zastavěná plocha:    3576 m2 
Obestavěný prostor:   39336 m3 
Procento zastavění:    50,6 % 
 

5. Technické a konstruk ční řešení objektu 

 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající podzemní vedení 
inž. sítí a při provádění zemních prací dodržovat podmínky správců těchto sítí – viz 
vyjádření.  Na stavebním pozemku a v ploše navrženého sjezdu a příjezdové komunikace 
na dotčených sousedních parcelách bude sejmuta ornice v průměrné tloušťce 250 mm, 
která se uloží na parcele pro zpětné použití. Dle projektu profesí se vykopou rýhy pro 
přípojky sítí.  Vykopaná zemina se použije pro obsypy potrubí, pro úpravy pozemku. Na 
výkrese situace a základů jsou uvedeny kóty původního a upraveného terénu (PT a UT). 
Násyp v proměnlivé tloušťce podle průběhu původního terénu bude z drceného kameniva 
frakce  32-64 mm a musí být zhutněn na hodnotu 0,2 MPa.  

Základy 

 Navržené základové konstrukce řeší výkres č. 2. Uvedené kóty základové spáry se 
případně upraví podle skutečného průběhu celé plochy původního terénu po sejmutí 
vrstvy ornice tak, aby byla dodržena základní podmínka – základy musí být založeny min. 
1000 mm v rostlém terénu po sejmutí ornice (do nezamrzné hloubky) – nikoliv v násypu!!! 

 Základy budou z prostého betonu C 20/25. Při betonáži je třeba vynechat prostupy 
pro instalace – dle projektu přípojek inž. sítí.  

 Podkladní beton C 20/25 v tl. 200 mm se vyztuží 2x sítí Ø drátu 6, oka  
100×100mm. 

Svislé a kompletní konstrukce 

 Obvodové zdivo je navrženo jako výplňové tl. 250mm z cihel systému 
POROTHERM 24 Profi. Zdivo tl. 200 je navrženo z POROTHERM 18 Profi, příčky 
tl.100mm budou vyzděny z příčkovek POROTHERM 8 Profi. Příčky, které jsou ve 
výkresech označené jako demontovatelné (mezi výrobními jednotkami) budou ze 
sádrokartonu. 
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 Nadpraží okenních a dveřních otvorů v nosných zdech bude provedeno z překladů 
POROTHERM 7, v příčkách plochý překlad POROTHERM.  

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukci nad všemi podlažími tviří železobetonová deska tl. 200 mm. ŽB 
deska bude provedena z betonu C 25/30, XC2, výztuž dne statického výpočtu. Pozední 
věnce jsou součástí ŽB desky. 

Střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je tvořena jednoplášťovou plochou střechou. Dešťové vody jsou 
svedeny do třech vtoků o průměru DN 125. Hydroizolaci tvoří střešní fólie DEKPLAN 76, 
tepelná izolace j provedena ze spádových polystyrenových klínů. Tloušťka této izolace je 
v rozmezí 140 až 480 mm. Vrstvy střešního pláště jsou mechanicky kotveny, podkladem je 
ŽB stropní deska. Nejmenší spád střechy je 1°, maximální spád je 3°. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace spodní stavby bude provedena v jedné vrstvě z hydroizolačního pásu 
u oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože. Bude použit BITAGIT 35 
MINERAL (popř. BITAGIT 40 MINERAL). Pás lze natavit plamenem na podklad opatřený 
nátěrem (např. DEKPRIMER). V přesazích se svařuje plamenem. Šířka bočního přesahu 
je min. 80 mm, šířka čelního přesahu je min. 100 mm. 

 Vodorovná izolace se uvnitř objektu vytáhne 200mm nad úroveň podlahy, vně 
objektu min. 300mm nad upravený terén. Ve skladbě podlahy s keramickou dlažbou 
v místnostech hygienického vybavení plní funkci izolace proti vodě také dvojnásobný 
hydroizolační nátěr AKRYZOL Terranova.  

 

Podlady 

 Skladby podlah a tloušťky vrstev jsou popsány a označeny ve výkresové části viz. 
výkres č. 7 – Řezy. 

 

Truhlá řské výrobky 

(neřešeno) 

 

Klempí řské výrobky 

 Veškeré klempířské výrobky budou vyrobeny z titanzinku. Jedná se o podokapní 
žlaby, odpadní trouby strojoven výtahů a oplechování venkovních parapetů oken. 

Oplechování atiky ploché střechy bude z poplastovaného plechu VIPLANYL.  

Výrobní rozměry jednotlivých prvků se upřesní přímo na stavbě dle skutečně provedených 
stavebních prací. 

 

Obklady 

  Keramické obklady budou ve všech hygienických místnostech a v provozních 
místnostech jídelny. Výška obkladu bude 1800 mm.  
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Omítky 

 Vnitřní omítky budou prováděny ve všech místnostech jako dvouvrstvá štuková 
omítka. Nejprve se nanese na zeď izolační nátěr, na ten se provede jádrová omítka. Pak 
se nanese štuková omítka hlazená plstí.   

Vnější omítka bude minerální, omyvatelná od firmy CEMIX. 

 

6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

 Veškeré tepelné izolace jsou navrženy s ohledem na požadavky normy Tepelné 
ochrany budov ČSN 73 0540 – 02. V rámci snížení energetické náročnosti novostavby, 
jsou všechny tepelné izolace navrženy na normou požadované hodnoty součinitele 
prostupu tepla. 

 Tepelná izolace podlahy na terénu je navržena z polystyrénu PPS tloušťky 120 mm.  

 Tepelná izolace ploché střechy je tloušťky 140 až 480 mm  

   

7. Způsob založení objektu 

 Skeletová konstrukce objektu bude založena na železobetonových čtvercových 
patkách, obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny budou založeny na základových pasech 
z prostého betonu. Základová deska je navržena tl. 200 mm, vyztužena bude 2x KARI sítí 
o průměru 6 mm, oka 100/100mm. 

 

8. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí 

 Stavbou pronajímatelného objektu pro malé a střední podnikání ani jeho užíváním 
nebude negativně ovlivněno životní prostředí. 

• Odpadové hospodářství  -  odpady vzniklé při provádění stavby je nutno likvidovat 
v souladu s platnými zákony o odpadech. 

• Ochrana ovzduší – objekt bude z části vytápěn pomocí obnovitelných zdrojů 
energie  

• Vodní hospodářství – objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu. 
Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, dešťová voda do dešťové 
kanalizace. 

• Ochrana přírody a krajiny – při realizaci stavby dojde k zásahu do zeleně – na 
pozemku se vyskytují stromy, jejichž stav je již nevyhovující. Po ukončení 
stavebních prací budou provedeny sadové úpravy a ozelenění ploch. 

• Ochrana ZPF- z plochy určené pro výstavbu bude před zahájením prací sejmuta 
ornice, která bude zpětně použita při konečných úpravách pozemku. Při stavebních 
pracích musí být zabráněno úniku pevných, kapalných a plynných látek, 
poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. 

•  

9. Dopravní řešení 

Projektová dokumentace řeší návrh dvou sjezdů z místní komunikace na pozemek 
stavebníka. Oba tyto sjezdy se nacházejí v severní části dané parcely.  

Jeden sjezd bude sloužit pro příjezd nákladních automobilů a tak pro zásobování 
průmyslových objektů (uprostřed – v prostoru mezi budovami). Druhý sjezd pak slouží pro 
vjezd a výjezd osobních automobilů z podzemních garáží (u západního objektu 
obdélníkového půdorysného tvaru). 
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V místě napojení na vozovku v délce 12,90 m a 16,40 m bude osazen snížený 
nájezdový obrubník a plocha sjezdu bude mít asfaltový povrch. Ve stejné úpravě bude 
povrch komunikace, která tvoří točnu pro nákladní automobily. 

 Přilehlé místní komunikace s asfaltovým povrchem mají po obou stranách travnatý 
pás bez příkopku. Komunikace je položena níže než přilehlý pozemek stavebníka, tzn., že 
bude nutné tyto komunikace odvodnit pomocí dešťové kanalizace vedoucí jejím středem. 

 Rozhledové trojúhelníky jsou stanoveny pro návrhovou rychlost 50 km/hod. Rozhled 
činí 35,0 m na obě strany od osy sjezdu. V ploše rozhledových trojúhelníků se nenachází 
žádná překážka. 

Řešení dopravy v klidu 

Pro parkování mimo podzemní garáže bude využita částečně zastřešená zpevněná 
plocha, která se nachází na jižní straně pozemku u budovy tvaru „L“. Je zde obsaženo 
6 parkovacích míst pro osobní automobily a jedno parkovací místo pro imobilní 

  

10. Ochrana objektu p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

(neřešeno) 

 

11. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby. 
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Závěr 

 

 Navržený objekt pro malé a střední podnikání by měl obyvatelům města Brna a především 

městské části, ve které se nachází, přinést nové pracovní příležitosti a zvýšení atraktivity pro 

soukromé investory. Předpokládá se pronajímání soukromým firmám, případně jednotlivým 

podnikatelům. Vzhledem k prostorové flexibilitě, mají možnost si pronajmout různě velké komerční 

plochy. Pro uživatele objektu je zajištěno parkování, stravování a prostory pro odpočinek.  

Prostory pro zásobování a logistiku jsou situovány uvnitř areálu, aby byl eliminován 

negativní dopad na obyvatele z okolní zástavby. Vybudováním zmíněného průmyslového objektu 

nedojde ke zhoršení parametrů pro bydlení v dané lokalitě.     
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charakter, strohé plochy jsou obloženy cementotřískovými deskami, pásová 
okna jsou rozmístěna v pevných horizontálních a vertikálních liniích. 
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characterised by a multifunctional neighbourhood. At the same time, the 
new planned city district is taken into consideration. The area intended for 
reconstruction has recently served as a builder´s yard. 
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