
 



 

 

 

 

Architektonická studie 

Konstrukční studie 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy  



Bakalářská práce bude vycházet z vybrané architektonické studie vypracované studentem 

v jednom z předchozích semestrů z předmětu Ateliér architektonické tvorby (AG32-AG35) 

a rozpracované na úroveň konstrukční studie v předmětu AG 36.Na základě této studie student 

vypracuje zadaný rozsah stavební části projektové dokumentace pro provedení stavby navržené 

v Architektonické studii a konstrukčně vyřešené v Konstrukční studii. Rozsah a obsah výkresové 

a technické části dokumentace bude stanoven v druhé polovině zimního semestru vedoucím 

bakalářské práce za PST a bude přílohou tohoto zadání. 

Bakalářská práce bude obsahovat: 

• zadanou textovou část 

• zadanou výkresovou část projektové dokumentace pro provedení stavby (typické podlaží, řezy) 

• tři zadané detaily stavebně-konstrukčních součástí a jejich návazností (jeden z detailů může být 

zastoupen detailem architektonickým) 

• architektonický detail 

Výkresová část bude zpracována s využitím CAD, textová část a případné tabulkové přílohy budou 

zpracovány v textovém a tabulkovém editoru PC. 

Ve stanoveném termínu bude výsledný elaborát odevzdán vedoucímu bakalářské práce z ARC 

v úpravě a kompletaci podle jednotných pokynů Ústavu architektury FAST VUT v Brně. 

Při zpracování bakalářské práce je třeba řídit se směrnicí děkana č. 19/2011 vč. všech dodatku 

a příloh. 

Seznam složek: 

A DOKLADOVÁ ČÁST: 

B KONSTRUKČNÍ STUDIE 

C STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D ARCHITEKTONICKÝ DETAIL 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují).  

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc. 
Vedoucí bakalářské práce 

Ústav architektury  

 
Ing. Markéta Sedláková, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce 

Ústav pozemního stavitelství  
 

 

Téma bakalářské práce je návrh novostavby Autocentra VW Group. Samotná parcela 

se nachází na brněnském brownfieldu poblíž náměstí Cejl. Místo stavby sousedí s řekou 

Svitavou.  

V architektonickém řešení jsem pracoval se čtyřmi základními stavebními celky, a to 

se showroomem, servisní částí, skladem a zázemím s kancelářemi. Showroom jsem 

umístil na nejprestižnější část parcely, tedy u frekventované ulice Cejl. Vykonzolovaná 

střecha vrhá stín na prosklený obvodový plášť v letních měsících a nedochází tedy k tak 

velkému přehřívání. Na showroom navazují kanceláře a sklad. Administrativní část je 

s výhledem na řeku Svitavu a sklad je situován na nejvhodnějším zásobovacím místě. 

Budova je zakončena servisní částí zatočenou půdorysně do tvaru L, tento tvar 



umožnuje ekonomicky výhodné využití pozemku, a zároveň nijak nebrání provozu 

servisu. Zásadní výhodou parcely je možnost napojení na obě ulice, kterou jsem využil 

průjezdností parcely a tím ušetřil zastavěnou plochu. Celkový provoz autocentra jako 

celku funguje bezproblémově. 

showroom aut, autocentrum, VW, Volkswagen , ocelová konstrukce, Brno, servis, sklad, 

kanceláře  

The theme of my bachelor work is a new building of Volkswagen carcenter. Carcenter 

is placed in Brno city nearby square Cejl. Next to the parcel is river Svitava. Architecture 

volume is divided to four functional parts: showroom, warehouse, administration and 

background and service. Showroom is placed on the most visible part of parcel. 

Showroom with glass façade is dominanting volume of whole car center. To the 

showroom is connected administration with nice view to the river Svitava and 

warehouse with good connection to delivery of goods. Service is last part of carcenter. 

Floorplan form of service in shape L saves build up space of the parcel.  

showroom, car center, VW, Volkswagen, steel construction, Brno, service, warehouse, 

offices  

Kamil Gross Autocentrum VW Group Brno. Brno, 2019. !!XX!! s., !!YY!! s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury. Vedoucí 

práce prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Autocentrum VW Group Brno zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 28. 1. 2019  

   Kamil Gross 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Poděkování: 

Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím své bakalářské práce, panu prof. Ing. arch. Alois Nový, 

CSc., za jeho ochotu, skvělý přístup a pomoc s vedením architektonické části.  

Dále chci poděkovat paní Ing. Markétě Sedlákové, Ph.D. za její vlídný přístup a praktické 

rady při řešení stavebně technické části.  
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Předmětem řešení bakalářské práce je návrh autocentra VW Group v městské části 

Brno-Zábrdovice. Bakalářská práce vychází z architektonické studie, kterou dále rozvíjí v 

projektovou dokumentaci pro stavební povolení, projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby a zpracování architektonického detailu. Řešené území je vymezeno 

ulicemi Cejl, Jana Svobody a řekou Svitavou. Jeho hlavní část je vedena jako brownfield s 

bývalou průmyslovou výrobou. Stavební objekt tvoří čtyři funkční celky – showroom, 

administrativa a zázemí, servis a sklad. Každý z těchto celků odpovídá specifickému 

provozu, které se v autocentru vzájemně prolínají. Toto funkční schéma je dále 

rozpracováno v rámci architektonického konceptu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

název: 
 

AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP 

 
místo stavby: 

 
Jihomoravský kraj, Brno-město, k. ú. Zábrdovice, Brno 

 
stavebník: 

 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, Brno 602 00 

 
stupeň projektu: 

 
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

 
-dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve znění novely č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb 

 
Datum 

 
4. 1. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 Údaje o stavbě         

a) Název stavby Autocentrum Volkswagen group     

b) Místo stavby Jihomoravský kraj, Brno-město, k.ú. Zábrdovice   

Parcelní čísla 1111/1, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/2, 1109/6, 1109/11, 1109/10, 

 1109/1, 1109/4, 1109/3, 1111/20, 1113/1, 1111/25, 1113/2, 1112, 

 1111/23, 1109/5       

c) Předmět dokumentace DSP      

A.1.2 Údaje o stavebníkovi         

Stavebník: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební   

Adresa: Veveří 331/95, Brno 602 00     

Odp. Projektant: Ing. Markéta Sedláková Ph.D    

Projektant: Kamil Gross       

 Husova 45, 664 01 Bílovice nad Svitavou     
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

o základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena  

o základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
Podkladem pro zpracováno PD byly následující projektové dokumentace:  

1. Zadání bakalářské práce 
2. Prohlídka zájmového území  
3. Katastrální mapa území  
4. Ateliérová práce AG33 – Autocentrum Volkswagen group 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) rozsah řešeného území 
 

Řešené území se nachází v k.ú. Zábrdovice města Brna. Plocha pozemku 11 000 m², 
zastavěná plocha 3051 m², zpevněná plocha 3 288 m². Jedná se o rovnou parcelu 
nacházející se mezi řekou Svitavou a ulicemi Cejl. Jana Svobody a Husovickou. 
Současný stav: jednopodlažní sklady stavebnin, náletové dřeviny. Pozemek tvořen 

parcely č.: 1111/1, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/2, 1109/6, 1109/11, 1109/10, 1109/1, 
1109/4, 1109/3, 1111/20, 1113/1, 1111/25, 1113/2, 1112, 1111/23, 1109/5. 
 
 

b) údaje o ochraně území 
 

Zadané území se nenachází: v památkové rezervaci, památkové zóně, v oblasti chráněného 

ložiskového území ani poddolovaném území, chráněného území z hlediska ochrany ŽP – 

evropsky významných lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, ochranných pásem rezervace 

UNESCO. Hraničí s řekou Svitavou a záplavovým územím. 

 

 
 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 

Řešené území patří do povodí řeky Moravy. Pozemek se nachází v záplavovém území, nový 

objekt již ne. Dešťové svody napojeny na retenční nádrž a dále do jednotné kanalizace. 
 



d) údaje o souladu s územní plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 

Navrhovaný objekt je v souladu s územním plánem města Brna 
 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 

stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací. 

 
Navrhovaný objekt je v souladu s platným územním plánem města Brna. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Navrhovaný objekt vyhovuje na požadavky využití území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., 
O obecných požadavcích na využívání území. Stavba musí splňovat požadavky 
urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky na denní 
osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

V rámci řešení nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 

Nejsou nutné žádné související podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
 

Katastrální území Brno-Zábrdovice 
 

Parcelní čísla: č. 1111/1, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/2, 1109/6, 1109/11, 1109/10, 
1109/1, 1109/4, 1109/3, 1111/20, 1113/1, 1111/25, 1113/2, 1112, 1111/23, 1109/5. 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 

Nová stavba 
 
b) účel užívání stavby 
 

Průmyslová hala s administrativní částí (showroom aut, sklad, servis, administrativa) 



 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Navržená stavba je trvalého charakteru 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů 
 

Pozemek ani stavba se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
Pozemek se nenachází v oblasti chráněného ložiskového území ani v poddolovaném 
území. Pozemek nezasahuje do chráněných území z hlediska ochrany ŽP – evropsky 
významných lokalit, ptačích oblastí, přírodních parků, ochranných pásem vodních 
zdrojů, rezervace UNESCO, chráněná území, chráněné území přirozené akumulace 
vod, soustavy NATURA 2000, přírodních parků, NP, CHKO. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Objekt splňuje bezbariérové užívání. 
 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 
 

Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešen 
 

V rámci stavby objektu nejsou požadovány žádné výjimky na požadavky vyhlášek. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
 

zastavěná plocha: 3051 m2 

obestavěný prostor 22500 m3 

Užitná plocha 2400 m2 
 
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti 

budov apod.) 
 

Výpočet bilancí není předmětem řešení PD. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
 

Jednotlivé etapy výstavby představují zhotovení následujících dílčích činností.  
1. Etapa – přípravné práce  
2. Etapa – zemní práce – terénní úpravy  
3. Etapa – hrubá spodní stavba – základy  
4. Etapa – hrubá stavba - svislé a vodorovné nosné konstrukce  
5. Etapa – hrubá vrchní stavba-střecha 
6. Etapa – obvodový plášť   
7. Etapa – práce dokončovací vnitřní  
8. Etapa – práce vnější v okolí stavby 
 

k) orientační náklady stavby 
 

Obestavěný prostor: 22 500 m³ 
Cena za m³: 6500 kč  
Orientační náklad: 146 250 000 Kč 
 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 



SO 01     SHOWROOM VW GROUP 

SO 02 SERVIS, SKLAD, KANCELÁŘE, ZÁZEMÍ A SERVIS 

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (KOMUNIKACE) 

SO 04 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (CHODNÍKY) 

SO 05 TERENNÍ ÚPRAVY A OZELENĚNÍ 

SO 06 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 07 PLYNOVÁ PŘÍPOJKA 

SO 08 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA 

SO 09 SDĚLOVACÍ KABEL 

SO 10 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, ODVODNĚNÍ, DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

SO 11 PŘELOŽENÍ KANALIZAČNÍ STOKY 

SO 12 OPLOCENÍ 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
 

Řešené území se nachází v k.ú. Zábrdovice města Brna. Plocha pozemku 11 000 
m², zastavěná plocha 3051 m², zpevněná plocha 3 288 m².  Jedná se o rovnou 
parcelu nacházející se mezi řekou Svitavou a ulicemi Cejl. Jana Svobody a 
Husovickou. Současný stav: jednopodlažní sklady stavebnin, náletové dřeviny. 

Pozemek je tvořen parcely č.: 1111/1, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/2, 1109/6, 
1109/11, 1109/10, 1109/1, 1109/4, 1109/3, 1111/20, 1113/1, 1111/25, 1113/2, 
1112, 1111/23, 1109/5. 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně 

technický průzkum apod.) 

Průzkumy nejsou předmětem PD. 
 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci 
sítí, dotčenými orgány a legislativními předpisy. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Řešené území patří do povodí řeky Moravy. Pozemek se nachází v záplavovém území, 

nový objekt již ne. Dešťové svody napojeny na retenční nádrž a dále do jednotné 

kanalizace. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v 
 
území 
 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Kacení veškerých náletových dřevin, až na stromy uvedené v koordinační 

situaci. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 

Pro stavbu není třeba provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a 
 

technickou infrastrukturu) 
 



Průjezdnost parcely a propojení ulice Cejl a Jana Svobody. Hlavní vjezd je 
z ulice Cejl. Napojení na inženýrské sítě viz. Koordinační situace 
 
 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Není předmětem PD, v předstihu přeložení stávajících inženýrských sítí 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Jedná se o stavbu VW group centra prodávající nové vozy, opravující staré a 

dále o administrativní část a zázemí jednotlivých provozů.  

 

Základní kapacity:  
Plocha pozemku: 11 000 m² 

Ušetřená plocha / plocha pro jiný rozvoj 3 455 m ² 

Zastavěná plocha: 3 051 m ² 
Zastavěnost:   27,7 % 

Zpevněné plochy 3288 m² 
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Samotná parcela se nachází na brněnském brownfieldu mezi ulicemi Cejl a 

Jana Svobody. Z východní strany sousedí s řekou Svitavou. Terén je v podstatě 

rovný. Hmota objektu se snaží maximálně využít dané území (půdorysny tvar 

servisu do L). 

Průjezdnost parcely šetří zastavěnost pozemku a umožňuje plynulý provoz. 

Dále využitelné území může být použito pro výstavbu bytů nebo rozšíření 

sousedícího parku. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 

Autocentrum Volkswagen group je rozděleno do čtyř funkčních celků, každý má jiné 

hmotové řešení, navzájem vytvářející celistvou hmotovou kompozici. Showroom aut 

je umístěn na nejprestižnější části parcely (ulice Cejl) a je prosklený. Na něj navazuje 

administrativa se zázemím též prosklená. Celkovou kompozici z východní strany 

zakončuje servis opláštěný PUR panely. Mezi servisem a showroomem je na 

západní straně umístěn sklad s větší výškou, která dotváří celkové kompoziční 

řešení. Sklad je umístěn na dobře dostupném místě (příjem zboží pro sklad..). 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt je rozdělen na 4 funkční celky, a to showroom aut, sklad, kanceláře se 
zázemím a servis. Celý provoz je sestaven tak aby plynule fungoval a 
nevznikaly žádné problémy a křížení jednotlivých provozů, ať už z hlediska 
hygieny anebo provozních návazností. 
 



B.2.4 Bezbariérové řešení stavby 
 

1.NP celého objektu je řešeno bezbariérově. Parkování počítá se stáním pro 
handicapované. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu 
nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu 
způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením příslušných 
ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) základy 
 

Podkladní beton tl. 50 mm a dále žb. základy. Železobetonové jednostupňové 
patky jsou umístěny do nezámrzné hloubky, tedy 1200 mm v kombinaci 
s vrtanými žb. pilotami do hloubky 3000 mm. Základové pásy umístěny pod 
nosné zdi, pokud je to možné, tak jsou propojeny se základovými patkami.  
 

b) svislé nosné konstrukce 
 

Svislé konstrukce jsou tvořeny ocelovými sloupy v modulovém rozměru v násobcích 

6 m. Obvodové opláštění skladu a servisu je tvořeno z Kingspan panelů. Obvodové 

stěny kanceláří a showroomu jsou tvořeny lehkým obvodovým skleněným pláštěm. 

Vnitřní nosné stěny jsou z pórobetonových tvarovek. 
 

c) vodorovné konstrukce 
 

Na nosných horizontálních konstrukcích v násobcích 6 m (příhradové anebo 
IPE nosníky) jsou umístěny trapézové plechy tl. 150 mm, ty jsou vylité betonem 
a doplněný ocelovou výztuží.  
 

d) střešní konstrukce 
 

Na nosných horizontálních konstrukcích v násobcích 6 m (příhradové anebo 
IPE nosníky) jsou umístěny trapézové plechy tl. 150 mm, ty jsou vylité betonem 
a doplněný ocelovou výztuží. Střešní konstrukce celého objektu je dimenzována 
jako nepochozí.  
 

e) střešní plášť 
 

Střešní plášť je součástí střešní konstrukce. Spádová vrstva s minimálním 
sklonem 3% je tvořena EPS spádovými klíny a je doplněna 200 mm TI. HI je 
tvořena asfaltovanými pásy typu SBS. Na styku se stropní konstrukcí je 
umístěna parotěsná fólie – asfaltový pás typu S. 
 

f) schodiště 
 

Železobetonové schodiště je navrženo jako přímé dvouramenné. Nášlapnou vrstvu 

tvoří keramická dlažba. Šířka ramene 1200 mm, konstrukční výška schodiště je 3200 

mm, rozměry stupňů 160 mm (výška)/300 mm (šířka). Zrcadlo schodiště je doplněno 

o zábradlí s výškou 1000 mm 
 
g) svislé nenosné konstrukce 



 

Nenosné příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic dle jednotlivých tlouštěk 

v odpovídajících výkresech. SDK předstěny jsou vyneseny na hliníkovém profilu dle 

jednotlivých tl. ve výkresech. 
 

h) úpravy povrchů 
 

Úprava povrchů v administrativní části je řešena především bílou výmalbou 
Primalex. Sprchy, WC jsou obloženy keramickým obkladem do výšky 2300 mm. 
V ostatních částech objektů jsou použity Kingspan panely popř. prosklené 
fasády bez povrchových úprav. Podrobný výpis skladeb viz Výpis skladeb ve 
složce C. 
 

 
i) podlahy 
 

V servisních a skladovacích částech je navržen Fortedur, jako vrchní úprava 

průmyslové podlahy. V showroomu je litá podlaha Cemflow. Zázemí je tvořeno 

keramickou dlažbou a kanceláře zátěžovým kobercem. Podrobný výpis skladeb viz 

Výpis skladeb ve složce C. 
 
j) podhledy 
 

Jsou řešeny u hygieny, tedy WC, šaten a sprch. Z důvodů zabránění styku 
vodních par s trapézovým plechem a dále i schováním VZT techniky.  
 
k) výplně otvorů 

 

Dřevohliníková okna s izolačním trojsklem v části servisu v kombinaci se 

střešními světlíky o rozměrech 1,4x22 a 1,4x16m. Sekční výsuvná vrata se 

zabudovanými otevíravými dveřmi. Lehký prosklený obvodový plášť 

v showroomu a u kanceláří. Automaticky posuvné vstupní dveře do showroomu. 

Interiérové dveře viz. Výpis dveří příloha C. Podrobnější informace viz. B-

Technické pohledy. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 

l) izolace proti vodě 
 

Celoplošně natavené asfaltové modifikované pásy ve 2 vrstvách s výztužnou 
hliníkovou vložkou. 
 

m) klempířské výrobky 
 

Klempířské výrobky z TiZn plechu o tl. 0,63mm se na objektu vyskytují ve formě 
venkovních parapetů, a oplechování atiky. Bližší specifikace není předmětem PD 
 

n) zámečnické výrobky 
 

Zámečnické výrobky se v objektu vyskytují ve formě zábradlí, kotevních prvků 
fasády, dveřních otvorů zárubní, okenních rámu, dveřních rámů. Viz. výpis 
zámečnických výrobků. Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
 

Vytápění  



Vytápění je řešeno pomocí plynového kotle umístěného v místnosti TZB (SO 02), 
odvedení škodlivin komínem. Plynový kotel ohřívá vodu, která slouží jako 
vytápěcí médium. Vytápění i pomocí vzduchotechniky. 

 

Vzduchotechnika a chlazení  
V objektech je počítáno s nuceným odvětráním hygienických prostor pomocí 
podtlakového ventilátoru, znečištěný vzduch bude vyveden potrubím nad střechu 
objektu. Přívod nového vzduchu do showroomu a servisu.  
Bližší specifikace není předmětem řešení PD. 
 

Měření a regulace  
Není předmětem řešení PD. 
 

Silnoproudá elektrotechnika  
Není předmětem řešení PD. 

 

Zdravotně-technická instalace 

 

Vodovod  
Zásobování vodou bude zajištěno napojením na stávající vodovodní řad města 
Brna. Vnitřní instalace vody budou vedeny v šachtách, předstěnách a příčkách 
viz Koordinační situace 
 

Bližší specifikace není předmětem řešení PD. 
 
Vnitřní splašková kanalizace  
Vnitřní rozvody kanalizace budou vedeny svisle v instalačních šachtách a 
vodorovně pod podlahou objektu Na potrubí budou instalovány čistící tvarovky 
v každém podlaží. Kanalizace bude napojena přípojkou splaškové kanalizace na 
veřejnou síť. Vnitřní rozvody kanalizace - plastové potrubí PP-HT  
Kanalizace bude v navrženém objektu řešena jako oddělená (splašková a 
dešťová). 

 

Bližší specifikace není předmětem PD. 

 

Dešťová kanalizace  
Dešťové srážky budou vedeny dešťovou kanalizací a dále napojeny na retenční 
nádrž ústící do jednotné kanalizace, která je připojena na veřejnou jednotnou 
kanalizaci. Pokud je to možné, zpevněné komunikace spádované do okolního 
terénu, dešťové srážky jsou tedy vsakovány do půdy.  

 

Bližší specifikace není předmětem PD. 

 

Elektronické komunikace  
Objekt bude napojen na veřejnou telekomunikační síť.  
Bližší specifikace není předmětem PD. 

 

Plynovod  



Plyn je napojen na veřejný plynovod. Vnitřní rozvod je navržen z ocelových trub 
se svařovanými spoji s dodržením deklarované těsnosti spojů.  

 

Bližší specifikace není předmětem PD. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 

Technologická zařízení nejsou předmětem řešení PD 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Není předmětem PD. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Konkrétní skladby konstrukcí s orientačně vypočtenými součiniteli U viz. Příloha 
C Tepelně technické posouzení skladeb. Veškeré skladby odpovídají ČSN 
730540-2: 2011- Z1: 2012 Tepelná ochrana budov. 
 
b) energetická náročnost budovy 
 

Není předmětem PD. 
 

 
 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

Není předmětem PD. 
 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní komunální 
prostředí 
 

Odvětrání místností hygienického zařízení bude nucené podtlakové pomocí 

ventilátoru a bude vyvedeno potrubím nad střechu. Denní osvětlení a proslunění je 

zajištěno navrženými prosklenými výplněmi otvorů a vyhovuje požadavku ČSN 73 

4301. Umělé osvětlení bude zajištěno dle projektu elektroinstalace a volby systému 

a druhu osvětlení dle projektanta. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný 

podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro 

okolí. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, 

která neohrožuje zdraví a ke vyhovující pro dané prostředí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Není předmětem PD. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

Novostavba bude napojena nově zřízenými přípojkami na inženýrskými sítě v 
ulici Cejl a Jana Svobody viz Koordinační situace. Bližší specifikace není 
předmětem PD. 
 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení 
 



Vjezd na parcelu osobními automobily a zásobovacími vozidly je situován z ulice 
Cejl a Jana Svobody. Přes den je parcela průjezdná (v noci uzamčená část kvůli 
skladování nových vozů pro prodej).  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

(není předmětem PD) 
 
c) doprava v klidu 
 

(není předmětem PD) 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 

(není předmětem PD) 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
  
Odstranění náletových dřevin, ponechání vzrostlých stromů viz. Koordinační 
situace. Vytěžená zemina bez humusovitých a škodlivých látek opět použita 
jako obsyp základů viz C-řezy. Bližší specifikace není předmětem PD 
 
b) použité vegetační prvky 
 

Není předmětem PD. 
 
c) biotechnická opatření 
 

Není předmětem PD. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 
 

Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí.  
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. V blízkosti se 
nenachází žádný chráněný strom. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 

Není předmětem PD. 

 



e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 

Není předmětem PD. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

 

Projekt se nedotýká požadavků na ochranu obyvatelstva. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

V této fázi projektu není řešeno. 
 

DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 

Veškeré stavební práce a postupy budou prováděny dle platných norem a 
předpisů. 
 

  

Výsledkem práce je komplexní návrh autocentra VW Group v rozsahu od 

architektonické studie, přes konstrukční studii, projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby. 

 
  



Výsledkem práce je komplexní návrh autocentra VW Group v rozsahu od 

architektonické studie, přes konstrukční studii po projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby. 

 

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb, Consult invest. 1. české vydání, 1995 
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Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

  



VUT Vysoké učení technické 

FAST Fakulta stavební 

ČSN česká technická norma 

Sb. Sbírky 

ŽB železobeton 

m n.m. metrů nad mořem 

Bpv Výškový Balt po vyrovnání 

LV list vlastnictví 

k. ú. katastrální území 

NP nadzemní podlaží 

tl. tloušťka 

v. výška 

min. minimální 

max. maximální 

NTL nízkotlaký 

VTL vysokotlaký 

NN nízké napětí 

VN vysoké napětí 

VVN velmi vysoké napětí 

TZB technické zařízení budov 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

PD projektová dokumentace 

UT upravený terén 

PT původní terén 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

S sever 

cca přibližně 

atd. a tak dále 
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