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Abstrakt 

  

Zadání bakalářské práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW GROUP v Brně, 
městské části Brno-Brněnské Ivanovice na ulici Kaštanová st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 
55/2, 55/3, 55/4  v k.ú. Je vedena Magistrátem  města Brna jako Brownfields pod číslem 
0201. Má trojúhelníkový tvar o výměře cca 1,3 Ha a územním  plánem je určena pro smíšené 
plochy. Nachází se na ulici Kaštanová a v současné době je z této komunikace přístupný. 

Z východní strany je pozemek lemován ochranným pásmem řeky Svratky. Okolní zástavbu 
tvoří administrativní, průmyslové a obchodní budovy. 

 Objekt je situován v severo-východní části pozemku. Je navrhován jako jednopodlažní 
ocelová montovaná hala rozdělená do dvou částí, které vyhovují požadavkům provozu 
autocentra VW GROUP. Prezentaci, prodeji a následnému záručním a pozáručním servisu 

automobilů značek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat. 
 

Klíčová slova 

  

Autocentrum VW GROUP Brno, Brno-Brněnské Ivanovice, ul. Kaštanová, piloty, hala, 

Kingspan, Benchmark, Schucco, Škoda, Volkswagen, Audi, Seat, showroom, prodej, servis, 

administrativa. 

  

 

 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the new building of Car centre VW GROUP in Brno. District 

Brno-Brněnské Ivanovice Kašanová street. B.p.n 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4. 

In cadastral area it is led as Brownfields under number 0201 by the city of Brno. It has a 

triangular shape with an area of 1.3 hectares and master plan is for blended areas. It is located 

on the Kaštanová street and  it  is currently accessible from this street. From the eastern side it 

is bordered by a protective zone of river Svratka. The surrounding area is built up with   

administrative, industrial and commercial buildings.  

The building is situated in the north-eastern part of the area. It is designed as a single-

storey steel assembled hall divided into two parts which meet the requirements of the service 

car centers VW GROUP. Presentation, sales, after-warranty and post-warranty servicing cars 

Škoda, Volkswagen, Audi and Seat. 
  

Keywords 

 

Car centre VW GROUP Brno, Brno-Brno Ivanovich, Kaštanová Street, piles, hall, Kingspan 

Benchmark, Schucco, Skoda, Volkswagen, Audi, Seat, showroom, sales, service and 

administration.  
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Úvod: 

Tématem bakalářské práce je novostavba objektu Autocentra VW GROUP, tento koncern 
zahrnuje prodej, záruční a pozáruční servis vozů značek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat. 
Cílem je vytvořit společný prostor pro tyto čtyři značky, avšak je potřeba zachovat u každé 
jejich osobitý styl a prostor pro samostatnou prezentaci. Jelikož je Česká republika 
v posledních letech zasažena ekonomickou krizí a celoevropské prodeje nových vozů 
koncernu VW GROUP klesly o desítky procent, ve svém návrhu jsem tuto skutečnost 
respektoval a snažil se vytvořit prostor, jak stavebně, tak ekonomicky umírněný s možností 
následné variability provozu objektu. Stavba se nachází v těsné blízkosti vodního toku a musí 
tak její založení vyhovovat daným podmínkám. Musí také respektovat požadavky na provoz 
dané zadáním bakalářské práce a to prostor pro prezentaci jednotlivých značek, administrativu 
a servis vozů.  
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PRŮVODNÍ  ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 

 

Část – A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stavba: AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP BRNO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         

 

 
Datum:    ÚNOR 2014 
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A1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Název stavby 

Autocentrum Volkswagen group 

 

b) Místo stavby 

Projektem řešený pozemek zahrnuje st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  
v k.ú. Brno-Brněnské Ivanovice. Je vedena Magistrátem města Brna jako Brownfields 

pod číslem 0201. Má trojúhelníkový tvar o výměře cca 1,3 Ha a územním plánem je 
určena pro smíšené plochy. Nachází se na ulici Kaštanová a v současné době je z této 
komunikace přístupný. Z východní strany je pozemek lemován ochranným pásmem řeky 

Svratky. Okolní zástavbu tvoří administrativní, průmyslové a obchodní budovy. Na celé 
ploše pozemku se nachází vzrostlé  stromy (břízy, duby, jírovce a keře), které obklopují 
pozemky st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  v k.ú. Veškerá stávající 
zeleň je neudržovaná, proto je vhodné ji vyčistit a připravit na novou výsadbu.  

 

 
Obr01: letecký snímek pozemku      zdroj: www.mapy.cz 

 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je stupeň dokumentace pro provedení stavby 

 

 

A1.1 ÚDAJE O ŽADATELI 

 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
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c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE  
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba  
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 
 

Adam Kuruc / student / VUT Brno / A4A1 / A: Palackého 51, 612 00 Brno 

_______________________________________________________________________ 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace,  
 

_______________________________________________________________________ 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým  
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  
 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Zadání bakalářské práce 

Stavební program 

Charakteristická provozní data 

Výškopis a polohopis stanoviště 

Výřez územního plánu 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,  
Projektem řešený pozemek zahrnuje st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  
v k.ú. Brno-Brněnské Ivanovice. Má trojúhelníkový tvar o výměře cca 1,3 Ha a územním 
plánem je určena pro smíšené plochy. 
 

b) dosavadní využití a zastavěnost území,  
Je vedena Magistrátem města Brna jako Brownfields pod číslem 0201. Na celé ploše 
pozemku se nachází vzrostlé  stromy (břízy, duby, jírovce a keře), které obklopují 
pozemky st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  v k.ú. 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. 
Řešené území nenáleží památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněnému území 
ani záplavové oblasti. 
 

d) údaje o odtokových poměrech 

stavba objektu nijak nenarušuje a nemění odtokové poměry v daně lokalitě.- v rámci 
bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Magistrátem města Brna je parcela vedena jako Brownfields pod číslem 0201. Je 

zahrnuta do programu na využití brownfields města Brna. 
 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic  

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 
st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  v k.ú. Brno-Brněnské Ivanovice. 
 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu 

 

b) účel užívání stavby 

Autocentrum Volkswagen slouží k prodeji a záručním a pozáručním opravám a servisu 
vozů značek Škoda, Volkswagen, Audi a Seat. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

trvalá 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Stavba nepodléhá žádné ochraně dle jiných právních předpisů. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Tento typ objektu vyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Pro tyto potřeby jsou všechny pracovní místa, plochy a rozměry 
místností navrženy dle vyhlášky č.398/2009 sb..O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných  
právních předpisů 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 
 

Počet pracovníků: 10 osob 

Užitná plocha nových prostor: 2867 m2 

Zastavěná plocha: 1436m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou  
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
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k) orientační náklady stavby 

 

65 000 000,- kč 

 

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

 

SO01 – showroom 

SO02 - autoservis 
 

 

 

 



Stavba:       AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP BRNO  

Adam Kuruc  /  A4A1  /  2014 1 

 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA K PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACI 

 

Část – B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stavba: AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP BRNO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

         

 

 
Datum:    ÚNOR 2014 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Projektem řešený pozemek zahrnuje st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  
v k.ú. Brno-Brněnské Ivanovice. Je vedena Magistrátem města Brna jako Brownfields 

pod číslem 0201. Má trojúhelníkový tvar o výměře cca 1,3 Ha a územním plánem je 
určena pro smíšené plochy. Nachází se na ulici Kaštanová a v současné době je z této 
komunikace přístupný. Z východní strany je pozemek lemován ochranným pásmem řeky 

Svratky. Okolní zástavbu tvoří administrativní, průmyslové a obchodní budovy. Na celé 
ploše pozemku se nachází vzrostlé  stromy (břízy, duby, jírovce a keře), které obklopují 
pozemky st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  v k.ú. Veškerá stávající 
zeleň je neudržovaná, proto je vhodné ji vyčistit a připravit na novou výsadbu.  

 

 
Obr01: letecký snímek pozemku      zdroj: www.mapy.cz 

 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů 

 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 
dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která by byla přiložena v dokladové části 
– v rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
 

Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
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Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na celé ploše pozemku se nachází vzrostlé stromy (břízy, duby, kaštany a keře), které 
obklopují pozemky st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4  v k.ú. Pro účel 
stavby autocentra je nutno tyto pozemky vykácet. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

h) Územně technické podmínky – napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci na p.p.č. 50/1 v k.ú. Brno – 

Brněnské Ivanovice. 
 

Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: vedení kanalizace, 
vodovodní potrubí (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., plynovodní vedení nízkotlaké 
(RWE Distribuční služby, s.r.o.), silové vedení nízkého napětí a sdělovací vedení spojové 
(ČEZ Distribuce, a.s.), telekomunikační sítě (Telefónica Czech Republic, a.s.). 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice – v rámci 
bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Účel stavby: prodej, záruční a pozáruční servis vozů skupiny VW GROUP, ŠKODA, 
SEAT, VW, AUDI. 

Počet pracovníků: 10 osob 

Užitná plocha nových prostor: 2867 m2 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanistické řešení 
 

Navržené řešení vychází z umístění stávajících urbanistických vazeb (přístupů a 
návazností) a požadavků dle zadání bakalářské práce. Příjezd k řešenému objektu bude 

umožněn novou komunikací z ulice Kaštanova. Budova autocentra bude situována 
souběžně s touto ulicí ve vzdálenosti 17 metrů. Urbanistické řešení počítá s odděleným 
provozem showroomu od servisu, ke kterým bude vytvořena komunikace na východní 
straně pozemku. Obě části budovy budou mít vytvořena samostatná parkovací místa pro 
potřeby jednotlivých provozů. Showroom na severní straně pro potřeby prezentace 
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nových vozů, na východní budou parkovací místa vyhrazena zákazníkům. Servis bude 

mít pro svůj provoz vyhrazena místa na jížní straně směrem k řece Svratce.   
. 

b) Architektonické řešení 
 

Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepená montovaná hala rozdělená do dvou 
provozů a to, prostor showroomu a servisu autocentra. Jednotlivé části haly jsou od sebe 
rozlišeny jak výškou konstrukce, tak materiálovým řešením fasády. Showroom je 

přístupný ze severní strany objektu od ulice Kaštanová, na západní straně jsou vrata pro 
případné navážení vystavovaných vozů, na straně východní je vytvořen výjezd ze 
stanoviště předávání vozu zákazníkům. Denní světlo do objektu je přiváděno prosklenou 
fasádou kolem celé plochy showroomu a střešními světlíky. Servis je přístupný z jížní 
strany objektu, vizuálně oddělen od prodeje vozů. Nachází se zde prostory pro příjem a 
výdej servisovaných vozů, vjezd do mycího boxu, skladu náhradních dílů a skladu šrotu. 
Servis je osvětlen jak střešními světlíky, tak pásovými okny na severní a jižní straně. 
Vnitřní uspořádání respektuje ekonomiku projektu. Jsou minimalizovány plochy chodeb, 
plochy administrativních pracovních míst jsou ve standartních rozměrech. Velikost 
objektu je dána požadavky na provoz autocentra VW GROUP dle zadání bakalářské 
práce.   
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Přístup a příjezd ke stavbě bude zajištěn stávající komunikací na severo-východní straně 
pozemku. – V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Tento typ objektu vyžaduje plnit požadavky na užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Pro tyto potřeby jsou všechny pracovní místa, plochy a rozměry 
místností navrženy dle vyhlášky č.398/2009 sb..O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 
 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

 

a) Stavební řešení 
Vnitřní dispoziční řešení je navrženo jako výstavní prostor pro nové vozy VW GROUP, 
vzájemně však oddělené dle jednotlivých značek. V návaznosti na showroom je 
administrativní část, ze které je možno vstoupit do prostor servisu. Budova je navržena 
dle vytvořeného provozního schéma pro provoz a využití autocentra. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
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Objekt je řešen jako ocelová montovaná hala o dvou vzájemně propojených polích na 
rozpony 18x6 a 24x6 metrů. Díky poloze pozemku v těsné blízkosti vodního toku je 
objekt založen na základových pasech uložených na piloty do únosné zeminy. Obvodové 
pláště jsou ze izolačních sendvičových Kingspan panelů kotvených pomocí paždíků do 
ocelových sloupů. Zastřešení objektu je navrženo pomocí jednopláštové střešní 
konstrukce Kingspan panelů uložených na „Z“ vaznice vyspádované dle tvaru nosníků. 
Vnitřní dělení administrativní části objektu je pomocí sádrokartonových příček Knauf. 
Skladové prostory jsou vyzdívané tvárnicemi Itong. Podlahy jsou v provozech lité 
betonové, v showroomu s epoxydovou syntetickou stěrkou. Prostory kanceláří jsou 
vybaveny koberci. 

 

. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. 
 

 

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
 

a) Technické zařízení 
Objekt je zemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 
přípojkou. Pitnou vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace 

splaškových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod je 

řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Plyn je do objektu zaveden pomocí veřejné 
plynovodní sítě. Objekt je vytápěn kotlem na zemní plyn v technické místnosti. Teplá 
voda v objektu bude připravována pomocí plynového kotle a zásobníku na teplou vodu o 
objemu 80l. 

 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 

projektové dokumentace – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
Požárně bezpečnostní řešení – nebylo v rámci bakalářské práce řešeno. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Viz Energetický audit – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění . 
 

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

Větrání prostoru v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez 

použití VZT a klimatizační jednotky. Odvětrání chodby a kuchyňky bude nucené 
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podtlakové pomocí ventilátoru a bude vyvedeno potrubím nad střechu objektu. Objekt je 

vytápěn kotlem na zemní plyn. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 
prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude 

zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru projektu elektroinstalace. V navrhovaném 
objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl narušit 
hlukové poměry pro okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk 

a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující 
pro dané prostředí a pracoviště. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden, jedná se o běžnou 

stavbu, která není podsklepena. Významné namáhání bludnými proudy se 

nepředpokládá. 
 

c) Ochrana před technikou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

čiností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 
ochrana není řešena. 
 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby v zóně brownfields není potřeba řešit zvláštní ochranu 

budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a postačí útlum užitých 
konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 
Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 
 

f) Ostatní účinky 

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 

hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými 
obvodovými konstrukcemi a střechou. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace, vodovodní potrubí, plynovodní vedení nízkotlaké, silové vedení nízkého 
napětí a sdělovací vedení spojové bude provedeno z ulice Kaštanová viz. Výkres situace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých částech 

dokumentace – Elektroinstalace, Zdravotně technické instalace, Vytápění. – nebylo 

v rámci bakalářské práce řešeno. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Popis dopravního řešení 
Po pozemku bude vytvořena dopravní síť, která zajistí bezproblémový pohyb v rámci 
autocentra a jeho provozech.. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení objektu na městskou infrastrukturu je pomocí nově vytvořené 
komunikace, navazující na stávající komunikaci ulici Kaštanovou. 
 

c) Doprava v klidu 

Na pozemku je umožněno stání osobních automobilů pro  zaměstnance, zákazníky a 
návštěvy viz výkres situace. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) Terénní úpravy 

Není předmětem dokumentace. 
 

b) Použité vegetační prvky 

Není předmětem dokumentace. 
 

c) Biotechnická opatření 
Není předmětem dokumentace. 
 

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANU 

 

a) Vliv na životní prostředí 
Stavba svým provozem nijak negativně neovlivní životní prostředí v okolí. Popis 

ochrany životního prostředí během výstavby je popsán v samostatné části v v rámci 
bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) Vliv 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. 

 

 

 



Stavba:       AUTOCENTRUM VOLKSWAGEN GROUP BRNO  

Adam Kuruc  /  A4A1  /  2014 8 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 

 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů 

objektu. Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a 

dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným 
správcem sítě. 
 

b) Odvodnění staveniště 

Není předmětem dokumentace. 
 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro odběr elektřiny během stavby bude využit stávající elektroměrový rozvaděč a vnitřní 
rozvody objektu. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. 
 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území 
obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana 

staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska 

hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1. 
2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 
nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č.88/2004 Sb. a 
zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních 
prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší 
přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické 
stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, 

vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí 
dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní 
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hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. Skladovaný prašný materiál 

bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se 
zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu 
plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 

č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním  souvisejícími 
(vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to 

nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během 
napojování přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně 
nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 
 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. O 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími vidovány na stavbě, 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 
 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 04 05 železo/ocel O 

17 05 01 zemina/kameny O 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie zeminy. 

Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 
 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního 

prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační 
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další 
odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň 
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budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 
 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 

zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné 

normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery 

dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být 
dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění 
stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních 
prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a 
hospodárně. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 
Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn 
proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny 
pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo 
vlastní staveniště (např. během napojování navrhované komunikace nebo během 
budování přípojek), dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí 
být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu 
výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 
respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení 
staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. 
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na 

staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 
 

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro 

bezbariérové užívání. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: 
- bourací práce a zednické práce 

- hrubá stavba – příčky a podlaha 

- vnitřní kompletace - podhledy 

- kompletace vnitřních rozvodů 

- dokončovací stavební práce 
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- okolní zpevněné plochy 

- v rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 10.1.2014 

 

Adam KURUC 
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Závěr: 

Tématem bakalářské práce bylo vytvořit komplexní návrh novostavby objektu Autocentra 

VW GROUP v rozsahu od architektonické studie, přes studii konstrukční a stavební část 

projektové dokumentace až k řešení jednotlivých detailů a způsobů provedení. Průběh tvorby 

bakalářské práce byl pro mne velkým přínosem, zejména z důvodu získání povědomí o 

profesích, které se týkají stavební činnosti, jejich vzájemné návaznosti, propojení a rozdílů ve 

stupních tvorby projektové dokumentace. 
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Anotace práce Zadání bakalářské práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW 
GROUP v Brně, městské části Brno-Brněnské Ivanovice na ulici Kaštanová 
st.p.č. 50/1, 51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4 v k.ú. Je vedena 
Magistrátem města Brna jako Brownfields pod číslem 0201. Má 
trojúhelníkový tvar o výměře cca 1,3 Ha a územním plánem je určena pro 
smíšené plochy. Nachází se na ulici Kaštanová a v současné době je z této 
komunikace přístupný. Z východní strany je pozemek lemován ochranným 
pásmem řeky Svratky. Okolní zástavbu tvoří administrativní, průmyslové a 
obchodní budovy. 
Objekt je situován v severo-východní části pozemku. Je navrhován jako 
jednopodlažní ocelová montovaná hala rozdělená do dvou částí, které 
vyhovují požadavkům provozu autocentra VW GROUP. Prezentaci, prodeji 

a následnému záručním a pozáručním servisu automobilů značek Škoda, 
Volkswagen, Audi a Seat. 

Anotace práce The bachelor thesis deals with the new building of Car centre VW GROUP 



v anglickém 
jazyce 

in Brno. District Brno-Brněnské Ivanovice Kašanová street. B.p.n 50/1, 
51/1, 52, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4. In cadastral area it is led as 

Brownfields under number 0201 by the city of Brno. It has a triangular 

shape with an area of 1.3 hectares and master plan is for blended areas. It is 

located on the Kaštanová street and it is currently accessible from this street. 
From the eastern side it is bordered by a protective zone of river Svratka. 

The surrounding area is built up with administrative, industrial and 

commercial buildings.  

The building is situated in the north-eastern part of the area. It is designed as 

a single-storey steel assembled hall divided into two parts which meet the 

requirements of the service car centers VW GROUP. Presentation, sales, 

after-warranty and post-warranty servicing cars Škoda, Volkswagen, Audi 
and Seat. 

Klíčová slova Autocentrum VW GROUP Brno, Brno-Brněnské Ivanovice, ul. Kaštanová, 
piloty, hala, Kingspan, Benchmark, Schucco, Škoda, Volkswagen, Audi, 
Seat, showroom, prodej, servis, administrativa. 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Car centre VW GROUP Brno, Brno-Brno Ivanovich, Kaštanová Street, 
piles, hall, Kingspan Benchmark, Schucco, Skoda, Volkswagen, Audi, Seat, 

showroom, sales, service and administration.  
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