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Abstrakt 
 
Diplomová práce s názvem „Novostavba farního kostela v Brně-Líšni“ je 
zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o jeden objekt 
umístěný ve svahu. Tvoří tak jedno nadzemní a jedno částečně podzemní 
podlaží. Je členěný do tří částí. Centrální část tvoří loď kostela kruhového tvaru 
s věží umístěnou na jižní fasádě. Zastřešení je řešeno pultovou střechou se 
sklonem roviny 7° (loď) a 13° (věž). Ze západní strany je ke kostelu připojeno 
křídlo administrativní části a z východní pak části komunitní sloužící k ubytování 
členů komunity. Zastřešení obou částí je tvořeno plochou vegetační střechou. 
Konstrukční řešení je systémové, Velox. Základové konstrukce jsou kombinace 
betonových a železobetonových pasů a patek. 
 
 

Klíčová slova 
 
Kostel, věž, garáž, sál, monolitické systémové konstrukce, ocelový průvlak, 
trigon nosník, stropní vložka, zavěšený podhled, vnitřní zateplení, krytý prostor, 
provozní střecha, vegetační střecha, kompaktní střecha, výplňové zdivo, 
sádrokartonové příčky, okno se skrytým rámem, vazník 
 
 

Abstract 
 
This diploma thesis, called „Parish church, Brno-Líšeň“, is compiled as 
documentation for building construction. There is one complex building situated 
in slope. Therefore it consists of one partly underground floor and first floor. It is 
divided into three sections. Central part is designed as round-shaped body of 
the church with tower in the southern part of the church. Shed roof has an angle 
of 7° for body and an angle of 13° for tower. From the western side there is an 
administrative area connected to the church and from eastern side there is a 
community area which is supposed to be used as residential premises. Roof of 
both these parts is constructed as flat vegetative roof. Structural design is 
systemic, Velox. Foundation construction combines concrete and ferro-concrete 
belts and footing. 

 
Keywords 
 
Church, tower, garage, hall, část-in-place construction, steel suporting joist, 
trigon beam, ceiling filler, suspended ceiling, inner heat cladding, covered room, 
operational roof, vegetative roof, compact roof, beam filling, infill wall, 
plasterboard partition, window with hidden casing, roof girder  



5 

 

Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Vítězslav Jurák Novostavba farního kostela v Brně-Líšni. Brno, 2015. 57 s., 
444 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 
Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. arch. Luboš Eliáš 

  



6 

 

Prohlášení autora o p ůvodnosti práce  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:  
  
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 
všechny použité informační zdroje. 
  
  
  
V Brně dne 14.1.2015  
  
  
  
                                                         ………………………………………………… 
                                                                               podpis autora 
                                                                  Bc. Vítězslav Jurák  



7 

 

Prohlášení o shod ě listinné a elektronické formy VŠKP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:  
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s 
odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 14.1.2015 
  
  
  
                                                         ………………………………………………… 
                                                                               podpis autora 
                                                                  Bc. Vítězslav Jurák  

  



8 

 

Poděkování 
 
 Rád bych tímto poděkoval svému vedoucímu diplomové práce panu 
Ing. arch. Luboši Eliášovi za vedení práce a vstřícnost při konzultacích. Dále 
bych rád poděkoval svým kolegům, zejména Bc. Tomáši Svitákovi, Bc. Michalu 
Románkovi, Bc. Josefu Kozovi za odborné postřehy a názory. V neposlední 
řadě patří mé poděkování celé rodině za podporu při studiu. 
  



9 

 

Obsah 
Abstrakt ............................................................................................................... 4 

Klíčová slova ....................................................................................................... 4 

Abstract ............................................................................................................... 4 

Keywords ............................................................................................................ 4 

Bibliografická citace VŠKP .................................................................................. 5 

Prohlášení autora o původnosti práce ................................................................. 6 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP ...................................... 7 

Poděkování ......................................................................................................... 8 

Úvod .................................................................................................................. 11 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ................................................................................. 13 

A.1 Identifikační údaje ............................................................................... 14 

A.1.1 Údaje o stavbě.............................................................................. 14 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi .................................................................... 14 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................. 14 

A.2 Seznam vstupních podkladů ............................................................... 14 

A.3 Údaje o území ..................................................................................... 15 

A.4 Údaje o stavbě .................................................................................... 16 

A.5 Členění stavby na objekty ................................................................... 19 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA .......................................................... 20 

B.1 Popis území stavby ............................................................................. 21 

B.2 Celkový popis stavby .......................................................................... 22 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .......... 22 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení .............................. 23 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby ............................... 24 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby ........................................................ 24 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby ...................................................... 25 

B.2.6. Základní charakteristika objektů ................................................... 25 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení . 30 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení ....................................................... 30 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi ................................................. 31 

Podrobně řešeno v příloze Stavebně-fyzikální řešení. .............................. 31 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  ...........   
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání,  vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpodů,…) a řešení vlivu  stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost,…)  .............. 31 



10 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí ......... 32 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ................................................. 32 

B.4 Dopravní řešení .................................................................................. 33 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ............................... 33 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ....................... 34 

B.7 Ochrana obyvatelstva ......................................................................... 35 

B.8 Zásady organizace výstavby ............................................................... 35 

D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ .......................................................................................................... 39 

D.1 Dokumentace stavebního objektu ....................................................... 40 

D.1.1 Architektonicko stavební řešení .................................................... 40 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ........................................................ 44 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení ....................................................... 52 

D.1.4 Technika prostředí staveb ............................................................ 52 

Závěr ................................................................................................................. 53 

Seznam použitých zdrojů .................................................................................. 54 

Seznam použitých zkratek a symbolů ............................................................... 55 

Seznam příloh ................................................................................................... 56 

 
 
  



11 

 

Úvod 
 
 Tématem diplomové práce je navrhnout Kostel se zázemím pro 
salesiánskou komunitu v Brně-Líšni a zpracovat projekt pro provedení stavby. 
Jako výchozí podklady sloužily dokumenty související s vyhlášením 
architektonické soutěže na Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého 
se zázemím v Brně-Líšni, vydané prostřednictvím Nadace pro radost. Součástí 
těchto dokumentů byl stavební program, který charakterizoval základní členění 
objektu s požadavky na jednotlivé prostory. Tyto pak byly v maximální míře 
zaneseny do konečného řešení diplomové práce. 
 V první fázi se na základě výše uvedených podkladů budu zabývat 
návrhem dispozičního řešení jednotlivých ucelených částí objektu, ke kterým 
patří část kostela, administrativní křídlo s technickým zázemím a komunitní 
křídlo sloužící k ubytování členů salesiánské komunity se zázemím. V tomto 
prvotním návrhu bude respektováno požadavků ze strany Investora a budou 
zpracovány studie jednotlivých podlaží objektu. Návrh bude zpracováván 
z hlediska architektonického, i s respektováním příslušných norem. 
V součinnosti s architektonickou studií bude zvolen konstrukční sytém objektu a 
typy zastřešení jednotlivých částí objektu. 
 V druhé fázi přistoupím ke zpracování samotné dokumentace provedení 
stavby. Tato bude obsahovat výkresovou část včetně zpracovaných detailů a 
část textovou s projektovou dokumentací dle zadání diplomové práce. Textová 
část bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 
62/2013 Sb. Jako příloha bude doloženo stavebně-fyzikální posouzení objektu, 
zejména z hlediska tepelně technického, které je legislativně závazné. Bude 
zpracováno také požární řešení objektu. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 

A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 

a) Název stavby: Novostavba farního kostela v Brně-Líšni  
Místo stavby: Brno, kat. území Líšeň (612405),  
   parcela č. 5037/30, 5037/32, 5037/119  

b) Předmět projekt. 
Dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby  

 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) Název, adresa: Selesiánská provincie Praha a Nadace pro radost  
   Horníkova 34a, 628 00 Brno-Líšeň 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

a) Jméno, příjmení, bydliště:  
Bc. Vítězslav Jurák,  
NIVY II., č.p.346, Pozlovice, 763 26 Luhačovice 

 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: 

   Bc. Vítězslav Jurák,  
    NIVY II., č.p.346, Pozlovice, 763 26 Luhačovice 
 
 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž 
základě byla stavba povolena: 
 Byla brána v úvahu veškerá stanoviska dotčených orgánů státní 
správy zjištěná ve fázi stupně projektové dokumentace pro povolení 
stavby a uzemní rozhodnutí. Zohlednění vlastních průzkumů. 
 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové  dokumentaci, 
na jejímž základ ě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provedení stavby: 
 Požadavky investora, katastrální mapa, vyjádření dotčených 
orgánů, pltané technické normy, zákony a vyhlášky. 
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A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Řešené území se nachází v katastrálním území městské části Brno-
Líšeň na parcelách číslo 5037/30, 5037/32, 5037/119 o celkové výměře 
3004,4 m2. Na těchto parcelách je navržena novostavba kostela o 
výměře 1045,7 m2 
 

b) Údaje o ochran ě území  
Stavba se nenachází v žádných ochranných pásmech. 
 

c) Údaje o odtokových pom ěrech 
Veškeré dešťové vody ze střešních konstrukcí budou odváděny 
kanalizačním potrubím do jímací vsakovací nádrže na pozemku 
stavebníka. 
Množství deš ťových vod vegeta ční st řecha: 
Q1 = r x A x c 

 Q1 = 0,03 x 290,33 x 0,3 
 Q1 = 2,61 l/s 

Množství deš ťových vod šikmé st řechy: 
Q2 = r x A x c 

 Q2 = 0,03 x 500,28 x 1,0 
 Q2 = 15,01 l/s 
 

Celkové množství deš ťových vod: 
Q = Q1 + Q2 

 Q = 2,61 + 15,01 
 Q = 17,62 l/s 
 

d) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací 
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací a splňuje veškeré 
požadavky pro řešené území. 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, p řípadně s regula čním 
plánem 
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území  
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy dle 
vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění. 
 

g) Údaje o dodržení požadavk ů dotčených orgán ů 
Budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů. 
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h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
Nejsou známy. 
 

i) Seznam souvisejících a podmi ňujících investic  
Nejsou známy. 
 

j) Seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby  
 

 č.parcely druh pozemku   vlastnické právo 
5037/31 ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
     196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
5037/33 ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
     196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
5037/34 ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
     196/1, Brno-město, 60200 Brno 
 
5037/74 ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
     196/1, Brno-město, 60200 Brno  
 
5037/75 ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
     196/1, Brno-město, 60200 Brno  
 
5037/76 ostatní plocha Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 
     196/1, Brno-město, 60200 Brno    
 
 

A.4 Údaje o stavb ě 
 

a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Nová stavba objektu SO 01-a, SO 01-b, SO 01-c 

 
b) Účel užívání stavby  

Stavba občanské vybavenosti sloužící ke shromažďování lidí za účelem 
náboženských obřadů a souvisejících událostí. Část sloužící k trvalému 
bydlení a část administrativní. 
 

c) Trvalá nebo do časná stavba  
    Trvalá stavba. 
 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
    Netýká se této stavby. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných 

technických požadavk ů zabezpečující bezbariérové užívání staveb  
Stavba je navržena v souladu s technickými požadavky na stavbu dle 
vyhl. č. 268/2009 Sb. a dle vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a 
právními předpisy platnými v době zpracování dokumentace - v platném 
znění.  
Bezbariérové řešení je zajištěno přístupovou rampou minimální šíře 1500 
mm a sklonu max. 1:16 do krytého prostoru, odkud je přístup do objektu 
kostela SO 01-a a SO 01-b administrativní části. Tatáž rampa je 
navržena do komunitního objektu SO 01-c. Prahy jsou maximálně 20 mm 
nad rovinou podlahy. WC je řešeno v místnosti 115 v administrativní části 
a v místnosti 127 a S127 v komunitním objektu. Dveře šířky minimálně 
800 mm. 

 
f) Údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů 

vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 
Budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Není znám. 
 

h) navrhované kapacity stavby 
Zastavěná plocha:     1045,7 m2   
Zpevněné plochy:        440,1 m2   

  Obestavěný prostor:   8230,8 m3 

Podlahová plocha užitná:   1390,4 m2 
 
Počet podlaží:     1 nadzemní + 1 podzemní 
Počet trvale bydlících osob:  4 osoby 
Počet pracovišť:    4 pracoviště 
Kapacita kostela:    400 osob (300 + 100) 
Výška stavby (věž)     + 17,375 m  
výška stavby (loď kostela)    + 10,200 m 
výška stavby (atika křídel)      + 3,870 m 
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i) Základní bilance stavby 

Potřeba vody: 

Komunitní část: 4 osoby, specifická spotřeba vody 126 l/obyvatel den 
Průměrná denní potřeba:   4.126 = 504 l/den 
Maximální denní potřeba:   504.1,25 = 630 l/den 
Maximální hodinová potřeba:   630 / 24.1.8 = 47 l/h 

Administrativní část: 4 pracoviště, specifická potřeba vody 60 l/osoba den 
Průměrná denní potřeba:   4.60 = 240 l/den 
Maximální denní potřeba:   240.1,25 = 300 l/den 
Maximální hodinová potřeba:   300 / 24.1.8 = 22,5 l/h 

kostel: max. 400 osob, specifická potřeba vody 5 l/osoba den 
Průměrná denní potřeba:   400.5 = 2000 l/den 
Maximální denní potřeba:   2000.1,25 = 2500 l/den 
Maximální hodinová potřeba:   2500 / 24.1.8 = 187,5 l/h 

 Potřeba vody celkem: 
 Průměrná denní potřeba:  2744 l/den  
 Maximální denní potřeba:  3430 l/den  
 Maximální hodinová potřeba:   257 l/h  

 

Potřeba teplé vody: 

Komunitní část: 4 osoby, bytový dům 40 l/obyvatel den 
Průměrná denní potřeba:   4.40 = 160 l/den 

Administrativní část: 4 pracoviště, 10 l/osoba den 
Průměrná denní potřeba:   4.10 = 40 l/den 

kostel: max. 400 osob, specifická potřeba vody 1 l/osoba den 
Průměrná denní potřeba:   1.400 = 400 l/den 

 Potřeba teplé vody celkem: 
 Průměrná denní potřeba:  600 l/den 

 
Množství dešťových vod:   Q = 17,62 l/s (vsakovací nádrž) 
Množství splaškových vod:  Q = 12,8 l/s 
Třída energetické náročnos ti budovy: (předpoklad nejhůře C) 
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j) základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy) 
Předpokládané zahájení stavby:   duben 2015 
Předpokládané dokončení stavby:  listopad 2016 

 
Členění na etapy: -    04/2014 hrubá stavba (základy, stěny, stropy,…) 

- 12/2014 výplně vnějších otvorů 
- 01/2014 Vnitřní příčky, podhledy 
- 04/2014 rozvody elektro, vody, kanalizace 
- 05/2014 tepelná izolace dodatečná lokální 
- 06/2014 vnitřní omítky, obklady, podlahy 
- 09/2015 kompletace fasády, kompletace vnitřní 
- 10/2015 vnější úpravy terénu, zpevněné plochy 
- 11/2015 předání objektu 

   
k) orienta ční náklady stavby 

předpoklad cca 66 661 250,- Kč 

 
 

A.5 Členění stavby na objekty 
  
 SO 01-a – Novostavba kostela v Brně-Líšni, část a – Kostel 
 SO 01-b – Novostavba kostela v Brně-Líšni, část b – Administrativní ob. 
 SO 01-c – Novostavba kostela v Brně-Líšni, část c – Komunitní objekt 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 14.1.2015  
  
  
  
                                                         ………………………………………………… 
                                                                  Bc. Vítězslav Jurák  
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemek ve vlastnictví Investora (stavebníka) se nachází v městské 
části Brno-Líšeň v lokalitě sídliště s panelovými a bytovými domy na 
parcelách číslo 5037/30, 5037/32 a 5037/119 o celkové výměře 
3004,4 m2. Není zde žádné věcné břemeno ani legislativní překážka. 
Pozemek je svahovitý od severu k jihu bez vrostlých stromů či křovin, má 
nepravidelný tvar. Umožňuje bezproblémovou výstavbu. Ze západní 
strany je příjezdová komunikace Horníkova, která pokračuje severní 
stranou jako pěší komunikace s omezeným průjezdem osobních 
automobilů do zařízení polikliniky. Ze zbylých stran jsou sousední 
parcely. Na pozemku nejsou žádné inženýrské sítě. Tyto jsou situovány 
podél příjezdové komunikace u hranice pozemku. 
 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 
Byla provedena obhlídka a kontrola stavební parcely. Byly zkontrolovány 
vytyčovací body a provedeno výškové zaměření stavební parcely. 

Radonový průzkum: - byl proveden v IX.2014 s výsledkem střední  
radonový index 

Hydrogeologický průzkum: 
- byly provedeny povrchové vrty do hloubky 4 m 

pod terén a nebyla zjišt ěna podzemní voda . 
- základová spára byla stanovena jako F1 – hlína 

štěrkovitá, S4 hlinité písky a št ěrky 
s únosností Rd=200 kPa  
(tato skutečnost bude ověřena při výkopu 
základové spáry a případně bude upraveno 
založení, dle situace) 

 
c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Nejsou známa. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území 
apod. 
Parcela se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové pom ěry v území 
Samotná stavba nebude mít negativní vliv na dotčené okolí a okolní 
stavby. Návrh je v souladu s územním plánem a je na pozemku investora 
(stavebníka). V průběhu výstavby bude brán ohled na okolní zástavbu a 
čistotu okolí staveniště. Po dokončení stavby bude okolí uvedeno do 
původního stavu. Odtokové poměry dešťové vody ze střešních 
konstrukcí jsou řešeny vsakovací nádrží na pozemku investora 
(stavebníka), odtok splaškových vod je řešen do místní kanalizace. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Nejsou žádné požadavky, pozemek je bez stávajících objektů a dřevin. 
 

g) Požadavky na maximální zábory zem ěděl. půd. fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné/trvalé) 
Nejsou žádné požadavky. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Parcela je v blízkosti asfaltové místní komunikaci Horníkova, na kterou 
bude napojena příjezdová komunikace k objektu sjezdem přes zelený 
pás ve vlastnictví města.  
Podél této komunikace jsou vedeny veškeré inženýrské sítě, ze kterých 
budou vybudovány nová odběrná a připojovací místa přípojek elektro, 
plynu, splaškové kanalizace a vody. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
investice 
Nejsou známy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

 
Stavba občanské vybavenosti sloužící ke shromažďování lidí za účelem 
náboženských obřadů a souvisejících událostí. Část sloužící k trvalému 
bydlení a část administrativní. 
 
Zastavěná plocha:     1045,7 m2   
Zpevněné plochy:        440,1 m2   

  Obestavěný prostor:   8230,8 m3 

Podlahová plocha užitná:   1390,4 m2 
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Počet podlaží:     1 nadzemní + 1 podzemní 
Počet trvale bydlících osob:  4 osoby 
Počet pracovišť:    4 pracoviště 
Kapacita kostela:    400 osob (300 + 100) 
 
 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 
Objekt je umístěn ve svahu. Má jedno částečně podsklepené podlaží (ze 
severní strany) a jedno nadzemní podlaží, respektive dvě nadzemní 
podlaží v části kostela. Centrální část kostela je kruhová s pultovou 
střechou s napojenými křídly se zaoblenými stěnami a plochou střechou. 
Na jižní straně před kostel vystupuje oblá věž se střechou pultovou. Při 
pohledu s ptačí perspektivy budí cely objekt dojem letící holubice. Na 
parcele je stavba situována zhruba uprostřed a koresponduje tak s okolní 
zástavbou a přilehlým terénem. Nejmenší vzdálenost od hranice 
pozemku je 2,5 m. Od ostatních hranic pak více než 4,5 m. Od nejbližší 
budovy polikliniky je vzdálena 15,7 m.  
Prostorové řešení splňuje územní regulace. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Objekt se skládá se ze tří částí. Centrální části kostela kruhového tvaru 
průměru 24,96 m s předsazenou oblou věží na jižní straně výšky 17,375 
m a dvou křídel délky 21,32 m a šířky 12,6 m se zaoblenými stěnami ve 
východním a západním směru. Odklon od osy kostela s věží je 20°. 
Součástí křídel je markýza mající charakter pavlače. Křídla jsou 
zastřešena plochou vegetační střechou s nízkou atikou. Střecha kostela 
je pultová se sklonem 7°. Střecha věže je taktéž pultová se sklonem 13° 
a obě střechy jsou částečně obehnány atikou výšky 0,3 m. Oba dva pulty 
mají krytinu z asfaltových pásů tmavého dekoru. Mezi západním křídlem 
a kostelem je průchod tvořící kryté závětří vstupu do objektu. Otvory na 
fasádách jsou vyplněny okny se skrytým rámem za izolací, která tvoří 
šambránu kolem okna a zvýrazňuje prvek okna. Barva je šedá. Fasáda 
bude bílé barvy, aby zdůraznila otvorové prvky a zároveň budila dojem a 
charakter stavby kostela. Součástí markýz je zábradlí tmavé barvy dělící 
objekt do výškových úrovní. Přechod mezi jednotlivými podlažími 
vyrovnává na jižní fasádě železobetonové prefabrikované schodiště bílé 
barvy. Zpevněné plochy příjezdové komunikace a chodníků budou 
z betonové dlažby barevně slazeny s fasádou. 
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Novostavba je jeden objekt členěný na 3 části. Část Kostela SO 01-a, 
Administrativní objekt SO 01-b a Komunitní objekt SO 01-c.  
Administrativní část a část kostela je v 1.NP oddělena průchodem, 
krytým prostorem, ze kterého se vchází různými směry do jednotlivých 
částí. Orientace tohoto průchodu je sever-jih. Na jižní straně je výškově 
propojen s terénem pomocí schodiště. V 1.PP je pak z vnější strany 
možný přístup do garáží, prádelny, kotelny a dalších částí prostorů 
v 1.PP. V administrativní budově je v zádveří vstup na WC pro imobilní. 
Ze zádveří je přes dveře přístup na chodbu. Z této pak do zasedací 
místnosti, kanceláří, přidružených prostor WC, úklidové místnosti a 
archivu. Na konci chodby je vstup do bytu pro návštěvy, který obsahuje 
dva pokoje s chodbou a hygienickým zařízením. Vstupem do kostela se 
vchází do zádveří, ze kterého je přístup do chrámového prostoru a 
z druhé strany do chodby spojující hygienické zařízení WC pro muže a 
ženy včetně úklidové místnosti. V chrámovém prostoru je přístup do 
zpovědnic sakristie a přes druhé zádveří do místnosti pro rodiče s dětmi. 
Tento prostor je zároveň propojen dveřmi i s chrámovým prostorem. 
V ose kostela na západní stěně jsou dvě přímá schodiště na kůr, ze 
kterého je přístup do věže o třech dalších poschodích. Z průchodu je 
přístup také do sakristie přes chodbu, která spojuje komunitní část 
s kostelem a podzemním podlažím. 
Do komunitní části je vstup ze severní strany s vchodem do zádveří, ve 
kterém je umístěno wc, vstup do chodby spojující jednotlivé byty a kapli . 
Ze zádveří je vstup také do společenské místnosti, která je přes chdobu 
spojena právě skostelem a 1.PP. V 1.PP se nachází garáže, sklady, 
kotelna, prádelna, společenský sál se zázemím hygienickým a přípravou 
jídel. 
 
 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení je zajištěno přístupovými rampami šíře 1550 
mm a sklonu 1:16. Jedna směřuje do krytého prostoru, odkud je přístup 
do objektu kostela SO 01-a a SO 01-b administrativní části. Druhá je 
navržena do komunitního objektu SO 01-c. Prahy jsou maximálně 20 mm 
nad rovinou podlahy. WC je řešeno v místnosti 115 v administrativní části 
a v místnosti 127 a S127 v komunitním objektu. Dveře šířky minimálně 
800 mm. Je splněna vyhláška č. 398/2009 Sb. v platném znění, o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb. 
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B.2.5. Bezpe čnost p ři užívání stavby 
 

Ve stavbě nejsou zabudovány žádné zdroje ohrožení pro její budoucí 
uživatele. Projekt je navržen v souladu s technickými požadavky na 
výstavbu. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je 
samočinným odpojením od zdroje. Užívání objektu se musí řídit platnými 
bezpečnostními předpisy. 

 
 
B.2.6. Základní charakteristika objekt ů 
 

a) Stavební řešení 
Objekt je řešen jako příčný stěnový systém tvořený systémově pomocí 
ztraceného bednění Velox se zmonolitněním konstrukcí betonem 
s přídavnou výztuží. Založen je na kombinaci betonových a 
železobetonových pasech. Zastřešení křídel objektu je plochou 
vegetační střechou na stropní konstrukci Velox. Kostel a věž je 
zastřešena pultovou vazníkovou střechou z lepených lamelových profilů, 
případně kombinací vylehčených vazníků, či příhradových vazníků. 
Všechny střešní konstrukce jsou částečně po obvodu obehnány atikou. 
Stropy tvoří zmonolitněná polomontovaná stropní konstrukce Velox. 
V komunitní části je strop doplněn o ztracené průvlaky z ocelových 
profilů, které tvoří podporu pro žebra stropu. Ve věži jsou použity ocelové 
průvlaky mající charakter skeletu s výplňovým pórobetonovým zdivem 
v exteriéru doplněném o teplenou izolaci. K překonání výškových rozdílů 
mezi jednotlivými podlažími v hlavních částech objektu budou sloužit 
železobetonová schodiště. Tato jsou řešena jako přímá, zakřivená podle 
obloukové stěny. Vnější schodiště je železobetonové montované přímé. 
Ve věži jsou užita ocelová schodnicová schodiště. Příčky jsou řešeny 
sádrokartonovým systémem Rigips a částečně zděným systémem 
Porotherm. Podlahy se navrhují lité anhydritem, respektive betonovou 
směsí s nášlapnou vrstvou dle typu místnosti. Strop nevytápěného 
podzemního podlaží administrativní části je teplě izolován. Výplně 
vnějších otvorů jsou dřevěné EURO profily se zasklením trojsklem se 
skrytým rámem. Přípojky elektro, voda, kanalizace budou nově 
zbudovány a napojeny na objekt. Vnitřní povrchy jsou z omítkových 
systémů respektive keramických obkladů. Zpevněné plochy příjezdové 
cesty a chodníků budou z betonové dlažby ve štěrkodrti. 
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b) Konstruk ční a materiálové řešení 
Objekt je řešen jako příčný stěnový monolitický betonový systém 
ztraceného bednění Velox. 
 
Základy:  
Základy jsou řešeny kombinací monolitických betonových a 
železobetonových pasů a patek. Základové pasy z prostého betonu jsou 
tvořeny betonem C 20/25 šířky 500 – 1200 mm. Hloubka je 500 – 800 
mm. Hloubka obvodových pasů od upraveného terénu je cca 1100 mm. 
železobetonové základové pasy jsou tvořeny betonem C 20/25 a 
vázanou betonářskou ocelí B500B. Šířka je 1100 – 1800 mm, hloubka 
500 – 700 mm. Hloubka obvodových pasů od upraveného terénu je cca 
1200 mm.  
 
Svislé konstrukce: 
Nosné stěny budou řešeny systémově pomocí ztraceného bednění Velox 
s betonovým jádrem. Tloušťka betonového jádra je 150 – 230 mm. 
Vnitřní nosné stěny mají celkovou tloušťku 300 mm a 250 mm. Vnější 
obvodové stěny budou z vnější strany tvořeny desku Velox WS-EPS 
s tepelnou izolací EPS 70F tl. 180 mm. Celková tloušťka vnější stěny je 
tak 400 mm, respektive 480 mm. Výplňové zdivo mezi ocelovými profily 
ve věži je Ytong P2-400 tl. 300 mm. Nenosné příčky jsou sádrokartonové 
konstrukce Rigips tl. 75 – 125 mm. Část příček tvoří příčkové zdivo 
Porotherm 8 P+D tl. 100 mm. 
 
Stropní konstrukce:  
Stropní konstrukce je navržena v systému Velox. Jedná se o nosné 
TRIGON nosníky, uložené na nosných stěnách, respektive ocelových 
profilech min. 120 mm v osové vzdálenosti 500 mm a 300 mm. Výplň 
tvoří bednící stropní díl Velox výšky 220 – 315 mm. Celá konstrukce je 
doplněna o kari síť s velikostí oka 100x100 mm a zmonolitněná betonem 
C 20/25 výšky 50 mm. Celková tloušťka stropu je pak 270 - 365 mm. 
Stropní konstrukce je na nosných stěnách zakončená železobetonovým 
věncem. V komunitní části SO 01-c je strop uložen na příruby ocelových 
profilů HEB 280 (320), respektive I 280 (320) a tvoří tak ztracený průvlak. 
 
Schodiště: 
Hlavní schodiště je monolitické deskové, jednoramenné, železobetonové, 
zakřivené podle oblouku stěny. Deska je uložena na nosné stěně, 
případně vyložená ze stropní konstrukce, z vytvořeného průvlaku a 
ukončená základem. Ramena mají 16 – 18 stupňů o výšce stupně 
174,69 – 180 mm a šířce 260 - 280 mm. Šířka ramene je 900 -1200 mm. 
Exteriérové schodiště je prefabrikované monolitické, jednoramenné, 
přímé. Uložené je na obvodové stěně a zakončené základem. Ve věži 
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jsou jednoramenná schodiště ocelová schodnicová se stupnicemi. Výška 
stupně 190 mm a šířka 240 mm. Počet stupňů je 16, respektive 4. 
 
Zastřešení: 
Části objektu SO 01-b a So 01-c jsou zastřešeny extenzivní plochou 
vegetační střechou s odtokem vody do střešního žlabu ve spádu 2%. 
Výška atiky je +3,870 mm od 0,000. Atika je nízká s výškou min. 150 mm 
nad rovinou střechy. Zastřešení lodi kostela je řešeno kompaktní 
pultovou vazníkovou střechou doplněnou o vaznice se sklonem 7°. 
Částečně je obehnána po obvodu atikou výšky 300 mm nad rovinou 
střechy. Maximální výška je +10,200 m od 0,000. Střecha věže je 
tvořena pultovými vazníky s kompaktní skladbou a sklonu 13°. Taktéž je 
částečně obehnána atikou výšky 300 mm nad rovinou střechy. Veškeré 
klempířské výrobky, podokapní žlaby a svody jsou navrženy 
z pozinkovaného plechu. 
 
Izolace: 
Hydroizolace:  
 Je navržena na podkladní betonové desce ze 

souvrství asfaltových SBS pásů Glastek 40 special mineral a 
Elastek 40 special mineral. Vytažení izolace minimálně 300 mm 
nad terénem. 

 
hydroizolace střechy ploché:  
 navržena ze souvrství asfaltových SBS pásů Glastek 30 sticker 

plus (samolepící) a Elastek 50 garden. Přetažení izolace přes 
atiku střechy, popřípadě minimálně 300 mm nad rovinu střechy. 

 
hydroizolace šikmých střech:  
 navržena ze souvrství asfaltových SBS pásů Glastek 40 special 

dekor a Glastek 40 special mineral. Přetažení izolace přes atiku 
střechy, popřípadě minimálně 300 mm nad rovinu střechy. 

 
hydroizolace zastřešení balkonu:  
 navržena z PVC-P folie Fatrafol 810. 

 
Tepelná izolace Ploché střechy:  

  EPS 200S ve dvou vrstvách 2 x 120 mm, celkové tloušťky 240 mm 
 

Tepelnáizolace šikmé střechy:  
  Kompaktní skladba s izolací pěnoskla Foamglas T4+ ve dvou  
  vrstvách 2 x 100 mm, celkové tloušťky 200 mm. 
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Tepelná izolace podlah: 
EPS 100S tl. 120 mm v obytných prostorech na terénu.  
EPS 100S tl. 80 mm v nevytápěných prostorech. 
XPS tl. 60 mm v garáži. 
 

Tepelná izolace stropu nad nevytápěnými prostory: 
Minerální vlna Isover NF 333 V, lepená, neomítnutá. 
   

Tepelná izolace soklu:  
Extrudovaný polystyren XPS tloušťky 100 mm, respektive 160 mm 

 ve dvou vrstvách při přechodu na suterénní zdivo. 
 

Tepelná izolace fasády: 
Integrovaná izolace EPS 70F tl. 180 mm v bednící desce Velox 

 WS-EPS-215. 
EPS 70F tl. 160 mm v oblasti přechodu z 1.NP do 1.PP ve svahu 

 nad terénem. 
EPS 70F tl. 80 mm, zateplení výplňového zdiva Ytong ve věži. 
EPS 70F, respektive minerální vlna při vytváření šambrán kolem 

 výplní otvorů. 
Minerální vlna tl. 50 mm v oblasti krytého prostoru pro přerušení 

 tepelných mostů.  
 

Kročejová izolace podlah: 
Řešena pomocí izolace Isover T-N tl. 25 mm 
 

Podlahy: 
V celém objektu jsou navrženy lité podlahy s povrchovou úpravou PVC 
nebo keramickou podle druhu místnosti, případně betonovou. Tloušťka 
podlah je na terénu 200 mm a v patře 80 mm. 
 
Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky tloušťky 10 mm Baumit vápenosádrová omítka hlazená 
s nátěrem. Vnější omítka je omítkový systém se skladbou Baumit strojní 
přednástřik, VC omítka Baumit MPA 35L, Baumit omítková stěrka se 
sklotextilní síťovinou, penetrační nátěr a fasádní probarvená omítka 
Baumit Nanopor. 
Povrchová úprava ETICS je Baumit Nanopor na souvrství omítkové 
stěrky se sklotextilní síťovinou. 
Obklady jsou lepeny do lepidla pro keramický obklad. Výšky obložení 
obkladem jsou uvedeny v jednotlivých výkresech (z pravidla 2100 mm). 
Sokl je opatřen povrchovou úpravou marmolit nebo světlý cihelný pásek 

 Elastolith. 
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Výplně otvorů 

 Vstupní dveře a okna navržena z dřevěných EURO profilů, zasklená 
 izolačním trojsklem UW = 0,8 W/m2K. Okna Slavona progression se 
 skrytým rámem pod tepelnou izolací. Okna Slavona Solid comfort 
 v otvorech bez zatepleného rámu s UW = 0,8 W/m2K. Ze stejných profilů 
 jsou navrženy i vnější dveře. 

 
Klempířské výrobky: 
Navrženy z pozinkovaného plechu s možnou povrchovou úpravou. 
 
Inženýrské sítě: 
Splašková kanalizace:  

Kanalizace, která odvádí odpadní splaškové vody z objektu, bude 
napojena revizní šachtu, která ústí do stávající stoky. Přípojka do 
šachty bude z potrubí PVC KG DN 150. 

Dešťová kanalizace: 
Dešťová voda je zasakována na pozemku investora (stavebníka). 
Srážková voda ze střech bude odváděna okapními žlaby a svody 
přes lapače nečistot do vsakovací nádrže o objemu dle projektu 
pro objekt SO 05 – Dešťová kanalizace, ze které se bude voda 
vsakovat do zeminy. 

Vodovod:  
Pro zásobování pitnou vodou bude zřízena přípojka 
z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu z HDPE 100 SDR 11 
50x4,6 mm. Vodoměrová souprava s vodoměrem a hlavním 
uzávěrem vody bude umístěna za první obvodovou zdí v kotelně. 
Materiál uvnitř domu bude z PPR. Teplá voda bude připravována 
v zásobníkových ohřívačích v kotelně. 

Elektrické vedení:  
Na hranici pozemku bude umístěna elektroměrová skříň, kde bude 
umístěn elektroměr s Hlavním vypínačem a veškeré rozvody 
budou realizovány z této přípojky. Pojistky budou umístěny 
v jednotlivých částech objektu na viditelném a chráněném místě.  

 Plyn: Na hranici pozemku bude umístěna polynoměrová skříň, ze které  
  bude realizován přívod do objektu. 

Komunikace: 
Komunikace uvnitř pozemku jako chodníky příjezdová komunikace bude 
z betonové dlažby ve štěrkodrti. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení, které působí v průběhu výstavby a 
následně při jejím využívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Nosné části objektu jsou realizovány ze systémových prvků Velox a 
z ověřených vazníkových soustav a průvlaků. Veškeré navržené 
konstrukce odpovídají technologiím systému a jsou podloženy 
technickými podklady a platným certifikáty výrobců. 
Nové konstrukce byly navrženy na předpokládané budoucí zatížení po 
dobu životnosti stavby dle současně platných norem a předpisů. Při 
návrhu  nových konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí 
jednotlivých prvků apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti 
ztrátě únosnosti (1.MS), tak proti přetvoření (2.MS). 
 
 

B.2.7. Základní charakteristika technických a techn ologických za řízení 
 

a) technické řešení 
Objekt bude vytápěn a zásobován teplou vodou pomocí 3 plynových 
kotlů v kaskádě se zásobníky TUV. Výkon kotlů bude stanoven podle 
PENB a potřeby TUV. Umístění zařízení bude v kotelně, místnosti 
č. S102. 
Dešťové vody budou likvidovány na pozemku investora (stavebníka) 
pomocí vsakovací nádrže. Objem této nádrže bude stanoven podle 
velikosti odvodňované plochy, periodicity srážek, koeficientu vsaku,…. 
Nádrž bude umístěna na pozemku investora (stavebníka). 
Výkony a kapacity jednotlivých zařízení budou stanoveny odbornými 
firmami a podloženy technickou dokumentací. 
 

b) Výčet technických a technologických za řízení 
- Plynové kotle v kaskádě + zásobníky TUV (+ příslušenství) 
- Vsakovací nádrž o objemu dle projektu SO 05 

 
 
B.2.8. Požárn ě bezpečnostní řešení 
 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně řešeno samostatně v části 
projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby.  
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B.2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 
 
 Podrobně řešeno v příloze Stavebně-fyzikální řešení. 
 

a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 
Příloha Stavebně-fyzikální řešení + Řešeno v PENB (odbornou firmou) 

 
b) Energetická náro čnost stavby 

Řešeno v PENB (doloženo odbornou firmou) 
 

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
Řešeno v PENB (doloženo odbornou firmou) 
 
 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky n a pracovní a   
 komunální prost ředí. Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, 
 vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, odpod ů,…) a řešení vlivu 
 stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost,…)   
 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých 
životních podmínek, splňuje předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Charakter 
stavby nebude působit na okolí zvýšenými vibracemi, hlukem, 
prašností,… 
Stavební a prostorové řešení objektu je navrženo s ohledem na 
prostorové požadavky dle příslušných ČSN. 
Splaškové vody budou zaústěny do obecní stoky splaškové kanalizace.  
Větrání místností je navrženo přirozené okny popř. dveřmi respektive 
větracími mřížkami. Odtah par v kuchyňském koutě bude zajištěn filtrační 
digestoří.  
Prosvětlení místností je přirozené s doplňujícím umělým osvětlením.  
Chlazení RD vzhledem k akumulačním schopnostem zdiva není 

 navrženo. 
Při provozu objektu nebude vznikat žádný nebezpečný odpad. V objektu 
bude produkován pouze běžný komunální odpad, se kterým bude 
nakládáno dle platných zákonů a vyhlášek. Pro odpad budou využívány 
uzavřené nádoby umístěné v prostoru pro uložení komunálního odpadu 
na pozemku stavebníka. Komunální odpad je v místě likvidován 
standardně pravidelným svozem. 
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B.2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 

a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Byl proveden radonový průzkum s výsledkem střední radonový index.  
Bude provedena hydroizolace ze souvrství dvou asfaltových pásů o 
celkové tloušťce 8 mm, které zamezují pronikání radonu do objektu. 
V 1.PP se nacházejí v Administrativní části SO 01-b technické prostory 
bez trvalého pobytu osob. V části Komunitní SO 01-c se nachází prostor 
shromažďovacího sálu, který slouží k občasným krátkodobým účelům a 
vylučuje trvalý pobyt osob. Všechny tyto místnosti jsou přirozeně větrány. 
I tyto skutečnosti napomáhají při předcházení zdravotních problémů 
vzniklých zvýšeným radonovým indexem. 
 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. 
Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 
 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 
průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí 
stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 
 

d) Ochrana p řed hlukem 
Ve věži kostela může být umístěn zvon, který bude produkovat v určité 
době hluk. Investor (stavebník) nepředpokládá pravidelné využívání 
zvonu a v případě jeho využití bude hluk splňovat hygienické předpisy 
pro hluk ze stacionárních zdrojů působící na chráněné prostory okolních 
staveb dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
Akustické parametry navržených konstrukcí splňují platné normy. 
 

e) Protipovod ňová opat ření 
Objekt se nenachází v povodňovém území, není potřeba řešit speciální 
opatření. 

 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno dle platných norem.  
Přípojka elektro je napojena z rozvodné skříně nacházející se na ulici 
Horníkova. Přípojka vody, plynu a splaškové kanalizace je k objektu 
zbudována z hlavního vedení umístěného podél komunikace Horníkova. 
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b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Kanalizační přípojka - PVC KG DN 150, Qmax = 12,8 l/s, délka = 5,5 m  
Vodovodní přípojka - HDPE 100 SDR 11 50x4,6, QD=1,91l/s, dl.=56,1 m 
Elektro přípojka - délka = 9,7 m 
Přípojka plynu - délka = 12,7 m 

 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 
Na západní straně pozemku se nachází asfaltová místní komunikace 
Horníkova šířky 3,6 m. Tato pak pokračuje severní stranou pozemku jako 
pěší komunikace s omezeným vjezdem osobních automobilů pro potřeby 
Polikliniky. Kolem parcely jsou zbudovány pěší chodníky šířky 1,5 m 
s asfaltovým povrchem. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 
Parcela je v blízkosti asfaltové místní komunikaci Horníkova šířky 3,6 m, 
na kterou bude napojena příjezdová komunikace k objektu šířky 3,0 m 
sjezdem přes zelený pás šířky cca 7,7 m ve vlastnictví městské části 
Brno-Líšeň. Napojovaná komunikace pro příjezd osobního automobilu 
bude z betonové dlažby.  
Objekt je tak přímo napojen na ulici Horníkova, která se dále napojuje na 
další místní komunikace stejného typu. 
 

c) Doprava v klidu 
Na pozemku vede příjezdová komunikace do garáží objektu, která může 
částečně sloužit jako krátkodobá odstavná plocha pro osobní automobily. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Pěší a cyklistické stezky nebudou stavbou dotčeny. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
Z důvodu svahovitého členění parcely je nutné odkopat část svahu pro 
vytvoření základů stavby. Po vystavení 1.PP Dojde ke zpětnému 
zasypání a zhutnění původní zeminy pod objektem SO 01-a kostela. Po 
vystavení hrubé stavby může být přistoupeno k obsypání oblých stěn 
křídel a vytvoření nového svahování kolem objektu. V součinnosti bude 
řešena úprava stávajícího parkoviště, které bude řešeno projektem 
místní samosprávy městské části Brno-Líšeň. 
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b) Použité vegeta ční prvky 
Bude provedeno zatravnění ploch a osázení zelených keřů podél hranic 
pozemku. Prostor bude doplněn podle přání investora nebo zahradního 
architekta o další zeleň.  
 

c) Biotechnická opat ření 
Nejsou navrhována žádná opatření. 

 
 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a 
půda 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby 
neobsahuje žádnou výrobu, nebudou vznikat žádné zplodiny, které by 
ohrožovaly ovzduší. Hluk bude vznikat pouze běžným užíváním objektu.  
Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizace, dešťové řešeny 
vsakováním na stavebním pozemku. Při provozu bude vznikat běžný 
komunální odpad, který bude likvidován standardně pravidelným 
svozem. Půda nebude nijak znečišťována.  
Bude zabezpečeno, aby při výstavbě byla minimalizována prašnost. Při 
terénních úpravách bude ornice skladována dle požadavků a po 
skončení výstavby bude terén vhodně upraven. 
 

b) Vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana 
památkových strom ů, ochrana rostlin a živo čichů,…), zachování 
ekologických vazeb v krajin ě 
V souvislosti s výstavbou nebude nutné kácet žádné stromy ani keře, 
parcela je bez vzrostlých stromů a křovin. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Stavba neovlivňuje soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo EIA 
Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma ani 
omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
Stavba nebude po realizaci a při užívání pro obyvatelstvo nebezpečná. 
Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě 
ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Zhotovitel stavby (nebo části stavby) zajistí výkaz výměr, který bude 
obsahovat výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody 
z dočasných připojovacích míst vytvořených na hranici pozemku 
z vyvedených přípojek.  
 

b) Odvodn ění staveništ ě 
Staveniště bude odvodněno po povrchu terénu parcely ve vlastnictví 
investora (stavebníka) takovým způsobem, aby nedošlo k znehodnocení 
okolního terénu. V případě nedostatečného odvodnění bude zřízen 
odvodňovací kanálek podél okraje pozemku a přebytek vody bude 
odváděn do nevyužívaných částí stavebního pozemku nebo do 
provizorní označené a chráněné stavební jámy v těchto částech. 
 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Západním okrajem parcely vede asfaltová komunikace ulice Horníkova 
šířky cca 3,6 m. Staveniště je tak přímo napojeno na tuto komunikaci, 
která se dále napojuje na další místní komunikace stejného typu s větší 
šířkou. 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody 
z dočasných připojovacích míst vytvořených na hranici pozemku 
z vyvedených přípojek. 
 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Může dojít k přechodnému zhoršení okolního prostředí vlivem etapizace 
výstavby. Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí 
staveniště z hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. Bude dbáno na to, 
aby tyto negativní vlivy byly eliminovány a případné znečištění 
odstraněno. 
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e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 
neskladovat ani se nepohybovat. 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. 
Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro 
dané období stanovené v NV č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací (tj. např. při provozu hlučných strojů 
překračujících hygienické limity v okolí staveb je nutno zabezpečit 
pasivní ochranu => kryty, akustické zástěny, apod.). 
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. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí 
staveniště odfouknutím lehkých odpadů. 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). 
 

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
Dočasné i Trvalé zábory staveniště jsou vymezeny vnějšími hranicemi 
stavebního pozemku. 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři 
výstavb ě, jejich likvidace 
Odpady vzniklé při výstavbě, budou v souladu se zákonem 
č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 
souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo 
na skládku k tomu určenou. 
 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O 
15 01 02  Plastové obaly    O 
15 01 03  Dřevěné obaly    O 
15 01 04  Kovové obaly    O 
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 04 11 Kabely     O 
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17 05 01  Zemina/Kameny     O 
17 05 04 Zemina a kamení    O 
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O  

  
Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají 

 oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 
 provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou 
 kontrolu. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Bude sejmuta ornice v hloubce cca 100 – 150 mm v ploše, která bude 
využívána pro potřeby staveniště. Tato bude uložena na dočasné 
mezideponii na pozemku investora ve východní části pozemku, kde 
nebude zasahovat do stavebního prostoru. Bude pak použita na čisté 
terénní úpravy. Při výkopových pracích bude vytěžena zemina, která 
bude uložena na dočasná mezideponii. Tato pak bude využita pro 
zasypání prostorů vzniklých výstavbou 1.PP, zejména pod objektem 
kostela a zhutněna na požadovanou únosnost. Zbylá část bude využita 
pro hrube terénní úpravy svahování a pro čisté úpravy bude využita 
sejmutá ornice. 
Nepředpokládá se přísun zeminy.   

 
i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění 
staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti 
práce. 
Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, 
popř. do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v 
zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání 
odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat 
pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů 
proti odfouknutí. 
 

j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, 
posouzení pot řeby koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
práci podle jiných právních p ředpis ů 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 
ustanovení NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 
NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
č.309/2006 Sb. §15, odst.2 zajistí zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. 
Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené 
osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné 
přilby, rukavice, respirátory, apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 
bezpečnostních předpisů. 
Dodavatel zajistí přítomnost koordinátora BOZP. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět 
úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 
 

l) Zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a 
chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění 
stavby za provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při 
výstavb ě,…) 
Vzhledem k typu a umístění stavby se nestanovují speciální podmínky 
pro provádění stavby. 
 

n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 
Předpokládané zahájení stavby:   duben 2015 
Předpokládané dokončení stavby:  listopad 2016 
Předpokládaná doba výstavby:   19 měsíců 

 
Členění na etapy: -    04/2014 hrubá stavba (základy, stěny, stropy,…) 

- 12/2014 výplně vnějších otvorů 
- 01/2014 Vnitřní příčky, podhledy 
- 04/2014 rozvody elektro, vody, kanalizace 
- 05/2014 tepelná izolace dodatečná lokální 
- 06/2014 vnitřní omítky, obklady, podlahy 
- 09/2015 kompletace fasády, kompletace vnitřní 
- 10/2015 vnější úpravy terénu, zpevněné plochy 
- 11/2015 předání objektu 

 
V Brně dne 14.1.2015  
                                                         ………………………………………………… 
                                                                  Bc. Vítězslav Jurák 
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D DOKUMENTACE OBJEKT Ů A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
 
 

D.1 Dokumentace stavebního objektu 
  
 Stavební objekt SO 01: 

- SO 01-a -> Kostel 
- SO 01-b -> Administrativní objekt 
- SO 02-c -> Komunitní objekt 

 
D.1.1 Architektonicko stavební řešení 
 

a) Účel objektu 
Část objektu SO 01, konkrétně SO01-a – Kostel je charakterizována jako 
stavba občanské vybavenosti sloužící ke shromažďování lidí za účelem 
náboženských obřadů a souvisejících událostí.  
Další část SO 01-b – Administrativní objekt slouží k administrativním 
účelům potřeb komunity a Nadace pro radost, která je zastíněna 
Salesiánskou komunitou.  
Část SO 01-c – Komunitní objekt slouží k trvalému bydlení čtyř členů 
komunity a má tak charakter objektu pro trvalé bydlení. 
Součástí celého komplexu jsou technické, technologické, garážové a 
shromažďovací prostory umístěné v 1.PP. 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného 
řešení a řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu 
a orientace 

Urbanistické a architektonické řešení vychází z požadavků investora, 
technických možností a vztahu k okolním objektům. Svým 
architektonickým uspořádáním respektuje územní rozhodnutí a nebude 
narušovat současný charakter zástavby, naopak přispěje ke zlepšení 
stavební kultury daného prostředí. 
Novostavba Kostela je samostatně stojící objekt a tvoří ucelenou část. 
Na parcele je stavba situována zhruba uprostřed a koresponduje tak 
s okolní zástavbou a přilehlým terénem. Nejmenší vzdálenost od hranice 
pozemku je 2,5 m. Od ostatních hranic pak více než 4,5 m. Od nejbližší 
budovy polikliniky je vzdálena 15,7 m. Je umístěna ve svahu. Má jedno 
částečně podsklepené podlaží (ze severní strany) a jedno nadzemní 
podlaží, respektive dvě nadzemní podlaží v části kostela. Celý objekt 
převyšuje věž kostela o dalších třech podlažích.  
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Půdorysně je řešen v centrální části kruhovým půdorysem o průměru 
24,96 m, s pultovou vazníkovou střechou sklonu 7°, která je obehnána 
po střešní žlaby atikou výšky 300 mm nad střešní rovinou a nejvyšší bod 
má výšku +10,200 m od 0,000. Ke kruhu jsou napojena křídla délky 
21,32 m a šířky 12,6 m (včetně předsazené konstrukce balkonů šířky 1,5 
m zastřešených plochou střechou se sklonem střešní roviny 3° mající 
charakter pavlače) s odklonem od osy kostel-věž 20°. Křídla jsou ze 
západní a východní strany směrem k severu zaoblena s poloměrem 10,1 
m. Zastřešení je řešeno plochou extenzivní vegetační střechou s jedním 
sklonem střešní roviny 2% s nízkou atikou výšky nad rovinou střechy 
min. 150 mm a výškou +3,870 m od 0,000. Atika klesá s rovinou střechy 
ke střešním žlabům. V oblasti před věží je atika zvýšena na cca 1,0 m 
výšky nad rovinou střechy. Celková výška je tak + 4,775 m od 0,000. Na 
jižní straně před kostel vystupuje oblá věž s pultovou vazníkovou 
střechou o skonu 13°. Střecha je obehnána po střešní žlaby atikou výšky 
300 mm nad střešní rovinou. Nejvyšší bod má výšku +17,375 m od 
0,000. Administrativní křídlo je od kostela přerušeno průchodem, krytým 
prostorem. Tvoří tak ze dvou stran (sever-jih otevřenou plochu 
s charakterem terasy, ze které je pomocí vnějšího schodiště přístup na 
dolní část svahu v oblasti 1.PP. Při pohledu s ptačí perspektivy budí celý 
objekt dojem letící holubice.  
Barevně je celý objekt řešen fasádou bílé barvy. Otvory na fasádách jsou 
vyplněny okny se skrytým rámem za izolací, která tvoří šambrány kolem 
oken a dveří, jejichž barva je šedá a zvýrazňuje tak otvorové prvky. 
Vegetační střechy mají barvu dle vysazených suchomilných rozchodníků 
a lišejníků. Celkově budou tyto plochy kompenzovat plochu zastřešení 
kostelní kruhové lodi a přispívat k lepším hygienickým poměrům. Obě 
pultové střechy mají krytinu z asfaltových pásů tmavého dekoru. 
Součástí markýz (balkonů) je zábradlí s výplní tmavé barvy dělící objekt 
do výškových úrovní. Přechod mezi jednotlivými podlažími vyrovnává na 
jižní fasádě železobetonové prefabrikované schodiště bílé barvy. 
Zpevněné plochy příjezdové komunikace a chodníků budou z betonové 
dlažby barevně slazeny s fasádou. 
Řešení vegetačních úprav je v kompetenci investora. Bude provedeno 
zatravnění a osázení zelenými keři po hranici pozemku. 
Funkčně je objekt řešen tak, že vstupní prostory do jednotlivých částí 
jsou orientovány ze severní strany. Na severní fasádě jsou také 
orientovány veškeré technické a hygienické místnosti. Pobytové 
místnosti a místnosti kanceláří s přidruženými místnostmi jsou 
orientovány na jih. Pro zlepšení tepelné pohody jsou otvorové konstrukce 
zastíněny zastřešením balkonu šířky 1,5 m. 
Dispoziční řešení vychází z požadavků investora s ohledem na 
maximální komfort jednotlivých místností. 
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Dispoziční řešení SO 01-a: 
 Hlavní vstup do kostela je řešen z krytého prostoru průchodu do 
prostoru zádveří. Z tohoto je přístup do chodby spojující hygienické 
prostory WC pro muže a ženy, včetně úklidové místnosti, která je 
přístupná i z chrámového prostoru. Dál je přístup ze závětří přímo do lodi 
kostela s prostory zpovědnic umístěnými pod schody. Dvěma schodiště 
se překonává výšková úroveň do prostoru kůru, ze kterého je přístupná 
věž kostela. Ze severního vstupu se zádveřím je přístupná místnost pro 
rodiče s dětmi, která je vizuálně propojena s chrámovým prostorem okny 
a funkčně dveřmi. Z východní strany je situován nouzový východ. 
Z krytého prostoru je také přístup do chodby, ze které je přístup do 
sakristie, WC, a předsíně, která spojuje komunitní část objektu 
s kostelem. V Této chodbě je také umístěno schodiště, které spojuje 
1.NP s 1.PP. Z tohoto je přístup do obou křídel v 1.PP. Osa chrámu je 
situována podle oltářního prostoru ve směru východ západ. 
 
Dispoziční řešení SO 01-b: 
 1.NP a 1.PP této části je odděleno stropní konstrukcí bez 
vzájemného spojení. 
 V 1.NP je vstup z krytého prostoru do zádveří s přístup na wc pro 
imobilní. Ze zádveří je dveřmi funkčně propojeno s chodbou. Z této jsou 
na severní straně přístupné místnosti WC, úklidová místnost, archiv a 
kuchyňka. Na jižní straně je přístup do zasedací místnosti a kanceláří. 
Na konci chodby jsou dveře propojující administrativní prostory s obytnou 
buňkou pro hosty, ve které jsou na jižní straně 2 pokoje se vstupe 
z chodby, ze které je přístup také do koupelny a hlavní vstup na severní 
straně. 
 1.PP je přístupné z terénu popřípadě externím schodištěm z 1.NP 
na terén. Odtud je možné skrze garážová vrata vstoupit do prostoru 
garáží a dveřmi pak do chodby, ze které jsou přístupny sklady, prádelna 
a kotelna, a také chodba propojující jednotlivé části objektu po rovině i 
výšce. Z terénu je také přímý vstup pod schody do prádelny a kotelny. 
 
Dispoziční řešení SO 01-c: 
 1.NP a 1.PP této části je odděleno stropní konstrukcí bez 
vzájemného spojení. 
 V 1.NP je vstup orientován ze severní strany do zádveří. Z tohoto 
je přístupné WC, chodba a společenská místnost. Ze společenské 
místnosti je taktéž přístupná chodba a předsíň, spojující kostel 
s objektem. Z chodby je přístup na severní straně do technické místnosti 
a kaple. Na jižní straně pak do jednotlivých obytných buněk 
s hygienickým příslušenstvím. Ze všech pobytových místností je přístup 
na balkon. 
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 1.PP je přístupné z terénu hlavním vstupem do chodby se 
vstupem do jednotlivých hygienických prostor, úklidové místnosti, šatny, 
chodby propojující tuto část s kostelem (popřípadě komunitní částí) a 
administrativním křídlem 1.PP. V neposlední řadě se společenským 
sálem s přísálím, které je propojeno dveřmi s přípravnou jídel. Celá 
fasáda je opatřena francouzskými posuvnými dveřmi s přímým vstupen 
na terén. 

Bezbariérové řešení je zajištěno přístupovými rampami šíře 1550 
mm a sklonu 1:16. Jedna směřuje do krytého prostoru, odkud je přístup 
do objektu kostela SO 01-a a SO 01-b administrativní části. Druhá je 
navržena do komunitního objektu SO 01-c. Prahy dveří jsou maximálně 
20 mm nad rovinou podlahy. WC pro imobilní je řešeno v místnosti č. 115 
v administrativní části pro obě části objektů SO 01-a a SO 01-b. Dále 
jsou pak WC umístěna a v místnosti 127 a S127 v komunitním objektu. 
Dveře šířky minimálně 800 mm. Je splněna vyhláška č. 398/2009 Sb. v 
platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 
 

 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 

osvětlení a oslun ění 
 
 Zastavěná plocha:     1045,7 m2   
 Zpevněné plochy:        440,1 m2   
 Obestavěný prostor:   8230,8 m3 

 Podlahová plocha užitná:   1390,4 m2 
 
 Počet podlaží:    1 nadzemní + 1 podzemní 
 Počet trvale bydlících osob: 4 osoby 
 Počet pracovišť:   4 pracoviště 
 Kapacita kostela:   400 osob (300 + 100) 

Objekt má všechny fasády s okny a každá místnost je dostatečně 
přirozeně osvětlena a osluněna. V chodbách, shromažďovacích 
prostorech a podřadných místnostech je osvětlení řešeno sdruženě 
s umělým osvětlením. 
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D.1.2 Stavebn ě konstruk ční řešení 
 

Objekt je řešen jako příčný stěnový systém tvořený systémově pomocí 
ztraceného bednění Velox se zmonolitněním konstrukcí betonem 
s přídavnou výztuží. Založen je na kombinaci betonových a 
železobetonových pasech. Zastřešení křídel objektu je plochou 
vegetační střechou na stropní konstrukci Velox. Kostel a věž je 
zastřešena pultovou vazníkovou střechou z lepených lamelových profilů, 
případně kombinací vylehčených vazníků, či příhradových vazníků. 
Všechny střešní konstrukce jsou částečně po obvodu obehnány atikou. 
Stropy tvoří zmonolitněná polomontovaná stropní konstrukce Velox. 
V komunitní části je strop doplněn o ztracené průvlaky z ocelových 
profilů, které tvoří podporu pro žebra stropu. Ve věži jsou použity ocelové 
průvlaky mající charakter skeletu s výplňovým pórobetonovým zdivem 
v exteriéru doplněném o teplenou izolaci. K překonání výškových rozdílů 
mezi jednotlivými podlažími v hlavních částech objektu budou sloužit 
železobetonová schodiště. Tato jsou řešena jako přímá, zakřivená podle 
obloukové stěny. Vnější schodiště je železobetonové montované přímé. 
Ve věži jsou užita ocelová schodnicová schodiště. Příčky jsou řešeny 
sádrokartonovým systémem Rigips a částečně zděným systémem 
Porotherm. Podlahy se navrhují lité anhydritem, respektive betonovou 
směsí s nášlapnou vrstvou dle typu místnosti. Strop nevytápěného 
podzemního podlaží administrativní části je teplě izolován. Výplně 
vnějších otvorů jsou dřevěné EURO profily se zasklením trojsklem se 
skrytým rámem. Přípojky elektro, voda, kanalizace budou nově 
zbudovány a napojeny na objekt. Vnitřní povrchy jsou z omítkových 
systémů respektive keramických obkladů. Zpevněné plochy příjezdové 
cesty a chodníků budou z betonové dlažby ve štěrkodrti. 
 

Zemní práce : 
Jedná se o svažitý pozemek sever-jih bez vzrostlých keřů a stromů. 
Dojde k sejmutí ornice v hloubce cca 100 - 150 mm v ploše, která bude 
využívána pro stavbu, tak aby nedošlo ke zbytečnému znehodnocení 
ornice. Uložená bude na pozemku investora v místě, kde nebude 
zasahovat do stavebního prostoru. Bude pak použita na čisté terénní 
úpravy. Bude odkopáno část svahu pro vytvoření základových pasů a 
zemina bude následně využita pro zasypání prostoru pod kostelem a 
zhutněna na únosnost 200 kPa. Zbylá zemina bude využita na vytvoření 
hrubých svahových úprav.   
Z hydrogeologických průzkumů v lokalitě, kde se stavba nachází, byly 
zjištěny jednoduché základové poměry a z výpočtu zatížení základové 
spáry byla stanovena hloubka založení na 1150 mm, respektive 1220mm 
od upraveného terénu. Šířka základového pasu je stanovena na 550 - 
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1750 mm. Výkop bude proveden strojově a začištění spáry pomocnými 
dělníky. Vytěžená zemina se uskladní na místě určené skládky na 
pozemku a využije se pro hrubé zásypy. Stejným způsobem budou 
vyhloubeny rýhy pro přípojky, případně budou hloubeny ručně 
pomocnými dělníky. 
 
Základy:  
Objekt bude založena na původní únosné zemině třídy F1-hlína 
štěrkovitá, S4-hlinité písky a štěrky s únosností Rd = 200 kPa. Nasypaná 
původní zemina bude hutněna po 250 mm na únosnost 200 kPa. V 
žádném případě nesmí hloubka založení klesnout pod minimální 
nezámrznou hloubku 0,8 m. 
Základy jsou řešeny kombinací monolitických betonových a 
železobetonových pasů a patek. Obvodové pasy jsou pak doplněny o 
ztracené bednění Velox šířky 470 mm a výšky 300 (450)  mm u jižní 
stěny 1.PP a šířky 550 mm a výšky 750 (900) mm v oblasti kruhového 
základu kostela.  
 Základové pasy z prostého betonu jsou tvořeny betonem C 20/25. 
Tyto jsou použity pro založení částí objektu křídel SO 01-b a SO 01-c, 
mimo základové patky objektu SO 01-c. Šířka obvodových pasů je 
550 mm a výška 500 mm. Hloubka od upraveného terénu je 1150 mm. 
Obvodové pasy pokračující do svahu se po oblouku rozšiřují na 700 mm 
a v oblasti napojení železobetonové opěrné stěny na šířku 1100 mm. 
Výška je 500 mm. 
Základové pasy uvnitř objektu jsou v oblasti SO 01-b a SO 01-c šířky 
1200 mm a výšky 800 mm. U Objektu kostela SO 01-a šířky 500 mm a 
výšky taktéž 500 mm. 
 Železobetonové základové pasy jsou tvořeny betonem C 20/25 a 
vázanou betonářskou ocelí B500B s vyztužením dle statického výpočtu. 
Před osazením výztuže se provede betonové lože v tloušťce cca 
100 mm. Jsou užity pod celým objektem SO 01-a a pro vyztužení 
základových patek u objektu SO 01-c. Šířka pasu pod věží je 1750 mm, 
výška 700 mm. Na tyto pasy jsou navázány pokračující základové 
konstrukce po oblouku kostela šířky 1500 mm a výšky 500 mm. Jelikož 
tento základ nese dilatované zdivo jednotlivých částí objektů SO 01-a od 
SO 01-b a SO 01-c, musí se provést dilatace pasů vložením prvku (např 
XPS tl. 30 mm), který umožní svislé posuny konstrukcí. Po napojení 
těchto pasů na pasy křídel v podzemní stěně budou pasy objektu kostela 
SO 01-a pokračovat po oblouku v šířce 1100 mm a výšce 500 mm se 
schodovitým stupňováním po 500 mm do konečné výšky pasu v 1.NP. 
V komunitním objektu jsou železobetonové patky pod zděnými pilíři 
nesoucími strop šířky 1800 mm a výšky 700 mm. 
Základy jsou doplněny o betonovou roznášecí desku tl.150 mm 
s vloženou kari sítí 100/100 mm Ø 6 mm. 



46 

 

Svislé konstrukce: 
Nosné stěny budou řešeny systémově pomocí ztraceného bednění Velox 
s betonovým jádrem. Tloušťka betonového jádra je 150 – 230 mm. 
Vnější nosné stěny části objektu SO 01-b a SO 01-c budou s betonovým 
jádrem tl. 150 mm s vnější tepelněizolační deskou Velox WS-EPS-215 
s tloušťkou izolace EPS 70F 180 mm. Celková tloušťka stěny je pak 
400 mm. Suterénní stěna bude s betonovým jádrem tl. 150 mm celkové 
tloušťky 220 mm. 
Vnitřní nosné stěny části objektu SO 01-b a SO 01-c budou s betonovým 
jádrem tl. 230 mm mající celkovou tloušťku 300 mm. 
Vnější nosné stěny části objektu SO 01-a budou s betonovým jádrem tl. 
230 mm s vnější tepelněizolační deskou Velox WS-EPS-215 s tloušťkou 
izolace EPS 70F 180 mm. Celková tloušťka stěny je pak 480 mm. 
Vnitřní nosné stěny části objektu SO 01-a v oblasti věže budou 
s betonovým jádrem tl. 230 mm mající celkovou tloušťku 300 mm a 
v oblasti chrámového prostoru pod kůrem s tloušťkou betonového jádra 
180 mm a celkovou tloušťkou 250 mm. 
Součástí stavby je podepření balkonů železobetonovými sloupy 
300/300 mm respektive 300/450 mm a železobetonový pilíř, který je 
součásti obvodové stěny objektu SO 01-c. 
Ve věži je použito výplňové zdivo mezi ocelovými profily Ytong P2-400 
tl. 300 mm s tepelnou izolací EPS 70f tl. 80 mm v místě nad rovinou 
střechy. 
Nenosné příčky jsou sádrokartonové konstrukce Rigips tl. 75 mm. Rigips 
SK 12 pro dělící příčky mezi WC a instalační šachty, Rigips IK 24 pro 
instalační příčk.. Příčky Rigips SK 12 tl. 100 mm pro příčky v SO 01-b a 
suterénu SO 01-c. Příčky Rigips SK 14 tl. 125 mm pro příčky 1.NP 
objektu SO 01-c. Všechny jsovVyplněny minerální izolací s jednoduchým 
nebo dvojitým opláštěním dle podklasdů výrobce příslušného označení 
s dodržením všech specifikací. 
Příčky v 1.PP objektu SO 01-b jsou tvořeny zdivo Porotherm 8 P+D 
tl. 100 mm  
 
Stropní konstrukce:  
Stropní konstrukce je navržena v systému Velox. Jedná se o nosné 
TRIGON nosníky, uložené na nosných stěnách, respektive ocelových 
profilech min. 120 mm v osové vzdálenosti 500 mm a 300 mm. Výplň 
tvoří bednící stropní díl Velox výšky 220 – 315 mm. Celá konstrukce je 
doplněna o kari síť s velikostí oka 100x100 mm Ø 6 mm a zmonolitněná 
betonem C 20/25 výšky 50 mm. Celková tloušťka stropu je pak 270 - 365 
mm. Stropní konstrukce je na nosných stěnách zakončená 
železobetonovým věncems výztuží dle podkladů výrobce Velox. 
V komunitní části SO 01-c je strop uložen na příruby ocelových profilů 
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HEB 280 mm u stropu nad 1.PP a HEB 320 mm u stropu nad 1.NP, 
respektive I 280 (320) a tvoří tak ztracený průvlak. 
Strop nad 1.PP tvořen Trigon nosníky výšky 190 mm s vložkami Velox 
výšky 260 mm. Celková tloušťka stropu je 310 mm. Lokální snížení a 
zvětšení tloušťky stropu nad kotelnou místností č. S102 (S101 částečně) 
v důsledku průchodu v 1.NP s výztuží Trigon výšky 230 mm a s vložkami 
Velox výšky 315 mm. Celková tloušťka je 365 mm. 
Strop nad 1.NP tvořen Trigon nosníky výšky 230 mm s vložkami Velox 
výšky 315 mm. Celková tloušťka stropu je 365 mm. Ve věži je použito 
sníženého stropu s trigon nosníky výšky 150 mm a vložkami velox výšky 
220 mm s celkovou tloušťkou stropu 285 – 290 mm. V rozšíření věže je 
použito také železobetonového stropu tl. 100 mm a 165 mm v konstrukci 
střechy. Kůr tvoří železobetonová deska tl. 250 mm uložená v jednom 
směru. Všechny monolitické desky jsou vytvořeny pomocí bednících 
desek velox WSD tl.35 mm. 
 
Schodiště: 
Hlavní schodiště jsou monolitická desková, jednoramenná, 
železobetonové, zakřivené podle oblouku stěny. Deska je uložena na 
nosné stěně, případně vyložená ze stropní konstrukce, z vytvořeného 
průvlaku a ukončená základem. Ramena mají 16 – 18 stupňů o výšce 
stupně 174,69 – 180 mm a šířce 260 - 280 mm. Šířka ramene je 
1200 mm v prostoru chrámu a 900 mm ve věži. Exteriérové schodiště je 
prefabrikované monolitické, jednoramenné, přímé s výškou stupně 180 
mm a šířkou 260 mm. Šířka ramene je 1200 mm.  Uložené je na 
obvodové stěně a zakončené základem. Ve věži jsou jednoramenná 
schodiště ocelová schodnicová se stupnicemi. Výška stupně 190 mm a 
šířka 240 mm. Počet stupňů je 16, respektive 4. 
 
Zastřešení: 
Části objektu SO 01-b a So 01-c jsou zastřešeny extenzivní plochou 
vegetační střechou s odtokem vody do střešního žlabu ve spádu 2%. 
Výška atiky je +3,870 mm od 0,000. Atika je nízká s výškou min. 150 mm 
nad rovinou střechy a klesá se spádem střešní roviny. Zastřešení lodi 
kostela je řešeno kompaktní pultovou vazníkovou střechou doplněnou o 
vaznice se sklonem 7°. Částečně je obehnána po obvodu atikou výšky 
300 mm nad rovinou střechy. Maximální výška je +10,200 m od 0,000. 
Střecha věže je tvořena pultovými vazníky s kompaktní skladbou a 
sklonu 13°. Taktéž je částečně obehnána atikou výšky 300 mm nad 
rovinou střechy. Veškeré klempířské výrobky, podokapní žlaby a svody 
jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 
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Izolace: 
Hydroizolace spodní stavby:  
 Je navržena na penetrované podkladní betonové desce ze 

souvrství asfaltových SBS pásů Glastek 40 special mineral 
s nosnou vložkou skelná tkanina 200 g/m2 (spodní pás) a Elastek 
40 special mineral s nosnou vložkou polyesterová rohož 200 g/m2 
(horní pás). Všechny vrstvy jsou plnoplošně nataveny. Vytažení 
izolace minimálně 300 mm nad terénem. 

 
hydroizolace střechy ploché:  
 navržena ze souvrství asfaltových SBS pásů Glastek 30 sticker 

plus (samolepící) s nosnou vložkou skelná tkanina 200 g/m2 
(spodní pás) a Elastek 50 garden s nosnou vložkou polyesterová 
rohož 200 g/m2 s aditivy proti prorůstání kořínků (horní pás). Pásy 
jsou plnoplošně nalepeny, respektive nataveny. Přetažení izolace 
přes atiku střechy, popřípadě minimálně 300 mm nad rovinu 
střechy. Pojistná hydroizolační vrstva je navržena pod tepelnou 
izolací z SBS pásu Glastek 40 special mineral s nosnou vložkou 
skelná tkanina 200 g/m2. Tento je plnoplošně nataven na 
podkladní asfaltový pás. 

 
hydroizolace šikmých střech:  
 navržena ze souvrství asfaltových SBS pásů Glastek 40 special 

dekor s nosnou vložkou skelná tkanina 200 g/m2 s úpravou 
posypem proti UV záření (horní pás). Je plnoplošně nataven na 
spodní pás Glastek 40 special mineral s nosnou vložkou skelná 
tkanina 200 g/m2. Je lepen na kompaktní skladbu střechy do 
horkého asfaltu. Přetažení izolace přes atiku střechy, popřípadě 
minimálně 300 mm nad rovinu střechy. 

 
hydroizolace zastřešení balkonu:  
 navržena z PVC-P folie Fatrafol 810. Nosná vložka polyesterová 

mřížka s úpravou proti UV záření. Mechanicky kotvena 
s přesahem pásů a pojistnou zálivkou dle pokynů výrobce. 
 

Parozábrana ploché střechy:  
navržena z asfaltového SBS pásu Glastek Al 40 special mineral 
s nosnou vložkou Al folie kašírované skelnými vlákny 60 g/m2. 
Faktor difúzního odporu μ ≥ 100 000 (μd = 370 000). Bodově 
nataveno. 
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Tepelná izolace Ploché střechy:  
  EPS 200S ve dvou vrstvách 2 x 120 mm, celkové tloušťky 240mm. 
  Pevnost v tlaku 200 kPa, trvale 3600 kg/m2. λD = 0,034 W.m-1K-1.  
  Slepeno bitumenovým lepidlem bodově nebo v pásech, dle   
  výrobce a výpočtu sání větru. 

 
Tepelná izolace šikmé střechy:  

  Kompaktní skladba s izolací pěnoskla Foamglas T4+ ve dvou  
  vrstvách 2 x 100 mm, celkové tloušťky 200 mm. součinitel tepelné  
  vodivosti λD = 0,041 W.m-1K-1. Faktor difúzního odporu μ = ∞. Obě 
  vrstvy lepeny na podkladní separační vrstvu horkým asfaltem  
  s vyplněnými spárami.   
 

Tepelná izolace podlah: 
EPS 100S tl. 120 mm v obytných prostorech na terénu. Součinitel  
EPS 100S tl. 80 mm v nevytápěných prostorech, součinitel  
tepelné vodivosti λD = 0,037 W.m-1K-1. Volně loženo. 
XPS TOP 50 SF tl. 60 mm v garáži. Pevnost v tlaku 500 kPa. 
Součinitel teplené vodivosti λD = 0,035 W.m-1K-1. 
 

Tepelná izolace stropu nad nevytápěnými prostory: 
Minerální vlna Isover NF 333 V, lepená, bez povrchové úpravy. 
Součinitel  tepelné vodivosti λD = 0,041 W.m-1K-1 
   

Tepelná izolace soklu:  
Extrudovaný polystyren XPS tloušťky 100 mm. Součinitel  tepelné 

 vodivosti λD = 0,037 W.m-1K-1. Voně vložen mezi suterééní stěnu a 
 opěrnou železobetonovou stěnu, respektive vložen do ztraceného 
 bednění Velox základů. 

Extrudovaný polystyren XPS tloušťky 160 mm  v jedné až dvou 
 vrstvách při přechodu na suterénní zdivo. Součinitel tepelné 
 vodivosti λD = 0,039 W.m-1K-1. Přitíženo zeminou + kotveno 
 hmoždinkou v minimální výšce 150 mm nad terénem. 

 
Tepelná izolace fasády: 

Integrovaná izolace EPS 70F tl. 180 mm v bednící desce Velox 
 WS-EPS-215. Součinitel  tepelné vodivosti λD = 0,039 W.m-1K-1. 

EPS 70F tl. 160 mm v oblasti přechodu z 1.NP do 1.PP ve svahu 
 nad terénem. Kotvená hmoždinkami min. 6/m2. 

EPS 70F tl. 80 mm, zateplení výplňového zdiva Ytong ve věži. 
 Kotvená hmoždinkami do pórobetonu min. 8/m2. 

EPS 70F, respektive minerální vlna při vytváření šambrán kolem 
 výplní otvorů. Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W.m-1K-1. 
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Minerální vlna tl. 50 mm v oblasti krytého prostoru pro přerušení 
 tepelných mostů. Součinitel tepelné vodivosti λD = 0,036 W.m-1K-1. 

 
Kročejová izolace podlah: 
 Řešena pomocí izolace Isover T-N tl. 25 mm. Plošné zatížení  

  400 kg/m2. Anhydritový potěr min. tl. 40 mm. 
 
Podlahy: 
V celém objektu jsou navrženy lité podlahy s povrchovou úpravou PVC 
nebo keramickou podle druhu místnosti, případně betonovou. Tloušťka 
podlah je na terénu 200 mm a v patře 80 mm. 
PVC podlaha ve formě palubek bude uložena na separační PE folii. 
Dlažba do lepidla pro dlažbu tl. 5 mm. V garáži bude betonová mazanina 
tl. cca 140 mm vyztužená karisítí s velikostí oka 100x100 mm Ø 8 mm 
s nátěrem. Ve věži bude podlahu tvořit betonová vrstva hrubé podlahy 
s nátěrem. 
Lité podlahy budou anhydridové Baumit Alfa 2000 tl. min. 40 mm. 
Anhydridové a betonové vrstvy budou od obvodových konstrukcí 
dilatovány vkládaným okrajovým páskem. Přechody mezi jednotlivými 
druhy konečných nášlapných vrstev budou řešeny pomocí přechodových 
podlahových lišt. 
Zpevněné plochy okapového chodníku a pěšího chodníku budou 
z betonové zámkové dlažby tl. 40 mm položené do kladecí vrstvy frakce 
4 – 8 mm tl. 40 mm a podkladní nosné vrstvy frakce 8 - 16 mm tl. 
100 mm. 
V průchodu mezi objekty SO 01-a a SO 01-b budou podlahu tvořit 
velkoformátové betonové dlaždice kladené do podsypu frakce 4 – 8 mm 
z ostrého písku min. tl. 30 mm, Podklad pod ostrý písek tvoří ostré 
kamenivo frakce 8 - 16 mm tl. 45 – 125 mm. 
Zpevněná plocha pro příjezd automobilu bude ze zámkové betonové 
dlažby tl. 80 mm do kladecí vrstvy frakce 4 – 8 mm tl. 40 mm a podkladní 
nosné vrstvy frakce 8-16 (16-32) mm tl. 200 mm. 
 
Úpravy povrchů 
Vnitřní omítky tloušťky 10 mm Baumit vápenosádrová omítka hlazená 
s nátěrem. Vnější omítka je omítkový systém se skladbou od interiéru 
Baumit strojní přednástřik tl. 3 mm, VC omítka Baumit MPA 35L tl. 20 
mm, Baumit omítková stěrka se sklotextilní síťovinou tl. 4 mm, penetrační 
nátěr a fasádní probarvená omítka Baumit Nanopor tl. cca 3 mm. 
Povrchová úprava ETICS s tepelným izolantem EPS, respektive 
minerální vlna je Baumit Nanopor na souvrství omítkové stěrky se 
sklotextilní síťovinou tl. cca 4 mm. 
Obklady jsou lepeny do lepidla pro keramický obklad. Výšky obložení 
obkladem jsou uvedeny v jednotlivých výkresech (z pravidla 2100 mm). 
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Sokl je opatřen povrchovou úpravou marmolit nebo světlý cihelný pásek 
 Elastolith lepený polyakrylátovým tmelem. 

 
Výplně otvorů 
Vstupní dveře a okna navržena z dřevěných EURO profilů, zasklená 
izolačním trojsklem UW = 0,8 W/m2K. Okna Slavona progression se 
skrytým rámem pod tepelnou izolací. Okna Slavona Solid comfort 
v otvorech bez zatepleného rámu s UW = 0,8 W/m2K. Ze stejných profilů 
jsou navrženy i vnější dveře. Kotvení pomocí ocelových kotevních plechů 
do betonového jádra stěny Velox turbošroubem do betonu Ø 7,5 mm a 
délky 92 mm. Vytvoření šambrán kolem oken Progression. 
Interiérové dveře jsou částečně prosklené z obytných místností a s plnou 
výplní do místností WC, koupelny, skladu,… do obložkové zárubně. 
V interiéru jsou užity taky dveře v dřevěném rámu s částečným 
prosklením, nebo bez prosklení, dle druhu místnosti a přání investora. 
Investor specifikuje a upraví výpis dveří dle vlastních potřeb. 
V suterénních prostorech v objektu SO 01-b jsou použity ocelové 
zárubně s dřevěnými plnými dveřními křídly. 
 
Klempířské výrobky: 
Navrženy z pozinkovaného plechu s možnou povrchovou úpravou. 
Kotvení provedeno přes ocelové příponky nebo vruty s EPDM podložkou, 
dle typu oplechování. Rozměry prvků viz. Výpis klempířských výrobků. 
Nutno ověřit před montáží a zaměřit stávající stav. 
 
Zámečnické výrobky: 
Je navrženo ocelové zábradlí balkónů s výplní tahokov. Zábradlí je 
kotveno do železobetonových sloupů a desky po cca 1,5m. Vnitřní 
ocelové zábradlí schodišť a zábradlí kůru tvořeno ocelovým svařeným 
profilem s výplní svislými sloupky. Kotvení je do zvýšené atiky po cca 
1,5 m. Ve věži jsou umístěna ocelová schodnicová schodiště s výškou 
stupně 190 mm a šířkou 240 mm. Průchodná šířka je 600 mm. 
Specifikace viz. Zámečnické výrobky. Před realizací jednotlivých prvků 
nutno zaměřit skutečný stav. 
 
Inženýrské sítě: 
Splašková kanalizace:  

Kanalizace, která odvádí odpadní splaškové vody z objektu, bude 
napojena na revizní šachtu, která ústí do stávající stoky. Přípojka 
do šachty bude z potrubí PVC KG DN 150. Délka je 5,5 m do 
revizní šachty. 
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Dešťová kanalizace: 
Dešťová voda je zasakována na pozemku investora (stavebníka). 
Srážková voda ze střech bude odváděna okapními žlaby a svody 
přes lapače nečistot potrubím PVC KG DN 100 do vsakovací 
nádrže o objemu dle projektu pro objekt SO 05 – Dešťová 
kanalizace, ze které se bude voda vsakovat do zeminy. Sklon 
min. 1 %. 

Vodovod:  
Pro zásobování pitnou vodou bude zřízena přípojka 
z vodovodního řadu pro veřejnou potřebu z HDPE 100 SDR 11 
50x4,6 mm. Délka je 56,1 m. Vodoměrová souprava s vodoměrem 
a hlavním uzávěrem vody bude umístěna za první obvodovou zdí 
v kotelně. Materiál uvnitř domu bude z PPR. Teplá voda bude 
připravována v zásobníkových ohřívačích v kotelně. 

 
Elektrické vedení:  
 Na hranici pozemku bude umístěna elektroměrová skříň, kde bude 

  umístěn elektroměr s Hlavním vypínačem a veškeré rozvody  
  budou realizovány z této přípojky. Pojistky budou umístěny   
  v jednotlivých částech objektu na viditelném a chráněném místě,  
  dle části projektu elektroinstalace. 

 
Plyn:  Na hranici pozemku bude umístěna plynoměrová skříň, ze které  

  bude realizován přívod do objektu. Délka po skříň je 12,7 m. Délka 
  do odběrného místa je 35,2 m.  

 
Komunikace: 
Komunikace uvnitř pozemku jako chodníky a stání pro automobily bude 
z betonové dlažby v štěrkodrti viz. Podlahy. 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
Je samostatně řešena v příloze D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
stavby, této projektové dokumentace. 
 

D.1.4 Technika prost ředí staveb 
 

Je samostatně řešena v příloze D1.4 Stavebně-fyzikální posouzení, této 
projektové dokumentace. 

 
V Brně dne 14.1.2015 
                                                         ………………………………………………… 
                                                                  Bc. Vítězslav Jurák 
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Závěr  
 
 Úkolem diplomové práce bylo provést návrh a zpracovat dokumentaci 
pro provedení stavby zadaného objektu podle legislativně právních požadavků. 
Tímto se stala Novostavba kostela se zázemím pro salesiánskou komunitu 
v Brně-Líšni s názvem diplomové práce „Novostavba farního kostela v Brně-
Líšni“. Po prostudování výchozích dokumentů souvisejících s vyhlášením 
architektonické soutěže na Novostavbu farního kostela Seslání Ducha Svatého 
se zázemím v Brně-Líšni, jsem zpracovával studie jednotlivých podlaží podle 
skutečných nároků na prostor a uspořádání objektu podle stavebního programu 
investora. Byl tak zvolen základní tvar objektu ve formě holubice, který je 
zároveň symbolem Ducha Svatého, ke kterému má být kostel zasvěcen. Byl 
zvolen materiál a stěnový systém objektu. Dalším stupněm se stalo řešení 
dispozic jednotlivých částí objektu. Výsledkem byl základní koncepční návrh, ze 
kterého jsem vycházel při další práci. 
 V druhé fázi jsem přistoupil k zpracovávání jednotlivých konstrukčních 
částí objektu včetně dotvoření architektonického vzhledu objektu. V průběhu 
této práce byly zjištěny skutečnosti, které tvořily práci náročnější. Těmito je 
například statické uložení předsazených balkonů na konstrukci sloupů, skladby 
stropu Velox v zakřivených částech objektu, vytvoření otevřeného prostoru 
v sále pomocí ztraceného ocelového průvlaku ve stropní konstrukci, konstrukce 
zastřešení v části kostela, řešení konstrukce věže a mnoho dalších. Snahou 
bylo optimalizovat návrh a najít konkrétní možné stavebně technické řešení. 
Toto řešení je pak výsledkem diplomové práce. 
 Součástí je také požární a stavebně-fyzikální posouzení stavby. Byla 
zpracována dokumentace k jednotlivým částem prokazující vyhovující řešení 
objektu. 
 Co se týká odchylek od studie, byl zachován původní konstrukční 
systém, docházelo k úpravám rozměrů některých prvků, jako je velikost pilíře 
nesoucího ocelový průvlak v prostoru sálu, upravení osazení objektu v terénu, 
vytvoření šambrán kolem otvorových výplní, zřízení ramp pro bezbariérový 
přístup a další různé stavební, či estetické úpravy. 
 Závěrem lze říci, že tato práce byla náročnou, avšak zajímavou 
zkušeností do budoucí praxe. 
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