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Abstrakt  
Předmětem diplomní práce je přístavba souboru polyfunkčních objektů ke kostelu v Brně-
Líšni. Dvojice staveb se skládá z jednopodlažního objektu komunity Salesiánů a 
dvoupodlažního objektu farního úřadu se zázemím.  
Soubor je situován na jižním svahu v zástavbě panelových bytových domů z 80.let. Objekty 
výškově kopírují křivku svahu a gradují k dominantě kostela. Kvádrové hmoty objektů 
přiléhají kratší stranou ke kostelu a vytvářejí tak malé uzavřené nádvoří. 
Stavby jsou navrženy jako zděné z keramických bloků, nepodsklepené, s plochou zelenou 
střechou. Pobytové místnosti jsou umístěny na jižní fasádě, severní je vyhrazena 
komunikacím. 
Vjezd do dvora je napojen na stávající obslužnou komunikaci. Pěší přístupy navazují na 
stávající okolní parkovou úpravu.  
  
Klí čová slova 
polyfunkční objekt, farní úřad, učebna, komunita, kaple, trojgaráž, nádvoří, zelená plochá 
střecha, zděný systém, monolitické schodiště, světlík, strukturální fasáda, předokenní žaluzie, 
situace, půdorys, řez, detail, zpráva.  
  
  
  
Abstract 
The final thesis is focused on the annex of complex of mixed-use buildings toward the church 
in Brno-Lisen. A pair of buildings consists of a one-storey Building a community of Salesians 
and two-storey building with parish office. 
The group of buildings is located on the southern slope in the housing estate of a block of flats 
from the 80s. Objects vertically copy a curve of the slope and is increasing to the dominant 
church building. Block of buildings are adjacent by shorter side to the church building and 
form a small enclosed courtyard inside. 
The buildings are designed at brick ceramic blocks, buildings are withnout cellar, with flat 
green roof. Living rooms are located on the southern facade, the north is reserved for 
corridors. 
The entrance to the courtyard is connected to the existing service road. Pedestrian approach 
builds on the existing surrounding landscaping.  
 
  
Keywords 
mixed-use building, parish office, classroom, community chapel, double garage, courtyard, 
green flat roof, mansonry system, cast-in-place concrete staircase, skylight, structural facade, 
louvres, site plan, layout, section, component drawing, report.  
… 
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ÚVOD 

 

V roce 2014 byla vypsána soutěž na novostavbu farního kostela Seslání Ducha svatého 
s objektem úřadu a bydlením pro komunitu Salesiánských bratří. Společně s kolegy Ing. 
Davidem Chlíbkem a Ing. Martinem Kálalem jsme vypracovali jeden ze soutěžních návrhů. 
Autorem výtvarného řešení uměleckých děl, které měly být součástí prostor kostela, je MgA. 
Jan Šerých. 
  
Pozemek pro stavbu je v Brně-Líšni, na jižním svahu. Je obklopen zástavbou panelových 
bytových domů z 80.let. Novostavba je umístěna pod budovou polikliniky. Oproti volné 
zástavbě sídliště vytváří kompaktní a částečně uzavřený celek, který se funkčně i výtvarně 
vymezuje oproti okolí. Kostel se zvonicí se má stát novou výškovou dominantou zástavby. 
Objekt farního úřadu a komunity dotváření jeho podnoží. Soubor reaguje na morfologii terénu 
a výškově klesá společně se svahem. 
 
Rozhodla jsem se zpracovat stavební projekt na dva objekty ze souboru jako svoji 
diplomovou práci. Vybrala jsem si objekty farního úřadu a bydlení komunity. Celý soubor byl 
příliš velký pro rozsah diplomové práce. 
 
Členění příloh práce vychází z vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Navíc je 
přidána dokumentace ve formě studie, která popisuje návrh souboru. 
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby:  Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšni 

Místo stavby:   k.ú.:BRNO-LÍŠEŇ, parc. č. 5037/30 a 5037/32 

Charakter stavby:   Novostavba souboru polyfunkčních objektů  

Účel stavby:    Církevní, administrativní, obytná, vzdělávací 

Stupeň:   DSP 

Vypracovala:   Bc. Pavla Kosařová 

Datum:   prosinec 2015 
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A.1  Identifika ční údaje stavby 

 

A.1.1 Identifikační údaje stavby 

Stavba:        PŘÍSTAVBA FARY A KOMUNITY KE KOSTELU V BRN Ě-LÍŠNI 
   novostavba souboru polyfunkčních budov 
 
Místo stavby:  k.ú. Brno-Líšeň, parc. číslo 5037/30 a 5037/32 

  
Stupeň:   Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 
 
Způsob provádění: Generální dodavatel vzešlý z výběrového řízení 
 
 
A.1.2 Identifikační údaje investora 

 
Investor:  Salesiánská provincie Praha  

   Kobyliské náměstí 1, 1802 00 Praha 8 – Kobylisy 
 
   Nadace pro radost, Horníkova 2533/34a, Brno-Líšeň 
 
 

A.1.3. Identifikační údaje zpracovatele 

Architektonicko-stavební část:   
Pavla Kosařová 

   Pod Vodojemem 1348, 549 01 Nové Město nad Metují 
 
Konstrukční řešení: 

Pavla Kosařová 
   Pod Vodojemem 1348, 549 01 Nové Město nad Metují 
 
Požárně-bezpečnostní řešení:   

Pavla Kosařová 
   Pod Vodojemem 1348, 549 01 Nové Město nad Metují 
 
Tepelně technické řešení:  

Pavla Kosařová 
   Pod Vodojemem 1348, 549 01 Nové Město nad Metují 
 
 
    

A.2  Seznam vstupních údajů 

- Výpis z katastru a snímek pozemkové mapy 1:1000, březen 2015 
- Soutěžní podmínky a zadání soutěže na novostavbu farního kostela se zázemím, únor 2014 
- Územní plán města Brna, březen 2014 
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A.3  Základní údaje o území 

A.3.1 rozsah řešeného území 

Pozemky 5037/30 a 5037/32 se nachází v katastru města Brna, městské části Líšeň, leží v zastavěném 
území obce.  Jde o dva pozemky, které spolu těsně souvisejí. Jsou umístěny na jižním svahu uprostřed 
panelového sídliště z 80.let. Na severní straně sousedí pozemky s objektem polikliniky s parkovištěm. 
Na jižní a východní straně je zatravněná plocha a venkovní hřiště. Na západní straně přiléhají k místní 
obslužné komunikaci ulic Horníkova, která je zároveň přístupová komunikace pro nový objekt. 
Pozemky 5037/30 a 5037/32 jsou v majetku Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň. 
 
A.3.2 dosavadní využití a zastavěnost území 

Pozemek 5037/30 je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha, nezastavěná o celkové výměře 
1446m2. Pozemek 5037/32 je zastavěný stavbou č.p. 2533 o celkové výměře 443m2. Jde o tesco objekt 
využívaný jako dočasné sídlo nadace a komunity salesiánských bratří. Bude odstraněn v první etapě, 
při stavbě kostela. Tuto fázi projektová dokumentace neřeší. 
 
A.3.3 údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněná území, záplavová území apod.) 

Pozemek neleží v žádném ochranném pásmu, žádný jiný důvod ochrany není znám. 
 
A.3.4 údaje o odtokových poměrech 

Stávající. Pozemek neleží v záplavovém území ani ve vodoteči. 

A.3.5 údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování 

Dle platného Územního plánu města Brna leží pozemky na ploše návrhové s funkčním využitím SO – 
smíšená plocha obchodu a služeb s indexem podlažní plochy  IPP=1,2.  
Celková výměra plochy SO je 4387.7m2 z toho plocha pozemků 5037/30 a 5037/32 je 1889m2. 
Celková možná podlažní plocha je 2266,8m2. Podlažní plocha objektů kostela, fary a komunity je 
2259m2. Vyhovuje IPP =1,2. 
Funkční využití SO – smíšené plochy obchodu a služeb slouží převážně k umístění obchodních a 
servisních provozoven a administrativy, které podstatně neruší bydlení. Přípustné jsou stavby pro 
správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže 
pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. Navržený soubor staveb vyhovuje požadavkům 
územního plánu. 
 
A.3.6 údaje o splnění obecných požadavků na využití území 

Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou  268/2009Sb. o obecně technických požadavcích na 
výstavbu a dle vyhlášky 501/2006Sb. o požadavcích na využívání území.  
 
A.3.7 údaje o splnění dotčených orgánů 

Veškeré podmínky dotčených orgánů jsou splněny. 
 
A.3.8 seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevy nejsou požadovány.  
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A.3.9 seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Pro požadovanou novostavbu nejsou potřeba žádné související a podmiňující investice.  
 
A.3.10 seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Stavbou dotčené pozemky 
číslo pozemku katastrální území vlastník druh pozemku plocha 

5037/30 Brno–Líšeň 612405 Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jiljí Brno 

Ostatní plocha – 
jiná plocha 

1446 m2 

5037/32 Brno–Líšeň 612405 Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jiljí Brno 

Zastavěná plocha a 
nádvoří 

443 m2 

Stavba na pozemku 
č.p 2533 

Nadace pro radost, Horníkova 
2533/34a, Brno-Líšeň 

Jiná stavba - 
 

8150/1 Brno–Líšeň 612405 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město 

Ostatní plocha-
ostatní komunikace 

53661m2 

 
 
Sousední pozemky 
číslo pozemku katastrální území vlastník druh pozemku plocha 

5037/31 Brno–Líšeň 612405 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město 

Ostatní plocha - 
zeleň 

505 m2 

5037/34 Brno–Líšeň 612405 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město 

Ostatní plocha-jiná 
plocha 

17074m2 

5037/74 Brno–Líšeň 612405 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město 

Ostatní plocha-jiná 
plocha 

590m2 

5037/75 Brno–Líšeň 612405 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město 

Ostatní plocha – 
jiná plocha 

503 m2 

5037/119 Brno–Líšeň 612405 Statutární město Brno, Dominikánské 
náměstí 196/1, Brno-město 

Ostatní plocha – 
jiná plocha 

745 m2 

 
 

A.4  Údaje o stavbě. 

A.4.1 nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu souboru polyfunkčních objektů. 

A.4.2 účel užívání stavby 

Polyfunkční stavba pro trvalé bydlení, církevní účely, administrativní a vzdělávací účely. 
 
A.4.3 trvalá stavba nebo dočasná 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 
A.4.4 údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana dle jiného právního předpisu. 
 
A.4.5 údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaný objekt je v souladu s platnými normami a obecně platnými vyhlášky pro výstavbu 
(vyhláška 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby). 
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Stavba splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných tech. Požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
A.4.5 údaje o splnění požadavků dotčených orgánu a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 

Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou. 
 
A.4.6 seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou pro požadovanou novostavbu požadována. 
 
A.4.7 navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich funkční velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

 
Hlavní užitné kapacity:    

SO.02:   5 bytová jednotka (5 osob) 
                                             1 kaple (5-15osob) 
             1 společné zázemí 

SO.03:   1 učebna (15osob) 
   1 garáž pro 3vozy 
   2 kancelář (4osoby) 
   1 ubytování návštěv (1-2 osoby) 
   1 byt faráře (1 osoba) 

 
Plocha parcely 3075/30:    1446 m2 
Zastavěná plocha:  

SO.02:    220,4 m2 

SO.03:   183,9 m2 

Zpevněná plocha:     122,9 m2 

Celkem zastavěná a zpevněná plocha:   527,2 m2 

 

Zastavěnost na pozemku stávající (SO.01):  45%, včetně zpevněných ploch  
Zastavěnost na pozemku nová:    82,5%, včetně zpevněných ploch  
 
 
HPP:       

SO.02:   187,9 m2 

SO.03:  1NP 150,9 m2 

  2NP 150,9 m2 

Celkem:  489,7 m2 

 
Obestavěný prostor: SO.02:   883,6 m3 

SO.03:   1471,2 m3 

   Celkem:   2354,8 m3  
  
Index podlažní plochy IPP=1,2:     
Možná podlažní plocha na pozemku 3075/30  1735,2 m2 

 
 Využitá podlažní plocha (SO.01)   1238,9 m2 

 Podlažní plocha SO.02 a SO.03:    489,7 m2 

 Celkem:     1718,57 m2 
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A.4.8 základní předpoklady výstavby (časové údaje stavby a členění na etapy) 

Orientační plán kontrolních prohlídek: 
1. příprava staveniště 06/2016 
2. vytýčení objektu 06/2016 
3. zemní práce 06/2016 
4. základové konstrukce 07/2016 
5. hrubá stavba 07-11/2016 
5. dokončovací práce 12/2016-10/2017 
6. kolaudace 11/2017 
Termín zahájení a dokončení stavby 
Termín zahájení stavby ………………… 06/2016 
Termín dokončení stavby ……………… 11/2017 
 
A.4.9 orientační náklady stavby 

Předběžné náklady na stavbu vypočítané z agregovaných položek činí: 13 mil. Kč bez DPH. Není 
započítána cena pozemku. 
 
 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY, TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Objekt je členěn na dva samostatné stavební objekty. Objekt SO.02 je pro komunitu Salesiánů, objekt SO.03 je 
pro farní úřad a jeho zázemí. 
Objekty jsou na sobě nezávislé a to jak stavebně, tak provozně. Předpokládá se však současná společná výstavba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze prosinec 2015      Vypracovala: Bc. Pavla Kosařová 
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B – SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby:  Přístavba fary a komunitního centra ke kostelu v Brně-Líšni 

Místo stavby:   k.ú.:BRNO-LÍŠEŇ, parc. č. 5037/30 a 5037/32 

Charakter stavby:   Novostavba souboru polyfunkčních objektů  

Účel stavby:    Církevní, administrativní, obytná, vzdělávací 

Stupeň:   DSP 

Vypracovala:   Bc. Pavla Kosařová 

Datum:   prosinec 2015 
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1.  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemky, na kterých budou umístěny nové objekty, se nachází v katastrálním území města 
Brna, části Líšeň. Pozemky jsou v centru rozsáhlého panelového sídliště vystavěného v 80.letech. 
Charakter stávající zástavby jsou vícepodlažní bytové domy umístěné v řadách podél obslužných 
komunikací. Hustota zastavění je nízká, odpovídá typické výstavbě panelových sídlišť. Mezi bytovými 
domy jsou umístěny objekty občanské vybavenosti, které mají nižší podlažnost. Pozemky sousedí 
s objektem polikliniky. 
Parcely jsou na jižním svahu. Výškový rozdíl severní a jižní hrany parcel je cca 4m. Na severní straně 
sousedí s objektem polikliniky a parkovištěm, na jižní straně jsou travnaté volné plochy. Na východní 
straně jsou venkovní fotbalová hřiště. Na západní straně sousedí s místní obslužnou komunikací v ulici 
Horníkova, která bude využita pro dopravní napojení objektů.  
Na pozemku se v současnosti nenachází žádné sítě. Na pozemku se nenachází ani vzrostlá zeleň. 
Pozemky neleží v památkové rezervaci ani v památkové zóně. 
Rozsah stavebních prací vyžaduje použití běžné stavební automobilové nákladní a zvedací techniky.  
Stavební pozemky jsou dostatečně velké pro vozy, které budou muset během stavby na stavební 
pozemky zajíždět /přívoz materiálu, odvoz zeminy, betonáž stropů, atd./ Pozemky nejsou oploceny 
 
B.1.2 výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický pr ůzkum apod.)  

- základové podmínky vycházejí z geologické rešerše. www.geology.cz. Předpokládá se šedý, 
biolitický grandiorit. V základové vrstvě zvětralý. Předpokládané vlastnosti zeminy jsou třída F3 
(písčitá hlína) nebo S4 (hlinitý písek). Předpokládaná třída těžitelnosti 4. Předpokládaná hodnota 
tabulkové únosnosti je Rd=225kP. 
- charakteristika toků a povodí, Výzkumný ústav vodohospodářský – pozemek neleží v záplavovém 
území ani ve vodoteči. 
- protokol o stanovení radonového indexu – riziko hodnoceno jako střední, protiradonová opatření 
v rámci řešení hydroizolací základů a desky 
- geodetické zaměření pozemku a výškové poměry 
- snímek pozemkové mapy v měříktu 1:1000 a výpis z katastru nemovitostí 
- prohlídka staveniště 
Výsledky průzkumů jsou zapracovány do návrhu. 
 
B.1.2 stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Do řešeného území nezasahuje ochranné pásmo žádné sítě. Pozemek neleží v ochranném pásmu 
dopravního koridoru, neprobíhá jím ÚSES. Nenachází se v památkové zóně, neleží na něm památkově 
chráněný objekt. 
 
B.1.3 poloha k záplavovému území, poddolovanému území,… 

Pozemek neleží v záplavovém území, pozemek není v poddolovaném ani svážném území. 

 
B.1.4 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území. 

Stavba nemá negativní dopady na okolní pozemky, stavby ani na životní prostředí. 
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B.1.5 požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

Stávající tesco domek č.p. 2533  na pozemku 5037/32 bude odstraněn při výstavbě objektu SO.01 
kostel. Stavba kostela není předmětem řešení této dokumentace.  Pozemky jsou bez porostu dřevin.  

B.1.6 požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 

Nejsou požadavky na vyjmutí ze ZPP. 

B.1.7 územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)  

- Dopravní napojení: vjezd na pozemky bude realizován z místní komunikace, ležící na pozemku 
8150/1, k.ú.Brno-Líšeň.  Umístění vjezdu je zakresleno ve výkresové dokumentaci C-02 
Koordinační a vytyčovací situace. Šířka vjezdu z komunikace je navržena 3,0m. Vjezd je tvořen 
vjezdovou bránou, za kterou je pojezdová plocha pro 3 osobní automobily Vnitřní zpevněné 
plochy jsou tvořeny pojezdovou a pochozí zámkovou dlažbou. Odvodnění a spádování je řešeno 
do akumulační nádrže v rámci zeleně ve dvoře.    

- Vodovod: Napojení na pitnou vodu bude provedeno z veřejného vodovodu v ulici. Napojení bude 
provedeno navrtáním. Veřejná část domovní vodovodní přípojky bude ukončena ve vodoměrné 
šachtě na pozemku investora. Z vodoměrné šachty je potrubí vedeno do objektu RD.  

- Kanalizace splašková: Odtok splaškových vod bude proveden do veřejné kanalizace v silnici. 
Napojení bude provedeno do stávající kanalizační šachty. Na pozemku investora bude umístěna 
revizní šachta. 

- Kanalizace dešťová: dešťové vody budou v plném rozsahu likvidovány na pozemku investora. 
Dešťové vody budou svedeny do retenční  nádrže na vnitřním nádvoří. Přepad z nádrže bude 
veden do vsakovacího tunelu. Nádrž bude osazena čerpadlem a voda využívána k zavlažování 
pozemku a zelených střech. 

- Silnoproud a slaboproud: Přípojková skříň SR je osazena ve zděném pilířku v rámci oplocení na 
hranici pozemku investora. Bude vybavena elektroměrem pro nepřímé měření. Hlavní rozváděč 
pro objekt SO.02 je umístěn ve zdi ve vstupní chodbě. Hlavní rozváděč pro objekt SO.03 je 
umístěn v objektu ve zdi mezi dílnou a garáží. 

- Připojení slaboproudu je také realizováno na hranici pozemku ve zděném pilířku. 

- Plynovod: Plynovodní přípojka je ukončena v plynovodním pilířku na hraně pozemku investora. 
Objekty nejsou dále napojeny na plyn. 

B.1.6 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Před započetím stavby bude nutné vybudovat staveništní rozvaděč EL s měřením.  Přívod staveništní 
vody s měřením se předpokládá do šachty, která bude posléze využita pro vodoměrnou sestavu a HUV 
finálních objektů. 

 

 



12 

 

2.  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Soubor polyfunkčních objektů bude využíván jako zázemí kostela a administrativa farního úřadu a 
bydlení salesiánské komunity bratří.  
Objekt SO.02 je určen pouze pro potřeby komunity salesiánů. Jde o byty bratří se společně sdílenou 
kuchyní a technickým zázemím, a jejich soukromá kaple. V objektu bude trvale bydlet maximálně 5 
osob. 
Objekt SO.03 bude využíván pro potřeby farního úřadu. Jsou zde kancelářské prostory pro 4úředníky, 
se zázemím, archiv matriky, ubytovací jednotka pro návštěvy a byt faráře. V suterénu objektu je 
umístěna trojgaráž s dílnou a technickým zázemím. Učebna je přístupná jak z objektu fary, tak 
spojovacími dveřmi ze suterénu kostela. 
Plocha mezi objekty je využita jako uzavřené nádvoří, určené částečně pro pojezd vozidel a jejich 
dočasné parkování a také je zde zelená plocha. 
 
Hlavní užitné kapacity:    

SO.02:   5 bytová jednotka (5 osob) 
                                            1 kaple (5-15osob) 
             1 společné zázemí 

SO.03:   1 učebna (15osob) 
   1 garáž pro 3vozy 
   2 kancelář (4osoby) 
   1 ubytování návštěv (1-2 osoby) 
   1 byt faráře (1 osoba) 

 
 
 
 
B.2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení 

B2.2.1 urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek se nachází v zastavěném území, v centru sídliště panelových bytových domů z 80.let. 20. 
století. Výška okolní zástavby je cca 13nadzemních podlaží u bytových domů, vybavenost a služby 
mají 2-3 nadzemní podlaží. Domy jsou řazeny podél ulic v řadách se společnými štítovými stěnami. 
Městská vybavenost má většinou charakter pavilonů. 
Schválený územní plán města Brna řadí pozemky do navrhovaného území s funkčním využitím SO-
smíšená plocha obchodu a služeb. Index podlažní plochy IPP je 1,2. Smíšené plochy obchodu a služeb 
slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatně 
neruší bydlení. Přípustné jsou stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, 
školské a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit. 
Navržený soubor staveb vyhovuje požadavkům územního plánu. 
Uliční čára ani výšková regulace není dána. Není předepsáno materiálové řešení ani typ a sklon 
zastřešení. Nepřipouští se intenzivní reflexivní barvy na fasády, střešní krytiny a oplocení. 
Navrhované objekty je umístěn na pozemku se zřetelem k orientaci světových stran a svažitosti terénu, 
které využívají. Odstup domu od uliční linie je 8,žm. Odsup od pozemků je v některých případech jen 
0,5m.  
Objekty vytváří na pozemku kompaktní celek. Jsou zasazeny do svahu tak, aby co nejvíce využívali 
morfologii terénu a zároveň měly všechny dostatečné oslunění. Výškově gradují k dominantě kostel. 
Jejich podélná orientace je východozápadní, ve směru vrstevnic. K severojižně orientované stavbě 
kostela přiléhají kratší stranou. Mezi objekty tak vzniká uzavřené nádvoří.  Orientace obytných a 
pobytových místností je na jižní fasádu. Technické místnosti a chodby jsou na severní straně.  
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B2.2.2 architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Hmota objektu komunity je jednopodlažní obdélníková, usazená na jižní hraně pozemku. Krátkou 
východní stranou přiléhá k objektu kostela. Budova fary je dvoupodlažní, částečně zapuštěná do 
svahu. Má lichoběžníkový půdorys. Východní stranou přiléhájí ke kostelu. Mezi objekty je částečně 
zpevněné nádvoří. 
Objekt SO.02 je určen pro komunitu bratří. Je jednopodlažní. Vstup je ze společného zádveří se 
společenskou zónou pod kostelem. Na vstupní část navazuje společná kuchyně s jídelnou, která slouží 
i jako přijímací část pro návštěvy. Ke kuchyni přiléhá společné zázemí. Pokoje bratří mají vlastní 
sociální zázemí a jsou přístupné ze společné chodby na severní straně objektu. Na západní straně 
přístupná z chodby je soukromá kaple komunity. 
Objekt SO.03 je dvoupodlažní. Veřejný přístup do objektu je z ochozu kolem kostela na úrovni 2NP. 
Na zádveří navazuje hlavní chodba a schodiště. Z chodby jsou přístupné kanceláře fary, archiv, 
ubytování návštěv, byt faráře a hygienické zázemí. Obytné místnosti jsou na jižní fasádě. 
V polozapuštěném přízemí je učebna s malým skladem pomůcek. Učebna je přístupná také z objektu 
kostela na úrovni 1NP. Trojgaráž s dílnou a technickou místností je přístupná ze spojovací chodby 
v 1NP a také z nádvoří. Vjezd do garážových stání je z nádvoří mezi objekty. Manipulační část plochy 
nádvoří je zpevněná zámkovou dlažbou, ostatní prostory jsou zatravněné se stromy. 
Základové kce objektů jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu. Suterénní stěna je 
z vibrolisovaných betonových tvárnic. Nosný systém budovy je zděný s obvodovými nosnými 
stěnami. Stropní konstrukce a nosná konstrukce ploché střechy je monolitická železobetonová deska. 
Plochá střecha má násyp pro růst rostlin – zelená střecha. Obvodové konstrukce jsou u hlavního 
objektu opatřeny izolační vrstvou tl. 150mm a omítkou světle béžové barvy.  
 
B.2.3 celkové provozní řešení a technologie výroby 

Objekty SO.02 a SO.03 jsou provozně a stavebně nezávislé. Mají samostatné vstupy, samostatné 
měření médií, samostatné vytápění. V objektu SO.02 se předpokládá trvalý pobyt 5osob. V objektu 
SO.03 jsou v prostoru farního úřadu 4úředníci, ubytování 2hostí a byt pro faráře – 1osoba. V učebně 
se předpokládá maximálně 20 osob, 4hodiny denně.  
Stavební práce budou realizovány na pozemku investora bez omezení okolních objektů a parcel.  
 

B.2.4 bezbariérové užívání stavby 

Stavební objekty splňují požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 

Není řešeno. 
 

B.2.6 základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt SO.02 je jednopodlažní nepodsklepený, s plochou střechou.  
Základové kce objektů jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu. Nosný systém budovy je 
zděný s obvodovými nosnými stěnami. Nosná konstrukce ploché střechy je monolitická 
železobetonová deska. Plochá střecha má násyp pro růst rostlin – zelená střecha. Obvodové konstrukce 
jsou u hlavního objektu opatřeny izolační vrstvou tl. 150mm a omítkou světle béžové barvy.  
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Objekt SO.03 je dvoupodlažní, s přízemím částečně zapuštěným do terénu, s plochou střechou. 
Základové kce objektů jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu. Suterénní stěna je 
z vibrolisovaných betonových tvárnic. Nosný systém budovy je zděný s obvodovými nosnými 
stěnami. Stropní konstrukce a nosná konstrukce ploché střechy je monolitická železobetonová deska. 
Plochá střecha má násyp pro růst rostlin – zelená střecha. Obvodové konstrukce jsou u hlavního 
objektu opatřeny izolační vrstvou tl. 150mm a omítkou světle béžové barvy.  
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy objektu jsou betonové pasy vylévané do rýhy. Suterénní zdivo je z betonových 
vybrolisovaných tvárnic prolévaných betonem a vyztužených ocelovými pruty. Hlavní nosná 
konstrukce objektu je zděný dvojtrakt z broušených bloků tvárnic s hydrofobizovanou vatou tl. 
365mm. Zdivo je zateplené minerální vatou a omítané. Hlavní nosná konstrukce ploché střechy je 
monolitická deska. Povrchová vrstva je hliněný násyp zatravněný.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

• Zřícení stavby nebo její části 

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy dle statického výpočtu autorizované osoby. Stavba vyhovuje 
na mezní stav únosnosti, zřícení nehrozí. 
 

• Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy dle statického výpočtu autorizované osoby. Stavba vyhovuje 
na mezní stav použitelnosti. 
 

•  Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení v důsledku většího přetvoření 

Nosné konstrukce objektu jsou navrženy dle statického výpočtu autorizované osoby. Stavba vyhovuje 
na mezní stav použitelnosti. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení 

není řešeno. 

b)  výčet technických a technologických zařízení 

není řešeno. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

SO.02: 
1.NP:  2N1.01 – I nechráněná úniková cesta 
   2N1.02 – I ubytovaní bratří (OB2)(ČSN 73 0833) 
   2N1.03 – I kaple 
   2N1.04 – I kuchyně s jídelnou 
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SO.03: 
1PP a 1NP: 3P1.01/N.01 – I nechráněná úniková cesta 
1PP  3P1.02 – II učebna a sklad 
   3P1.03 – I jednotlivá trojgaráž s dílnou a technickou místností 
1NP  3N1.02 – II kanceláře farního úřadu, sklad matriky, čaj. kuchyňka 
   3N1.03 – II ubytování hostí (OB2)(ČSN 73 0833) 
   3N1.04 – II byt faráře (OB2)(ČSN 73 0833) 
 
 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti. 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

2N1.01- I nechráněná úniková cesta chodba, technické zázemí, hygienické zázemí 
dle (ČSN 73 0802), tab. 20 má PÚ SPB I., jednopodlažní PÚ 
Výpočtové požární zatížení pv=3,92 [kg/m2] < 5,0 [kg/m2], jde tedy o prostor bez požárního rizika. 
 
2N1.02- I pokoje bratří s hygienickým zázemím OB2  (ČSN 73 0833) 
Dle čl. 3.5 a) jde o skupinu OB2, dle ČSN 73 0802, tab. 8 má PÚ SPB I. 
Výpočtové požární zatížení – pv = 40,00 [kg/m2] pro c=1,  
 
2N1.03- I kaple  
dle (ČSN 73 0802), tab. 20 má PÚ SPB I. 
Výpočtové požární zatížení – pv = 10,28 [kg/m2] 
 
2N1.04-I kuchyně s jídelnou 
dle ČSN 73 0802, tab. 8 má PÚ SPB I. 
Výpočtové požární zatížení – pv = 13,85 [kg/m2] 
 
3P1.01/N.01 - I nechráněná úniková cesta chodba, technické zázemí, hygienické zázemí  
dle (ČSN 73 0802), tab. 20 má PÚ SPBI. úsek je dvoupodlažní 
Výpočtové požární zatížení pv=3,15 [kg/m2] < 5,0 [kg/m2], jde tedy o prostor bez požárního rizika  
 
3P1.02 - II učebna a sklad   
dle (ČSN 73 0802), tab. 20 má PÚ SPBII. 
Požární zatížení stálé ps=7,00 [kg/m2], nahodilé pn=32,7 [kg/m2], součinitelé a=0,88; b=0,45; c=1,0; 
plocha PÚ S=42,86 m2 
Výpočtové požární zatížení – pv = 15,86 [kg/m2] 
 
3P1.03– I jednotlivá trojgaráž, dílna a technická místnost (ČSN 73 0804 a ČSN 73 0802) 
Dle čl.I.2 jde o garáž skupiny 1, jednotlivou, vestavěnou. dle ČSN 73 0802, tab. 8 má PÚ SPBI.  
Výpočtové požární zatížení – pv = 35,00 [kg/m2] pro c=1  
 
3N1.02 – II kanceláře, kuchyňka, archiv matriky 
dle (ČSN 73 0802), tab. 20 má PÚ SPBII. 
Výpočtové požární zatížení – pv = 35,80 [kg/m2] 
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3N1.03– II ubytování hostí a hygienické zařízení 
Dle čl. 3.5 a) jde o skupinu OB2, dle ČSN 73 0802, tab. 8 má PÚ SPBII.  
Výpočtové požární zatížení – pv = 40,00 [kg/m2] pro c=1  
 
3N1.03 - II byt faráře  
Dle čl. 3.5 a) jde o skupinu OB2, dle ČSN 73 0802, tab. 8 má PÚ SPBII. 
Výpočtové požární zatížení – pv = 40,00 [kg/m2] pro c=1  
 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 
zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

Stropní konstrukce ŽB deska, staticky neurčitá vyztužená tl. 220 mm, krytí výztuže 25 mm, beton B30 
… odolnost REI 180 DP1 vyhoví  
Nosná ŽB stěna tl. 200 mm, krytí výztuže min. 20 mm … odolnost REI 180 DP1 vyhoví 
Zdivo z lehkých betonových bloků tl. 200 mm … odolnost REI 180 DP1 vyhoví 
Zdivo z cihlových přesných tvárnic tl. 365mm … odolnost REI 180 DP1 vyhoví 

 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest. 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby, délka i šířka nechráněných únikových cest 
vyhoví. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru. 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 
vnitřních a vnějších odběrových míst. 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty). 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

Dle ČSN 73 0873 je pro posuzovaný objekt požadováno vnější doběrné místo požární vody. Požární 
nádrž je umístěna v ulici Horníkova ve vzdálenosti 300m od objektu. Vjezd a průjezd k objektu není 
pro zásahové požární vozidlo omezen. 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby, není požadováno. 

i) posouzení požadavku na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

V obytných buňkách OB2 má být instalováno zařízen autonomní detekce kouře.  
Odvětrání NÚC je zajištěno přirozeně.  
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Nouzové osvětlení v NŮC funkční minimálně 15min. V místnostech bez denního osvětlení bude 
nouzové osvětlení instalováno také. 
EPS, SHZ, ZOTK není požadována. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Dle části 1.1.3 Požárně – bezpečnostního řešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického posouzení 

Navrhovaný objekt splňuje podmínky zákona č.458/2000 energetického zákona a jeho novely 
158/2009 ve znění pozdějších předpisů.  

b) posouzení alternativních zdrojů energií 

Není řešeno. 

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

Obytné a pobytové místnosti navrhovaného souboru splňují všechny hygienické požadavky.  
Větrání obytných místností je přirozené. Hygienické zázemí koupelen je odvětráno stropními 
ventilátory dovedenými nad střešní plášť. Prostor kuchyněk je odvětrán digestoří vyvedenou nad 
střešní plášť. Odvětrání učebny je přirozené. 
Všechny obytné a pobytové místnosti splňují požadavky na denní osvětlení a oslunění. 
Objekty je vytápěny centrálně, každý svým samostatným elektrickým kotlem umístěným 
v technických místnostech. Rozvody topné vody jsou podlahové. Rosení francouzských oken je 
bráněno umístěním topných registrů s ventilátory v podlaze pod okny. Příprava TUV je řešena 
v zásobnících v technické místnosti, pro každý objekt zvlášť. 
Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, elektrickou síť a telefonní síť. Likvidace dešťových 
vod probíhá v plném rozsahu na pozemku investora. 
Objekt je mechanicky odolný a stabilní, respektuje veškeré požárně bezpečnostní předpisy. Je navržen 
v souladu s pravidly tepelné a akustické pohody. Ve stavbě nejsou umístěná žádná zařízení vytvářející 
hluk a vibrace. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana proti radonu 

Dle radonového průzkumu je podloží vyhodnoceno jako se středním radonovým rizikem, je řešeno 
v rámci hydroizolační vrstvy základové desky obou objektů. 

b)agresivní spodní vody 

Pod objektem nejsou agresivní spodní vody. 

c) povodně 

Navrhovaný objekt se nenachází v záplavovém území. 

d) sesuvy půdy 

Výkopové figury musí být zajištěny dle vyhlášky zákon č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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e) poddolování 

Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

h)seismicita 

Plánovaný objekt se nenachází v seizmicky aktivním prostředí. 

g)ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází v ochranném  pásmu. 

 

3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKU INFRASTRUKTURU 

- Přípojka vody bude provedena z vodoměrné šachty na hranici pozemku. V místě budou provedeny 
pouze venkovní propojení ve výkopu do objektu RD. 

- Přípojka splaškové kanalizace bude zajištěna přes osazenou revizní šachtu 
- Přípojka NN 0,4kV bude zajištěna z pilíře na hranici pozemku. Budou provedeny venkovní 

rozvody ukončené v hlavní pojistkové a rozváděcí skříni v prostoru garáže 
- Přípojka sdělovacích kabelů bude provedena z rezervy kabelů na hranici pozemku a ukončena 

v rozváděči v prostoru garáže 
- Zpevněné plochy – příjezdová a pěší komunikace na pozemku bude provedena z betonové 

zámkové dlažby tl. min 60mm, která zajistí pojezd automobilů skupiny 1 

 
 
 

4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Objekt je připojen na stávající komunikaci cestou šířky 3m ke vjezdovým vratům do dvora. Na jižní 
straně bude vybudována cesta pro pěší, která naváže na stávající parkovou úpravu. Z cesty šířky 2,5m 
bude přístupné přízemí kostela komunita bratří. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd do dvora je ze stávající obslužné komunikace, v ulici Horníkova. Její průjezdná šířka je však 
pouze 4m. Obslužná komunikace je napojena na stávající dopravní síť města. 

c) doprava v klidu 

Parkování zaměstnanců farního úřadu a členů komunity je zajištěno v rámci vnitřního dvora. 
Z požadavků zadavatele vycházela tři garážová stání a dvě dočasná parkovací stání uvnitř dvora. 
Parkování návštěvníků fary a komunity je možné na parkovišti, které bylo řešeno v rámci stavby 
kostela na pozemku 5037/31. V rámci tohoto parkoviště budou jsou řešena i místa pro invalidy. 
Rozsah stavebních prací vyžaduje použití běžné stavební automobilové a zvedací techniky.  Stavební 
pozemek je dostatečně velký pro vozy, které budou muset během stavby na stavební pozemek zajíždět 
/přívoz materiálu, odvoz zeminy atd./ 
Stavba nenaruší stávající dopravu. 
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d) pěší a cyklistické stezky 

V sousedství stavby nejsou žádné cyklistické stezky. Stávající pěší trasy zůstanou zachovány, pro 
přístup do přízemní části bude vybudována nová pěší stezka z ulice Horníkovy, která bude navazovat 
na stávající parkovou úpravu. 

 

5.  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Po dokončení prací bude pozemek svahován tak, aby v plotové lini navazoval na okolní pozemky. 
Žádné další terénní úpravy se neplánují. Pozemek a střechy se zatravní a osadí dřevinami, které 
v místě běžně rostou. 

b) použité vegetační prvky 

Rostliny běžně rostoucí v okolí. Stromy – buk, jilm; traviny a luční společenstva. 

c) biotechnické opatření 

žádná 

 

6.  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEJÍ OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba bude mít minimální negativní vliv na okolní prostředí. Pracovní doba na stavbě bude od 7:00 
do 19:00. Na stavbě nebudou používat žádná zařízení, která produkují nadměrný hluk, prašnost či 
vibrace. 

Novostavbě nebude produkovat žádné škodlivé látky ani emise. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin ě, 

Při výstavbě bude stavebník postupovat podle §5 odst.3 zákona č.114/1992 Sb. V platném znění. Tzn. 
fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění zemědělských, lesnických a stavebních prací, 
při vodohospodářských úpravách, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo k 
nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů., kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není známo, že by se stavební pozemek a jeho okolí nacházelo v soustavě chráněných území Natura 
2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek za závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Zjišťovací řízení není požadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Na plánovanou novostavbu nejsou požadovaná žádná ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

7.   OCHRANA OBYVATELSTVA 

a) ochrana během výstavby 

- Veškeré práce je nutno provádět dle platných předpisů, norem a nařízení 
- Při stavebních úprav objektu je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví při 

stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č.309/2006 Sb. a 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích. 

- nařízení vlády č.101/2005Sb., o podr.pož.na pracoviště a pracovní prostředí 
- nař.vl.č.378/2001Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- nařízení vlády 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu úrazu, 

vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu 

- vyhl.č.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Nařízení vlády č.361/2007Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
- Vyhláška 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.) 

- Nařízení vlády. č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

- směrnice Rady  92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
dočasných nebo přechodných staveništích 

Při výstavbě je nutné postupovat dle technických listů jednotlivých výrobků, montážních postupů 
výrobců a dodržovat základní pravidla hygieny práce. Veškeré specializované práce musí provádět 
pracovníci s předepsanou kvalifikací. 

V době provádění stavebních úprav je nutné organizovat práce tak, aby nedocházelo k omezení 
provozu v přilehlých a okolních ulicích. Stavebními pracemi nesmí docházet k negativnímu rušení 
sousedních objektů. Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci stavby zaměřit na ochranu 
proti nadměrnému hluku a vibracím, zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a komunikací, 
znečišťování povrchových a podzemních vod a respektování hygienických předpisů a opatření v 
objektech zařízení staveniště. 
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b) bezpečnost při užívání 

Tam, kde hrozí nebezpečí pádu, jsou navržena jištění a překážky zamezující pádu dle platných norem 
a předpisů (zábradlí, komínové lávky atd.) 

V navrhovaném objektu ani na pozemku se nenachází technická zařízení působící hluk a vibrace.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
V Praze prosinec 2015      Vypracovala: Bc. Pavla Kosařová 
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D.1.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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1. PRŮVODNÍ ČÁST 

2.1. Identifika ční údaje stavby 
 

Název stavby: PŘÍSTAVBA FARY A KOMUNITY KE KOSETLU V BRN Ě-LÍŠNI  
 ulice Horníkova, Brno-Líšeň 
 na parcele 5037/30 a 5037/35, k.ú. Brno-Líšeň 
 

Objednatel:   Salesiánská provincie Praha  
  Kobyliské náměstí 1, 1802 00 Praha 8 – Kobylisy 

 
    Nadace pro radost, Horníkova 2533/34a, Brno-Líšeň 

 

Generální projektant: Pavla Kosařová 
 Pod vodojemem 1348, Nové Město nad Metují 
 
Stavební část: Pavla Kosařová 
 Pod vodojemem 1348, Nové Město nad Metují 
 
Charakter stavby: Soubor polyfunkčních staveb 

Druh dokumentace:  Dokumentace pro provedení stavby 

Termín zpracování: prosinec 2015 

 

2.2. Označení stavby a pozemku 

Pozemky 5037/30 a 5037/32 se nachází v katastru města Brna, městské části Líšeň, leží v zastavěném 
území obce.  Jde o dva pozemky, které spolu těsně souvisejí. Jsou umístěny na jižním svahu uprostřed 
panelového sídliště z 80.let. Na severní straně sousedí pozemky s objektem polikliniky s parkovištěm. 
Na jižní a východní straně je zatravněná plocha a venkovní hřiště. Na západní straně přiléhají k místní 
obslužné komunikaci ulic Horníkova, která je zároveň přístupová komunikace pro nový objekt. 
Pozemky 5037/30 a 5037/32 jsou v majetku Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jiljí, Brno-Líšeň. 
Novostavba je rozdělena na objekt SO.02 – komunita a objekt SO.03 fara a její zázemí. Oba objekty 
jsou na sobě stavebně a technologicky nezávislé. 
 
 
2.3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha 

Hlavní užitné kapacity:    
SO.02:  5 bytová jednotka (5 osob) 

                                            1 kaple (5-15osob) 
             1 společné zázemí 

SO.03:  1 učebna (15osob) 
   1 garáž pro 3vozy 
   2 kancelář (4osoby) 
   1 ubytování návštěv (1-2 osoby) 
   1 byt faráře (1 osoba) 
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Plocha parcely 3075/30:    1446 m2 
Zastavěná plocha:  

SO.02:    220,4 m2 

SO.03:   183,9 m2 

Zpevněná plocha:      122,9 m2 

Celkem zastavěná a zpevněná plocha:   527,2 m2 

 

Zastavěnost na pozemku stávající (SO.01):  45%, včetně zpevněných ploch  
Zastavěnost na pozemku nová:    82,5%, včetně zpevněných ploch  
 
 
HPP:       

SO.02:   187,9 m2 

SO.03:  1NP 150,9 m2 

   2NP 150,9 m2 

Celkem:   489,7 m2 

 
Obestavěný prostor: SO.02:    883,6 m3 

SO.03:    1471,2 m3 

   Celkem:    2354,8 m3  
  
Index podlažní plochy IPP=1,2:     
Možná podlažní plocha na pozemku 3075/30  1735,2 m2 

 
 Využitá podlažní plocha (SO.01)  1238,9 m2 

 Podlažní plocha SO.02 a SO.03:   489,7 m2 

 Celkem:     1718,57 m2 

 

Předpokládané stavební náklady 13.  mil Kč 

 

Dodavatel stavby:  Bude vybrán na základě výběrového řízení, oznámen stavebnímu úřadu před 
započetím stavebních prací 

 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 06 /2016 

Předpokládaný termín dokončení stavby: 11 /2017 
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
2.1. PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Polyfunkční soubor staveb je navržen jako přístavba ke kostelu v Brně-Líšni. Skládá se ze dvou 
objektů se středním nádvořím. Oba objekty jsou na sobě stavebně i provozně nezávislé. 

Objekt SO.02 je určen pro komunitu bratří. Je jednopodlažní. Vstup je ze společného zádveří se 
společenskou zónou pod kostelem. Na vstupní část navazuje společná kuchyně s jídelnou, která slouží 
i jako přijímací část pro návštěvy. Ke kuchyni přiléhá společné zázemí. Pokoje bratří mají vlastní 
sociální zázemí a jsou přístupné ze společné chodby na severní straně objektu. Na západní straně 
přístupná z chodby je soukromá kaple komunity. 
Objekt SO.03 je dvoupodlažní. Veřejný přístup do objektu je z ochozu kolem kostela na úrovni 2NP. 
Na zádveří navazuje hlavní chodba a schodiště. Z chodby v 2NP  jsou přístupné kanceláře fary, archiv 
matriky, ubytování návštěv, byt faráře a hygienické zázemí. Obytné místnosti jsou na jižní fasádě. 
V polozapuštěném přízemí je učebna s malým skladem pomůcek. Učebna je přístupná také z objektu 
kostela na úrovni 1NP. Trojgaráž s dílnou a technickou místností je přístupná ze spojovací chodby 
v 1NP a také z nádvoří. Vjezd do garážových stání je z nádvoří mezi objekty. Manipulační část plochy 
nádvoří je zpevněná zámkovou dlažbou, ostatní prostory jsou zatravněné se stromy. 
 
2.2. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Objekty vytváří na pozemku kompaktní celek. Jsou zasazeny do svahu tak, aby co nejvíce využívali 
morfologii terénu a zároveň měly všechny dostatečné oslunění. Výškově gradují k dominantě kostel. 
Jejich podélná orientace je východozápadní, ve směru vrstevnic. K severojižně orientované stavbě 
kostela přiléhají kratší stranou. Mezi objekty tak vzniká uzavřené nádvoří.  Orientace obytných a 
pobytových místností je na jižní fasádu. Technické místnosti a chodby jsou na severní straně.  
Hmota objektu komunity je jednopodlažní obdélníková, usazená na jižní hraně pozemku. Krátkou 
východní stranou přiléhá k objektu kostela. Budova fary je dvoupodlažní, částečně zapuštěná do 
svahu. Má lichoběžníkový půdorys. Východní stranou přiléhají ke kostelu. Mezi objekty je částečně 
zpevněné nádvoří. 
Objekty jsou omítané, se světle šedým nátěrem. Okna a strukturální fasáda jsou hliníková v přírodní 
barvě. Garážová vrata, vstupní dveře do dílny a vrata do dvora jsou obloženy dřevěnými palubkami 
v úpravě termowood. Střecha na objektech je zelená. 
Základové kce objektů jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu. Suterénní stěna je 
z vibrolisovaných betonových tvárnic. Nosný systém budovy je zděný s obvodovými nosnými 
stěnami. Stropní konstrukce a nosná konstrukce ploché střechy je monolitická železobetonová deska. 
Plochá střecha má násyp pro růst rostlin – zelená střecha. Obvodové konstrukce jsou u hlavního 
objektu opatřeny izolační vrstvou tl. 150mm a omítkou světle šedé barvy.  
 
 
2.3. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNO STÍ 

POHYBU A ORIENTACE  
 

Stavba splňuje požadavky dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a to pro veřejně přístupné části zejména: příjezd a 
přístup, vnitřní komunikace, hygienická zařízení, evakuace.   
Parkovací stání byla zřízena při výstavbě kostela v první etapě. Parkoviště je na úrovni 2NP farního 
úřadu. Všechny vstupy a vjezdy do objektů jsou bezbariérové. V administrativní části farního úřadu je 
hygienické zařízení určené pro osoby se sníženou schopností pohybu. V případě komunity se dle 
zadání investora toto nepožaduje. V případě, že někdo z obyvatel bude úpravu vyžadovat, bude 
provedena dodatečně v rámci jeho pokoje a hygienického zařízení. 
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2.4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

2.7.1. Geologie podloží 

Nebyl prováděn IGP. 

Dle geologické rešerše je v oblasti zemina třídy F3 (písčitá hlína) nebo S4 (hlinitý písek), tj. s 
předpokládanou hodnotou tabulkové únosnosti Rdt = 225 kPa. Po započetí výkopových prací bude 
přizván geolog k upřesnění mechanických vlastností zeminy. Dle závěrů bude upraven návrh 
základových konstrukcí. 

2.7.2. Hydrogeologické posouzení 

Není řešeno. 

2.7.3. Zemní práce 

V místě plánované stavby a v okolí zabraném zařízení staveniště bude sejmuta ornice v tloušťce 
cca 0,3m a deponována na pozemku 5037/34 k dalšímu využití. Část tohoto pozemku bude 
pronajmuta od majitele po dobu výstavby, pro zřízení zařízení staveniště. Výkop suterénu objektu 
SO.03 bude prováděn v pažené jámě. Rýhy pro základové pasy budu nepažené. Hloubení bude 
provedeno strojně. Rýhy budou před vylitím základového betonu dočištěny ručně. 
Nové revizní a vodoměrné šachty budou hloubeny v nepaženém výkopu. Podzemní voda se 
nepředpokládá. Hlavní dimenze základu a dimenze suterénních stěn je dána ve výkresu základů 
D.1.1.2-01,02.  
Všechny zemní práce (výkopy, pažení, hutnění, apod.) budou provedeny dle technologických 
předpisů a norem ČSN. V případě odlišného řešení bude tento postup předběžně schválen 
projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
Odtěžená zemina bude deponována na pozemku a použita pro zásypy. 
 

2.7.4. Základové konstrukce 

 Předpokládá se staveniště s jednoduchými základovými poměry. Uvažovaná stavba ve smyslu 
ČSN 73 1001 představuje obecně stavbu nenáročnou. Při návrhu základových konstrukcí je třeba 
vycházet z pravidel platných pro druhou geotechnikou kategorii. 
 
Základové konstrukce tvoří převážně pasy z prostého betnou C25/30 betonované do rýhy. Část 
základů pod vjezdovými vraty do garáže, pod strukturální fasádou jsou vyztuženy vloženou výztuží 
B500. Suterénní stěna na severní a západní straně objektu SO.03 je z tvárnic vybrolisovaného betou 
(ztracené bednění) s vloženou výztuží B500 dle statického posudku.  
Po zatuhnutí základů bude dobetonován poklad pro obvodovou drenáž základů. Po zatuhnutí 
položena drenážní trubka a osazeny kontrolní šachty. 
Základy budou z vnější strany po celé výšce tepelně izolovány deskami XPS tl.100mm, kotevnými 
k podkladu. 
Zásypy jsou prováděny ve vrstvách cca 300mm s průběžným zhutněním. Na zhutněný podklad je 
položena separační geotextilie a deska XPS tl. 100mm, která je zatížena vrstvou podkladního 
prostého betonu. Na něj je položena armatura a vybetonována základová železobetonová deska v tl. 
200mm. Přesná geometrie a rozměry dle výkresu základů. Vyztužení a rozměry základových 
konstrukcí budou ověřeny autorizovanou osobou.  
Vně objektu bude provedena vodoměrná šachta pro vodovod. Konstrukce bude železobetonová 
prefabrikovaná.  
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Do zeleného ostrůvku ve dvoře bude osazena akumulační nádrž na dešťovou vodu a vsakovací 
koše na přepad vody. Nádrž a koše budou plastové - polyethylen. 
Všechny základové práce (pasy, vyztužení, hutnění, ukládání beton. směsi, apod.) budou 
provedeny dle technologických předpisů a norem ČSN. V případě odlišného řešení bude tento 
postup předběžně schválen projektantem a technickým dozorem stavebníka. 
 

2.7.5. Svislé nosné konstrukce 

Objekt je navržen jako zděný s nosným obvodovým zdivem. Obvodové zdivo je navrženo 
z přesných broušených keramických bloků s hydrofobizovanou minterální vatou tl. 365mm 
s U=0,20 W/m2K. Zdění je prováděno celoplošně na lepidlo dle doporučení výrobce.  
Nosná konstrukce podesty schodiště je tvořena monolitickými betonovými stěnami tl. 250mm 
s vloženou výztuží B500. Schodiště je opřeno o podestu a o strop 2NP. 
Nosné zdivo suterénu je tvořeno vybrolisovanými betonovými tvárnicemi tl. 300mm s vloženou 
výztuží B500. Stěna je zateplena z vnější strany kontaktním zateplovacím systémem z desek XPS 
tl. 150mm. 
 

2.7.6. Vodorovné nosné konstrukce 

Hlavní nosnou částí stropní konstrukce nad 1NP je železobetonová monolitická deska tl. 220mm. 
Deska je uložená na obvodových stěnách, kde přechází v železobetonový věnec. Viz D1.1.2 – 
Konstrukční část. 
 

2.7.7. Konstrukce k překonávání výškových rozdílů 

Schodiště 

Hlavní schodiště v SO.03 je dvojramenné s mezipodestou. Mezipodesta je železobetonová 
prefabrikovaná a je uložena na železobetonových monolitických prefa stěnách. Schodišťová 
ramena jsou železobetonová prefabrikovaná, kotvená do mezipodesty a do desky nad 1NP. 
Montážní spáry budou přetmeleny. Nášlapná vrstva bude z protiskluzného nátěru. 
Rampa ani výtah není v rámci objektu použita. 
 

2.7.8. Nosná konstrukce střechy 

Oba objekty mají plochou zelenou střechu. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická deska 
tl. 220mm. Deska je uložená na obvodových stěnách, kde přechází v železobetonový věnec. Viz 
D1.1.2 – Konstrukční část. 
 

2.7.9. Komínové těleso 

Není řešeno. Objekty jsou vytápěny elektrokotlem. 
 

2.7.10. Vnit řní nenosné svislé konstrukce 

Dělicí stěny mezibytové a stěny, kde je požadovaná akustická neprůzvučnost jsou zděné 
z cihelných bloků typu therm tl. 250mm na lepidlo, keramické přesné tvárnice Porothem Aku 25. 
Ostatní příčky jsou zděné z keramických bloků typu therm tl. 140mm, 115mm zděné na lepidlo. 
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Voda, kanalizace a topení jsou vedeny v instalačních přizdívkách. Ty jsou z pórobetonových 
tvárnic tl.150, 75 a a50mm. Tvárnice jsou zděné na lepidlo, celoplošně lepené. Důvodem je 
požadavek, nesnižovat nosné, akustické a tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí. 
 

2.7.11. Vnit řní nenosné vodorovné konstrukce 

Podhledy 

Podhledy v koupelnách a technických místnostech jsou kotveny na zavěšené zinkované systémové 
konstrukci. Podhled je tvořen deskou sádrokartonovou tl. 12,5mm s úpravou do vlhkého prostředí.  
Podhled v části chodeb je kotven také na zavěšené zinkované systémové konstrukci. Krycí SDK 
deska nemusí splňovat žádné speciální požadavky, protože konstrukce stropu nad ní je charakteru 
DP1. 
V učebně SO3.02 je akustický podhled. Podhled je skládaný z panelů 60x60cm s povrchovou 
úpravou, zavěšených na skrytém systémovém roštu. Panely mají jádro ze skelné vlny o vysoké 
hustotě. Dle akustického posudku byl doporučen systém Ecophon Master Ds tl. 40mm. 
V garáži a dílně je použitá lepená tepelná izolace Fastrock LG1. Jde o panely z minerální vlny 
s povrchovou úpravou lepené přímo na stropní desku. Tloušťka panelů je 100mm 
 

2.7.12. Výplně otvorů 

Okna 
Zvolená okna mají hliníkový rám v šedé barvě. Rám má přerušený tepelný most, stavební hloubka 
je 75mm. Uf=1,3 W/m2K Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem 4-16-4 s Ug=1,1 W/m2K. Křídla 
jsou vybavena bezpečnostním celoobvodovým kováním s mikroventilací. Navržený výrobek je 
Schueco, AWS 75. Součástí dodávky oken je i vnější TiZn parapet včetně ukončujících čílek a 
vnitřní parapet z dýhované DTD. Okna budou při osazování těsněna po celém obvodě APU lištou. 
 
Světlíky  
Nosná konstrukce pevného zasklení je hliníková v šedé barvě. Rám má stavební hloubku 100mm, 
přerušený tepelný most. Vložené výklopné části jsou ovládané elektromotorem – píst. Zvolená 
okna mají hliníkový rám v šedé barvě. Uf=1,3 W/m2K. Světlíky jsou zasklena izolačním dvojsklem 
4-16-4 s Ug=1,1 W/m2K. Navržený výrobek je Schueco, FW 50.  Součástí dodávky světlíku je i 
vnější TiZn lem a závětrné lišty.  
 
Strukturální fasáda 
Nosná konstrukce pevného zasklení je hliníková v šedé barvě. Rám má stavební hloubku 100mm, 
přerušený tepelný most. Vložené otevíravé části jsou vybaveny celoobvodovým bezpečnostním 
kováním s možností mikroventilace. Uf=1,3 W/m2K. Světlíky jsou zasklena izolačním dvojsklem 
4-16-4 s Ug=1,1 W/m2K. Součástí dodávky světlíku je i vnější TiZn lem. Navržený výrobek je 
Schueco, FW 50. 
 
Dveře 
Vnitřní dveře jsou hladké dýhované, bezfalcové.  V chodbách s pevným dýhovaným nadsvětlíkem. 
Obložková zárubeň je dodána včetně celoobvodového těsnění. Veškeré ovládací kliky jsou 
celokovové rozetové. Přechody mezi jednotlivými typy podlah jsou provedeny pomocí krycí  
podlahové T-lišty. 
Dveře do hygienických a technických zázemí jsou hladké, bílé bezfalcové. Obložková zárubeň je 
dodána včetně celoobvodového těsnění. Veškeré ovládací kliky jsou celokovové rozetové. 
Přechody mezi jednotlivými typy podlah jsou provedeny pomocí krycí  podlahové T-lišty.  
Dveře mezi prostorem garáže a předsíní jsou vsazeny do ocelové zárubně. Křídlo je hladké bílé, 
povrch je z HPL laminátu.  
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Prosklené stěny 
Vnitřní prosklené stěny mají rám hliníkový v šedé barvě, se stavební hloubkou 50mm. Zasklení 
dveří, světlíků i nadsvětlíků je provedeno kaleným sklem tl.10mm. Prosklené plochy jsou ve výšce 
1,1m opatřeny bezpečnostním pruhem. 
 
Garážová vrata 
Garážová vrata jsou sekční. Při otevření jsou ve vodicích lištách posunuty pod strop garáže. Vrata 
jsou ovládána elektricky dálkovým spínačem, nebo ručně pomocí řetízku. 
 

2.7.13. Střešní plášť 

Nosná konstrukce ploché střechy je železobetonová monolitická deska tl.22mm. Spádová vrstva je 
vylita z perlitbetonu. Spád je minimálně 2% a nejmenší tloušťka spádové vrstvy je 50mm. Tepelná 
izolace střechy je z dvou vrstev minerálních desek Rockwool Hardrock max tl. 2x100mm. Na ní 
položená hydroizolace ze svařovaných PVC-P pásů, např. Fatrafol 810/V. Hydroizolační folie je 
vytažena až na atiku. Hydroizolace je ochráněna separační vstvou z netkané polypropilenové 
textilie např. FILTEK. Nad hydroizolací je drenážní vrstva pro zajištění distribuce vody v zelené 
střeše. Jde o nopovanou folii s výškou nopu 30mm – Dekdren t20. Opět chráněna separační vrstvou 
z netkané textilie. Povrchová vrstva je tvořena násypem vegetačního substrátu v tloušťce 140-
290mm a osazena bylinami a travinami. V okolí vpustí, atiky, světlíků, prostupů vzt,… je místo 
substrátu použit říční kačírek frackce 8-16mm ve stejné vrstvě. 
Střechy jsou osazeny vyhřívanými vpustmi DN125mm s ochranným košem proti zanesení z PE. 
Např.: TOPWET. Zelené střechy jsou také vybaveny bezpečnostními přepady. Ty jsou umístěny 
v každé sekci v atice, max 50mm nad úrovní substrátu a spádovány vně objektu. Přepady jsou 
směrem do vnitřního dvora. 
 
Skladba střešního pláště: 

ST1- střecha zelná 

- Vegetační substrát a rostliny       tl. 140-290mm 
- Filtrační vrstva – netkaná textilie, Filtek 200   tl. 2mm 
- Drenáž – nopovaná folie – Dekdren t20    tl. 30mm 
- Separační vrstva – netkaná textilie, Filtek 200   tl. 1mm 
- Tep. Izolace – minerál.vata – 2x Hardrock max   tl. 2x100mm 
- Separační vrstva – netkaná textilie, Filtek 200   tl. 1mm 
- Spádová vrstva – lehčený beton – LC12/13   tl. 50-150mm 
- Nosná ŽB kce – C25/30      tl. 220mm 
- Omítka jádrová        tl. 15mm 
- Omítka        tl. 5mm 
        Celková tl.850mm 
 
Plochá střecha objektu bude zateplena minerální vlnou v celkové tl. 200 mm na nosné žb. 
Konstrukci, celkový součinitel prostupu tepla kcí je U=0,197 [W/m2K]. 
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2.7.14. Obvodový plášť 

Exteriér je zateplený systémem ETICS s ESP deskami tl.150mm. Desky jsou kotveny natloukacími 
ocelovými kotvami a lepeny. Systém je navrženy jako difuzně otevřený ze sestavy Baumit open. 
Důvodem byla možná kondenzace vody v zimních měsících mezi tepelnou izolací a nosnou 
konstrukcí stěn, která by mohla způsobovat odtržení zateplení.  
Systém se sestává z tepelné izolace z desek s otevřenou strukturou tl.150mm, které jsou kotveny 
dle ocelovými kotvami do zdiva. Desky jsou částečně lepeny ke zdivu lepicí stěrkovací hmotou 
Baumit NiovoFix. Vnější vrstva je tvořena stěrkovací hmotou vyztuženou sklotextilní sítí s oky cca 
4x4mm Baumit open Tex. Tato vrstva je natřena základním nátěrem Baumit Premium. Finální 
povrch je tvořen silikátovou probarvenou omítkou se zrnitostí 2mm, Baumit open Top. 
Soklová část je izolována také systémem ETICS, ale jsou použity desky XPS tl.100mm, určené pro 
sokly Austrotherm XPS. Finální omítka je soklová se zrnem 2mm Baumit Mosaik Top. 
 
Skladby konstrukcí obvodového pláště: 

 

PL1- fasáda hlavní  

- Omítka silikátová probarvená, zrnitost 2mm, Baumit openTop  tl.5mm 
- Základní nátěr – penetrace, Baumit Premium    tl.2mm 
- Armovací vrstva – sklotextilní síťka 4x4mm, Baumit openTex  tl.2mm 
- Tep. izolace – EPS desky s otevřenou strukturou, Baumit openTherm tl.150mm 
- Lepicí hmota paropropustná, BAumit NiovoFix + talířové hmoždinky tl.5mm  
- Cihelné bloky Therm s hydrofobizovanou vatou, Porotherm 38T  tl.380mm 
- Omítka jádrová ruční       tl.15mm 
- Omítka vápenná štuková       tl.5mm 
      Celková tl.550mm 

PL2- sokl 

- Omítka silikátová probarvená, zrnitost 2mm, Baumit MosaikTop  tl.5mm 
- Základní nátěr – penetrace, Baumit Premium    tl.2mm 
- Armovací vrstva – sklotextilní síťka 4x4mm, Baumit openTex  tl.2mm 
- Tep. izolace – XPS desky, Austrotherm XPS    tl.100mm 
- Lepicí hmota paropropustná, BAumit NiovoFix + talířové hmoždinky tl.5mm  
- Cihelné bloky Therm s hydrofobizovanou vatou, Porotherm 38T  tl.380mm 
- Omítka jádrová ruční       tl.15mm 
- Omítka vápenná štuková       tl.5mm 
       Celková tl.500mm 

PL3- obklad sloupků garáže 

- Obklad – dřevěné palubky, termowood, smrk 120x20mm   tl.20mm 
- Rošt a větraná mezera – lať, smrk 50x40mm    tl.40mm 
- Základní nátěr – penetrace, Baumit Premium    tl.2mm 
- Armovací vrstva – sklotextilní síťka 4x4mm, Baumit openTex  tl.2mm 
- Tep. izolace – EPS desky s otevřenou strukturou, Baumit openTherm tl.150mm 
- Lepicí hmota paropropustná, BAumit NiovoFix + talířové hmoždinky tl.5mm  
- Cihelné bloky Therm s hydrofobizovanou vatou, Porotherm 38T  tl.380mm 
- Omítka jádrová ruční       tl.15mm 
- Omítka vápenná štuková       tl.5mm 
       Celková tl.500mm 



31 

 

PL4- suterénní stěna 

- Omítka silikátová probarvená, zrnitost 2mm, Baumit MosaikTop  tl.5mm 
- Základní nátěr – penetrace, Baumit Premium    tl.1mm 
- Armovací vrstva – sklotextilní síťka 4x4mm, Baumit openTex  tl.2mm 
- Tep. izolace – XPS desky, Austrotherm XPS    tl.120mm 
- Lepicí hmota paropropustná, BAumit NiovoFix + talířové hmoždinky tl.5mm  
- Ztracené bednění – bet. tvárnice s výztuží , Best 30   tl.300mm 
- Přizdívka – tvárnice z vybrolis. betonu, Ytong P2-500   tl.50mm 
- Omítka jádrová ruční       tl.15mm 
- Omítka vápenná štuková       tl.5mm 
       Celková tl.500mm 

Všechny detaily (připojovací a startovací lišty, APU lišty, rohové lišty, vyztužení tkaninou, 
dilatační pásky, apod.) budou provedeny dle technologických předpisů výrobce systému Baumit a 
budou použity systémové detaily a řešení.  
 

2.7.15. Podlahy 

Povrchy podlah jsou navrženy dle účelu místností viz tabulky ve výkresech a ve výpisech skladeb. 
Základní části podlahy tvoří kročejová a tepelná izolace ze systémových minerálních desek 
Rockwool Steprock HD tl. min 50mm, která je od nosné konstrukce oddělena hydroizolační folií na 
bázi měkčeného PVC.  Na tuto vrstvu jsou položeny systémové desky a naistalováno potrubí 
podlahového topení. Celý systém je zalit anhydritovou nivelační vrstvou. Pochozí vrstva je tvořena 
epoxidovou stěrkou ve veřejných částech a chodbách, lepenou dvouvrstvou dřevěnou podlahou 
v obytných místnostech nebo keramickými dlaždicemi v koupelnách a technických místnostech. 
V garáži je na tepelně izolační vrstvě vylita betonová mazanina vyztužená karisítí a vyspádována 
směrem k vjezdu do garáže. Pochozí vrstva je tvořena vsypem předmíchané cementové práškové 
směsi. 
 
Provádění a všechny detaily (napojení, ukončení, sokly, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systému a budou použity systémové detaily a řešení. 
 
Skladby nových podlahových konstrukcí: 
 
SK1,2,3- podlaha na terénu 

- Epoxidová stěrka/Trojvrstvá dřevěná podlaha/ keramická dlažba  tl.5/12/9mm 
- Penetrace/Lepidlo trvale pružné      tl.1/3/5mm 
- Anhydritová nivelační stěrka - anhyment     tl.85/80/80mm 
- Podlahové vytápění –systémové řešení Rehau      
- Separační folie PE       tl.0,5mm 
- Tep. izolace – min. desky Rockwool, Steprock HD   tl.100mm 
- Hydroizolace PVC-P, Fatra Stafol 914     tl.1,8mm 
- ŽB deska         tl.200mm  
- Ochranná netkaná textilíe, Izoltech H500     tl.2mm 
- Vysokopevnostní desky XPS      tl.100mm 
- Zhutnělá pláň        tl.100mm 
- Zhutnělá souvrství nebo rostlý terén 
       Celková tl. 590mm 
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SK5- podlaha na terénu - garáž 

- Kletovaný beton s vsypem      tl.85mm 
- Separační folie PE       tl.0,5mm 
- Anhydritová nivelační stěrka - anhyment     tl.85/80/80mm 
- Separační folie PE       tl.0,5mm 
- Tep. izolace – min. desky Rockwool, Steprock HD   tl.100mm 
- Hydroizolace PVC-P, Fatra Stafol 914     tl.1,8mm 
- ŽB deska         tl.200mm  
- Ochranná netkaná textilíe, Izoltech H500     tl.2mm 
- Vysokopevnostní desky XPS      tl.100mm 
- Zhutnělá pláň        tl.100mm 
- Zhutnělá souvrství nebo rostlý terén 
       Celková tl. 590mm 

SK6,7- podlaha 2NP 

- Epoxidová stěrka/Trojvrstvá dřevěná podlaha/ keramická dlažba  tl.5/12/9mm 
- Penetrace/Lepidlo trvale pružné      tl.1/3/5mm 
- Anhydritová nivelační stěrka - anhyment     tl.75/70/70mm 
- Podlahové vytápění –systémové řešení Rehau      
- Separační folie PE       tl.0,5mm 
- Tep. izolace – min. desky Rockwool, Steprock HD   tl.50mm 
- Hydroizolace PVC-P, Fatra Stafol 914     tl.1,8mm 
- ŽB deska         tl.250mm 
- Omítka jádrová ruční       tl.15mm 
- Omítka vápenná štuková       tl.5mm 

       Celková tl.400mm 

SK8,9,10- podlaha 2NP 

- Epoxidová stěrka/Trojvrstvá dřevěná podlaha/ keramická dlažba  tl.5/12/9mm 
- Penetrace/Lepidlo trvale pružné      tl.1/3/5mm 
- Anhydritová nivelační stěrka - anhyment     tl.75/70/70mm 
- Podlahové vytápění –systémové řešení Rehau      
- Separační folie PE       tl.0,5mm 
- Tep. izolace – min. desky Rockwool, Steprock HD   tl.50mm 
- Hydroizolace PVC-P, Fatra Stafol 914     tl.1,8mm 
- ŽB deska         tl.250mm 
- Lepicí stěrková hmota, Cemix      tl.5mm 
- Tep.izolace – minerální lamely s povrchovou úpravou   tl.100mm 

       Celková tl.500mm 

 

2.7.16. Povrchy vnitřních stěn 

Vnitřní omítky jsou navrženy jako dvouvrstvé vápenosádrové hlazené. Budou nanášeny ručně na 
penetrovaný podklad. Nejprve jádrová vrstva, poté finální hladká sádrová stěrka. Vnitřní nátěr stěn, 
stropů a podhledů bude prováděn akrylátovou barvou s vysokou odolností proti otěru. 
Obklady z keramických obkladaček budou provedeny v místnostech s výtokovou armaturou.  
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Provádění a všechny obkladů (napojení, ukončení, sokly, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systému (RAKO) a budou použity systémové detaily a řešení.  
 

2.7.17. Hydroizolace a izolace proti radonu 

Radonové rizko bylo protokolem RIP stanoveno jako střední, proto je možné řešit radonovou 
ochranu pomocí hydroizolační vrstvy na základové desce. 
Nová hydroizolace nového souvrství podlahy v 1.NP bude provedena z PVC-A pásů s vložkou z 
hliníkové folie kašírovanou skleněnou rohoží např. Stafol 914 (vhodná pro použití ve všech 
pásmech radonového záření) na podkladní beton včetně penetrace. 
Všechny detaily (prostupy, napojení, ukončení, podklady, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systému a budou použity systémové detaily a řešení.  
 
Hydroizolace plochých střech provedena dle standardních skladeb s použitím folie z měkčeného 
PVC. Skladby viz kapitola 2.4.6. Střešní plášť. 
 
V interiérech v hygienickém zařízení a ve všech vlhkých provozech bude provedena stěrková 
hydroizolace vytažena min. 200mm na svislé stěny, ve sprchách min. 2100mm. Bude použit systém 
např. MAPEI, Murexin, Aquafin 2K. 
Všechny detaily (napojení, ukončení, rohy, výztužné pásky do rohů, apod.) budou provedeny dle 
technologických předpisů výrobce systému (MAPEI, Murexin, Aquafin 2K) a budou použity 
systémové detaily a řešení. 
 

2.7.18. Izolace proti hluku 

Veškeré vnitřní konstrukce stěn, stropů a podlah jsou navrženy s ohledem na požadavky na 
zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, dle ČSN 730532. 
Napojení nových konstrukcí (SDK podhledy, podlahy) bude akusticky odizolované. Ve skladbě 
podlah je umístěna kročejová izolace pro eliminaci kročejového hluku do ostatních konstrukcí. 
U příček koupel, kudy půjdou rozvody vody a odpadů, bude provedena předstěna tl. 100 mm, aby 
nebyla snížena akustická izolace příček do pokojů. 
Příčky mezi obytnými jednotkami budou provedeny z keramických tvárnic s akustickými 
vlastnotmi Porotherm 25AKU. 
Protihluková opatření na rozvodech jednotlivých profesí jsou řešena v rámci profesí. 
V učebně bude doba dozvuku snížena pomocí akustického obkladu stěny proti vyučujícímu a 
akustickému podhledu. Tyto prvky budou ze systémů fy. Ecophon, Ecophon Wall, a Ecophon 
Master. Všechny detaily a napojení budou provedeny dle technologických pokynů výrobce. 

2.7.19. Tepelné izolace 

Nové konstrukce jsou navrženy tak, aby tepelně vyhovovaly požadavkům investora a platným 
technickým normám ČSN (ČSN 730540-2). 
 
Střešní plášť objektu bude zateplen minerální vatou tl.2x100mm. U=0,197 W/m2.K 
Obvodový plášť je zateplen difuzně otevřenými EPS deskami tl.150mm. U=0,136 W/m2.K 
Soklová část je zateplena XPS deskami tl.100mm. U= 0,150 W/m2.K 
Suterénní stěna je je zateplena XPS deskami tl.100mm. U= 0,150 W/m2.K 
 



34 

 

2.7.20. Požární ucpávky prostupů instalací 

Všechny prostupy rozvodů procházející požárně dělícími konstrukcemi musí být zatěsněny 
schváleným systémem. 
K provedeným ucpávkám musí být doloženo prohlášení o shodě a prostupy musí být opatřeny 
kontrolními štítky. 
Objekt RD je dle požární zprávy jeden požární úsek. Proto není nutné řešit zabezpečení prostupů. 

2.7.21. Zábradlí 

Zábradlí na vnitřním schodišti v objektu SO.03 fara je skelněné samonosné. Skleněné desky jsou 
z kaleného skla 8+8mm a jsou bodově kotveny z vnější strany schodišťového ramene a podesty. 
Kotvy jsou systémové nerezové s krytkou.  Horní hrana zábradlí je opatřena násuvným nerezovým 
madlem ∅45mm. Výška zábradlí je 1m. Řešení viz D 1.1.12 detail 5 – kotevní zábradlí. 
 

2.7.22. Zpevněné plochy 

Zpevněná příjezdová cesta a zpevněná část nádvoří je provedena v betonové zámkové dlažbě tl. 
min. 60mm do zhutnělého kameniva. Kladecí vrstva je tvořena pískovým podsypem. Zpevněná 
plocha je spádována směrem od objektu ve spádu min 1% do průběžného odvodňovacího žlabu. 
Dlažba je lemována betonovým zahradním obrubníkem uloženým do základu z prostého betonu. 
Po obvodu objektu je navržen okapový chodník tvořený zásypem z říčního kačírku frakce 16-
30mm a ohraničený plastovým T obrubníkem v návaznosti na zatravněnou plochu nebo betonovým 
zahradním obrubníkem v návaznosti na zpevněné plochy. 
 

2.7.23. Oplocení pozemku 

Pozemek není oplocen. Soubor objektů je volně přístupný. Mezi farním úřadem a bydlením 
komunity je malé nádvoří, které je uzavřené betonovou omítanou stěnou s vjezdovými vraty. Ve 
stěně na levé straně vrat je umístěna nika s HUP a hlavní přípojkou elektro PRIS a slaboproudu. Na 
pravé straně vrat je uzavíratelný prostor pro nádoby na odpad přístupný z obou stran. 
Konstrukce vjezdových vrat bude tvořena ocelovou konstrukcí z profilů jäkl 80 x 60 x 3, jäkl 40 x 
60 x 3 mm, finální vrstvu budou tvořit laťové výplně tl. 10 mm, kotvení latí bude provedeno 
nerezovými šrouby. Vrata jsou řešena jako pojezdová. Motor je umístěn v zemní šachtě. Všechny 
kovové součásti budou zinkované nebo nerezové (rámy, kotvení, panty, atd.). Kování bude 
umožňovat elektrické otvírání. Zvonek bude umístěný u vrat na levé straně z ulice. Bude tvořen 
videotelefonem s dvěma tlačítky.   
 
 

2.5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Dopravně je objekt napojen na místní komunikaci v ulici Horníkova, která je místní obslužnou 
silnicí. V současném stavu je v ulici asfaltová vozovka s obrubníky šířky cca 3 m, která zároveň 
slouží jako chodník pro pěší. 
Stávající silnice je ve správě obce, stavbou sjezdu se nemění ani zatřídění, ani vlastník. Komunikace 
na řešeném území v rámci uličního prostoru ulice je navržena jako sjezd – chodníkový přejezd. 
Vozovka sjezdu bude provedena se spádem cca 2%, který odpovídá příčnému sklonu stávajícího 
chodníku. Spádování bude do úžlabí, které odvádí dešťovou vodu do zeleně. 
Provoz na sjezdu se řídí v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, platí přednost vozidel na pozemní komunikaci při vyjíždění na ní z místa mimo 
pozemní komunikaci. Nové svislé ani vodorovné dopravní značení není navrženo. 
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Na jižní straně bude vybudována cesta pro pěší, která naváže na stávající parkovou úpravu.Z cesty 
šířky 2,5m bude přístupné přízemí kostela a komunita bratří. 

 

2.6. OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ 

Všechny obytné místnosti vyhovují hygienickým předpisům na osvětlení a oslunění. Okolní zástavba 
nijak neovlivňuje zastínění obytných a pobytových místností, stejně tak novostavba nemá vliv na 
okolí. 
Technické místnosti, garáž a koupelny bez denního nebo s nedostatečným osvětlením budou 
dosvětleny umělým osvětlením. 
 
 

2.7. SPLNĚNÍ OBECNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 

Návrh celkové dispozice a závěry z projektu jsou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze 
dne 5. 11. 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 
Stavební práce budou prováděny dle technologicko-technických předpisů, norem platných v ČR a při 
dodržování podmínek určených v Územním rozhodnutí, resp. Stavebním povolení. 
Stavební práce budou prováděny v souladu s ustanoveními nařízení vlády č. 148/2006 Sb.. v době 
7.00 - 21.00 hod. Noční provoz na staveništi je vyloučen. 
Všechny konstrukce, stavební prvky, materiál a mezideponie zeminy, které budou ponechány 
v prostoru stavebního záboru, budou opatřeny bedněním a zaplachtovány. 
Stavební činnost bude prováděna tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 
prachem. Suť bude při manipulaci a přepravě kropena a přepravována vyhovující technikou. 
Dále pak bude denně prováděn úklid mokrou cestou všech prostor dotčených stavbou, stavebního 
dvora, chodníku a veřejných komunikací znečištěných stavební činností a technikou. 
Veškeré stroje a dopravní prostředky nebudou před výjezdem ze staveniště očištěny na „oklepové 
ploše“. Dle potřeby dodavatel zajistí čištěni komunikace komunální službou. 

 
 

2.7.1. Likvidace odpadů ze stavební činnosti 

Odvoz přebytečné zeminy, nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze stavební 
činnosti budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky. 
Stavební odpad, který je možno recyklovat, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti sdruženému 
v Asociaci pro rozvoj recyklace. 
Při provozu projektované stavby se předpokládá produkce těchto odpadů: 
Během stavebních úprav objektu budou vznikat odpady běžné ze stavební výroby-zbytky stavebních 
materiálu, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové folie), odpadní stavební a 
obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v málem množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z 
jejich instalace- izolace proti vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace 
se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytky plastových, 
popř. kovových trubek. Při natírání konstrukcí, pohledových prvků se vyskytnou odpady typu 
nádoby z kovu i z plastů obsahem znečištění.  
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Obecná tabulka: 
Katalogové 
číslo 
odpadu 

Název a druh odpadu-zkráceně Předpokládaný 
způsob nakládaní 

150000 

Odpadní obaly, sorbenty, čistící 
tkaniny, filtra ční materiály a 
ochranné tkaniny jinde neuvedené 

 

150101 Papírové a lepenkové obaly Předání k využití 
150102 Plastový obal Předání k využití 
150103 Dřevěný obal Předání k využití 
150104 Kovový obal Předání k využití 
150105 Kompozitní obal Skládka odpadů 
150106 Směsné obaly Skládka odpadů 
170000 Stavební odpady  

170100 
Beton, hrubá a jemná keramika, a 
výrobky ze sádry 

 

170101 Beton Předání k využití 
170102 Cihla Předání k využití 
170103 Keramika Předání k využití 
170104 Sádrová stavební hmota Předání k využití 
170107 Směsi nebo odd. Frakce betonu Předání k využití 
170200 Dřevo, sklo, plasty  
170201 Dřevo Předání k využití 
170202 Sklo Předání k využití 
170203 Plast Předání k využití 
170400 Kovy, slitina kovů  

170405 
Železo nebo ocel Odvoz-sběrné 

suroviny 

170408 
Kabely Odvoz-sběrné 

suroviny 
170500 Zemina vytěžená  

170501 
Zemina, kameny Využití v místě stavby, 

popř. předání k využití 

170502 
Vytěžená hlušina Využití v místě stavby, 

popř. předání k využití 
170600 Izolační materiály  
170602 Ostatní izolační materiály Předání k odstranění 
170700 Směsný stavební a demoliční odpad  
170701 Směsný stavební a demoliční odpad Předání k odstranění 

 
Odpad z provozu areálu 
Druh odpadu Uložení 
komunální odpad kontejner - odvoz tech. služby 

 
Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. 
Při nakládání s odpady ze stavby budou dodrženy následující podmínky zákona o odpadech 
185/2001Sb:  
1) odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděně, podle jednotlivých druhů a kategorií 
odpadů (vyhláška 381/2001Sb.-katalog odpadů) 
bude dodržena hierarchie způsobu s nakládání odpady, tj.:  
a) předcházení vzniku odpadů         
b) příprava k opětovnému použití 
c) recyklace odpadů 
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d) jiné využití odpadů - např. energetické využití (není míněno spalování odpadu původcem) 
e) odstranění odpadů 
dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití k oprávněné firmě. 
Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů. 
Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí 
podmínkami zákona č.185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými 
prováděcími vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou, přednost má 
materiálové využití formou recyklace (např. betony, asfalty apod.). 
 

2.7.2. Péče o bezpečnost práce 

Při všech pracích je nutno zachovat a respektovat ustanovení ČSN a jiných předpisů o provádění 
stavebních prací, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb. 
Je nutno sledovat stav stavebních konstrukcí. V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti 
konstrukcí nebo stavebních postupů je potřeba přivolat k posouzení statika. Bezpečnost práce bude 
zajištěna dle platných norem a předpisů a dodržování bezpečnosti práce na staveništi bude 
kontrolováno stavbyvedoucím. Rovněž tak jsou všechny firmy pověřené pracemi na objektu 
povinny dodržovat zásady bezpečnosti práce. 
 

2.7.3. Příprava pro výstavbu a její průběh 

Na základě výběrového řízení bude vybrán zhotovitel stavby. Ten před zahájením prací provede 
oplocení staveniště a připojení na stavební rozvod vody a elektrické energie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Praze prosinec 2015       Vypracovala: Bc. Pavla Kosařová 
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ZÁVĚR 

 
 
Při zpracování práce jsem si ověřila svoji představu o tom, jak lze studii převést do stavebního 
projektu. Bylo nutné drobně upravit dispozice, aby bylo možné technologicky objekty rozdělit 
a umožnit jejich konstrukční, ale také funkční a uživatelskou nezávislost. Také jsem mohla 
vyzkoušet, jak zpracování stavebních detailů může ovlivnit celkovou architektonickou 
koncepci. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

 

Normy, zákony a vyhlášky: 

ČSN 73 0001 Navrhování stavebních konstrukcí 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy 

zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

vyhl. 221/2014 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 

vyhl. 268/2009 o obecných technických požadavcích na stavby 

vyhl. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb 

vyhl. 398/2009 o technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb 

vyhl. 499/2006 o dokumentaci staveb 

vyhl. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi 

 

Stánky výrobců: 

www.porotherm.cz 
www.rheinzink.cz 
www.isover.cz 
www.baumit.cz 
www.cemix.cz 
www.fatra.cz 
www.kb-block.cz 
www.xella.cz 
www.dektrade.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

 

NP nadzemní podlaží 

PP podzemní podlaží 

PT původní terén 

ÚP upravený terén 

KCE  konstrukce 

ŽB železobeton 

XPS extrudovaný polystyren 

PVC polyvinylchlorid 

PE polyetylen 

DTD dřevovláknitá deska 

MDF  dřevovláknitá deska 

SDK sádrokartonová deska 

U součinitel prostupu tepla 

Ф průměr 
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