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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace pro 

provedení stavby Autosalonu, sestávající z objektŧ SO 01 a SO 02. Objekty se nacházejí 

na parcele č.1333/21, v katastrálním území Bohunice. Jsou situovány na nezastavěném 

pozemku investora. Dopravní připojení zajištěno výjezdy z parkovišť na místní silniční 

komunikaci. Všechny inţenýrské sítě technické infrastruktury jsou vedeny v blízkosti 

pozemku. Návrh stavby respektuje územní plán obce i uliční zástavbu. Projektová 

dokumentace je zpracována v souladu s aktuálním zněním platných zákonŧ, vyhlášek a 

norem. 

Projekt řeší stavbu, funkčně rozdělenou na objekty SO 01 a SO 02, které jsou provozně 

i stavebně spojené. Konstrukce objektŧ jsou vzájemně staticky nezávislé. Objekt SO 01 

s galerií slouţí pro výstavní účely s kapacitou 8 vystavovaných automobilŧ. Dále se v 

objektu nachází administrativní část, čekárny pro zákazníky, zázemí pro zaměstnance 

autosalonu a sklad. V objektu SO 02 je umístěn autoservis. Dále objekt zahrnuje zázemí 

pro zaměstnance, dílnu, předávací místnost, ruční myčku a technickou místnost. 

Stavba je navrţena ze sloupového konstrukčního systému s ţelezobetonovými sloupy, 

patkami, samonosnou základovou deskou a bezprŧvlakovou stropní deskou nad 1.NP 

autosalonu. Zastřešení objektŧ je řešeno plochými střechami s ocelovou nosnou 

konstrukcí. 

Pŧdorysné rozměry autosalonu jsou 41x18 m. Obvod z převáţné většiny tvoří lehký 

obvodový plášť. Zděná část obvodové konstrukce je vyzděna z kusových keramických 

tvarovek tloušťky 250 mm, zateplena deskami z minerální vlny s provětrávaným 

obvodovým pláštěm z vláknocementových desek. Objekt SO 02 hmotově vystupuje z 

objektu prvního. Pŧdorysně odpovídá rozměrŧm 31x28 m. Obvodový plášť objektu 

autoservisu je řešen formou montovaných sandwich panelŧ s jádrem z materiálu PIR. 

 

 

Klíčová slova 

Autosalon, galerie, plochá střecha, autoservis, ocelová konstrukce střechy, 

ţelezobetonový skelet, provětrávaná fasáda, lehký obvodový plášť, keramické zdivo, 

samonosná základová deska, kalichové patky, tepelná izolace základové desky z 

extrudovaného polystyrénu 

  

  

  

  



-5- 

 

Abstract 

This master's thesis focuses on design and elaboration of documentation for 

construction of a Car Showroom. The building is divided to two functional parts. The 

building is to be situated on plot number 1333/21, cadastre unit: Bohunice. The building 

is to be located on an undeveloped plot in possesion of the investor. The parking lots are 

connected to a local road. All substantial infrastructures are located nearby the plot. The 

proposition and the design of the building have respect for both commune plan and 

current buildings. The documentation is elaborated with regard to the contemporary 

Czech legislative and standards. 

The project designs the building, which is divided in two functional parts: SO 01 & 

SO 02, both operationally and visually connected. Contructions of objects are 

structurally independent. The first object includes exhibition hall with capacity of  8 

exhibited cars. There is also to be located the administrative part, waiting rooms for 

customers, facilities for employees and the warehouse. The second object includes car 

repair shop. There are also to be located facilities for employees of the service, 

workshop, room for a car handover, hand car wash and an utility room. 

Construction is designed as a reinforced concrete columnar structural system with 

prefabricated single footings, self-supporting foundation slab and reinforced concrete 

ceiling slab with integrated girders above first floor of the object SO 01. The roofs of 

the building are designed as a flat roofs and the support constructions are made of steel. 

Planned dimensions of autosalon are 41x18 metres. As a cladding of the first object is 

used the lightweight glass cladding.  For masonry walls are used the 250 mm thick 

ceramic blocks, mineral insulation and ventilated external facade cladding with use of 

fiber-cement boards. Planned dimensions of car repair shop are 31x28 metres. As a 

cladding of the second object are used the sandwich panels with foam core made of PIR. 

 

 

Keywords 

Car showroom, gallery, flat roof, car service shop, steel support construction for roof, 

reinforced concrete construction, ventilated external facade cladding, lightweight glass 

cladding with aluminium frame, ceramic blocks, self-supporting foundation slab, single 

footings, XPS thermal insulation of foundation slab 
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1  Úvod 

 Cílem této diplomové práce je návrh a zpracování projektové dokumentace pro 

provedení  stavby Autosalonu. Projektová dokumentace se skládá z jednotlivých dílčích 

částí, kterými jsou hlavní textová část práce a dále studie a přípravné práce, výpočty a 

posouzení, výkresy situační, dokumentace stavebního objektu a stavebně fyzikální 

posouzení objektu. 

 Při zpracování projektu pro objekty Autosalonu jsem se snaţil uplatnit moderní 

postupy a materiály pro výstavbu, které jsou dostupné na tuzemském trhu. Práce je 

provedena v souladu se všemi platnými zákony, vyhláškami a jinými normami České 

republiky v aktuálním znění. 

 V části Studie a přípravné práce se zabývám provozním a dispozičním řešením 

objektu a architektonickým výrazem stavby. Výkresy situační vystihují  podmínky 

katastrálního území a charakteristiku okolní zástavby. Část stavebně fyzikálního 

posouzení se zabývá kontrolou a ověřením splnění poţadavkŧ z hlediska úspory energií, 

tepelnou a akustickou ochranou budovy. Konečně se tato část zabývá zajištěním splnění 

podmínek osvětlení vnitřních provozŧ. Části s dokumentací stavebního objektu dále 

dělím na dílčí sloţky:  

 - Architektonicko-stavebního řešení, jeţ vystihuje konkrétní dimenze prostor, 

stavební a materiálové řešení, funkční návaznosti. Tato část dále obsahuje výpis skladeb 

konstrukcí a prvkŧ, v projektu pouţitých. 

 - Stavebně konstrukční řešení, ve kterém popisuji navrţený konstrukční systém 

stavby, podrobné uţití materiálŧ, konstrukčních prvkŧ a technologických postupŧ.  

 - Poţárně bezpečnostní řešení, část zaměřená na kontrolu a ověření splnění 

poţadavkŧ poţární bezpečnosti staveb. 

 - Návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce. V této části se podrobněji věnuji 

statickému návrhu a posouzení ocelových konstrukcí zastřešení pouţitých na objektech 

Autosalonu. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 Autosalon 

 Brno, Kamenice 755/1 / kat. území Bohunice, parcela č. 1333/21 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Epic Cars s.r.o.,  

 Jánská 449/12, 602 00 Brno-střed 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Bc. Tomáš Balúch 

 Rájecká 92, Sloup, 679 13 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Při zpracování projektové dokumentace jsem vycházel z následujících podkladŧ: 

 - Informace a digitální podklady od investora 

 - Katastrální mapa 

 - Polohopis objektŧ, výškopis a uliční čára 

 - Polohopis inţenýrských sítí 

 - Územní plán oblasti Brno-Město 

 - Inţenýrsko-geologický a hydrogeologický prŧzkum 

 - Informace správcŧ inţenýrský sítí a technické infrastruktury 

 - Radonový index pozemku 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Objekty SO 01 - Autosalon a SO 02 - Autoservis jsou umístěny na nezastavěné 

parcele č. 1333/21, v katastrálním území Bohunice (Brno-město) o celkové výměře 

stavebního pozemku 5860,0 m
2
. Zastavěná plocha se rovná 1619,8 m

2
. Pozemek je 

určen dle územního plánu k zástavbě objekty pro veřejnou vybavenost. Parcela se 

nachází v mírně svaţitém terénu (~5 %). Celkové převýšení parcely mezi 

severozápadním a jihovýchodním rohem se pohybuje okolo 2,5 metru výšky. Pozemek 

je majetkem stavebníka. Stavba bude umístěna v blízkosti dvojice místních komunikací. 

Jedná se o místní komunikaci na parcele č. 1383/28 (ulice Kamenice), dvouproudová se 

středovým dělícím pásem, celkové šířky komunikace 15 metrŧ. Druhá komunikace, při 

východní hranici pozemku investora, se nachází na parcele 1334/1 (ulice Netroufalky), s 

šířkou vozovky 8 metrŧ. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

 Jedná se o nezastavěný pozemek v blízkosti dálničního přivaděče R23 u sjezdu 

na Nový Lískovec/Bohunice. Na místě parcely se nenacházejí ţádné stávající stavební 

objekty. Vzrostlé stromy pŧvodní kolonie byly pokáceny.  

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Parcela č. 1333/21 se nenachází v chráněném ani záplavovém území brněnských 

řek. Stavba je realizována na pozemku určeném k výstavbě a v její lokalitě se nenachází 

ţádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či zvěř. 

d) údaje o odtokových poměrech 

 Na parcele č. 1334/1 je umístěna oddílná kanalizace splašková a dešťová. Leţatá 

kanalizace pro odvodnění střech je spojena ve východní části pozemku za plastovým 

odlučovačem lehkých kapalin SO 11 s dešťovou kanalizací odvodnění zpevněných 

ploch a parkovišť na pozemku investora. Přečištěná dešťová voda, zbavená lehkých 

kapalin a olejŧ dále ústí kanalizační dešťovou přípojkou do dešťové kanalizace. Na 

zelených plochách pozemku není narušeno přirozeného vsakování sráţkové vody. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 Projektová dokumentace vyhovuje cílŧm územního plánovaní města Brna 

ve všech bodech. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je řešena plně v souladu s obecnými poţadavky. Z hlediska poţární 

odstupové vzdálenosti nikde nezasahuje nebezpečným poţárním prostorem na sousední 

soukromé pozemky. Poţárně zasahuje na parcelu č. 1383/28 (chodník veřejného 

prostranství). 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Napojení sítí a vjezdŧ na parkovací plochy bude provedeno v souladu 

s poţadavky dotčených orgánŧ. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou řešeny ţádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Podmiňující investicí k výstavbě navrhované stavby je napojení stavby na 

inţenýrské sítě technické infastruktury, tj. vodovodní řad, splaškovou a dešťovou 

kanalizaci, elektrickou síť NN a horkovod tepláren Brno.  

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí 

 Pozemky v těsné blízkosti stavební parcely investora se nacházejí v katastrálním 

území Bohunice (Brno-město): 

 č. parcely:  vlastník:     druh pozemku: 

 1383/28  Statutární město Brno   místní komunikace 

 1334/1   Statutární město Brno   místní komunikace 

 1383/29  Statutární město Brno   místní komunikace 

 1334/5   IMPERA real, s.r.o.   ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu objektŧ pro výstavní účely, údrţbu a opravy motorových 

vozidel. 
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b) účel užívání stavby 

 Účelem stavby jsou výstavní účely a s nimi spojený prodej nabízených 

automobilŧ, dále pak údrţba a opravy motorových vozidel skupiny 1, v rozsahu 

podskupiny 01 osobní vozidla a 02 lehká dodávková vozidla. Stavba obsahuje 

administrativní prostory a zázemí pro zaměstnance obou objektŧ SO 01 - Autosalon, 

SO 02 - Autoservis.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Charakterem návrhu se jedná o trvalou stavbu 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejedná se o kulturní památku ani jinak dotčenou budovu. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navrţené řešení je v souladu s poţadavky vyhlášky č.268/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích na výstavbu. První nadzemní podlaţí objektu SO 01, určené 

pro pohyb zákazníkŧ je řešeno dle poţadavkŧ vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. V místnosti 

A106 se nachází bezbariérová toaleta, splňující poţadavky zmíněné vyhlášky 

č.398/2009. Venkovní parkoviště pro zákazníky v jihozápadní části pozemku obsahuje 

dvě bezbariérová parkovací stání, umístěná v blízkosti vstupu do objektu SO 01. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 Navrţená stavba splňuje poţadavky dotčených orgánŧ a poţadavky vyplívající z 

jiných právních předpisŧ 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Neřeší se. 

h) navrhované kapacity stavby 

 zastavěná plocha:        1619,8 m
2
 

 plocha stavebního pozemku:      5860,0 m
2
 

 procento zastavění:       27,6 % 

 uţitná plocha:        1806,5 m
2 

 plocha parkovišť a komunikací     2826,9 m
2
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 chodníky a ostatní zpevněná plocha:     806,0 m
2
 

 plocha zeleně:        733,1 m
2
 

i) základní bilance stavby 

 Předpoklad roční potřeba vody:     534 m
3
/rok 

Prŧměrný roční nátok dešťové vody ze střech do kanalizace:  

 Skutečná plocha        1619,8 m
2
  

 Odtokový součinitel        0,9 

 Redukovaná plocha        1457,8 m
2
 

 Dlouhodobý sráţkový normál pro Brno     543 mm/rok 

 Roční mnoţství odváděných sráţkových vod ze střech  791 m
3
/rok 

Prŧměrný roční nátok dešťové vody ze zpev. ploch do kanalizace:  

 Skutečná plocha        2826,9 m
2
  

 Odtokový součinitel        0,6 

 Redukovaná plocha        1696,2  m
2
 

 Dlouhodobý sráţkový normál pro Brno     543 mm/rok 

 Roční mnoţství odváděných sráţkových vod ze zpevněných 920 m
3
/rok 

Energetická bilance v dokumentaci ke stavebnímu řízení 

 Třída energetické náročnosti budovy:    B 

Likvidace odpadu při uţívání hotových objektŧ bude probíhat v souladu s místním 

systémem komunálního odpadového hospodářství. Případné nebezpečné odpady musí 

likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 

j) základní předpoklady výstavby 

 předpokládané datum zahájení:  březen 2018 

 předpokládané datum dokončení: listopad 2019 

 předpokládaná doba výstavby: 20 měsícŧ 

k) orientační náklady stavby  71 250 000 Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavební objekty a zpevněné plochy na pozemku: 

 SO 01 Autosalon 

 SO 02 Autoservis 

 SO 03 Parkoviště a účelové komunikace na pozemku investora 

 SO 09 Plocha pro uloţení komunálního odpadu, s ocelovou konstrukcí  

 opláštěnou tahokovem, pro úschovu kontejnerŧ 

 SO 12 Oplocení a zídky z gabionŧ 

 SO 13 Dálkově ovládané zasouvací brány, pozinkované 

Připojení k technické infrastruktuře 

 SO 04 Vodovodní přípojka 

 SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

 SO 06 Přípojka pro nízké napětí 

 SO 07 Přípojka NTL plynovodu 

 SO 08 Dešťová kanalizace 

 SO 11 Odlučovač lehkých kapalin 

 SO 14 Přípojka horkovodu pro vytápění a ohřev TUV v objektech autosalonu 

 

 

 Prŧvodní zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., a to dle přílohy 6) v rozsahu pro 

provádění stavby. 

 

               

........................................................... 

V Brně,  leden 2017               vypracoval:  Bc. Tomáš Balúch 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

 Objekty budovy autosalonu jsou umístěny na nezastavěné parcele č. 1333/21, v 

katastrálním území Bohunice (Brno-město) s celkovou výměrou stavebního pozemku 

5860,0 m
2
. Pŧdorysně se jedná o obdelníkovou parcelu s rozměry 70x87 m se 

zaoblením v jihovýchodní části pozemku. Pozemek je určen dle územního plánu k 

zástavbě objekty pro veřejnou vybavenost. Pozemek se nachází v mírně svaţitém terénu 

(5,0 %), klesá od jihovýchodního rohu parcely směrem ke severozápadnímu. Pozemek 

je majetkem stavebníka 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

 Hydrogeologie, kvalita podzemní vody, geologie: 

 V zájmové oblasti se nachází hlinité a hlinitopísčité zeminy (F3), jedná se o 

zeminy propustné. Geologicky se parcela nachází na písčitém aţ jemnozrnném podloţí, 

v hojné míře se v podloţí nacházejí mořské sedimenty (vápnitý jíl, písek). Hladina 

podzemní vody leţí pod úrovní základŧ v dostatečné hloubce 5,5 m, nemusíme podnikat 

opatření proti podzemní vodě.  

 Radonové riziko: 

 Z radonového prŧzkumu vyplývá, ţe pozemek stavby se nachází v kategorii s 

„nízkým radonovým indexem“ a není třeba provádět opatření proti úniku radonu z 

podloţí. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

 Stavba je realizována na pozemku určeném k výstavbě objekty pro veřejnou 

vybavenost a v její lokalitě se nenachází ţádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či 

zvěř. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Parcela se nachází v rovinatém terénu v blízkosti dálničního přivaděče R23 u 

sjezdu na Nový Lískovec. V blízkém okolí stavby se nenachází ţádná z Brněnských řek, 

ani místních potokŧ. Parcela neleţí v záplavovém území brněnských řek, nenachází se 

ani na poddolovaném území. 

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

poměry v území, 

 Objekty autosalonu nevytváří svým provozem a charakteristikou ţádný 

negativní vliv na provoz a uţívání okolních staveb a pozemkŧ. 
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 Vlivem stavby se výrazně nezmění odtokové poměry v území, nebude bráněno 

přirozenému vsakování a nebude narušený přirozený odvod sráţkové vody. Sráţkové 

vody z parkovišť nacházejících se v okolí objektŧ budou zachyceny a zbaveny lehkých 

kapalných látek a olejŧ v odlučovači, umístěném při východním výjezdu ze servisního 

parkoviště. Dále budou sráţkové vody z parkovacích ploch za nádobou odlučovače 

spojeny s vodorovnou kanalizací dešťové vody z plochých střech a napojeny oddílnou 

dešťovou přípojkou na oddílnou stoku dešťové kanalizace. 

 V blízkém okolí stavby se nenachází ţádný otevřený vodní zdroj nebo vodní tok, 

který by mohl být provozem objektŧ autosalonu ovlivněn. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Před započetím výstavby bude provedena odkrývka svrchní ornice a skácení 

volně rostlých kosodřevin a niţších stromkŧ.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

 Parcela se nachází v blízkosti lesŧ Červeného kopce sahajících od Kamenné 

čtvrti k pisáreckému tunelu dálničního přivaděče R23. Svým rozsahem parcela do 

pozemkŧ určených k plnění funkce lesa nezasahuje, nedojde k záboru lesních ploch. 

Odkrytá pŧda/ornice zŧstane umístěna po dobu výstavby na deponii v blízkosti stavby 

na severozápadním rohu pozemku investora a po dokončení bude rozprostřena okolo 

hotových objektŧ. Část vytěţené neúrodné zeminy ze stavební jámy a jam pro 

základové patky bude pouţita na hrubé vyrovnání terénu parkoviště ve východní části 

pozemku a na zhutněný zásyp výkopŧ. Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou 

skládku. 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

 V rámci stavby budou provedeny přípojky inţenýrských sítí a to: 

 - elektro NN, 

 - přípojka vodovodu, 

 - přípojka dešťové oddílné kanalizace, 

 - přípojka splaškové kanalizace, 

 - přípojka nízkotlakého plynovodu 

 - přípojka horkovodu tepláren Brno 

 V místě vjezdŧ na pozemek, bude vytvořen nájezd z komunikace přes sníţený 

přejezdový práh chodníku na zpevněnou plochu parkoviště. Napojení sítí a vjezdy 

budou provedeny v souladu s poţadavky dotčených orgánŧ. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 Současně s výstavbou objektŧ autosalonu a připojení na technickou a dopravní 

infrastrukturu dojde k výstavbě zídky na hranici pozemku a přilehlé komunikace (ulice 

Netroufalky), dále pak zídky mezi parcelou investora a parcelou 1334/5 (vlastník 

IMPERA real, s.r.o.). Zídky tloušťky 500 mm budou vystavěn z kamenných gabionŧ. 

Podrobně viz příloha C.3 Koordinační situační výkres. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Stavba je navrţena jako objekty určené pro výstavní účely se souvisejícím 

prodejem a nabídkou vystavovaných modelŧ vozidel skupiny 1, v rámci podskupin O1 

(osobní vozidla) a O2 (lehká dodávková vozidla). Dále pak pro účely oprav a 

servisování vozidel zmíněných kategorií. Objekty  obsahují administrativní části, části 

určené jako zázemí pro zaměstnance, toalety pro návštěvníky, místnosti čekáren a 

odbavení s předávací místností. V objektu servisu jsou umístěny sklady pro náhradní 

díly a doplňky, pro pneumatiky, pro oleje a maziva a příruční dílna. Vytápění objektŧ a 

příprava TUV bude zajišťováno horkovodním výměníkem umístěným v technické 

místnosti objektu SO 02. V objektu SO 02 se dále nachází samostatně přístupná ruční 

automyčka. 

  Objekt SO 01 - Autosalon s dvěma nadzemními podlaţími dimenzován s 

předpokladem 11 stálých pozic pro zaměstnance. Objekt SO 02 má jedno nadzemní 

podlaţí a předpokladem je 10 pozic pro zaměstnání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

 Stavba svým rozsahem a provedením splňuje regulativ územního plánu města 

Brna. Záměrem budovy bude prodej a nabídka osobních a lehkých dodávkových 

vozidel, dále pak servis a údrţba. 

 V lokalitě je dle územního plánu navrţena otevřená urbanistická struktura s 

vícepodlaţními budovami určenými pro veřejnou vybavenost. 

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

řešení. 

 Prostorově a hmotově se jedná o soustavu kubických objektŧ halového typu, se 

třemi rovinami plochých střech s atikami ve výškách +9,150 m, +7,600 m a +4,850 m 

nad relativní 0,000 = 278,150 m n.m., B.p.v. Objekt SO 01 orientovaný do uličního 

parteru ulice Kamenice z převáţné většiny jiţní fasády opláštěn LOP. Celkové rozměry 

obou objektŧ dosahují hodnoty 41,0x46,0 m. 
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 Opláštění objektŧ bude provedeno ve dvou stavebních řešeních. Skelet objektu 

SO 01 bude obezděn z keramických tvarovek tl. 250 mm a zateplen tuhými deskami z 

minerální izolace s provětrávanou fasádou, s hliníkovým nosným roštem a pohledovými 

deskami z cementovláknitého probarveného materiálu. Dále bude na objektu SO 01 

pouţito zmíněného LOP s hliníkovou sloupku-paţdíkovou konstrukcí fasády. Objekt 

SO 02 bude opláštěn montovanými sandwichovými panely s jádrem PIR (IPN). Hlavní 

vstupní dveře do galerie objektu SO 01 hliníkové součástí dodávky LOP. Ostatní 

vstupní dveře na objektech autosalonu plastové s hliníkovým dekorem, okna plastová se 

zasklením trojskly, dekor hliník. Parapety a oplechování z ţárově pozinkovaného 

plechu. Soklová úprava dekorativní střednězrnnou omítkou Marmolit.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) provozní řešení, 

 1. Nadzemní podlaží - 1.NP - Autosalon 

 Hlavní vstupy přes zádveří do galerie objektu SO 01 jsou celkem tři, 

orientované: na západ, směrem k zákaznickému parkovišti; na jih k ulici Kamenice a na 

východ k ulici Netroufalky. Hlavní vstupy řešeny jako bezbariérové pro přístup osob se 

sníţenou schopností pohybu. Za zádveřími následuje místnost A101 - Galerie, slouţící 

pro prodej a výstavní účely. Místnost dále obsahuje prostory pro komunikaci se 

zákazníky, část vyhrazenou pro prodej a příjem vozŧ k opravám/servisování. V 1.NP 

podlaţí autosalonu jsou umístěny čekárny pro nové vozy a čekárna pro servis, dále 

pokladna s prodejem doplňkŧ, provozně spojená s hlavním skladem A109, recepce a 

kancelář manaţera pro prodej. Hlavní sklad A109 je komunikačně spojen s prostorem 

servisu v objektu SO 02 a v severozápadní části skladu se nacházejí dvoukřídlé dveře 

pro vstup do místnosti nočního naskladnění. Ve skladu A109 jsou umístěny vysoké 

policové regály (na výšku 6,5 m) s nosností 400 kg s regálovými zakladačemi. 

 Dále lze v 1.NP nalézt veřejnou  chodbu s přístupem zákazníkŧ k toaletám pro 

muţe, ţeny a bezbariérové toaletě. Objekt SO 01 ve své dispozici obsahuje místnosti 

skladu pro oleje a maziva a WC pro servis, obě zmíněné místnosti provozně náleţící 

1.NP objektu SO 02 - Autoservis.  

 Provozně je 1.NP objektu SO 01 spojeno s 1.NP objektu SO 02 třemi 

komunikacemi, v západní části přes místnosti pokladny a hlavního skladu A109, v části 

střední chodbou mezi skladem A109 a skladem olejŧ 113 a naposledy ve východní části 

veřejně přístupnou chodbou spojující galerii a čekárny s předávací místností 115, 

dispozičně náleţící objektu SO 02.  

 2. Nadzemní podlaží - 2.NP - Autosalon 

 Na hlavní víceramenné schodiště z galerie 1.NP navazuje ochoz s chodbami 

A214, A215. Levá část ochozu s chodbou A214 slouţí pro přístup ke kanceláři A212. 

Pravá část ochozu s chodbou A215 komunikačně spojuje zbylé místnosti 2.NP přístupné 

z hlavního schodiště. Jedná se o místnosti zázemí zaměstnancŧ autosalonu, mezi které 
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jmenovitě patří oddělené toalety pro dámský a pánský personál, samostatné šatny pro 

personál, denní místnost s kuchyňským koutem, digestoří a stolováním pro 8 

zaměstnancŧ, úklidová místnost.  V západní části 2.NP se nachází kanceláře pro ředitele 

a asistentku a zasedací místnost. 

 Místnost skladu A213 v 2.NP je stavebně od zbylých místností 2.NP oddělena a 

přístup je řešen samostatným schodištěm z 1.NP v místnosti A109 Sklad. V tomto 

prostoru se nacházejí regálové pořadače pro drobné náhradní díly a doplňky. 

 1. Nadzemní podlaží - 1.NP - Autoservis 

 Objekt SO 02 - Autoservis obsahuje  provozy servisního charakteru pro opravy a 

údrţbu silničních vozidel skupiny 1, v rozsahu podskupin O1 a O2. Celkem se v 

servisním úseku nachází 8 pracovních stání se zvedacími pístovými 

elektromechanickými dvousloupovými zvedáky bez přejezdu pro zvedání osobních, 

dodávkových a malých uţitkových vozŧ nepřesahujících hmotnost 4 200 kg. Mezi 

dvojicemi pracovních míst vyhrazeny prostory rozměru 1,4x7,4 m pro umístění 

technologického vybavení servisu, jmenovitě vyzouvačka/nazouvačka pneumatik, 

vyvaţovací stojan pro pneumatiky, příslušenství ke vzduchového kompresoru apod. 

Odstupy pracovního stáni navrţeny dle normy ČSN 73 6059. 

 Dále se v objektu servisu nachází zázemí zaměstnancŧ autoservisu a skladŧ, 

mezi které patří oddělené toalety pro dámský a pánský personál se samostatnými 

šatnami pro personál, samostatné sprchy pro personál, denní místnost s kuchyňským 

koutem, digestoří a stolováním pro 8 zaměstnancŧ, úklidová místnost. V jihozápadní 

části objektu je umístěna dvojice místností, konkrétně místnost nočního skladu s 

výstupem na 24 hodin přístupné zákaznické parkoviště a moţností nočního naskladnění 

materiálu a náhradních dílŧ. Druhou ze zmíněných místností je sklad pneumatik 

provozně spojený se servisem a nočním skladem.  

 Pojíţděné koridory uvnitř dispozice servisní části navrţeny v šířce komunikací 

6 m. Řazení a najíţdění na pracovní místa příčné. Vjezd orientován ze západní strany od 

oploceného parkoviště pro nové a servisované vozidla sekčními vraty se světlou výškou 

3 m. Výjezdy řešeny v severní části objektu vraty se světlou výškou 3 m a v 

jihovýchodní části objektu SO 02 dvojicí vrat světlé výšky 2,65 m, s komunikací 

vedoucí přes místnost 115 - Předávací místnost. 

 V objektu servisu je dále umístěna administrativní část s kanceláří servisu. Jiţně 

od místnosti kanceláře se nachází příruční dílna a technická místnost s výměníkem 

horkovodu, slouţícím pro přípravu TUV a zajišťující přípravu topné vody pro vytápění 

obou objektŧ. Samostatně přístupná ruční automyčka s vjezdem řešeným formou 

sekčních garáţových vrat světlé výšky 2,65 m s dveřmi výšky 2,20 m je umístěna v 

severovýchodní okrajové části objektu autoservisu. 

b) technologie výroby, 

  Není řešeno 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 První nadzemní podlaţí objektu SO 01, určené pro pohyb zákazníkŧ je řešeno 

dle poţadavkŧ vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. V místnosti A106 se nachází bezbariérová 

toaleta, splňující poţadavky zmíněné vyhlášky č.398/2009. Venkovní parkoviště pro 

zákazníky v jihozápadní části pozemku obsahuje dvě bezbariérová parkovací stání, 

umístěná v blízkosti vstupu do objektu SO 01. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Projekt budovy je vypracován v souladu se základními poţadavky na bezpečnost 

při jejím uţívání. Správa objektŧ vypracuje podrobný předpis o bezpečnosti uţívání, se 

kterým budou obeznámeni všichni uţivatelé objektŧ. S ohledem na provoz budovy 

nejsou předpokládány ţádné mimořádné zdroje ohroţení.  

 Přístup k technickým zařízením bude umoţněn pouze oprávněným pracovníkŧm. 

Únikové cesty budou označeny v souladu s příslušnými předpisy. Přístup na střechu 

bude mít pouze proškolená osoba s oprávněním práce ve výškách. Na střechách budou 

instalovány bezpečnostní bodové prvky pro úvazy jistících lan (pravidelná údrţba, 

odklízení sněhu při daných sněhových podmínkách, apod.). 

 Veškerá technická zařízení související s provozem a uţíváním objektu a 

vyţadující pravidelnou údrţbu budou pravidelně kontrolována revizními techniky s 

příslušným oprávněním. O provedených revizích budou vedeny záznamy v revizních 

knihách uloţených u správce objektu. 

 Otázka poţární bezpečnosti objektŧ je řešena v samostatné příloze. Stabilita a 

bezpečnost objektŧ je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby. 

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných znění 

českých norem a bezpečnostních předpisŧ, které budou v době uţívání objektu 

dodrţovány, jedná se zejména o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 Stavba je navrţena a bude provedena takovým zpŧsobem, aby při jejím uţívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zraněním 

výbuchem či vloupáním. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení, 

 Objekt autosalonu je navrţen částečně se dvěma nadzemními podlaţími, bez 

podsklepení. Objekt autoservisu je navrţen s jedním nadzemním podlaţím, bez 

podsklepení Stavba je realizována jako ţelezobetonový skelet halového typu. Skelet 

objektu SO 01 částečně obezděn z keramických tvárnic tloušťky 250 mm v modulech 

250 mm (mezimodul 125 mm). Západní, jiţní a východní část skeletu objektu SO 01 z 

převáţné většiny opláštěna LOP se sloupko-paţdíkovou hliníkovou konstrukcí a 

zasklením izolačními trojskly. Strop nad částí 1.NP objektu SO 01 ve formě 

bezprŧvlakové ţelezobetonové desky s tloušťkou v předběţném návrhu 200 mm. Skelet 

objektu SO 02 opláštěn montovanými sandwichovými panely KS tloušťky 120 mm s 

PIR (IPN) jádrem, kladenými ve vertikální poloze. 

 Zastřešení pomocí trojice plochých střech. Nosná konstrukce střech je ocelová s 

trapézovými plechy a minerální tepelnou izolací. Hydroizolace povlakové z mPVC, 

tloušťky 1,5 mm. 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

 Konstrukční systém sloupový, ţelezobetonový. Konkrétní popis konstrukcí a 

materiálŧ uţitých na objektech autosalonu viz. textová zpráva D - Technická zpráva. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

 Nosné konstrukce jsou navrţeny z běţně uţívaných a prověřených materiálŧ a 

dle standardních konstrukčních zvyklostí a empirických návrhŧ.  

 Statickými výpočty řešených stavebních konstrukcí bylo prokázáno, ţe stavba je 

navrţena tak, aby zatíţení na ni pŧsobící v prŧběhu výstavby a prŧběhu uţívání nemělo 

za následek: 

 1) zřícení stavby nebo její části, 

 2) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

 3) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení, dále instalovaného 

 vybavení v dŧsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

 d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný pŧvodní příčině. 

 Obecně lze konstatovat, ţe stavba splňuje poţadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu. Statické výpočty a posouzení plnostěnných a příhradových ocelových vazníkŧ, 

plnostěnných ocelových vaznic, ŢB sloupŧ a jejich dimenze jsou součástí specializace 

diplomové práce v příloze D.1.5. Při nepředvídaných okolnostech a zjištěných 

odlišnostech při provádění stavebních prací je vţdy nutná konzultace se statikem při 

zabezpečení stability a únosnosti veškerých nosných konstrukcí. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

 Vnitřní vodovod: 

 Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku DN 50 ve venkovní 

vodoměrné šachtě před objektem SO 01 dvěma samostatnými větvemi vnitřního 

vodovodu, zvlášť větví DN 32 pro přivedení pitné vody do objektu SO 01, zvlášť větví 

DN 32 pro přivedení pitné vody do objektu SO 02. Viz příloha situční výkres 

koordinační. Vodovodní přípojka musí být navrţena z jednoho druhu materiálu. U 

přípojek dimenze do DN63 upřednostňovat polyethylén, který musí splňovat minimální 

tlakovou třídu PN10. Vnitřní vodovod je dělen na rozvod studené pitné vody, teplé 

vody, cirkulace teplé vody. 

 Vnitřní kanalizace: 

 Vnitřní kanalizace musí zabezpečovat hospodárné a hygienicky nezávadné 

odvádění odpadních vod. Řeší samostatný odvod splaškových vod z objektu.  

 Vytápění: 

 V celém objektu bude navrţeno teplovodní vytápění soustavou nízkoteplotních 

sálavých panelŧ umístěných ve stropních podhledech.  

 Výměník pro přípojku horkovodu tepláren Brno pro ohřev TUV a vytápění 

otopných těles bude umístěn v objektu SO 02 v místnosti 117 - Technická místnost. 

Výměník tepla má spirálové vinutí z Cu trubek, které zajišťuje vysoký výkon výměníku 

při malých rozměrech. Pouţívá se pro veškerou přípravu topné vody, k předehřevu teplé 

uţitkové vody jako nabíječ tepla v kombinaci se stojatým zásobníkem TUV. 

 Rozvod plynu: 

 Přípojka NTL plynu, HUP a fakturační měření na objektu SO 02 při vstupu do 

místnosti 117. Následný rozvod odběrného plynového zařízení vedený do objektu 

přípojkou dle PD. 

 VZT jednotky 

 Větrání objektŧ SO 01 a SO 02 bude řešeno jako nucené, zajištěné 

vzduchotechnickou soustavou umístěnou na samonosné konstrukci nacházející se nad 

pláštěm niţší ze střech objektu SO 02. VZT jednotky budou celkově dvě, se ZZT. První 

z jednotek bude obstarávat výměnu vzduchu v servisním prostoru budovy a v 

prostorách skladŧ a příruční dílny. Druhá z jednotek bude slouţit pro nucené větrání se 

zpětným získáváním tepla v komunikačních, administrativních, hygienických a 

výstavních prostorách budovy. 
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 Zvedáky vozidel v servisním prostoru 

 V objektu autoservisu se nacházejí provozy servisního charakteru pro opravy a 

údrţbu silničních vozidel skupiny 1, v rozsahu podskupin O1 a O2. Celkem se v 

servisním úseku nachází 8 pracovních stání se zvedacími pístovými 

elektromechanickými dvousloupovými zvedáky bez přejezdu pro zvedání osobních, 

dodávkových a malých uţitkových vozŧ nepřesahujících hmotnost 4 200 kg. Výška 

zdvihu 2000 mm. Počet kusŧ 8. 

 Tlaková myčka 

 V místnosti 108 umístěna ruční automyčka s lineárním čerpadlem. Čerpadlo 

s dosahem 1450 ot/min, schopné vyvinout tlak a výkon vyšší neţ axiální čerpadla, 

konstruováno s poţadavkem na vysokou zátěţ během provozu. Standardně poháněno 

indukčním čtyřpólovým motorem s 1450 ot/min, chlazeno vodou. 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

 Stavební objekt je vybaven: 

 - Zdravotně technickými instalacemi 

 - Vytápěním 

 - Rozvodem NTL plynu 

 - Elektrorozvody včetně uzemnění 

 - Dvojice VZT jednotek se ZZT 

 - 8 ks zvedacích pístových elektromechanických dvousloupových zvedákŧ 

 - 2 ks vyzouvací/nazouvací automat pneumatik pro rozměr ráfku 13" aţ 22" 

 - 2 ks vyvaţovačky pneumatik 

 - Tlaková myčka s lineárním čerpadlem 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Vypracováno samostatně v příloze: D.1.3 Poţárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

 Stavba je navrţena v souladu s vyhláškou 148/2007Sb., o energetické náročnosti 

budov. Všechny stavební konstrukce a jejich styky jsou navrţeny takovým zpŧsobem, 

ţe ve všech jejich místech splňují minimálně takový tepelný odpor, ţe na jejich 

vnitřním povrchu nebude docházet ke kondenzaci vodní páry a vzniku plísní. Stavební 

konstrukce splňují poţadovaný i doporučený součinitel prostupu tepla UN,20. Navrţené 

konstrukce vyhovují poţadavkŧm na tepelnou ochranu stavby. 
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 Dle obálkové metody byla budova zatříděna do energetické náročnosti budovy 

jako: B (Úsporná). 

 Podrobně se tepelné technice a posouzení objektu věnuji v příloze E Stavebně 

fyzikální posouzení objektu. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií, 

 Není řešeno 

 

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

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 Větrání objektu uvaţováno jako nucené, pomocí soustavy VZT s intenzitou 

výměny vzduchu minimálně n = 0,5 (pokud není uvedeno jinak). 

 Vytápění objektu řešeno otopnými teplovodními nízkoteplotními psálavými 

panely ve stropních podhledech, umístěnými ve všech místnostech budovy. Zdroj pro 

přípravu topné vody umístěn v technické místnosti v objektu SO02, jedná se horkovodní 

výměník se zásobníkem pro ohřev TUV. 

 Osvětlení místností řešeno přirozeně i uměle. Rozměry oken jsou dodrţeny v 

doporučených plochách (min 1/10 k ploše podlahy osluňované místnosti). Při návrhu 

dodrţeny platné znění norem ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 

Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení.  

 Zásobování vodou řešeno napojením na veřejný vodovodní řád. Vodovodní 

přípojka provedena z HDPE 100 DN 50, z venkovní šachty rozbočena na dvě větve 

DN 32 zvlášť pro oba objekty.  

 Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními přípojkami do oddílné kanalizační 

stoky. Napojení řešeno potrubím z PVC KG DN 150. Na kanalizační přípojce na 

pozemku investora osazena plastová revizní šachta o prŧměru 400 mm.  

 Dešťová leţatá kanalizace pro odvodnění střech je spojena ve východní části 

pozemku za plastovým odlučovačem lehkých kapalin SO 11 s dešťovou kanalizací 

odvodnění zpevněných ploch a parkovišť na pozemku investora. Přečištěná dešťová 

voda, zbavená lehkých kapalin a olejŧ dále ústí kanalizační dešťovou přípojkou do 

oddílné dešťové kanalizace. Na zelených plochách pozemku není narušeno přirozeného 

vsakování sráţkové vody. 

 Stavba nemá negativní vliv na ţivotní prostředí. Vzhledem k typu vyuţití 

objektu se neuvaţuje s prováděním zvláštních protihlukových a jiných opatření. Při 

běţném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatíţení ţivotního prostředí. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Z radonového prŧzkumu vyplývá, ţe pozemek stavby se nachází v kategorii s 

„nízkým radonovým indexem“ a není třeba provádět opatření proti úniku radonu z 

podloţí. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 Pro danou lokalitu se nepoţadují zvláštní opatření před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 Objekt se nenachází v oblasti s výskytem zvýšené technické seizmicity, proto se 

při vypracování dokumentace neuvaţuje se seizmicitickou ochranou objektŧ. 

d) ochrana před hlukem, 

 Výplně otvorŧ navrţeny s poţadovanými zvukoizolačními vlastnostmi 

odpovídajícími hladině hluku od dopravy na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

Veškerá instalovaná technologická zařízení budou splňovat hygienické normy a 

nepřekročí stanovené limity hluku. 

e) protipovodňová opatření, 

 Lokalita neleţí v ţádném záplavovém území brněnských řek. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Kanalizace 

 Splaškové vody budou odvedeny oddílnou kanalizační přípojkou do oddílné 

splaškové kanalizace/stoky. Spojka oddílných leţatých dešťových kanalizací ze střech 

objektŧ a předčištěných dešťových vod z parkovišť okolo objektŧ ústí v severovýchodní 

části pozemku přípojkou do oddílné dešťové kanalizace/stoky. 

 Vodovod 

 Zásobování objektŧ pitnou vodou bude zajištěno nově vodovodní přípojkou ze 

stávajícího vodovodního řadu. 

 NN Elektrorozvody 

 Napojení na el. energii bude provedeno přípojkou elektro NN ze stávající 

elektrické sítě NN, umístěné v chodníku ulice Netroufalky. Jističové skříňky pro 

objekty SO 01 a SO 02 umístěny na objektu autosalonu v jeho severovýchodní části při 

výjezdu z předávací místnosti. 
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 NTL Plynovod 

 Napojení vnitřního NTL odběrného plynového zařízení vedené do HUP objektu 

přípojkou na stávající plynovodní řád Ø 50. NTL řád vedoucí v chodníku v ulici 

Netroufalky, ve správě společnosti RWE. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 Kanalizace 

 Přípojka splaškové kanalizace potrubím z PVC DN 150 a dešťové kanalizace 

potrubím za odlučovačem lehkých kapalin z PP 315. Na kanalizační přípojce osazena 

plastová revizní šachta o prŧměru 400 mm. 

 Vodovod 

 Vodovodní přípojka z HDPE 100 DN 50. 

 NN Elektrorozvody 

 Napojení na el. energii 3x32A. 

 NTL Plynovod 

 NTL instalace ( 1,8 - 2,2 kPa). 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení,  

 Stavba bude umístěna v blízkosti dvojice místních komunikací. Jedná se o místní 

komunikaci na parcele č. 1383/28 (ulice Kamenice), dvouproudová se středovým dělícím 

pásem, celkové šířky komunikace 15 metrŧ. Druhá komunikace, při východní hranici 

pozemku investora, se nachází na parcele 1334/1 (ulice Netroufalky), s šířkou vozovky 8 m. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Na pozemku investora se nacházejí celkem tři nekrytá venkovní parkoviště. 

 První parkoviště pro zákazníky, 24 hodin přístupné, se nachází v jihozápadní 

části pozemku a napojení na stávající dopravní infrastrukturu ulice Kamenice je řešeno 

pomocí sníţených nájezdových obrubníkŧ.  

 Druhé parkoviště pro personál, se nachází u objektu SO 02 v severovýchodní 

části pozemku a napojení na stávající dopravní infrastrukturu ulice Netroufalky je 

řešeno pomocí sníţených nájezdových obrubníkŧ.  

 Vnitřní oplocené parkoviště pro nové vozy a vozy servisu se nachází v 

severozápadní části pozemku a napojení na stávající dopravní infrastrukturu je 



-31- 

 

umoţněno trojicí posuvných ocelových bran orientovaných jiţně k veřejnému parkovišti 

a východně k parkovišti personálu.   

 Minimální šířky vnitřních komunikací na parkovištích 6 m, profil komunikací v 

minimálním příčném spádu 2,5 %. 

 U výjezdŧ na komunikace osazeny přejezdové betonové ţlaby a u zmíněných 

výjezdŧ na hranici pozemku investora s veřejným prostorem ve formě stávajících 

chodníkŧ osazen liniový dešťový přejezdový ţlab s litinovými mříţkami, odvodněný do 

odlučovače lehkých kapalin a olejŧ.  

c) doprava v klidu, 

 Parkování na veřejném parkovišti pro zákazníky v celkovém počtu 18 

parkovacích míst podskupiny O1, dvě parkovací místa pro bezbariérové stání. 

 Parkování na parkoviště pro personál v celkovém počtu 24 míst podskupiny O1. 

 Parkování na oploceném parkovišti pro potřeby odstavení nových a 

servisovaných vozŧ v počtu 34 míst pro pro vozidla podskupiny O1, 6 míst pro vozidla 

podskupiny O2. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

 Zpevněná plocha chodníkŧ před objekty SO 01 a SO 02 řešena zámkovou 

betonovou dlaţbou kladenou do štěrkového loţe. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 Terénní úpravy budou provedeny v rámci kompletace stavby. Pro hrubé terénní 

úpravy a zhutněný násyp výkopŧ bude pouţito vykopané zeminy ze stavební jámy, 

uloţené v jiţní části pozemku na deponii. Přebytečná zemina bude odvezena na 

příslušnou skládku. Skrývka ornice uloţená  na samostatné deponii, zvlášť od hluché 

zeminy, bude pouţita na finální úpravu terénu okolo budovy.  

b) použité vegetační prvky, 

 Volba vegetace a vegetačních prvkŧ bude ponechána na investorovi, popřípadě 

na zahradním architektovi. 

c) biotechnická opatření. 

 Pro daný projekt nejsou řešena. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Při běţném provozu objektŧ se nepředpokládá zvýšené zatíţení ţivotního 

prostředí. Běţný komunální odpad bude likvidován v kontejnerech umístěných dle 

projektové dokumentace při východním východu z objektu SO 02 na pozemku 

investora, následně bude odváţen v rámci centrálního svozu odpadŧ dané 

lokality/městské části. 

 Ovzduší (atmosféra): 

 Nebude znečištěno 

 Voda (hydrosféra): 

 Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání s vodou a vypouštění špinavých 

vod do kanalizace 

 Odpady: 

 Při provádění stavby bude odpad tříděn a likvidován dle druhu, tj odevzdáván k 

recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat osoba k 

likvidaci oprávněná. Zatřídění vzniklých odpadŧ bude probíhat dle vyhlášky 381/2001 

Sb., katalog odpadů. Jednorázové odpady od pŧvodce, které vzniknou stavební činností 

v době výstavby budou jako takové odvezeny na schválené skládky a za poplatek 

předány provozovateli skládky ke skladování a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech ve znění zákona č. 188/2004 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, vzpp. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

 Na parcele ani v jejím těsném okolí se nenachází ţádná chráněná rezervace 

fauny či flóry, ani ţádný památný strom, na které by bylo nutno během stavby dát 

mimořádný pozor. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 Pro danou lokalitu je vyloučen moţný negativní vliv na soustavu NATURA 

2000 dle návrhu zásad územního rozvoje. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

 Není vyţadováno 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 Na hranici městské části Bohunice se vyskytuje ochranné pásmo lesa. Řešený 

objekt ani parcela na níţ se objekt nachází do tohoto pásma nezasahují. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Poţadavky na plnění úkolŧ k ochraně obyvatelstva jsou splněny. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 Potřeby a spotřeby jednotlivých médií a hmot jsou uvedeny ve výkresové 

dokumentaci. 

 Pro potřeby stavby se uvaţuje zavedení prŧběţného reţimu zásobování 

materiály a hmotami včetně dodávek ucelených stavebních (technologických) částí a to 

ve snaze minimalizovat nároky na zábory pro manipulaci a skladování s materiály.  

 Zásobování bude spočívat v dovozu přesně určeného typu a mnoţství materiálu 

a hmot, případně pracovních prostředkŧ a pomŧcek do vytipované lokality a to vţdy jen 

pro daný ucelený pracovní krok výstavby. Toto opatření bude mít příznivý vliv na 

minimalizaci nárokŧ na zábory ploch pro zařízení staveniště a rovněţ se příznivě odrazí 

v otázce zatíţení ţivotního prostředí. 

b) odvodnění staveniště, 

 Odvodnění staveniště a jámy bude realizováno drenáţním systémem, který bude 

ústit do plastové revizní šachty a odtud přípojkou sveden do veřejné kanalizace  na ulici 

Kamenice. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Přístupová cesta na staveniště bude řešena přímo z přiléhající komunikace na 

ulici Netroufalky 

 Na začátku výstavby dojde k vybudování staveništní přípojky vody a 

staveništního rozvaděče napojeného na přípojku elektřiny. Vnitro-staveništní rozvody 

budou realizovány závěsnými kabely. Na tyto budou napojeny odběrová místa 

provozních zařízení staveniště. Místa odběru budou projednána při výstavbě se zástupci 

provozovatelŧ a správcŧ rozvodných sítí a se správcem stavby. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

 Pozemky v těsné blízkosti stavební parcely investora se nacházejí v katastrálním 

území Bohunice (Brno-město): 

 č. parcely:  vlastník:     druh pozemku: 

 1383/28  Statutární město Brno   místní komunikace 

 1334/1   Statutární město Brno   místní komunikace 

 1383/29  Statutární město Brno   místní komunikace 

 1334/5   IMPERA real, s.r.o.   ostatní plocha 

 

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

dřevin,  

 Před započetím výstavby bude provedeno skácení volně rostlých kosodřevin a 

stromkŧ na pozemku investora. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  

 Veškerá skrývka ornice, která proběhne na parcele, bude uchována na místě v 

připravené deponii a po ukončení hrubých stavebních prací rozprostřena kolem budovy. 

Nedojde tedy k odvozu či přísunu cenné ornice. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

 Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny 

č. 17 Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve 

velkoobjemových kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) skladovaných 

odpadŧ. Recyklovatelné odpady budou tříděny a skladovány odděleně, odvezeny do 

sběrných surovin nebo k recyklaci. Výkopek zeminy ze zemních prací bude opětovně 

pouţit na zához a zbylá zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Skrytá ornice 

bude pouţita zpět pro terénní a sadové úpravy.  

  Tab.1 - Druhy produkovaných odpadů při výstavbě: 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 B 

Plastové obaly    15 01 02 B 

Dřevěné obaly    15 01 03 A 

Textilní obaly 15 01 09 B 

Beton 17 01 01 A 

Cihly 17 01 02 A 

Dlaţdice, obklady 17 01 03 A 
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Dřevo 17 02 01 A 

Asfaltové směsi s dehtem 17 03 01 C,B 

Zbytky z PE izolací 17 04 01 B 

Ocel - ţelezo, potrubí   17 04 05 B 

Kabely     17 04 11 A,B 

Zbytky tepelných izolací 17 06 04 A 

Stavební materiál – sádra 17 08 02 A 

Směsné stavební materiály 17 09 04 A 

Způsob likvidace odpadů:   A – odvoz na skládku 

      B – třídění, oddělené skladování, recyklace 

      C – odvoz na skládku nebezpečných odpadŧ 

 

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

 V rámci stavby se předpokládá odvoz přebytečné zeminy z výkopu stavební 

jámy a rýh základových patek. Z hlediska odvozu/přísunu ornice se předpokládá 

neutrální bilance, všechna ornice se rozprostře okolo objektŧ k finálním terénním a 

sadovým úpravám na pozemku. Vytěţená zemina se bude skladovat na deponii na 

pozemku investora, část zeminy bude pouţito na hrubé terénní úpravy kolem budovy a 

zbytek bude odvezen na příslušnou skládku dle příslušných předpisŧ. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:  

 V rámci výstavby budou dodrţena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na 

úseku ochrany ţivotního prostředí. 

 Dále při provádění stavby bude pouţitá mechanizace v dobrém technickém 

stavu, aby neobtěţovala okolí nadměrným hlukem, na stavbě musí být dodrţovány 

časové limity pro provádění hlučných prací. Znečištěné automobily a ostatní 

mechanizace musí být před odjezdem ze stavby očištěny. Případně musí být prováděno 

čištění komunikací. Mechanizace bude odstavena na zpevněných plochách, doporučuje 

se pouţití okapových van. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění s 

dalšími příslušnými předpisy a nařízeními. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

 Neřeší se. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 Staveniště bude připojeno sjezdem na obsluţnou místní komunikaci na ulici 

Netroufalky. Výstavbou nebude nijak ovlivněna dopravní situace na hlavních tazích v 

okolí stavby objektŧ. Stroje a vozy před opuštěním staveniště budou řádně očištěny. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

 Neřeší se 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 předpokládané datum zahájení:  březen 2018 

 předpokládané datum dokončení: listopad 2019 

 předpokládaná doba výstavby: 20 měsícŧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Souhrnná technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., a to dle 

přílohy 6) v rozsahu pro provádění stavby. 

 

 

 

 

 

               

........................................................... 
V Brně,  leden 2017          vypracoval:  Bc. Tomáš Balúch 

  



-37- 

 

 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 
 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 

AUTOSALON 

AUTOSALON 

 
 

D  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S THESIS 

 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Tomáš Balúch 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 
 
 

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

BRNO 2017 
  



-38- 

 

D Technická zpráva 

Identifikační údaje 

 Stavba 

 Autosalon 

 Brno, Kamenice 755/1 / kat. území Bohunice, parcela č. 1333/21 

 Stavebník/investor 

 Epic Cars s.r.o.,  

 Jánská 449/12, 602 00 Brno-střed 

 Zpracovatel projektové dokumentace 

 Bc. Tomáš Balúch 

 Rájecká 92, Sloup, 679 13 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) dispoziční a provozní řešení, 

 Předmětem posouzení je novostavba Autosalonu, tvořeného dvojicí stavebních 

objektŧ. Objektem SO01 - Autosalon a provozně navazujícím SO02 - Autoservis.  

 Objekt SO01 se skládá ze dvou nadzemních podlaţí.  

 V prvním nadzemním podlaţí se nachází trojice hlavních vstupŧ se zádveřími 

orientovanými na západ směrem k zákaznickému parkovišti, na jih do uličního parteru 

ulice Kamenice a na východ směrem ke kruhovému objezdu a ulici Netroufalky. Na 

zádveří navazuje místnost A101 - Galerie se světlou výškou 7,0 m. Dále jsou v 1.NP 

situovány místnosti čekáren pro servis vozŧ a prodej vozŧ nových, pokladna s prodejem 

doplňkŧ, hlavní sklad, WC pro zákazníky, bezbariérové WC, úklidová místnost a 

kancelář manaţera prodeje. Do hmoty objektu SO 01 1.NP je dále umístěn sklad obalŧ a 

olejŧ a WC pro servis, provozně náleţící dispozici objektu SO 02 - Autoservisu. Ve 

2.NP je umístěno zázemí pro zaměstnance autosalonu obsahující šatny, WC pro muţe a 

ţeny, denní místnost s kuchyňskou linkou a sezením pro 8 osob, úklidová místnost. 

Dále lze ve 2.NP nalézt kanceláře ředitele, asistentky, leasingovou kancelář a zasedací 

místnost.  

 Místnost hlavního skladu je částečně dvoupodlaţní s uţitnou plochou v 1.NP 

108,54 m2 a 59,75 m2 v 2.NP. V  části skladu se světlou výškou 7,0 m budou umístěny 

regály s vysokou nosností a vyuţito regálových zakladačŧ. 
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 Objekt SO02 je jednopodlaţní, provozně je spojen s Autosalonem. Dispozičně 

obsahuje místnosti servisu s 8 dílenskými pracovišti pro servis vozŧ podskupin O1 a 

O2, příruční dílnu, technickou místnost, sklad pneumatik a místnost nočního příjmu 

orientovanou k zákaznickému parkovišti s moţností nočního naskladnění. Dále 

místnosti kanceláře servisu, denní místnost s kuchyňskou linkou a stolováním pro 8 

zaměstnancŧ, hygienické zázemí pro zaměstnance s WC, sprchami a šatnami, úklidovou 

místnost, předávací místnost provozně spojenou s autosalonem a samostatně přístupnou 

místnost ruční automyčky, orientovanou v severní části objektu. 

b) výtvarné a materiálové řešení, 

 Opláštění budovy objektu SO01 z uliční části LOP se sloupko-paţdíkovou 

hliníkovou konstrukcí a zasklením trojskly. Výplně neprŧsvitných částí LOP 

konstrukčními deskami Phonotherm s lesklým povrchem v odstínu RAL 7030. Zděná 

část obvodového pláště je vyzděna z keramických tvárnic tloušťky 250 mm, s uţitím 

provětrávané fasády, zateplena minerální izolací tloušťky 200 mm a obklady z 

probarvených vláknocementových desek Cembonit. Odstíny desek ze vzorníku výrobce 

bíla S212, černá T111. Barevné schéma viz výkres D.1.1.6 - Pohledy. 

 Objekt SO02 opláštěn sandwichovými panely KS tloušťky 120 mm s PIR 

jádrem, kladenými ve svislé poloze (vertikálně). Odstín RAL 9017. 

 Sokl pohledově z dekorativní fasády Weber.Pas Marmolit, střednězrnný. Odstín 

dle volby investora. 

 Uvnitř objektu provedeny strojní jednovrstvé omítky. Výmalba v odstínu polární 

bíla, pokud není uvedeno jinak. Povrchy ŢB sloupŧ s přiznaným povrchem betonu, 

ošetřeny bezprašným impregnačním prostředkem. Podhledy stropŧ v 1.NP a střešní 

konstrukce v 1.NP/2.NP provedeny z SDK desek v tloušťkách a rozměrech uvedených 

viz výkresy části D.1.1. Povrchová úprava tmelením a přebroušení, vymalováno v 

odstínu polární bílá. 

 Střešní pláště z povlakové hydroizolace folií z mPVC tloušťky 1,5 mm. Odstín 

folie šedá základní.  

 Výplně okenních otvorŧ plastovými okny se systémem šesti komor, zasklení 

trojsklem s Ug = 0,5 W/m
2
K; izolační rámeček Swisspacer N, hodnota Uf  = 0,88 

W/m
2
K; ψg = 0,033 W/mK, v hliníkovém dekoru - podrobně viz výpis oken. 

 Dveře hlavní dvoukřídlé vchodové do autosalonu hliníkové, s trojitým 

zasklením, Ug = 0,5 W/m
2
K; izolační rámeček Swisspacer n,  Uf  = 0,80 W/m

2
K, 

součást dodávky hliníkového LOP. Ostatní vchodové dveře plastové, šestikomorové, se  

zasklením izolačním trojsklem s Ug = 0,5 W/m
2
K; Uf = 0,92 W/m

2
K, v hliníkovém 

dekoru. Vrata sekční halová, povrchová imitace matný hliník - podrobně viz výpis 

dveří. 
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 Venkovní oplechování z ţárově zinkovaných plechŧ s povrchovou úpravou v 

odstínu RAL 7030.  

 Okapový kačírek šířky 500 mm okolo objektu SO 02 z vymývaného říčního 

kameniva frakce 32/64 mm. Zpevněné plochy před vstupem do objektu SO 01, resp.  

SO 02 vydláţděny ze zámkové betonové dlaţby tloušťky 50 mm. Pojíţděné parkovací 

stání parkovišť na pozemku investora ze zámkové betonové dlaţby tloušťky 80 mm.   

c) bezbariérové užívání stavby, 

 Navrţené řešení je v souladu s poţadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích na výstavbu. První nadzemní podlaţí objektu SO 01, určené 

pro pohyb zákazníkŧ je řešeno dle poţadavkŧ vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. V místnosti 

A106 se nachází bazbariérová toaleta, splňující poţadavky zmíněné vyhlášky 

č.398/2009 Sb. pro uţívání osobami se sníţenou schopností pohybu. Venkovní 

parkoviště pro zákazníky v jihozápadní části pozemku obsahuje dvě bezbariérová 

parkovací stání, umístěná v blízkosti vstupu do objektu SO 01. 

d) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace  

 Všechny navrţené skladby konstrukcí vyhovují poţadavkŧm vyplývajícím z 

normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov a ČSN 73 0532 Akustika. Konkrétní popis 

a rozbor skladeb řešen viz příloha Výpis skladeb konstrukcí. Tepelné technice a 

akustice vnitřního prostředí a zásadám Denního osvětlení se podrobně věnuji v příloze 

Stavebně fyzikální posouzení objektu. Denní osvětlení a oslunění je v objektu 

dostačující a odpovídá poţadavkŧm ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken 

zaručuje dostatečnou světelnou pohodu. Provozy s malým či minimálním denním 

osvětlením budou přisvětlovány sdruţeným denním osvětlením. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) stavební řešení 

 Objekt autosalonu je navrţen částečně se dvěma nadzemními podlaţími, bez 

podsklepení. Objekt autoservisu je navrţen s jedním nadzemním podlaţím, bez 

podsklepení Stavba je realizována jako ţelezobetonový skelet halového typu. Skelet 

objektu SO 01 částečně obezděn z keramických tvárnic tloušťky 250 mm v modulech 

250 mm (mezimodul 125 mm). Západní, jiţní a východní část skeletu objektu SO 01 z 

převáţné většiny opláštěna LOP se sloupko-paţdíkovou hliníkovou konstrukcí a 

zasklením izolačními trojskly. Strop nad částí 1.NP objektu SO 01 ve formě 

bezprŧvlakové ţelezobetonové desky s tloušťkou v předběţném návrhu 200 mm. Skelet 

objektu SO 02 opláštěn montovanými sandwichovými panely KS tloušťky 120 mm s 

PIR (IPN) jádrem, kladenými ve vertikální poloze. 
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 Zastřešení pomocí trojice plochých střech. Nosná konstrukce střech je ocelová s 

trapézovými plechy a minerální tepelnou izolací. Hydroizolace povlakové z mPVC, 

tloušťky 1,5 mm. 

 b) popis navrženého konstrukčního systému stavby, 

 Konstrukční systém skeletový s ţelezobetonovými sloupy a bezprŧvlakovým 

řešením ŢB stropní desky nad 1.NP v objektu SO01 (bodově podepřená deska). Sloupy 

zakládány na ŢB montovaných kalichových patkách. Zaloţení 

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky, 

 Pro stavbu budou pouţity na našem trhu běţně dostupné materiály a prvky, které 

odpovídají současným technickým normám.   

 Zemní práce: 

 Zemní práce budou provedeny v několika etapách. V první etapě bude pozemek 

vyčištěn a provede se skrývka ornice o tloušťce 250 mm. Bude zajištěno vyměření 

polohové a výškové a následně dojde k provedení výkopŧ a svahování pomocí strojní 

mechanizace. Budou provedeny výkopy pro základovou samonosnou desku a vrstvy 

pod deskou se nacházející do hloubky -0,840. Jámy pro kalichové patky budou 

prováděny jednotlivě. Bezprostředně před betonováním se výkopy upraví a začistí, 

základová spára se nechá převzít geologem a projektantem. Zemina v hloubce 0,80 aţ 

2,50 m pod úrovní PT zatříděna jako hlína písčitá F3 (MS), s úhlem vnitřního tření 

ϕef = 35° a únosností Rdt = 250 kPa. 

 Základy: 

 Zaloţení stavby je řešeno kombinací základové samonosné ţelezobetonové 

desky a ţelezobetonových montovaných kalichových patek. Základová deska z betonu 

třídy C25/30 XC2, vyztuţena ocelí B500B dle návrhu statikem. Tloušťka základové 

desky navrţena 200 mm. Mezi objekty SO 01 a SO 02 bude provedena dilatační spára 

tloušťky 20 mm, vyplněna deskami z XPS tloušťky 20 mm.  

 ŢB kalichové patky objektu SO 01 zaloţeny v hloubce -1,740 m na vrstvu 

podkladního betonu třídy C16/20 XC2, v tloušťce vrstvy 100 mm. ŢB kalichové patky 

objektu SO 02 zaloţeny v hloubce -1,640 m na vrstvu podkladního betonu třídy C16/20 

XC2, v tloušťce vrstvy 100 mm. Přesné rozměry montovaných patek viz PD, navrţeny 

na minimální stupeň vyztuţení, se smykovou výztuţí proti probodnutí patky, ocelí 

B500B dle statického návrhu. Beton ŢB patek C25/30 XC2 s třídou konzistence S2. 

Vnitřní sklon stěn kalicha 1:20 se zdrsněným povrchem.  
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 V objektu SO 02 Autoservis budou na základové desce po obvodu vybetonovány 

ŢB parapety, které se základovou deskou staticky nespolupŧsobí. Od základové desky 

budou odděleny vrstvou HI z mPVC tl. 1,5 mm. Parapety budou provázány výztuţí s 

ŢB sloupy SL3 a staticky spolupŧsobit - svislá pracovní spára mezi sloupy a kraji ŢB 

parapetŧ. Beton na parapety pouţit třídy C25/30 XC2 s konzistencí S2, vyztuţeno ocelí 

B500B dle návrhu statikem. 

 Svislé nosné konstrukce a příčky: 

 Konstrukčně objekt řešen jako skelet s ŢB sloupy z betonu C25/30 XC1, s 

výztuţí B500B dle statického návrhu. V objektu SO 01 sloupy pŧdorysných rozměrŧ 

250x250, 250x500 a 500x500 mm. V objektu SO 02 sloupy v rozměrech 300x300 mm. 

 Ke zdění nadzemních podlaţí pouţity keramické kusové bloky tloušťky 240 mm 

a 115 mm. Obvodové stěny z nosných keramických tvárnic tl. 250 mm na maltu pro 

tenké spáry. Zděné obvodové stěny objektu SO 01 zatepleny nekontaktním systémem 

deskami z MW tloušťky 200 mm. Provětrávaná fasáda zavěšena na nosném hliníkovém 

roštu se systémovými hliníkovými kotvami SPIDI v délkách 240 a 540 mm. Vzduchová 

vrstva provětrávané fasády v minimální tloušťce 40 mm. Opláštění zajištěno 

cementovláknitými deskami Cembonit v tl. 6 mm. 

 Část fasády objektu SO 01 řešena jako LOP do výšky +6,325 m z hliníkové 

sloupko-paţdíkové fasády. Skelet objektu SO 02 opláštěn montovanými 

sandwichovými panely KS tloušťky 120 mm.  

 Nenosné příčky v 1.NP ukončeny ve výšce +3,150 m ztuţujícím ŢB věncem (ve 

všech příčkách 1.NP věnec ve výškové úrovni +2,900 aţ +3,150 m, beton C25/30 XC1, 

ocel výztuţ B500B, vyztuţeno dle návrhu statika). Stěny mezi servisem a zázemím 

objektu SO 02 vyzděny do výšky +3,650 m a ukončeny ŢB věncem v úrovni +3,650 aţ 

+3,900 m. Stěny mezi servisem a místnostmi skladu pneumatik a nočního příjmu 

vyzděny do výšky +3,900 m a ukončeny ŢB věncem v úrovni +3,900 aţ +4,150 m. 

Nenosné příčky v 2.NP ukončeny ve výšce +7,200 m ztuţujícím ŢB věncem (věnec v 

úrovni +6,950 aţ +7,200 m). Věnce v 1.NP ukončeny ve výšce maximálně 20 mm pod 

stropní ŢB deskou a spára pruţně vyplněna nízkoexpanzní PUR pěnou. 

 Stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce nad částí 1.NP objektu SO 01 je navrţena jako monolitická 

bezprŧvlaková stropní deska se zvýšeným stupněm vyztuţení v oblasti bodových 

podpor sloupy SL1 250x250 mm. Tloušťka stropní desky celkem 200 mm. Deska z 

betonu C25/30 XC1, konzistence S3 s výztuţí ocelí B500B dle návrhu a posouzení 

statikem. Maximální velikost kameniva 8 mm. Prostupy deskou dle zákresu v PD. 
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Konstrukce schodišť: 

 Hlavní schodiště ve výstavním prostoru spojující 1.NP a 2.NP navrţeno jako 

ţelezobetonové víceramenné monolitické, s mezipodestou z ŢB, šířka nástupního 

schodišťového ramene 2000 mm, šířka dvojice výstupních schodišťových ramen 1750 

mm. Výška stupně 172,7 mm, délka stupně 280 mm, počet stupňŧ v nástupním rameni 

10, ve výstupních ramenech 12 stupňŧ. Mezipodesta rozměru 2000x1750 mm uloţena 

do pruţně oddilatovaných kapes rozměru 750x200x250 mm v nosné stěně mezi galerií a 

hlavním skladem. Materiál beton C25/30 XC1 s výztuţí ocelí B500B dle návrhu statika. 

Základ pro nástupní rameno tvořen samonosnou základovou deskou tloušťky 200 mm s 

lokálně zhuštěnou výztuţí. 

 Schodiště v místnosti A109 Sklad spojující 1.NP a 2.NP skladu navrţeno jako 

ţelezobetonové jednoramenné monolitické, s mezipodestou, z ŢB, šířka schodišťového 

ramene 1100 mm. Výška stupně 172,7 mm, délka stupně 280 mm, počet stupňŧ v 

nástupním rameni 11, ve výstupním rameni 11 stupňŧ. Mezipodesta rozměru délky 910 

mm a šířky 1100 shodné s šířkou ramen. Materiál beton C25/30 XC1 s výztuţí ocelí 

B500B dle návrhu statika. Základ schodiště tvořen samonosnou základovou deskou 

tloušťky 200 mm s lokálně zhuštěnou výztuţí.   

 Konstrukce zastřešení: 

 Zastřešení v podobě trojice plochých střech s výškami atik +9,150 m nad 

objektem SO 01; výškou atiky +7,600 m nad částí servisu objektu SO 02 a výškou atiky 

+4,850 m nad zázemím zaměstnancŧ objektu SO 02. Nosná konstrukce střech ocelová. 

Vazníky pouţity plnostěnné za tepla válcované v prŧřezu IPE, nad objektem SO 01 a 

niţší částí objektu SO 02. Nad servisní částí objektu SO 02 uţito ocelových 

příhradových trubkových vazníkŧ pro rozpětí 20,7 m. Na vazníky v daných 

vzdálenostech umístěny plnostěnné vaznice IPE200 zajištěny proti ztrátě stability 

klopením prošrubováním s krycími trapézovými plechy v kaţdé dolní vlně. Trapézové 

plechy vyplněny čedičovou vlnou a přelepeny parotěsnou vrstvou z asfaltového SBS 

modifikovaného pásu tloušťky 4 mm opatřeného samolepící nálepkou. Tepelná izolace 

na trapézovém plechu z minerální vlny ve dvou vrstvách, vzájemně převázaných. Dolní 

desky z MW v tloušťce 200 mm z vlny s pevností při 10% deformaci 50 kPa. Horní 

desky z MW v tloušťce 80 mm z minerální vlny s pevností při 10% deformaci 70 kPa. 

 Výpis ocelových prvkŧ konstrukce zastřešení objektu SO 01 - autosalon: 

 - vazníky plnostěnné válcované IPE360, rozpětí 7250 mm, 5000 mm 

 - vaznice plnostěnné válcované IPE200, rozpětí 5750 mm, 

 Výpis ocelových prvkŧ konstrukce zastřešení objektu SO 02 - autoservis/zázemí: 

 - vazníky plnostěnné válcované IPE400, rozpětí 9500 mm, 

 - vaznice plnostěnné válcované IPE200, rozpětí 5500 mm, 
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 Výpis ocelových prvkŧ konstrukce zastřešení objektu SO 02 - hala servisu: 

 - vazníky trubkové příhradové s rozpětím 20700 mm, výška vazníku v 

 hřebeni 2525 mm, dimenze pásŧ, svislic a diagonál viz D.1.5 - návrh a statické 

 posouzení ocelové kce zastřešení 

 - vaznice plnostěnné válcované IPE200, rozpětí 5500 mm, uloţeny na horních 

 pasech trubkového vazníku ve vzdálenosti  styčníkŧ horních pasŧ 3500 mm. 

 Střešní plášť: 

 Střešní pláště z povlakové hydroizolace folií z mPVC, tloušťky 1,5 mm. Fólie 

mechanicky kotveny k nosným trapézovým plechŧm skrz skladby tepelné izolace 

střech. Ke kotvení pouţity polaymidové teleskopické talířové podloţky HTK v délkách 

50 aţ 275 mm a samovrtných šroubŧ TKR 4,8x110 aţ 4,8x240 mm. V detailech rohŧ, 

nároţí, koutŧ a pod oplechování atik pouţito mechanicky kotvených poplastovaných 

kovových lišt s horkovzdušně navařenou střešní folií. HI folie s přesahy min. 100 mm, 

svary folíí z mPVC v detailech a přesazích šířky min. 30 mm. Atiky oplechovány 

ţárově pozinkovanými plechy ve spádu 6 % směrem dovnitř dispozice.  

 Spád ploché střechy nad servisní plochou objektu SO 02 vytvořen geometrií 

horních pasŧ příhradových nosníku ve sklonu 5 %. Spády ostatních plochých střech 

vytvořeny pomocí spádových desek se sklonem 3 % a rozháněcích klínŧ s dvojsměrným 

spádem 2/8 %. Výlez na střechy pro pověřený pohyb osob po střešním plášti realizován 

trojicí příčlových ocelových ţebříkŧ s ochrannými koši. 

 Výplně otvorů: 

 Výplně okenních otvorŧ plastovými okny se systémem šesti komor, zasklení 

trojsklem s Ug = 0,5 W/m
2
K; izolační rámeček Swisspacer n, hodnata Uf  = 0,88 

W/m
2
K; ψg = 0,033 W/mK. Vnitřní parapety z MDF s lesklým povrchem, součástí 

dodávky oken od výrobce. 

 Dveře hlavní dvoukřídlé vchodové do autosalonu hliníkové, s trojitým 

zasklením, Ug = 0,5 W/m
2
K; izolační rámeček Swisspacer n,  Uf  = 0,80 W/m

2
K, 

součást dodávky hliníkového LOP. Ostatní vchodové dveře plastové, šestikomorové, se  

zasklením izolačním trojsklem s Ug = 0,5 W/m
2
K; Uf = 0,92 W/m

2
K.  

 Vrata sekční halová s elektrickým pohonem, povrchová imitace matný hliník - 

podrobně viz výpis dveří. 

 Omítky: 

 Pohledová omítka soklu s finální úpravou povrchovou vrstvou omítky 

Weber.Pas Marmolit tl. 5 mm, střednězrnné. 

 Vnitřní omítky stěn budou provedeny jednovrstvou strojně nanášenou omítkou v  

tloušťce vrstvy 15 mm. Podhledy z SDK desek rozměru 2000x1250 přetmeleny tmelem 

na SDK a přebroušeny. Detaily a kouty vyztuţeny flexi rohovou skelnou páskou. 
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 Obklady: 

 Vnitřní keramické obklady provedeny z obkladaček v odstínu a dekoru dle 

výběru investora, a to v místnostech:  

102 Denní místnost a A203 Denní místnost  

 - výšky 600 mm, spodní úroveň ve výšce +0,900 m nad podlahou;  

103 Hygiena ţeny, 105 WC Muţi, 106 Sprchy muţi, 114 WC Servis, A105 WC Muţi, 

A106 WC Bezbariérové, A107 WC Ţeny, A208 WC Muţi Personál, A209 WC Ţeny 

Personál 

 - do výšky +1,800 m;  

107 Úklidová místnost, A108 Úklidová místnost, A211 Úklidová místnost  

 - do výšky +1,500 m; 

108 Ruční myčka 

 - do výšky +2,500 m; 

 Podlahy: 

 Podlahy řešeny jako těţké plovoucí, s tepelnou izolací z desek XPS λ*=0,040 

W/mK, reakce na oheň E, s dráţkou na sraz, umístěných pod základovou samonosnou 

deskou z ŢB. Izolace plovoucích podlah na stropní konstrukci 1.NP z kročejové 

minerální plsti z kamenných vláken s deklarovaným sníţením hladiny akustického tlaku 

kročejového hluku -26 dB. Zlepšení kročejové neprŧzvučnosti je podmíněno pouţitím 

podlahových páskŧ Isover N/PP v tloušťce 20 mm, pro oddělení plovoucí podlahy od 

svislých konstrukcí. Nášlapné vrstvy dle specifikace/druhu jednotlivých místností 

(konkrétně viz příloha Výpis skladeb konstrukcí). Styk dvou rozdílných nášlapných 

vrstev bude překryt podlahovou lištou. 

 Skladba podlah v místnostech s vlhkým provozem (sprchy, myčka, WC, 

úklidové místnosti) doplněna o hydroizolační stěrku, provedenou celoplošně a 

vytaţenou 300 mm nad úroveň nášlapných vrstev. 

 Nášlapná vrstva/úprava ŽB schodišť: 

 ŢB schodiště navrţeno s distancí pro úpravu nášlapnou vrstvou tloušťky 30 mm 

ve skladbě s keramickou zátěţovou dlaţbou a lepidlem pod dlaţbu. 

 Hydroizolace spodní stavby: 

 Hydroizolaci horizontálních konstrukcí proti zemní vlhkosti, hydrofyzikálně 

namáhaných dle typu A mŧţe tvořit štěrková vrstva přerušující kapilaritu (zdroj  

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - základní ustanovení 11/2000). 

 Prostupu vlhkosti ke konstrukci samonosné základové desky bude bráněno 

drenáţní vrstvou umístěnou pod základovou deskou, celková výška drenáţní vrstvy je 

rovna 300 mm. První vrstva drceného kameniva, uloţená na začištěnou základovou 
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spáru v relativní výšce -0,840 m, bude tvořena kamenivem frakce 16/32 mm. Následuje 

vrstva tloušťky 100 mm z drcenného kameniva frakce 8/16 mm a vrstva tloušťky 

100 mm z drcenného kameniva frakce 4/8 mm. Všechny tři vrstvy drcenného kameniva 

budou strojně hutněny po vrstvách 100 mm na únosnost 250 kPa. 

 Na základové desce je umístěna jedna vrstva hydroizolační folie z mPVC v 

tloušťce 1,5 mm, chráněná geotextílií. Zajišťuje dodatečnou hydroizolaci desky podlahy 

v 1.NP, provedené z drátkobetonu třídy C30/37 XA1 XM1. V objektu SO 02 vrstva 

mPVC HI přerušuje styk ŢB parapetŧ se základovou deskou a dále je v exteriéru 

vytaţena po svislých konstrukcích do výšky 300 mm nad UT.  

 Podloţí vykazuje nízkou propustnost radonu, zatříděnou v kategorii s „nízkým 

radonovým indexem“. Kvalitní provedení hydroizolace z mPVC a provedení jejích 

spojŧ, s dŧrazem na kvalitu v místech prostupŧ, zajistí dostatečnou ochranu proti 

radonovému riziku. 

 Jako separační folie mezi vrstvami tepelné izolace a základové desky uţito PE 

folie tloušťky 0,2 mm. 

 Tepelné izolace 

 Tepelná izolace základové desky formou trojice desek XPS 3035 tlouštěk 3x80 

mm, XPS s λ*=0,040 W/mK, s reakcí na oheň E, s úpravou desek dráţkou na sraz. 

Vrstvy desek převázány. Společně s tepelněizolační funkcí částečně přebírá funkci 

hydroizolace v třídě namáhání A.  

 U zděného obvodového pláště uţito zateplení z polotuhých těţkých desek z 

kamenné vlny (minerální plsti) v celém objemu hydrofobizovaných, s reakcí na oheň 

A1, faktor difuzního odporu µ = 1, měrná tepelná kapacita cp = 840 J/kgK, λD = 0,035 

W/mK. Tloušťka minerálních desek s ohledem na tepelné vazby bodovými kotvami 

SPIDI, nosného roštu provětrávané fasády, zvolena 200 mm. 

 Zateplení soklu/okraje základové desky řešeno pomocí kontaktního zateplení s 

TI deskami EPS Perimetr. Desky reakce na oheň E, faktor difuzního odporu µ = 40, 

dlouhodobá nasákavost při ponoření 3 %, λD = 0,034 W/mK. Tloušťka desek EPS 

Perimetr 160 mm na objektu SO 01 a 120 mm na objektu SO 02.  

 Obvodový plášť objektu SO 02 ze sandwichových montovaných dílcŧ s jádrem z 

materiálu PIR (IPN) se součinitelem prostupu tepla konstrukcí U = 0,187 W/m
2
K. 

Tloušťka panelŧ 120 mm. 

 Tepelná izolace na trapézovém plechu z minerální vlny ve dvou vrstvách, 

vzájemně převázaných. Dolní desky z MW v tloušťce 200 mm z vlny s pevností při 

10% deformaci 50 kPa. Horní desky z MW v tloušťce 80 mm z minerální vlny s 

pevností při 10% deformaci 70 kPa. Trapézové plechy vyplněny čedičovou vlnou. 

Spádové desky a rozháněcí klíny z kamenných vláken. 
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d) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce;  

 Hodnoty klimatických užitných zatížení užitých při statickém výpočtu nosných 

ocelových konstrukcí střech:  

 Sníh, sněhová oblast II, typ krajiny normální, sk(II)  = 1,0 kN/m
2
; s = 0,8 kN/m

2
 

 Vítr, větrná oblast II, kategorie terénu III, vb,0 = 25 m/s 

  vm = 16,96 m/s 

  qp(z) = 0,582 kN/m
2 

e) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů, 

 Na objektu RD je uţito tradičních postupŧ a prvkŧ, resp. vrstev skladeb na trhu 

volně dostupných. Neobvyklé konstrukce a technologie nejsou v projektu řešeny. 

f) zajištění stavební jámy, 

 Jáma bude svahována pod bezpečným sklonem svahu 2:1 (zatřídění zeminy v 

hloubce 0,8 m aţ 2,5 m jako písčitá hlína F3). Jámy na základové patky budou 

ponechány po výkopu jako svislé, nepaţené s následným litím vrstvy 100 mm prostého 

podkladního betonu pro uloţení montovaných kalichových prefa patek. 

g) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby, 

 Objekt je navrţen jako nepodsklepený, základové patky dosahují s rozdílem 

0,100 m stejné úrovně základové spáry. Nedochází k ovlivnění stability základu 

prohloubením sousedního. Stabilita vlastní ani sousedních konstrukcí není narušena. 

h) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,  

 Dŧraz dbán na provedení spojŧ a převazby fólií hydroizolací, s dŧrazem na 

kvalitu provedení v místech prostupŧ a detailŧ. Minimální podélný a příčný přesah HI 

folií z mPVC bude dodrţen 100 mm, s šířkou horkovzdušného svaru min. 30 mm.  

 U PE folií bude kontrolováno správné přelepování převazby difuzních folií a 

izolace prostupŧ polyetylenovou, nebo hliníkovou páskou.  

 Kari sítě ve stropních konstrukcích a betonových mazaninách budou převázány 

min. o 150 mm a stykování dovoleno maximálně třemi plotnami kari sítí v jednom 

místě překryvu/převazby. 
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 Technická zpráva byla vypracována dle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., a to dle přílohy 6) v rozsahu pro 

provádění stavby.. 

 

 

 

 

 

               

........................................................... 
V Brně,  leden 2017         vypracoval:  Bc. Tomáš Balúch 
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3  Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navrţení a zhotovení projektové dokumentace pro 

provádění novostavby Autosalonu, v Brně Bohunicích. Dokumentaci jsem prováděl dle 

vyhlášky 62/2013 Sb., upravující vyhlášku. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

v rozsahu přílohy 6) pro provádění stavby.  

 V projektu jsem se zabýval od prvotních studií a návrhŧ dispozic, výškového 

osazení a uspořádání stavby s ohledem na orientaci vŧči světovým stranám, volbu 

konstrukčního řešení a pouţitých materiálŧ aţ ke struktuře vnitřního provozu a vazbám 

jednotlivých funkčně provázaných místností.  

 Při kompletaci projektové dokumentace pro provádění stavby nedošlo k 

zásadním změnám oproti pŧvodnímu záměru. 

 Ve specializované části projektu jsem se zabýval podrobným návrhem a 

statickým posouzením ocelových nosných konstrukcí zastřešení objektŧ. Jako další 

zajímavý prvek návrhu bych zmínil samonosnou ţelezobetonovou základovou desku, 

zaloţenou na vrstvě zhutněného kameniva a tepelněizolačních desek z extrudovaného 

polystyrenu. 

 Při přípravě a tvorbě diplomové práce jsem vyuţil znalostí získaných v prŧběhu 

studia, dále jsem v hojné míře čerpal z projektŧ a příprav do předmětŧ, které jsem v 

předešlých letech absolvoval. 

 Práce obsahuje studie a dispoziční návrhy, přípravné a výpočtové práce, 

a dokumentaci pro provádění stavby odpovídající platným zákonŧm, normám a 

vyhláškám. Výsledný návrh budovy autosalonu odpovídá rozsahem a řešením zadání 

diplomové práce. 
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osvětlení prŧmyslových budov. 

ČSN 36 0020 (2007) Sdruţené osvětlení 

ČSN 73 4130 (03/2010), Schodiště a šikmé rampy – základní poţadavky 

ČSN 73 0810 (04/2009), Poţární bezpečnost staveb – společná ustanovení  

ČSN 73 0802 (05/2009), Poţární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty  
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5  Seznam použitých zkratek a symbolů 

NP  nadzemní podlaţí 

PP  podzemní podlaţí 

p.č.   parcelní číslo  

m
2
   metr čtvereční  

m
3
   metr krychlový  

ZPF   zemědělský pŧdní fond 

ŢB  ţelezobeton 

PB  prostý beton 

NN  nízké napětí  

TUV   teplá uţitková voda  

NTL  nízkotlaký plynovod  

HUP  hlavní uzávěr plynu 

HDPE   vysokohustotní polyetylen  

RŠ  revizní šachta 

VŠ  vodoměrná šachta 

ES  elektroměrová skříňka 

NDV  retenční nádrţ na dešťovou vodu 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

TI  tepelná izolace 

EPS   expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren 

MW  minerální vlna/plsť  

HI  hydroizolace 

PE  polyetylen  

PUR  polyuretan 

p.ú.  poţární úsek 

SPB   stupeň poţární bezpečnosti  

SDK   sádrokarton  

VC  vápenocementová omítka  

MVC  vápenocementová malta 

m n.m.  metry nad mořem 

Bpv  Balt po vyrovnání (výškový systém) 
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S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 

PB   polohový bod  

DN   jmenovitý vnitřní prŧměr potrubí  

tl.  tloušťka 

Sb.  sbírky 

U  součinitel prostupu tepla 

UN,rq  poţadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rc  doporučený součinitel prostupu tepla 

ČSN   česká technická norma 

kN  kilonewton 

q  nahodilé zatíţení 

g  stále zatíţení 

dB  decibel 

MV ČR ministerstvo vnitra České republiky 

MMR ČR  ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

vyhl.  vyhláška 

Σ  suma  

λ   součinitel tepelné vodivosti  

pv   výpočtové poţární zatíţení  

Rd   únosnost 

NÚC   nechráněná úniková cesta  

PHP   přenosný hasící přístroj  

ϴai   návrhová teplota interiéru  

ϴe   návrhová teplota exteriéru  

φi   vlhkost v interiéru  

fRsi   teplotní faktor  

HT   měrná ztráta prostupem tepla  

Uem   prŧměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rc   doporučený součinitel prostupu tepla  

Uem,rq   poţadovaný součinitel prostupu tepla  

bi   činitel teplotní redukce   
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6  Seznam příloh 

SLOŢKA  B - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

SEZNAM PŘÍLOH: 

    B.1 STUDIE 

 B.1.1 STUDIE 1.NP     M 1:150  6xA4 

 B.1.2 STUDIE 2.NP     M 1:150  6xA4 

 B.1.3 STUDIE ŘEZ B-B    M 1:150  2xA4 

 B.1.4 STUDIE POHLEDY    M 1:150  6xA4 

    B.2  PŘÍPRAVNÉ PRÁCE A VÝPOČTY 

 B.2.1 VÝPOČET ZÁKLADŦ A NÁVRH SLOUPŦ   7xA4 

 B.2.2 VÝPOČET SCHODIŠŤ      3xA4 

 

SLOŢKA  C - SITUAČNÍ VÝKRESY 

SEZNAM PŘÍLOH: 

 C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŦ  M 1:1000  6xA4 

 C.2 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES  M 1:250  8xA4 

 C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 1:250  8xA4 

 

SLOŢKA  D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

SEZNAM PŘÍLOH: 

    D.1.1.1 PŦDORYS 1.NP AUTOSALON  M 1:50   18xA4 

    D.1.1.2 PŦDORYS 2.NP AUTOSALON  M 1:50   18xA4 
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    D.1.1.6 POHLEDY     M 1:75   18xA4 

    D.1.1.7 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ     17xA4 

    D.1.1.8 VÝPIS PRVKŦ 

 D.1.1.8.1 VÝPIS DVEŘÍ      9xA4 

 D.1.1.8.2 VÝPIS OKEN      2xA4 

 D.1.1.8.3 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŦ    4xA4 

 D.1.1.8.4 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŦ   2xA4 

 D.1.1.8.5 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŦ   1xA4 

 D.1.1.8.6 VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŦ   4xA4 
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SLOŢKA  D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

SEZNAM PŘÍLOH: 

    D.1.2.1 VÝKRES ZÁKLADU AUTOSALONU  M 1:50  18xA4 
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  KONSTRUKCE 1.NP    M 1:50  12xA4 

    D.1.2.4 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY 

  AUTOSALONU     M 1:75  8xA4 

    D.1.2.5 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY 

  AUTOSERVISU     M 1:75  8xA4 

    D.1.2.6 DETAIL A      M 1:5  8xA4 

    D.1.2.7 DETAIL B      M 1:5  12xA4 

    D.1.2.8 DETAIL C      M 1:5  8xA4 

    D.1.2.9 DETAIL D      M 1:5  8xA4 
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SLOŢKA  D.1.3 - POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
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    D.1.3.4 PŦDORYS 2.NP PODLAŢÍ PBŘS   M 1:100 6xA4 

 

 

SLOŢKA  E - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

SEZNAM PŘÍLOH: 

    E  POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA  

  STAVEBNÍ FYZIKY      50xA4 

    E.A  PŘÍLOHY - VÝPOČTOVÉ PROTOKOLY    11xA4 

    E.B  PŘÍLOHY - DETAILY VE 2D TEPLOTNÍM POLI  19xA4 
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SLOŢKA  D.1.5 - STATICKÝ NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ 

OCELOVÉ KONSTRUKCE 

SEZNAM PŘÍLOH: 

    D.1.5.1 SCHÉMA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  
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    D.1.5.3 DETAIL ULOŢENÍ VAZNÍKU  

  NA ŢB SLOUP    M 1:5   2xA4 

    D.1.5.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA      3xA4 

 

    STATICKÝ VÝPOČET NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY  

    AUTOSALONU - TYPICKÝ VAZNÍK PŘÍHRADOVÝ   12xA4 
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