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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW Group, která se má 

nacházet v Brně, severovýchodně od centra města, v městské čtvrti Zábrdovice, na ulici Cejl 

a Zábrdovická, z druhé strany pak ohraničena komunikací na ulici Jana Svobody. Pozemek 

je Magistrátem města Brna veden jako Brownfield pod číslem 3402. Stavební pozemek má 

nepravidelný tvar o výměře cca 1,15 ha a je převážně orientován ve směru sever-jih. Z 

východní strany ho lemuje ochranný pás řeky Svitavy. Z Jižní strany je ohraničen 

komunikací po ulici Cejl, ze které je taky přístupný a ze severozápadní strany ho ukončuje 

ul. Jana Svobody. 

Pozemek se nachází v bývalé průmyslové zóně, okolní zástavbu tvoří objekty smíšené 

funkce. 

Budova autocentra je situována kolmo k jižní hranici pozemku. 

Příjezd k objektu je navržen z komunikace vedoucí z ulice Cejl s vyústěním komunikace až 

na ul. Jana Svobody. Urbanistické řešení počítá se samostatnými provozy showroomu a 

servisu. Pro obě části jsou navrženy samostatné parkovací plochy pro potřeby jednotlivých 

provozů.  

Objekt je navržen tak, aby vyhověl požadavkům provozu autocentra VW Group. Bude 

sloužit k prezentaci a prodeji vozů značek Volkswagen, Škoda, Audi a Seat s příslušným 

servisem a skladem náhradních dílů. 

KLÍČOVÁ SLOVA   

Autocentrum VW Group Brno, Brno, Zábrdovice, ul. Cejl, ul. Jana Svobody, autocentrum, 

piloty, hala, dvouplášťová fasáda, Kingspan, showroom, prodej, servis, administrativa,  

Škoda, Volkswagen, Audi, Seat 
 

ABSTRACT  

This Bachelor thesis deals with a new building of Carcenter VW Group located in Brno city, 

north-east ftom the inner city, in a city part Zábrdovice, on Cejl Street.  

The building site is recognized in cadastral list by the Brno City Council as Brownfield with 

the number 3402. It has a iregular shape with area of 1.15 hectares and it is oriented to the 

north-south direction. From the east it is bordered by a protective belt of the river Svitava. 

From the south is the site bordered by the Cejl street and from the western side is 

bordered by the Jana Svobody street. The land is located in an industrial zone, surrounding 

buildings are of mixed use. 

The building of carcenter is situated perpendicular to the southern boundary. 

The access into the area of the building is designed from the road on Cejl Street.  

Urban solution allows independent use of a showroom and a service warehouse. There are 

designated separate parking areas for the needs of individual operations 

of both parts.  

The building is designed to meet the requirements of the service carcenter VW Group. It 

will serve as a showcase and a selling point of cars of Volkswagen, Škoda, Audi and Seatvas 

well as a service and spare parts stock shop. 

KEYWORDS  



Carcenter VW Group Brno, Brno, Zábrdovice, Cejl street, Jana Svobody street, carcenter, 

piles, double skin facade, Kingspan 

showroom, sale, service, administration,  

Škoda, Volkswagen, Audi, Seat 

  



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  

Petra Neklapilová Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW. Brno, 2017. !!XX!! s., !!YY!! s. příl. 

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

Vedoucí práce Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D.  
  



 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje.  

V Brně dne 29. 11. 2017  

   Petra Neklapilová 
autor práce  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkuji oběma vedoucím mé bakalářské práce, Ing. Arch. Yvoně Geržové, Ph.D. za 

spolupráci, podporu a podmětné rady při práci na architektonické studii a Ing. arch. 

Jindřichu Sobotkovi, Ph.D. za vstřícnost a rady při konzultacích stavebně technického 

řešení. Děkuji i prof. Ing. Arch. Aloisovi Novému, Csc., za objektivní kritiku při zpracovávání 

studie projektu ve druhém ročníku v rámci ateliérových prací. 

V neposlední řadě bych chtěla poděkovat všem mým spolužákům za cennou kritiku, kterou 

do návrhu vnášeli. 

A především pak děkuji mé rodině a přátelům za podporu a trpělivost po celou dobu mého 

studia. 

Děkuji. 
 



  



OBSAH 

a) titulní list 

b) zadání VŠKP 

c) abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

d) bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

e) prohlášení autora o původnosti práce 

f) poděkování 

g) obsah 

h) úvod 

i) vlastní text práce:  Technická zpráva: Průvodní zpráva 

Souhrnná technická zpráva 

j) závěr 

k) seznam použitých zdrojů 

l) seznam použitých zkratek a symbolů 

m) popisný soubor VŠKP 

n) prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 
 
  



ÚVOD 
Tématem bakalářské práce je novostavba Autocentra VW Group, sloužící k prezentaci a 

prodeji vozů značek Volkswagen, Škoda, Audi a Seat, s příslušným servisem a skladem 

náhradních dílů. Cílem bylo vytvořit společný prostor pro všechny čtyři značky, avšak 

ponechat každé vlastní prostor pro vlastní prezentaci. Snahou bylo oprostit se od 

jednotvárné podoby současných autocenter po celé České republice s respektem designu 

firmy, který je do návrhu implementován.  

Výchozím bodem byly urbanistické vazby, pohledové osy a orientace pozemku. Návrh 

respektuje požadavky na provoz dané zadáním bakalářské práce (prezentace jednotlivých 

značek, záruční a pozáruční servis vozů, administrativa) s ohledem na bezbariérový provoz. 

Dále návrh zahrnuje několik ekologických principů.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 

Autocentrum VW Group 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Katastr: Zábrdovice 

Městská část: Brno-sever 

Adresa: ul. Jana Svobody 

c) Předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je novostavba Autocentra VW Group (stavební objekt SO-01 

showroom, SO-02 zázemí pro zaměstnance a SO-03 servis). 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační číslo osoby, adresa 
sídla, 

Autorkou dokumentace je Petra Neklapilová, studentka VUT v Brně, Fakulty stavební, oboru 

Architektura pozemních staveb, pod vedením Ing. Arch. Yvony Geržové, Ph.D. a Ing. 

Jindřicha Sobotky, Ph.D. 



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

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

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

popřípadě specializací jeho autorizace, 

b) c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů  
c) a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

d)  b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby,  

e) c) další podklady.  

A.3 Údaje o území  
f) a) rozsah řešeného území,  

rozloha 1.1 ha 

Zastavěná : nezastavěná plocha = 60:40 

Plocha pozemku: 11 473,8 m2  

2 465 m2 : 9 009 m2 = 21,5 : 78,5   

Možnost budoucího rozšíření provozu na pozemku 

 
g) b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 1 ) (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),  

h) c) údaje o odtokových poměrech,  

Stavba výrazně nezasáhne do odtokových poměrů v území. Na části území zůstane zachováno 

přirozené vsakování. 

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

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

Magistrátem města Brna je pozemek veden jako Brownfield pod číslem 3402 a je zahrnut do 

programu na využití brownfields města Brna. 

j) e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací,  

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 



k) f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

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

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).  
Parcely č. st. 

A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby,  
Autocentrum VW Group slouží k prezentaci a prodeji vozů značek Volkswagen, Škoda, Audi, 

Seat s příslušným servisem a skladem náhradních dílů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 1 ) (kulturní památka apod.),  
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Pracovní verze MMR 02. 01. 2013 39  

Celý objekt autocentra je řešen bezbariérově a vychází z vyhlášky č. 398/2009 Sb., O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro potřeby 

užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace jsou všechna pracovní 

místa, plochy a rozměry místností navrženy podle této vyhlášky. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 2 ), 

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

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

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

Zastavěná : nezastavěná plocha = 60:40 

Plocha pozemku: 11 473,8 m2  

2 465 m2 : 9 009 m2 = 21,5 : 78,5   

Možnost budoucího rozšíření provozu na pozemku 

Počet pracovníků : 16 

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

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

náročnosti budov apod.),  
V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy),  

V rámci bakalářské práce nebylo řešeno. 



k) orientační náklady stavby.  
V této fázi projektu nebylo řešeno. Jedná se pouze o ideovou studii a navazující projektovou 

dokumentaci. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení  
SO-01 - showroom 

SO-02 - zázemí pro zaměstnance 

SO-03 - servis

B.  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

B.1.        POPIS ÚZEMÍ STAVBY  
  

m) Charakteristika stavebního pozemku  

Řešený stavební pozemek se nachází ve městě Brně (v části B – Vnější centrum) a je 

řazen do katastrálního území Zábrdovice, městské části Brno-sever.   

Patří na seznam brněnských brownfield lokalit pod názvem Území mezi ulicemi Cejl a 

Jana Svobody a referenčním číslem 3402. 

Celé území má rozlohu 1,1 ha.  

Původní účel využití pozemku byl pro průmyslovou výrobu, současné doporučení pro 

opětovné využití této atraktivně umístěné lokality je navrženo jako plochy městské 

zeleně nebo návrhové smíšené plochy - smíšené plochy výroby a služeb, které 

podstatně neruší bydlení. 

Území se svažuje směřem k řece Svratce (tedy východně). Pozemek staveniště je 

rovinatý, částečně svažitý. 

Novostavba areálu Autocentrum společnosti Volkswagen se dotkne pozemků, které 

jsou majetkem několika fyzických osob a firem. Stávající drobné objekty nacházející se 

na pozemku budou odstraněny.  

 

n) Výpis a závěry realizovaných průzkumů a rozborů   
Byl proveden vizuální průzkum staveniště. Další údaje vychází z dokumentace 

přístušných oborů. 

o) Ochranná a bezpečnostní pásma 
Plánovaný areál žádným způsobem nezasahuje ani neovlivňuje žádné zvláště chráněné 

území, dle zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

Údaje o odtokových poměrech 

Dle analýzy rizik Magistrátu města Brna se jedná o lokalitu s předpokládanou 

ekologickou zátěží, avšak průzkumné práce nebyly provedeny. Dle informační karty o 

lokalitě brownfield se řadí do kategorie lokality 3a - pozemky pravděpodobně 

kontaminované, dobře umístěné a je na nich málo budov nebo budovy žádné. 

Blízkost letiště Brno Tuřany – 8,6 km. 

Stávající stav: Pozemek je převážně rovinný, takže srážková voda se z nězpevněných a 

nezastavěných ploch vsakuje do podloží. Ostatní srážková voda ze střech a zpevněných 

ploch jsou odvedeny stávající dešťovou kanalizací do prostoru u ČOV, kde se napojuje 

do jednotné kanalizace, která vede souběžně s komunikací. Tato jednotná kanalizace 

pak ústí do řeky Svratky. 
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Navržený stav: 

Srážkové vody z nových zpevněných ploch budou svedeny přes kanalizaci a střech 

budou  

p) Poloha parcely vzhledem k záplavovému území , poddolovanému území 

apod. 
Lokalita částěčně spadá do povodňového území řeky Svitavy. Dle geologického 

zaměření leží navžená stavba cca 2 výškové metry nad úrovní hladiny řeky Svratky. Pro 

případ zvýšení hladiny řeky budou proto přijata opatření v podobě skladu 

tandemových pytlů, sloužících jako dočasná zábrana proti vodě. 

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

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

nezasáhne do odtokových poměrů v území. Na části pozemků bude zachováno 

přirozené vsakování. 

r) Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin  
Celé území je neudržované. Bude provedena demolice někalika menších zchátralých 

objektů, které se nachází na daném pozemku. Před započetím stavebních prací budou 

vykáceny nehodnotné náletové dřeviny a odstraněna další neudržovaná zeleň. Vzniklý 

odpad bude nutné odklidit na specializovanou skládku. 

 

s) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace – v rámci bakalářské práce nebylo 

řešeno. 

 

t) Územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
Pozemek navrhované novostavby využívá stávajícího napojení na dopravní i 

technickou infrastrukturu. Má dobrou dostupnost napojení na pozemní komunikace, 

na železnici, letiště je dostupné po silnici I/42 (Gajdošova) 1,2 km a dostupnost MHD – 

Židenice 0,8 km, Brno hl. nádraží 2 km. 

Kapacitně není nutné budovat zcela nové dopravní napojení, počítá se však s úpravou 

stávajícího napojení z komunikace III. Třídy z jihu pro nákladní vozidla a propojení 

celého areálu z ul. Cejl k ul. Jana Svobody na západní straně pozemku. 

Technický stav a kapacita infrastruktury v lokalitě umožňují bezproblémové pokrytí 

potřeb autocentra. 

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě vedené v ulici Cejl a podél řeky Svitavy. 

Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: vodovodní potrubí, 

vedení kanalizace, teplovod, plynovodní vedení nízkotlaké, parní síť, silové vedení 

nízkého napětí.  

Areál bude dále využívat vlastní ČOV a lapač ropných látek. Dále bude využívat 

fotovoltaických panelů k doplňkové produkci elektrické energie. 

 

u) Věcné a časové vazby, podněcující vyvolané, související investice 
Novostavba areálu Autocentrum společnosti Volkswagen se dotkne pozemků, které 

jsou majetkem několika fyzických osob a firem. (Upřesnění vlastnictví 

http://gis.brno.cz/ost/bf_vlast/soubor.php?REF_CISLO=3402)  
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V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice – v rámci 

bakalářské práce nebylo řešeno. 

Po dobu stavby se projeví nepříznivé účinky hluku a prašnosti. Rozsah prací a lhůta 

výstavby 

bude předpokládat zvláště citlivý přístup k okolí stavby, aby docházelo k co možná 

nejmenšímu ovlivnění a narušení životního prostředí v blízkém okolí staveniště v 

průběhu 

stavby. 

  

B.2.  Celkový popis stavby  
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacita a funkční jednotky 

Autocentrum VW Group slouží k prezentaci a prodeji vozů značek Volkswagen, Škoda, 

Audi, 

Seat s příslušným servisem a skladem náhradních dílů. V showroomu je připraveno 

vystavovací místo pro 4 vystavované typy od každé ze čtyř uvedených značek. 

Plocha pozemku: 11 473,8 m2  

Zastavěná plocha: 2 465 m2  

Požadavek na maximální poměr zastavěná : nezastavěná plocha = 60:40 je splněn. 

Počítá se s možností budoucího rozšíření provozu na pozemku a pronájmem volných 

ploch. 

Počet pracovníků autocentra: 16 

 

SO01 – Showroom a administrativní č. 

Délka    29 m 

Šířka   28,5 m 

Výška po atiku  8 m 

SO02 – Sklad ND 

Délka    23,5 m 

Šířka   7,5 m 

Výška po atiku  7 m 

SO03 – Servisní hala 

Délka    59,2 m 

Šířka   20,7 m 

Výška po atiku  8 m 

 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus  
Vymezené území se nachází na jihu města Brna na katastrálním území Zábrdovice.  

Nachází se v prostoru bývalého skladu stavebnin. Má nepravidelný tvar o výměře cca 

1,15 ha (11 473,8 m2) a je orientovaný ve směru sever - jih.  

Výrazným činitelem v tomto prostoru jsou přírodní podmínky – blízkost řeky Svitavy.  

Navržené řešení vychází ze stávajících urbanistických vazeb (přístupy na území, 

návaznosti, pohledové osy) a požadavků dle zadání bakalářské práce. 

Příjezd k objektu je navržen z komunikace z ulice Cejl a Obslužná komunikace je 

zajištěna z ulice Jana Svobody.  
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Budova autocentra je situována kolmo k jižní hranici pozemku, delšími stranami na 

východ a západ. Urbanistické řešení počítá se samostatnými provozy showroomu a 

servisu. Obě části budou mít vytvořeny samostatné parkovací plochy pro potřeby 

jednotlivých provozů. Na západní straně pro zákazníky s vlastním napojením na ulici 

Cejl. Parkovací stání pro zaměstnance je pak po východním obvodu budovy a stání pro 

servis se nachází a na severu. 

 

b) Architektonické řešení  
Velikost a uspořádání objektu je dáno požadavky na provoz autocentra VW Group dle 

zadání bakalářské práce. 

Z architektonického hlediska se jedná o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu, 

sestávající ze tří konstrukčně a provozně odlišných objektů, které jsou mezi sebou 

vzájemně propojeny. Jednotlivé části se liší svou konstrukcí, její výškou a materiálovým 

řešením fasády. Každá z částí má vlastní přístup z exteriéru. Hlavní vstup do 

showroomu se nachází ve východní části prosklené segmentové fasády od ulice Cejl, a 

je zvýrazněn vynecháním části segmentového zasklení. 

Reprezentativní část budovy showroomu se nachází přímo při ulici Cejl a je dobře 

viditelná pro přijíždějící po komunikaci ze západu i východu. Prosklená fasáda má 

vybízet kolemjdoucí ke zvědavosti a navštívení showroomu. Vzhled autocentra, 

materiál a barevné řešení (hliníkové rámy, modré opláštění haly) odkazuje k designu a 

kvalitám firmy VW. Díky zalomení fasády je docíleno nejen representativního a 

dynamického vzhledu, ale především užitím dvojplášťové fasády a překrytím její horní 

hrany perforovaným plechem je zabráněno přehřívání, ale současně je zajištěno dobré 

proslunění a mikroklima interiéru. 

Denní osvětlení servisní haly je zajištěno okny po obvodu objektu a střešními šedovými 

světlíky, které zajišťují rovnoměrné oslunění ze severovýchodu. 

 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby  

a) Provozní řešení 
Showroom je pomyslně rozdělen na čtyři výstavní prostory pro jednotlivé značky 

prodávaných automobilů a pracovní místa jejich prodejců. Naproti hlavního vchodu se 

nachází recepce. Prodej náhradních dílů s přístupem do skladu je v zadní severní části 

showroomu. 

 

V showroomu jsou také navržena místa pro čekající zákazníky, která se nachází 

v mezipatře s průhledem přímo do servisní haly.  

Provoz showroomu a servisní haly oddělují místnosti pro přímý příjem a výdej zakázek. 

Výměna vystavovaných vozů bude probíhat služebním vstupem ze severní strany 

showroomu, případně i přímo vjezdem ze servisní haly. 

Z prostoru showroomu vedou dveře do na wc pro zákazníky (oddělené dámy, pány a 

imobilní) a další části autocentra. 

Shodiště propojuje vystavovatelskou část showroomu se zázemím a kancelářemi pro 

zaměstnance ve vloženém mezipatře. 

 

Za prostorem showroomu se nachází jako oddělený funkční i dilatační celek sklad 

náhradních dílů a servisní hala. Do haly vede několik vchodů. Hlavní vstup je na severní 

straně objektu, ale další pomocné vstupy jsou pro přímý příjem a výdej zakázek, 
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automatickou mycí linku, pracoviště pro zkoušku brzd. Dále je Servisní hala napojena 

na sklad náhradních dílů. 

Dispozice je až na místnost pro předání a přímý příjem zakázek, místnost pro TZB, mycí 

a lakovací box otevřená.  V zadní části je posuvná stěna pro možnost oddělení části 

s klempířskými pracemi od zbytku haly. 

b) Technologie výroby 
Předání technické dokumentace technologie stavby a konstrukce bude realizována dle 

znění zákona a s vyhláškami a v platnosti znění se souvisejícími předpisy. V rámci 

realizace a stavebních pracích bude respektována vyhláška č. 591/2006 a 362/2005 

SB. 

Tyto vyhlášky zajišťují požadavky na bezpečnost práce a technické zařízení při přípravě 

realizace stavby a montážních prací a práci s tímto související. Tato vyhláška se 

vztahuje jak na právnické tak na fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na 

osaní pracovníky stavby. 

Technologie výroby v rámci bakalářské práce nebyla podrobněji řešena. 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Základní požadavky pro bezpečné užívání staveb jsou obsaženy v ve vyhlášce 

č.398/2009 SB. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové 

užívání staveb. 

Přístup do showroomu je řešen přes svahovanou nástupní plochu, není nutné 

překonávat výškové překážky. Celý prostor 1 NP je řešen bezbariérově. Podlahy musí 

mít součinitel smykového tření minimálně 0,6. Ze showroomu je umožněn volný 

přístup k bezbariérově řešenému WC navrženému dle normy ČSN 73 4108 a vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. 

Pro lepší orientaci bude první a poslední stupeň schodiště označen. Schodiště bude 

opatřeno zábradlím ve výšce 1m osazeno dle normy. Zábradlí budou certifikována dle 

právních předpisů. 

Na parkovišti pro zákazníky jsou handicapovaným vymezena dvě parkovací stání. 

 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Při návrhu bude respektována a dodržena vyhláška č. 268/2009 SB., o obechných 

technických požadavcích na výstavbu. Dále bude respektován zákon č. 262/2006 Sb. 

Účinný od 1.1.2007 a  vyhláška č. 361/2009 Sb., o technických požadavcích 

zabezpečující používání stavby. 

Objekt bude využíván k účelu, k jakému je určen a bude dodržován jeho provozní řád. 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu 

  

a) Stavební řešení 
Objekt je navržen dle provozního schématu pro provoz a využití autocentra. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  
Objekt se skládá ze tří konstrukčně odlišných objektů 

c) Základové poměry: 
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Výkopové práce budou provedeny strojně. Zemní práce budou zahájeny skrývkou 

ornice do 

hloubky 0,3 m po celé ploše staveniště. Ornice bude složena na kraji staveniště a po 

dokončení stavby bude použita na konečné terénní úpravy. Ostatní vykopaná zemina 

bude 

odvezena na povolenou skládku. Další výkopové práce budou spojeny s jednotlivými 

přípojkami z veřejných sítí do objektu autocentra. 

Zpětné zásypy budou hutněny po vrstvách. 

Způsob založení závisí na inženýrsko-geologických podmínkách lokality (podrobněji v i-

g mapách na stavebním úřadě). Je nutné zjistit stavební podloží neboli základovou 

půdu, tzn. Je nutný podrobný průzkum a sonda podloží.  

 

Objekt SO-01, SO-02 a SO-03 bude založen na pilotách vetknutých do 

prefabrikovaných patek z betonu C20/25 a oceli 10 505 (R) a pro stejnoměrné sedají 

stužen mělčím ŽB roštem. 

Před betonáží základových konstrukcí bude při spodním líci provedeno zemní jímací 

vedení bleskosvodu. 

 

d) Svislé konstrukce: 
Nosnou konstrukci objektu SO-01 tvoří ocelové sloupy kruhového přůřezu a průměru 

350 mm. 

Vnější obvodový plášť je řešen jako zalomená segmentová dvouplášťová fasáda se 

skleněných panelů izolačního dvojskla.  

Nosnou konstrukci objektu SO-02 tvoří ocelový skelet sestávající ze sloupů HEB 300 x 

300 mm Doplněný o zděný systém z tvárnic Ytong P4-500, tl. 300 mm. 

Nenosné konstrukce jsou vyzdívány tvárnicemi Ytong P2-500, tl. 150 mm a 100 

mm. WC kabinky jsou navrženy jako hygienické příčky z laminovaných dřevotřískových 

desek tl. 30 mm. 

Nosná konstrukce objektu SO-03 je řešena jako montovaná ocelová hala o poli 24x4 m 

z ocelových sloupů HEB 300x300. Obvodový plášť je z izolačních sendvičových panelů 

Kingspan Benchmark tl. 150 mm, kotvených pomocí paždíků do ocelových sloupů. 

e) Vodorovné konstrukce: 
Vodorovnou nosnou konstrukci SO-01 tvoří prostorová příhradová deska. 

Stropní konstrukce SO-02 je řešena jako sestava z předpjatých stropních panelů Spiroll 

tl. 200 

mm. 

f) Střecha: 
Navrženo dle požadavků normy ČSN 73 1901 Navrhování střech - Základní ustanovení.  

Související předpisy 
Vyhláška č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 

spotřebě tepla v budovách 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí. Základní ustanovení pro výpočet 

ČSN 73 0033 Spolehlivost stavebních konstrukcí. Základní ustanovení pro zatížení a 

účinky 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-406-2000-sb-a-souvisejici-predpisy#p156
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ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí v budovách 

ČSN 73 0540-2,3,4 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 

ČSN 73 0810 Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0862 Stanovení stupně hořlavosti 

 

Zastřešení SO-01 je řešeno jako plochá střecha se sklodbou spec. v příloze. Je 

vyspádovaná pomocí klínů z tep. Izolace do 6 vnitřních vtoků, které jsou vedeny 

podtlakově. 

 

Střecha SO-02 je navržena jako plochá, jednoplášťová, vyspádovaná do 2 vnitřních 

vtoků 

v blízkosti nosných zdí. Skladba je klasická s parotěsnou zábranou Fatrapar E tl. 0,2 

mm, 

tepelnou izolací Isover TOP Roof 60 tl. 180 mm, tepelné izolace Isover  

a střešní hydroizolační fólií Fatrafol 810 tl. 2 mm. 

Zastřešení SO-03 je navrženo jako jednoplášťová plochá sedlová střecha o sklonu 3%. 

Skladbu střešního pláště tvoří střešní konstrukce z panelů Kingspan 

KS1000 RW tl. 160 mm, uložených na vaznicích „Z“ profilu, ve spádu 3%. 

Návrh žlabů Servis 
Zaatikové žlaby – nutná údržba – minimálně 2x ročně 

Vhodné elektrické vyhřívání 

Minimální sklon žlabu je 1 % 

Je zakázáno použití lapačů střešních splavenin na vnitřním dešťovém odpadním 

potrubí. 

Vnitřní zateplený svod (tl. Zateplení jako střecha – násobky 40,50,60,80,100,120 – 

materiál tuhý polyuretan / minerální vlna) 

Odvodnění do žlabů (mezistřeších, zaatikových) používáme zpravidla u dvouplášťových 

střech, u střech bez tepelné izolace a u střech nad otevřenými prostory. 

 Při použití žlabu v jednoplášťové střeše s tepelnou izolací může v místě žlabu 

vzniknout tepelný most (zamrzání vody ve žlabu).  

musí být řádně tepelně izolovány 

U vytápěných objektů s jednoplášťovou střechou zpravidla navrhujeme odvodnění 

dovnitř dispozice. To proto, Odvodnění dovnitř dispozice snižuje možnost zamrzání 

střešních vtoků. Omezit zamrzání v mezistřešních či zaatikových žlabech je možné 

rovněž jejich temperováním. 

Materiál žlabů 

Pozinkovaný plech 0,6mm s povrchovou úpravou PES/polystyren 25 mikronů 

Jednotlivé části žlabů je nutno dilatovat. Maximální délka dilatačního celku u žlabů z 

plechu ocelového pozinkovaného, měděného nebo titan-zinkového je 15 m - podle 

ČSN 73 3610 [2]. U ostatních materiálů, u kterých zmíněná norma nestanovuje 

maximální délku dilatačního celku, je vždy třeba řídit se doporučením výrobce. 

 

Dostatečně nadimenzováno (vyšlo poždonané DN 75 -> 100mm, výpočtový počet 

vtoků 2 -> navrženy 3 vtoky)  

Údržba 
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4. Na vnitřním dešťovém odpadním potrubí se čistící tvarovky osazují ve výšce 1 m nad 

podlahou nejníže položeného podlaží před zaústěním do svodů a v blízkosti zalomení 

Atika 

 Jsou-li hydroizolační povlaky vyvedeny na horní plochu atiky, obvykle se chrání 

oplechováním. Oplechování musí mít sklon nejméně 3 ke střešní ploše. 

 

g) Úpravy vnějších povrchů: 
Sklo fasády bude čiré izolační dvojsklo.  

Fasáda SO-02 bude z izolačních panelů Kingspan je navržena v ultramarínové RAL 5002 

a světle šedé RAL 7035. 

Úpravy vnitřních povrchů: 

Vnitřní zděné konstrukce SO-01 budou opatřeny jednovrstvou lehčenou sádrovou 

omítkou 

s hlazeným povrchem Baumit Ratio Glatt L s nátěrem disperzní bílou barvou HET Klasik 

Premium. Zděné konstrukce SO-02 a SO-03 budou opatřeny sádrovou omítkou Baumit 

Ratio 

Slim s nátěrem disperzní bílou barvou HET Klasik Premium. V místnostech 

hygienického 

zařízení je navržen keramický obklad do výšky 2000 mm. Pod obklad bude provedena 

hydroizolační stěrka. Bližší informace jsou patrné z výkresové dokumentace a výpisu 

skladeb 

konstrukcí. 

11 

Odvodnění  
Zvoleno odvodnění střechy dovnitř dispozice užívané pro většinu plochých střech 

Sklon 
ČSN 73 1901 [1] minimální sklon plochých střech s povlakovou hydroizolační vrstvou 

1° (1,75%) směrem k odvodňovacím prvkům. 

 

Podlahy: 
Jednotlivé skladby podlah jsou dány účelem místností. V showroomu (SO-01) bude 

podlaha 

s odolnou reprezentativní nášlapnou vrstvou – epoxidová stěrka Flimex. V ředitelně a 

denní 

místnosti pro zaměstnance bude zátěžový koberec. V ostatních místnostech SO-02 

bude 

provedena keramická dlažba. Keramická dlažba je navržena také v servisní části. Bližší 

informace jsou patrné z výpisu skladeb konstrukcí. 

Výplně otvorů: 

Vstupní dveře do SO-01 budou celoskleněné, dvoukřídlé z bezpečnostního skla, budou 

protipožární a kouřotěsné. Veškerá vrata v objektu jsou navržena jako sekční hliníková 

vrata 

se stabilním soklem z ocelových lamel Hörmann APU 40 N. Vnitřní dveře v obloukové 

zdi 

showroomu jsou navržena se skrytou zárubní. Ostatní interiérové dveře Sapeli Elegant 

10 

Sapdecor jilm do obložkových zárubní Sapdecor jilm s klikou Nerez 06. 
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Okna budou hliníková od firmy Schüco, barva rámu světle šedá RAL 7035, výplň 

izolační dvojsklo 

typu CGP/18/Float. Bližší informace ve výpisu prvků. 

Oplechování: 
Venkovní parapety jsou navrženy z taženého hliníku společnosti Paramont v barvě 

světle šedé 

RAL 7035. Oplechování atiky jsou navrženy z titanzinkového plechu. 

Úprava okolního terénu: 

Kolem celého objektu je navržen chodník pro chodce nebo okapový chodník. Téměř 

celý 

objekt dále obklopuje asfaltová komunikace s parkovacími plochami. Chodník kolem 

západní 

strany SO-01 a SO-02 je rozšířen o zpevněnou stěrkovou plochu, pro případ navážení 

nových 

vozů do showroomu (SO-01). Ostatní plochy budou upraveny jako travní plochy 

s doprovodnou zelení a parkovým mobiliářem.__ 

a) Mechanická odolnost a stabilita  
Stavba je navržena tak, aby na ni působící zatížení v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za 

následek její zřícení nebo jakékoliv poškození. Veškeré stavební dílce jsou tradičních 

rozměrů, materiálů i technologií. Statická únosnost a odolnost materiálů je 

garantována jejich výrobcem. 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení.  

a) Technické řešení  
Objekt jako novostavbu napojíme na veřejný, rozvody NN a na splaškovou kanalizaci.   

 Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě vedené v ulici Kaštanová. Zemním 

vedením je 

napojen na distribuční síť nízkého napětí přípojkou, pitnou vodou přípojkou z 

veřejného 

vodovodu. Likvidace splaškových vod je zajištěna napojením na veřejnou kanalizaci. 

Plyn je 

zaveden pomocí veřejné plynovodní sítě. Objekt bude vytápěn sestavou čtyř 

plynových kotlů 

Therm TRIO 90 (každý o maximálním výkonu 90kW) v technické místnosti (kaskádová 

kotelna, společnost Thermona). Teplá voda bude připravována v zásobníku OKC 400 

NTRR 

napojeném přes trojcestný ventil k sestavě plynových kotlů. 

 

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

dokumentace – v rámci bakalářské práce nebylo řešeno – bude řešeno samostatným 

projektem.  

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
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Tato část bude zpracována autorizovanou osobou dle zákona č.133/Požárně 
bezpečnostní řešení stavby bude zpracované autorizovanou osobou podle zákona 
č. 133/1985  
Sb., vyhlášky č. 246/2001 Sb. a vyhlášky č. 23/200ř Sb.  

  

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi.  

Objekt je dle předpisů a norem pro úsporu energií. Jsou zde splněny požadavky 
podle normy  ČSN Ř30540-2 i požadavky zákona §6a zákona 406/2000 Sb. 
Obvodové pláště splňují Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí  

a) Vytápění  

Předávací stanice z parovodu – dojde k přeložce na hranici pozemku – výměník. 
Bude zajištěno vytápění, VZT, ohřev vody , zásobníky teplé vody (sprcha). 
Část showroomu bude vytápěna podlahovými konvektory po obvodu prosklené 
fasády. Servisní část objektu bude vytápěna sálavými teplovzdušnými panely. 

b) Větrání, vzduchotechnika a chlazení  

Větrání, vzduchotechnika a chlazení objektu bude zajišťovat jedna velká 
jednostka, jedna malá jednotka, zdroj chladu. 
Velká jednotka VZT o rozměrech 1790x2200x4350mm bude umístěna na střeše. 
Bude stát na plošině vyvýšené o 1 m nad vnější plášť střešní konstrukce, tvořené 
poloroštem vyneseným sloupy z prostoru showroomu. Plošina pak bude 
přístupná žebříkem 
Hygienické zázemí – větrací potrubí D=160-200mm vedené v spolu s odpady v 
šachtě o šířce (250) 300mm obezděné sádrokartonovými příčkami  
 
Showroom 
Objem větraného prostoru v showroomu 923 m2 x 6= 5 538 m3 
Dle objemového průtoku a požadavku na výměnu vzduchu pro daný provoz 
(násobná výměna vzduchu 1x – max 2x) byla navržena jednotka of firmy Atrea. 
Průměr hlavního potrubí 700 mm. Větve pak 400mm. Pro vývod vzduchu budou 
použity dýzy. 
Přívod čistého vzduchu je navržen po obvodu – u fasády. Odvod vzduchu nad 
prostorem s auty. 

 

c) Vodovod  

Dešťová voda může být sváděna do komunální kanalizace dle povolené odtokové 
lokality. Na pozemku je navržena v případě parkovacích míst dlažba, která 
umožňuje vsak. 
Navržena retenční nádrž dle: Sstřechy * 32 = Vnádrže (l) 
Doplněna o čističku vod -> možné využití vody pro mycí automobilovou linku a 
jako závlaha pro zeleň na pozemku. 

 

d) Osvětlení  

Bude zajištěno neoslňující jednotné LED osvětlení podél komunikace v celém 
areálu.  

 

e) Odpady  
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V servisní části objektu je nutná trojí kanalizace – oddělení kanalizace splaškové, 
dešťové a zaolejované (nutný odlučovač lehkých látek). Kanalizace zaolejovaných 
vod musí být vedena do vybetonované bečky s filtrem (která je přístupná) a pak 
dále do retenční nádrže čistírny odpadních vod. Možností je jímka bezodtoková 
(bez dvojí kanalizace) nebo dvojí kanalizace s odlučovačem lehkých látek. 
Pro kontrolu a čistění splaškové kanalizace je nutné zajistit po 18 m v zemi nutné 
čistící šachty. 
 
Průběh kanalizace dané městské části byl zjištěn z územního plánu a správce 
dotčené kanalizace (z BVK) 

 

f) Vibrace, hluk, prašnost  

Nutná ochrana proti vibracím ze servisní části do prostoru showroomu. 
Vibroizolace bude navržena z recyklovaných pneumatik tvořících antivibrační 
desky. 

 

 

B.2.10. Ochrana stavby před negatívnymi vlivy vnějšího prostředí  

Tato část není předmětem řešení.  

  

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojení městské a technické infrastruktury – vis. výkres koordinační 

situace  

 
Součástí spodní stavby průmyslové haly jsou i inženýrské sítě, které slouží 
k napojení na hlavní řady, nebo vedení. Vývody inženýrských sítí prochází spodní 
stavbou a při realizaci vrchní stavby haly se na tyto vývody napojí sítě z objektu.  
Jedná se o tyto sítě: kanalizace, voda, elektropřípojka, plyn, slaboproudé vedení – 
telefon, internet, kabelová televize, případně další např. potrubní pošta. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – není součástí řešení 

bakalářské práce  

    

B.4.  Dopravní obslužnost  

a) popis 

Pozemek je oplocen a opatřen bránou z ulice Zábrdovická i ulice Jana Svobody. 
Brána je na noc uzamykatelná. 

 

b) Napojení území na stávající městskou infrastrukturu 

Pozemek se napojuje na veřejnou komunikaci z ulice Cejl dvěma přípojkami a dále 
jednou přípojkou z ulice Jana Svobody. 

 

c) Doprava – parkování 

https://www.unihal.cz/montovane-haly
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Parkovací stání pro zákazníky servisu, zaměstnance a parkovací odstavná stání pro 
účely autoservisu jsou navržena v požadovaném množství dle zadání bakalářské 
práce. 

 

d) Pěší a ciklistické komunikace 

 

B.5.          Řešení teréních úprav  

Zemní práce (odkopávky, výkopy, násypy, zásypy) budou provedeny dle normy 
ČSN 733050. 
Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice cca tl. 300 mm. 
Vytyčení stavby – přesné umístění bude provedeno pomocí vápna, vytyčovacích 
kolíků a následně pomocí laviček. Podklad pro vytýčení stavby = situační výkres, 
podle něho se provede vytýčení obvodu stavby a obrysu výkopu (jámy).  

 

B.6.          Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

B.7.          Ochrana obyvatel  

Objekt je bezpečný.  

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na 

staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. To se 

vztahuje i 

na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné se zdržovat na 

stavbě. 

Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 

Pracovníci 

musí být vybaveni ochrannými pomůckami (přilby, brýle, rukavice, respirátory atd.), 

potřebným nářadím a musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení 

staveniště bude 

v uzavřeném areálu, který bude oplocen a zajištěn bránou. Veřejnost nebude mít do 

bezprostřední blízkosti přístup a veškeré vstupy na staveniště budou označeny 

bezpečnostními 

tabulkami a budou uzamykatelné. 

Staveniště bude oploceno po celém svém obvodu do výšky 1,8 m, aby byla zajištěna 

jeho 

ochrana a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Povinnost stavby je chránit okolí 

staveniště 

a mimo vymezené plochy nic neskladovat, ani se nepohybovat. Pro ochranu okolí 

stavby 

z hlediska hlukových poměrů je třeba postupovat podle nařízení vlády ze dne 24. 8. 

2011 č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zejména § 11 

– 
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Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb a § 12 – Hygienické 

limity 

hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním 

prostoru. 

 

B.6. Zásady organizace stavby 

  

a) Potřeby, spotřeby rozhodujících médií a hodnot 

Technologický předpis není součástí dokumentace.  

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude nutno odvodnit. Dále po posudku příslušných odborníků. 

c) Napojení staveniště na stávající infrastrukturu 

Staveniště se musí zařídit, vybavit a uspořádat přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby mohla být stavba řádně a bezpečně prováděna. využívá 
v maximálním možném rozsahu stávajícího napojení, a to jak na dopravní 
(vjezd/logistika), tak na technickou infrastrukturu (inženýrské sítě). 

d) Maximální produkované množství odpadů a emisí, jejich likvidace  

Z pozemku je třeba odstranit stávající budovy bývalého skladu stavebnin.  
Odpady vzniklé při demolici i výstavbě budou likvidovány v souladu se zákonem č. 
154/2010 Sb. o odpadech, a jeho prováděcími předpisy s ním souvisejícími. 
Odpad vzniklý na stavbě bude třízen a odvezen v kontejnerech na specializovanou 
skládku odpadu.  

e) Bilance zemních prací a požadavky na přísunnebo odebrání zeminy 

Zemní práce budou realizovány dle potřeby , v rozsahu zhotovení základůobjektu 
a přípojek.  

f) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při výstavbě bude brán ohled na životní prostředí. A bude dbáno na předpisy o 
bezpečnosti práce 

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při veškerých pracích je nutno 
dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména nařízení Vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

h) Úpravy pro bezbarierové užívní stavby a užívání jiných staveb 

Výstavba objektu nenaruší, neohrozí používání jiných staveb.  

i) Zásady pro dopravní opatření  

Pro tuto stavby nejsou vydána žádná opatření.  

j) Stanovení speciálních podmínek pro realizaci stavby 

Pro tuto stavby nejsou dány speciální podmínky.  

k) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  
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ZÁVĚR 
Výsledkem mé bakalářské práce je komplexní návrh novostavby Autocentra VW 

Group, od architektonické studie, přes konstrukční studii a stavební část 

projektové dokumentace po řešení jednotlivých detailů. V průběhu práce se 

podařilo sladit dispoziční, technické i konstrukční požadavky, tak aby konečná 

podoba návrhu zachovávala původní koncept. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Knižní publikace: 
 

NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb, Consult invest. 1. české vydání, 1995 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách, modul M01. Akademické 

nakladatelství CERM, s.r.o Brno, 2007 
 

Studijní materiály: 
 

Poznámky z přednášek: Průmyslové stavby, prof. Ing. arch. Alois Nový, Csc. 

Poznámky z přednášek z pozemního stavitelství Ing. Miroslava Spáčila, CSc., Ing. 

Petra 

Beneše, CSc., Ing. Romany Benešové a Ing. Jany Krupicové, Ph.D. 
 

Internetové odkazy: 
 

www.kingspan.cz - izolační panely 

www.ytong.cz - výplňové zdivo 

www.isover.cz - stavební izolace 

www.schueco.com - okna a dveře 

www.sapeli.cz - vnitřní dveře 

www.baumit.cz - omítky, stavební chemie 

www.fatrafol.cz - foliové izolace proti vodě 

www.izolacniskla.cz - izolační dvojskla 

www.tzb-info.cz - vytápění 

www.thermona.cz - kaskádové kotelny 

www.trapezove-plechy.cz - trapézové plechy 

www.prefa.cz - předpjaté stropní panely 

www.sklenenastena.cz - skleněná stěna 

www.flimex.cz - epoxidová stěrka 

www.kalzip.cz - hliníkové střešní systémy 

www.het.cz - interiérové barvy 

www.ciko-kominy.cz - komínový systém 

www.topwet.cz - střešní vpusti 

www.rheinzink.cz - okapové žlaby a svody 

www.rigips.cz – lehké příčky 

www.topset.cz - vnitřní okenní parapety 

www.paramont.cz - vnější okenní parapety 

www.drevomonta.cz - sanitární příčky 

www.aco.cz - vnitřní odvodnění 

www.atrea.cz – klimatizační jednotky 

www.filomuro.cz - dveře se skrytou zárubní 

www.ledplanet.cz - LED podsvícení 

www.elchemco.cz - čirý epoxid 

detailyok.webnode.cz - detaily ocelových konstrukcí 
 

http://www.rigips.cz/
http://www.atrea.cz/
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Tiskoviny 

Podmínky pro založení a provozování autoservisu – kakalářská práce Univerzita 

Pardubice, Jan Charvát 
Vyhlášky, zákony a normy: 
 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové 

užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

Zákon č. 154/2010 Sb., o odpadech 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a související předpisy 

 

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební část 

ČSN 01 3130 Technické výkresy - Kótování – Základní ustanovení 

ČSN ISO 128-23 Technické výkresy – Pravidla zobrazení 

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti 

stavebních výrobků 

ČSN 73 0851 Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 36 0450 a ČSN 36 0451 Osvětlení umělé 

ČSN 01 2725 Barevná úprava prostředí 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

VUT   Vysoké učení technické 

FAST   Fakulta stavební 

příl.   příloha 

č.   číslo 

ČSN   česká technická norma 

Sb.   sbírky 

ŽB   železobeton 

EPS   pěnový polystyren 

m.n.m.  metrů nad mořem 

Bpv   Balt po vyrovnání 

k.ú.   katastrální území 

NP   nadzemní podlaží 

SO   stavební objekt 

tl.   tloušťka 

v.   výška 

š.   šířka 

ul.   ulice 

min.   minimální 

max.   maximální 

NTL   nízkotlaký 

NN   nízké napětí 

TZB   technické zařízení budov 

SDK   sádrokarton 

DTD   dřevotřísková deska 

ALU   hliník 

MŽP   ministerstvo životního prostředí 

DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

zák.   zákon 

vyhl.   Vyhláška 

Ø   průměr
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POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE  

Vedoucí práce  Ing. arch. Yvona Geržová, Ph.D.  

Autor práce  Petra Neklapilová  

   

Škola  Vysoké učení technické v Brně  

Fakulta  Stavební  

Ústav  Ústav architektury  

Studijní obor  3501R012 Architektura pozemních staveb  

Studijní 

program  

B3503 Architektura pozemních staveb  

   

Název práce  Výrobní stavby Autocentrum skupiny VW  

Název práce 

v anglickém 

jazyce  

Production buildings VW Autocenter  

Typ práce  Bakalářská práce  

Přidělovaný 

titul  

Bc.  

Jazyk práce  Čeština  

Datový formát 

elektronické 

verze  

PDF  

   

Abstrakt práce  Bakalářská práce se zabývá novostavbou objektu Autocentra VW 

Group, která se má nacházet v Brně, severovýchodně od centra 

města, v městské čtvrti Zábrdovice, na ulici Cejl a Zábrdovická, 

z druhé strany pak ohraničena komunikací na ulici Jana Svobody. 

Pozemek je Magistrátem města Brna veden jako Brownfield pod 

číslem 3402. Stavební pozemek má nepravidelný tvar o výměře 

cca 1,15 ha a je převážně orientován ve směru sever-jih. Z 

východní strany ho lemuje ochranný pás řeky Svitavy. Z Jižní 

strany je ohraničen komunikací po ulici Cejl, ze které je taky 

přístupný a ze severozápadní strany ho ukončuje ul. Jana 

Svobody. 

Pozemek se nachází v bývalé průmyslové zóně, okolní zástavbu 

tvoří objekty smíšené funkce. 

Budova autocentra je situována kolmo k jižní hranici pozemku. 
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Příjezd k objektu je navržen z komunikace vedoucí z ulice Cejl 

s vyústěním komunikace až na ul. Jana Svobody. Urbanistické 

řešení počítá se samostatnými provozy showroomu a servisu. Pro 

obě části jsou navrženy samostatné parkovací plochy pro potřeby 

jednotlivých provozů.  

Objekt je navržen tak, aby vyhověl požadavkům provozu 

autocentra VW Group. Bude sloužit k prezentaci a prodeji vozů 

značek Volkswagen, Škoda, Audi a Seat s příslušným servisem a 

skladem náhradních dílů. 

 

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

This Bachelor thesis deals with a new building of Carcenter VW 

Group located in Brno city, north-east ftom the inner city, in a city 

part Zábrdovice, on Cejl Street.  

The building site is recognized in cadastral list by the Brno City 

Council as Brownfield with the number 3402. It has a iregular 

shape with area of 1.15 hectares and it is oriented to the north-

south direction. From the east it is bordered by a protective belt 

of the river Svitava. The land is located in an industrial zone, 

surrounding buildings are of mixed use. 

The building of carcenter is situated perpendicular to the 

southern boundary. 

The access into the area of the building is designed from the road 

on Cejl Street.  

Urban solution allows independent use of a showroom and a 

service warehouse. There are designated separate parking areas 

for the needs of individual operations 

of both parts.  

The building is designed to meet the requirements of the service 

carcenter VW Group. It will serve as a showcase and a selling 

point of cars of Volkswagen, Škoda, Audi and Seatvas well as a 

service and spare parts stock shop. 

 

Klíčová slova  Autocentrum VW Group Brno, Brno, Zábrdovice, ul. Cejl, ul. Jana 

Svobody, autocentrum, piloty, hala, dvouplášťová fasáda, 

Kingspan, showroom, prodej, servis, administrativa,  

Škoda, Volkswagen, Audi, Seat 

 

Klíčová slova 

v anglickém 

jazyce  

Carcenter VW Group Brno, Brno, Zábrdovice, Cejl street, Jana 

Svobody street, carcenter, piles, double skin facade, Kingspan 

showroom, sale, service, administration,  

Škoda, Volkswagen, Audi, Seat 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP 
 

PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 29. 11. 2017  

   Petra Neklapilová 
autor práce  
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