




















Technická zpráva v podrobnosti 
dokumentace pro provedení stavby 

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017  o dokumentaci staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Autocentrum VW Brno 

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

Jihomoravský kraj, Brno, k.ú. Zábrdovice 

Brownfield mezi ulicí Cejl a ulicí Jana Svobody 

Parcelní čísla pozemků:  

1105, 1108, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/5, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 
1109/11, 1111/1, 1111/20, 1111/23, 1111/26, 1112, 1113/1, 1113/2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

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

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

Porsche Česká republika, s.r.o.,  

Praha 5, Radlická 740/113D, Jinonice, 158 00, IČ: 25654012, DIČ: CZ25654012 

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, 

Markéta Kubitová,  

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav architektury 

Veveří 331/95, Brno 602 00 



 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí 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 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

SO 01 – Showroom + sklad ND  

SO 02 – Servis 

S0 03 – přípojka vodovodu 

S0 04 – přípojka NT plynovodu 

S0 05 – přípojka teplovodu 

S0 06 – přípojka splaškové kanalizace 

S0 07 – přípojka NN elektrického vedení 

S0 08  – přípojka sdělovacího vedení 

S0 09 – přípojka dešťové kanalizace 

S0 10 – oplocení, zpevněné plochy 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

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, 

Není řešeno v rámci BP 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Byla vypracována dokumentace pro stavební povolení, viz. složka B 

 

 



 

c) další podklady. 

Zadání bakalářské práce 

Architektonická studie z 2. ročníku bakalářského studia ARC FAST VUT 

Mapové a katastrální podklady 

Geodetické zaměření, výškopis, polohopis, inženýrské sítě 

Fotodokumentace místa stavby a osobní návštěva místa stavby 

 

  



 

B Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 
vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební 
povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich 
vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb, 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod., 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě. 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemek je nepravidelného tvaru na relativně rovinatém území, mírně svažujícím se 
jihovýchodním směrem k místní řece Svitavě. Převýšení v rámci pozemku je max. 2 m. 
Podél jihovýchodní hranice pozemku se nachází cyklostezka, v jižní části je v současné 
době vjezd na pozemek z ulice Cejl, jihozápadní hranice pozemku je tvořena plotem a 
zídkou oddělující dvorky bytových domů. Ze severozápadní strany je pozemek vymezen 
ulicí Jana Svobody a severovýchodní hranice je opět oddělena zídkami a plotem. 

V současné době je pozemek prohlášen brownfieldem č. 3402 na seznamu města Brna. 
Nachází se v něm objekty patřící fyzickým osobám se stavebninami a volné plochy. 
Původním využitím území byla průmyslová výroba, doporučené využití jsou plochy 
smíšené výrobní. Rozloha pozemku je 1,1 ha.  

Na pozemku je podobná míra zastoupení zástavby, holého povrchu, dřevinné vegetace a 
bylinné vegetace.   

V okolí pozemku se nachází průmyslový areál Zbrojovka Brno, cyklostezka v povodí řeky 
Svitavy a bytové domy z 19. Století. Místo stavby je v relativním centru města, dojezd do 
centra je zhruba 5 minut autem či místní hromadnou dopravou. 

 



 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 

Nebylo v rámci projektu řešeno.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 

V územně plánovací dokumentaci se typy ploch na pozemku mísí, asice:  jedná se o 
stavební plochy a nestavební volné plochy. Nachází se zde mj. plochy rekreační 
zeleně(ZR), plochy městské zeleně, plochy ostatní  městské zeleně (ZO) a smíšené 
plochy výroby a služeb. (SV) 

Bylo zjištěno, že v plochách SV je záměr v souladu, ale v plochách ZR a ZO nelze záměr 
realizovat vzhledem k podmínkám využití těchto ploch. Jelikož se však jedná o 
studentskou práci, teoreticky lze řešit soulad záměru s územním plánem změnou 
územního plánu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

Žádné výjimky z obecných požadavků nebyly uděleny. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

není řešeno v rámci rozsahu BP 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geologický a hydrogeologický průzkum nejsou podrobně rozpracovány v rámci BP. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 

Na území se nenachází objekty, které by byli jakkoli památkově chráněné a ani jinak 
chráněné podle právních předpisů. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území vodoteče Svitavy, ale záplavové území je 
v těsné blízkosti jihovýchodní hranice pozemku, což však neovlivňuje návrh využití tohoto 
pozemku.  

Na pozemku se nenachází poddolované území. 

 



 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území, 

V rámci projektu je poměrná část zpevněných ploch navržena jako zatravňovací dlažba, 
čímž přispívá k vsakování dešťové vody do půdy. Navíc je navržen svod dešťových vod ze 
střech objektů do retenční nádrže o objemu 27 m3 a potažmo do vsakovací nádrže o 
objemu 27 m3.  Odtok dešťové vody ze zpevněných ploch bude vyřešen sklonem okrajů 
komunikací a ploch směrem do zatravněných ploch. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci projektu celého areálu je nutné odstranit některé dřeviny, které budou ovšem 
nahrazeny novou výsadbou dřevin v jiných místech. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Půdní fond stejně jako les není zastoupen na pozemku staveniště. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Areál bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu celkem ve třech místech. Dva 
obousměrné vjezdy budou z ulice Cejl a jeden jednosměný výjezd bude na ulici Jana 
Svobody. Důvodem jsou odlišné provozy z a do areálu, jako například vjezd pro 
návštěvníky a pracovníky showroomu, vjezd pro návštěvníky servisu a průjezd vozu 
zásobování ND a odvoz odpadků.  

Objekt bude napojen na stávající technickou infrastrukturu, přičemž bude nutné za 
souhlasu TSB umožnit přeložení kanalizační sítě a přeložení NN elektrického vedení. 
Stavba bude zásobována vodovodem, NT plynovodem, teplovodem, NN elektrickým 
vedením a sdělovacím vedením. Ze stavby bude odváděna zvlášť splašková a dešťová 
kanalizace. 

Celý areál je rovinatého charakteru a přístup k němu je řešen bezbariérově, stejně jako 

pohyb ve veřejné části Autocentra VW, tedy v showroomu, dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  V areálu budou dle vyhlášky umístěny 2 parkovací místa pro návštěvníky 

handicapované.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

není řešeno v rámci rozsahu BP 

 

 



 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

parcelní čísla:  

1105, 1108, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 1109/5, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 
1109/11, 1111/1, 1111/20, 1111/23, 1111/26, 1112, 1113/1, 1113/2 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 

V rámci projektu Autocentra VW nezvnikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Projektová dokumentace slouží jako technická dokumentace pro novostavbu trvalého 
charakteru Autocentra VW.  

b) účel užívání stavby, 

Stavba je tvořena dvěma objekty, resp. je složena ze tří funkčních jednotek.  

SO 01 - objekt showroomu  a sklad náhradních dílů 

S0 02 - objekt servisu autocentra 

Autocentrum Volkswagen Group je složeno ze tří funkčích jednotek – 1. slouží pro expozici 
nejkvalitnějších koncernových automobilů značek Škoda, Audi, Volkswagen a Seat, 2. 
jsou v něm dostatečné skladovací prostory pro náhradní díly ať už pro volný prodej, či pro 
použití v servisní části, 3. objekt servisu zahrnující téměř všechny typy oprav a 
doplňujících prací týkající se těchto vozů. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Žádné výjimky z technických či jiných požadavků nebyly uděleny. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

není řešeno v rámci rozsahu BP 



 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 

Není 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Zastavěná plocha objektů: 2 493 m2 

Obestavěný prostor showroomu: 1 091 m3 

Užitná plocha showroomu: 1 408,5 m2 

Počet funkčních jednotek: 3 

SO 01 – Showroom + sklad ND  

SO 02 - Servis 

h) 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., 

není podrobněji řešeno v rámci rozsahu BP 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

1. etapa : příprava staveniště, zajištění bezpečnosti při práci, oplocení, připojení na NN 
elektrické vedení 

2. etapa: zemní práce – výkopy základů 

3. etapa: hrubá spodní stavba – vytvoření základů  + vybudování přípojek technických sítí 

4. etapa: hrubé stavby 

5. etapa: hrubé opláštění staveb 

6. etapa:  dokončení vrchní části staveb 

7. etapa: vytvoření zpevněných ploch, dokončovací práce interiéru 

8. etapa: řešení vegetace, výsadba dřevin  

 

j) orientační náklady stavby 

Při odhadované ceně 7750 Kč/m3 je: 1 091x7 750 = 8 455 250 Kč  



 

D Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovaná po objektech a souborech technických a 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva   

účel objektu, funkční náplň, 

Stavba je tvořena dvěma objekty, resp. je složena ze tří funkčních jednotek.  

SO 01 - objekt showroomu  a sklad náhradních dílů 

S0 02 - objekt servisu autocentra 

Autocentrum Volkswagen Group je složeno ze tří funkčích jednotek – 1. slouží pro expozici 
nejkvalitnějších koncernových automobilů značek Škoda, Audi, Volkswagen a Seat, 2. 
jsou v něm dostatečné skladovací prostory pro náhradní díly ať už pro volný prodej, či pro 
použití v servisní části, 3. objekt servisu zahrnující téměř všechny typy oprav a 
doplňujících prací týkající se těchto vozů. 

kapacitní údaje;  

Zastavěná plocha objektů: 2 493 m2 

Obestavěný prostor showroomu: 1 091 m3 

Užitná plocha showroomu: 1 408,5 m2 

architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení,  

Objekt showroomu by měl na první pohled zaujmout a nalákat zákazníka pro výběr z 
luxusních automobilů. Půdorysné natočení celého objektu, resp. prosklená část fasády 
showroomu se nachází v průniku kompozičních os, čímž poskytuje přímý kontakt 
kolemjdoucího s nabízených zbožím. Boční stěnový a současně střešní světlík vychází 
z myšlenky dynamiky automobilů a vůbec průmyslového rozvoje v této oblasti. Následně 
je pak zopakován několikrát u objektu servisu v menším měřítku, kde poskytuje přímé 
osvětlení dílny a také opticky zkracuje dlouhou část obdelníkového tvaru objektu. 



 

Jako hlavní materiály jsem zvolila sklo, ocel a děrovaný plech, který je určitým způsobem 
kombinací kovového materiálu a současně mírně transparentní jako sklo. Dodává 
poměrně velké stavbě  určité odlehčení, jelikož jsem ho použila jako předsazenou fasádu 
velké části plochy obvodového pláště. 

Barvy v exteriéru a interiéru jsem zvolila světlejší, jedná se o šedé tóny, přičemž 
v interiéru bude výraznější použitou barvou žlutá, která odkazuje na samotný průmysl a 
rozzáří interiér. 

bezbariérové užívání stavby; 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením. 

V celém areálu je řešen bezbariérový přístup do objektů a samotný pohyb osob ve 
veřejných částech objektu showroomu dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vyhláška o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
V showroomu se nachází bezbariérový výtah pro osoby s omezeným pohybem a orientací 
a také jsou zde umístěny toalety pro handicapovné. V rámci areálu jsou zřízena 2 
parkovací stání bezbariérového typu. 

 celkové provozní řešení, technologie výroby;  

Celkem se v areálu nachází tři provozy, avšak pouze ve dvou objektech- SO 01 a SO 02. 

Pro objekt showroomu platí, že sklad ND je přístupný z exteriéru (zásobování) a je 

průchozí jak do showroomu přes příruční sklad ND,  tak do servisní části, jelikož všechny 

tři jednotky spolu souvisí a navazují na sebe. Samotný showroom je přístupný ze severní 

části, kde dochází k výdeji nově zakoupených vozů a také k dopravě výstavních 

automobilů do interiéru showroomu.  

V 1.NP se tedy nachází velký prostor showroomu, sklad ND, příruční sklad ND, technická 

místnost, strojovna výtahu a recepce + pokladny + čekací místo pro zákazníky servisu. 

Dále jsou zde umístěny  toalety jak pro zaměstnance tak pro veřejnost.  Pro zaměstnance 

jsou zde navíc přítomny umývárny, šatna, úklidová místnost, kuchyňka a kancelář mistra. 

Pro bezbariérové využití objektu je k dispozici bezbariérový výtah.  

V 2.NP pokračuje expozice automobilů, zázemí pro veřejnost a kanceláře THP s nutnými 

prostory jako jsou toalety, úklidová místnost a kuchyňka. 

Vstup pro veřejnost a místní pracovníky se liší, přičemž pracovníci kanceláří i servisu mají 

společný vstup ze severozápadní strany a návštěvníci showroomu, popř. servisu z jižní 

čelní strany. 

 

 



 

konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby;  

a) Základy 

Základové konstrukce tvoří žb základové patky, vrtané žb piloty, žb pásy a žb 
desky. Materiálem pro žb konstrukce je beton C 20/25 XC2 a ocel B500B. 

Dimenze základových patek vychází ze statického výpočtu stálého a nahodilého 
zatížení. Jednotlivé konstrukční sloupy přenáší odlišná zatížení, přesto jsou 
základové patky navrženy se shodnou hloubkou a se stejnými rozměry pro danou 
osu v rámci jednoduchosti při výstavbě. Jsou dimenzovány na nejvyšší možné 
zatížení dle výpočtu viz. zjednodušený návrh základů. Pod žb patkami je navržená 
100 mm vrstva podkladního betonu C 20/25 XC2. 

Pod žb patkami se nachází z důvodu nestabilního rostlého terénu vetknuté 
monolitické žb piloty, které jsou hloubeny do vrtů hloubky 4,340 m. Piloty jsou 
pažené s odňatou výpažnicí a jsou kruhového průřezu průměru 500 mm. 

ŽB pasy jsou hloubky 500 mm a nachází se pod stěnami, které to svým zatížením 
vyžadují- konstrukce obvodových stěn, žb stěny, nosné stěny ohraničující 
technickou místnost a SDK stěnou, ve které je umístěna ocelová schodnice 
vynášející ocelové schodiště.  

ŽB desky hloubky 300 mm jsou navrženy pod oběmi výtahovými šachtami 
v hloubce 1200 mm a jsou odstupňovány pomocí žb pasů po 1 m. 

b) Svislé nosné konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí je skeletový systém ocelových sloupů SHS 200/200/10 

mm oceli S235. Jednotlivé sloupy jsou v konkrétních osách různých výšek. Sloupy 

v osách 1-8, A,C,E vynáší příhradové vazníky a mají výšku 8,07 m. Sloupy v osách 1-

8, B, D tvoří nosnou konstrukci vynášející mezipatro a mají výšku 3,0 m. Další 

svislé nosné konstrukce jsou žb stěny ohraničující sklad ND a zdi tvořené 

tvárnicemi Porotherm 25 AKU. 

c) Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce mezipatra je tvořena průvlaky ocelových profilů I260 oceli 
S235, které jsou dimenzovány na rozpětí 6 m. V případě osy 1 se jedná o profil 
I500, jelikož je dimenzován na rozpětí 12 m. Osově jsou tyto průvlaky vzdáleny 2 m 
a jsou do nich přikotveny stropnice ocelových profilů I240 oceli S235 
dimenzovány na rozpětí 2 m. V atypických případech dochází k výměně a jsou 
použity ocelové profily I200. Viz výkres skladby stropu. Na stropnicích se nechází 
monolitická deska, která je tvořena vylitým betonem do trapézových plechů výšky 
49 mm. Ty jsou kolmo uchyceny ke stropnicím (viz. Výpis trapézových plechů) a 
následně je do nich vylit beton C 20/25 XC2 až do přesahující výšky 50 mm. Na 
této monolitické desce je následně vytvořena podlaha. 



 

Nosná konstrukce vynášející střešní plášť tvoří příhradové ocelové nosníky, 
dimenzované na rozpětí 12 m. Jejich výška je 1,64 m. Jedná se o příhradové 
nosníky trojúhelníkové pravoúhlé soustavy. Průřezy jednotlivých prutů jsou 
rozměrů 140x140 mm. 

d) Ztužující prvky (jádra/výtahy, stěny, táhla) 

Ztužujícimi prvky skeletového systému jsou převážně ocelová táhla DETAN S-460, 

která jsou umístěna po dvojicích mezi jednotlivými sloupy do kříže v konkrétních 

osách po celé výšce tak, aby došlo k dostatečnému ztužení konstrukce. Dalšími 

prvky jsou žb stěny tl. 300 mm beton C 20/25 XC2 ocel B500B, nosné zdi 

Porotherm 25 AKU a zděná jádra výtahových šachet. 

 

Osobní výtah od frimy Lift Components, typ OH 630. Jedná se o hydraulický bez 

strojovny, respektive se strojovnou ve skříni rozměrů 1200x700x2200 mm . 

Roměry výtahové šachty jsou 1600x1800 mm, rozměry vnitřní kabiny jsou 

1100x1400 mm se vstupními dveřmi 800 mm a proto splňují požadavky pro 

bezbariérové užívání stavby. 

 

Autovýtah je od firmy GMV, typ VL 4000 kg. Jedná se hydraulický autovýtah se 

strojovnou, která je umístěna v blízkosti technické místnosti. Rozměry šachty jsou 

5600x3750 mm a rozměry vnitřní kabiny jsou 5150x2830 mm . Strojovna má 

rozměry 1850x1900 mm, Je větraná, stěny jsou natřeny bezprašnou vrstvou, 

podlaha protiskluzná.  

e) Podlahy 

Podlahy jsou specifikovány ve výpisu skladeb a pochází ze systémového řešení 

firmy DEK. V prostorách běžného provozu showroomu, kanceláří a nemokrého 

provozu se jako nášlapná vrstva objevuje dlažba RAKO OBJECT 400x400 mm. 

V mokrém provozu jako jsou wc, umývárny, sprchy, úklidové místnosti atp. se 

jedná o dlažbu RAKO KAMOOS 300x600 mm. V prostorách náročných na 

únosnost a opotřebení jako je sklad ND, technická místnost a strojovna je jako 

nášlapná vrstva vysokopevnostní samonivelační stěrka v cementově šedé barvě.  

f) Stropy 

Strop nad 1.NP je tvořen ocelovými profily, monolitickou betonovou deskou vylitou 
do trapézového plechu a skladbou podlahy od výrobce DEK. Jako podhledová 
vrstva je použit SDK podhled ve 2 variantách, viz. Výkres 1.NP a 2.NP. V případě 
mokrých provozů jako jsou wc, umývárny, sprchy, úklidové místnosti atp. se jedná 
o SDK podhled Knauf Green tl. 12,5 mm, který je vhodný do vlhkého prostředí. 
V ostatních případech je použit SDK podhled Knauf White tl. 12,5 mm. Světlá výška 
místnosti v 1.NP, resp. SDK podhledu, záleží na nutnosti jeho snížení pro průchod 
větracího potrubí. Je tak učiněno v prostorách mokrých provozů a částečně 



 

v denní místnosti viz. Výkres 1.NP.  V 2.NP se jedná o stejné důvody, jelikož je nad 
podhledem vedeno potrubí VZT jednotky.  

Strop nad 2.NP prakticky tvoří konstrukce střechy, která je vynešena příhradovými 
vazníky. Viz popis střechy.  

g) Svislé nenosné konstrukce 

Jedná se převážně o SDK příčky tl. 150 mm a masivní SDK příčku tl. 250 mm.  

SDK příčky jsou vyplněny izolací dle specifikace výrobce a jsou opláštěny SDK 
ohebnými deskami tl. 12,5 a 25 mm, viz. Výpis skladeb. 

V 2.NP jsou v prostorách toalet příčky sníženy do úrovně podhledu tak, aby mohlo 
docházet ke společnému odvětrání těchto prostor větracím potrubím.  

h) Schodiště 

V objektu showroomu se nachází jedno schodiště, které je považováno za 
bezbariérové. Jedná se o přímé, dvouramenné, konzolové, ocelové schodiště, 
které má 20 stupňů a jednu mezipodestu délky 1500 mm. Výška stupně je 160 mm 
a šířka 300 mm. Schodiště je vynášeno ocelovou stropnicí, která je tvořena 
ocelovým jeklem 300x100x10 mm, ocel S235. Stropnice je přichycena ke 
konstrukci podlahy a ke stropní konstrukci, současně je zakryta v SDK masivní 
příčce tl. 250 mm. Stropnice vynáší jednotlivé stupně, které jsou tvořeny 
ocelovými profily UPE 300. Specifikace viz. Návrh schodiště a složka D. 

i) Výplně otvorů 

Dveře: Otvory v konstrukcích jsou vyplněny převážně dveřmi od firmy Sapeli (viz. 
Výpis prvků), a jsou ve většině případů upevněny do ocelových zárubní  od firmy 
DEK vhodných do SDK příček. Konkrétní rozměry a typ jsou uvedeny ve Výpisu 
prvků. 

Sekční vrata: Vrata jsou vyrobena firmou Lomax, jedná se o vrata s integrovanými 
dveřmi. Konkrétní rozměry a typ jsou uvedeny ve Výpisu prvků. 

Okna: Okna jsou buď fixní nebo otvíratelná, daných rozměrů od firmy Schüco. 
Jedná se o hliníková okna antracitové barvy, která jsou vhodná do fasádních 
panelů Kingspan, ale i do interiérových stěn. 

Světlíky: Specifickou konstrukcí jsou světlíky od firmy Schüco, které budou 
vyrobeny na míru dle specifických výkresů. Nosná konstrukce , která vynáší 
světlíky v boční fasádě, je ukryta a pohledově zakryta panely Kingspan. 

j) Úprava povrchů 

Prostory s mokrým a částěečně vlhkým provozem budou na stěnách upraveny 
obkladem od firmy RAKO, specifikace podle investora. Výška obkladů je všude 



 

shodná – 2 m, kromě prostorů kuchyňky, kde se jedná o obklady zadní stěny pod 
horními skříňkami (výška obkladu 500 mm začínající ve výšce 900 mm)  

Stěny omítnuté, nebo s povrchovou úpravou SDK budou natřeny ve dvou vrstvách 
malbou Primalex Plus, hluboký matný konečný vzhled. 

Stěny panelů Kingspan budou ponechány v původním vzhledu – tedy povrchová 
úprava plechu PEI, barva šedobílá RaAL 9002.  

k) Vnější opláštění 

Z velké části je objekt showroomu opláštěn fasádními panely Kingspan KS 1150 
NF, které mají přiznané kotevní prvky a jejich vnější povrchová úprava je PES – lak 
nanášený na pozinkovaný plech. Před panely je však umístěn děrovaný nerezový 
plech s kruhovými otvory rozměru 10 mm. Z jižní části je fasáda tvořena lehkým 
obvodovým pláštěm (proskleným fasádním systémem) od firmy Schüco FW 50+ 
SI. 

l) Střecha 

Konstrukce jednoplášťové střechy je tvořena trapézovými plechy výšky 150 mm, 
na kterých je umístěna konkrétní skladba střechy od výrobce DEK ROOF 15. Vrchní 
část je tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem a břidličným posypem.  

m) Klempířské, zámečnické, truhlářské výrobky 

Viz. Výpis prvků. 

 

bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí;  

Objekt showroomu je určen pro výstavu, prodej a servis vozidel a bude k tomu účelu 
užíván. Před jeho uvedením do provozu musí být splněny požadavky, předpisy a normy 
vztahující se k užívání stavby a k vybraným zařízením. Při provozu je potřeba dodržovat 
předpisy o bezpečnosti práce, příslušné platné normy, provozní a dopravní řád areálu a 
všechny související předpisy a nařízení. 

stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace - popis 
řešení,  

a) Větrání, chlazení 

Otevřený prostor showroomu je větrán nucenně, příp. ochlazován, přičemž větrací 
výustky se nachází v pohledové části mezi příhradovými vazníky. Přívod a odvod vzduchu 
je vyveden na severní stěnu objektu. WC, šatny, umývárna a kuchyňka v 1.NP jsou větrány 
nucenně podtlakově a některé prostory mají společné výustky větracího potrubí za 
předpokladu snížených příček. WC, umývarny a kuchyňka v 2.NP jsou větrány nucenně a 
znečištěný vzduch je vyveden na střechu. 



 

b) Vytápění 

Celý objekt showroomu je temperován a je vytápěn za pomocí dvou kondenzačních kotlů 
o  objemu 49,5 l, které se nachází v technické místnosti v blízkosti komína. Následně je 
teplo produkováno podlahovými konvektory Koraflex Economic FV 7/28.  

c) Osvětlení 

 Prostory showroomu, kuchyňka a kancelář mistra jsou přímo osvětleny denním světlem, 
stejně jako kanceláře THP v 2.NP. Zasedací místnost a kuchyňka v 2.NP jsou nepřímo 
osvětleny denním světlem, jelikož poměrně velkou část příčky v horní části showroomu 
tvoří skleněná výplň, což přispívá k transparentnosti. Zbylé části ojektu jsou osvětleny 
nepřímým osvětlením.  

V rámci projektu nebyly zjištěny bližší specifikace ohledně produkovaného hluku, vybrací 
apod. 

zásady hospodaření energiemi,  

Stavba je v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany tepla. Skladby 
obvodových konstrukcí splňují dané součinitele prostupu tepla dle požadavků normy ČSN 
73 0540-2. 

ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí;  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

V rámci skladby podlahy na terénu je řešena izolace proti radonu. Bliží specifikace není 

řešena v rámci rozsahu BP. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Není řešeno v rámci rozsahu BP. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Není řešeno v rámci rozsahu BP 

d) ochrana před hlukem, 

Není řešeno v rámci rozsahu BP 

e) protipovodňová opatření, 

Není řešeno v rámci rozsahu BP 

 



 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není řešeno v rámci rozsahu BP 

požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

Není řešeno v rámci rozsahu BP 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení;  

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně 
odpovídající evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR.  

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.  

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí;  

Stavba nevyžaduje netradiční technologické postupy. 

požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele;  

zpracování podrobných výkresů výztuže dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. , ve znění 
novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 

dokumentace pro pomocné práce, výrobně technická dokumentace, dokumentace 
výrobků dodaných na stavbu. 

Dílenské , dodavatelské dokumentace musí odpovídat dokumentaci pro provádění 
stavby a musí být vypracovány v souladu s příslušnými, platnými technickými normami, 
vyhláškami a souvisejícími předpisy. 

-soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci  

-dokumentace skutečného provedení včetně zapracováníprovedených změn  

-dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před jejím dokončením  

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami;  

Před zakrytím konstrukcí , nebo před betonáží konkrétních konstrukcí , je stavební dozor 
povinen ověřit správné provedení výztuže dle realizačního projektu tak, aby nemohlo dojít 
k nepředvídaným úpravám či chybám polohy apod. Dále musí být provedeny všechny 
předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky a podobně. 



 

Rámcový rozsah požadovaných kontrol rozestavěné stavby stanovuje § 18 vyhlášky č. 
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu. Dodavatel v součinnosti technickým dozorem stavby provede jednotlivé 
kontroly a zkoušky požadované příslušnou vyhláškou , příslušnými normami a 
technologickými předpisy , s vyhotovením protokolu o provedené kontrole případně 
zkoušce .  

Samostatné kontrolní prohlídky , stanovené ve stavebním povolení , svolává a provádí 
stavební úřad zaúčasti dodavatele stavby , technického dozoru stavby a projektanta.  

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 
prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě opakované 
kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí náklady na 
jejich opakování dodavatel.  

použité normy: 

ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastostí stavebních výrobků 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky 

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách – výpočet tepelného výkonu 

ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení 

Vyhláška 78/2013 Sb. ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov. 

Vyhláška 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby. 

 

c) Dokumenty podrobností   

Dokumenty podrobností jsou obsaženy v příloze dokumentace složky C. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva   

podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů; 

a) Základy 

Základové konstrukce tvoří žb základové patky, vrtané žb piloty, žb pásy a žb 
desky. Materiálem pro žb konstrukce je beton C 20/25 XC2 a ocel B500B. 



 

Dimenze základových patek vychází ze statického výpočtu stálého a nahodilého 
zatížení. Jednotlivé konstrukční sloupy přenáší odlišná zatížení, přesto jsou 
základové patky navrženy se shodnou hloubkou a se stejnými rozměry pro danou 
osu v rámci jednoduchosti při výstavbě. Jsou dimenzovány na nejvyšší možné 
zatížení dle výpočtu viz. zjednodušený návrh základů. Pod žb patkami je navržená 
100 mm vrstva podkladního betonu C 20/25 XC2. 

Pod žb patkami se nachází z důvodu nestabilního rostlého terénu vetknuté 
monolitické žb piloty, které jsou hloubeny do vrtů hloubky 4,340 m. Piloty jsou 
pažené s odňatou výpažnicí a jsou kruhového průřezu průměru 500 mm. 

ŽB pasy jsou hloubky 500 mm a nachází se pod stěnami, které to svým zatížením 
vyžadují- konstrukce obvodových stěn, žb stěny, nosné stěny ohraničující 
technickou místnost a SDK stěnou, ve které je umístěna ocelová schodnice 
vynášející ocelové schodiště.  

ŽB desky hloubky 300 mm jsou navrženy pod oběmi výtahovými šachtami 
v hloubce 1200 mm a jsou odstupňovány pomocí žb pasů po 1 m. 

b) Svislé nosné konstrukce 

Hlavní nosnou konstrukcí je skeletový systém ocelových sloupů SHS 200/200/10 

mm oceli S235. Jednotlivé sloupy jsou v konkrétních osách různých výšek. Sloupy 

v osách 1-8, A,C,E vynáší příhradové vazníky a mají výšku 8,07 m. Sloupy v osách 1-

8, B, D tvoří nosnou konstrukci vynášející mezipatro a mají výšku 3,0 m. Další 

svislé nosné konstrukce jsou žb stěny ohraničující sklad ND a zdi tvořené 

tvárnicemi Porotherm 25 AKU. 

c) Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce mezipatra je tvořena průvlaky ocelových profilů I260 oceli 
S235, které jsou dimenzovány na rozpětí 6 m. V případě osy 1 se jedná o profil 
I500, jelikož je dimenzován na rozpětí 12 m. Osově jsou tyto průvlaky vzdáleny 2 m 
a jsou do nich přikotveny stropnice ocelových profilů I240 oceli S235 
dimenzovány na rozpětí 2 m. V atypických případech dochází k výměně a jsou 
použity ocelové profily I200. Viz výkres skladby stropu. Na stropnicích se nechází 
monolitická deska, která je tvořena vylitým betonem do trapézových plechů výšky 
49 mm. Ty jsou kolmo uchyceny ke stropnicím (viz. Výpis trapézových plechů) a 
následně je do nich vylit beton C 20/25 XC2 až do přesahující výšky 50 mm. Na 
této monolitické desce je následně vytvořena podlaha. 

Nosná konstrukce vynášející střešní plášť tvoří příhradové ocelové nosníky, 
dimenzované na rozpětí 12 m. Jejich výška je 1,64 m. Jedná se o příhradové 
nosníky trojúhelníkové pravoúhlé soustavy. Průřezy jednotlivých prutů jsou 
rozměrů 140x140 mm. 

 



 

d) Ztužující prvky (jádra/výtahy, stěny, táhla) 

Ztužujícimi prvky skeletového systému jsou převážně ocelová táhla DETAN S-460, 

která jsou umístěna po dvojicích mezi jednotlivými sloupy do kříže v konkrétních 

osách po celé výšce tak, aby došlo k dostatečnému ztužení konstrukce. Dalšími 

prvky jsou žb stěny tl. 300 mm beton C 20/25 XC2 ocel B500B, nosné zdi 

Porotherm 25 AKU a zděná jádra výtahových šachet. 

Osobní výtah je hydraulický bez strojovny, respektive se strojovnou ve skříni 

rozměrů 1200x700x2200 mm . Roměry výtahové šachty jsou 1600x1800 mm, 

rozměry vnitřní kabiny jsou 1100x1400 mm se vstupními dveřmi 800 mm a proto 

splňují požadavky pro bezbariérové užívání stavby. 

Autovýtah je taktéž hydraulický se strojovnou, která je umístěna v blízkosti 

technické místnosti. Rozměry šachty jsou 5600x3750 mm a rozměry vnitřní 

kabiny jsou 5150x2830 mm . Strojovna má rozměry 1850x1900 mm, Je větraná, 

stěny jsou natřeny bezprašnou vrstvou, podlaha protiskluzná.  

e) Schodiště 

V objektu se nachází jedno schodiště, které je považováno za bezbariérové. Jedná 
se o přímé, dvouramenné, konzolové, ocelové schodiště, které má 20 stupňů a 
jednu mezipodestu délky 1500 mm. Výška stupně je 160 mm a šířka 300 mm. 
Schodiště je vynášeno ocelovou stropnicí, která je tvořena ocelovým jeklem 
300x100x10 mm, ocel S235. Stropnice je přichycena ke konstrukci podlahy a ke 
stropní konstrukci, současně je zakryta v SDK masivní příčce tl. 250 mm. 
Stropnice vynáší jednotlivé stupně, které jsou tvořeny ocelovými profily UPE 300. 
Specifikace viz. Návrh schodiště a složka D. 

 

 definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 
výkresovou dokumentaci; 

Výkresová dokumentace ve složce C. 

údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od 
anténních soustav, mimořádná apod.;  

Na nosné konstrukce působí stálé zatížení ve formě zbylých stavebních konstrukcí, 
užitné zatížení (kanceláře, chodby, showroom,..), klimatické  zatižení tvoří vítr a sníh 
(sněhová oblast II, větrná oblast IV). Nahodilé zatížení je uvažováno dle ČSN EN 1990 a 
1991-4 (ČSN 73 0035). Podronější výpočet viz. Návrh základů sl. C.  

údaje o požadované jakosti navržených materiálů;  

Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, případně 
odpovídající evropským normám a musí být vybaveny patřičnými atesty, platnými v ČR.  



 

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho částí.  

popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 
jakost navržených konstrukcí;  

Stavba nevyžaduje netradiční postupy prací. 

zajištění stavební jámy;  

Sklony svahů budou určeny geotechnikem na místě podle geologického rozboru. Jámy 
hlubší než 1,5 m budou rozepřeným pažením, jehož dimenze budou stanoveny dle 
geologického rozboru.  

stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 
technologickými předpisy a normami; 

Před zakrytím konstrukcí , nebo před betonáží konkrétních konstrukcí , je stavební dozor 
povinen ověřit správné provedení výztuže dle realizačního projektu tak, aby nemohlo dojít 
k nepředvídaným úpravám či chybám polohy apod. Dále musí být provedeny všechny 
předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky a podobně. 
Rámcový rozsah požadovaných kontrol rozestavěné stavby stanovuje § 18 vyhlášky č. 
526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
stavebního řádu. Dodavatel v součinnosti technickým dozorem stavby provede jednotlivé 
kontroly a zkoušky požadované příslušnou vyhláškou , příslušnými normami a 
technologickými předpisy , s vyhotovením protokolu o provedené kontrole případně 
zkoušce .  

Samostatné kontrolní prohlídky , stanovené ve stavebním povolení , svolává a provádí 
stavební úřad zaúčasti dodavatele stavby , technického dozoru stavby a projektanta.  

Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou 
prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě opakované 
kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí náklady na 
jejich opakování dodavatel.  

 v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti 
vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů;  

Nedochází ke změně stavby. 

 

 



 

požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 
rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat;  

-soupis provedených změn oproti realizační a schvalovací dokumentaci  

-dokumentace skutečného provedení včetně zapracováníprovedených změn  

-dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před jejím dokončením 

požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

není předmětem BP. 

seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.;  

Ke zhotovení projektové dokumentace byly využity součané platné české normy a 
vyhlášky platných českých zákonů, týkajících se stavebního práva (stavební zákon). Pro 
zpracování kompletní dokumentace byly využity software: 

CAD (AutoCad, Revit), Lumion, Photoshop, Microsft Ofiice (Word, Excel) 

požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné 
předpisy a normy. 

Nařízení vlády 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci, Změna: 68/2010 Sb. 

Občanský zákoník 40/1964 Sb. 

 

b) Podrobný statický výpočet  

Podrobný statický výpočet není řešen v rámci rozsahu BP. Zjednodušenné statické 
výpočty jsou obsaženy v příloze projektové dokumentace. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není řešeno v rámci BP. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) Větrání, chlazení 

Otevřený prostor showroomu je větrán nucenně, příp. ochlazován, přičemž větrací 
výustky se nachází v pohledové části mezi příhradovými vazníky. Přívod a odvod vzduchu 
je vyveden na severní stěnu objektu. WC, šatny, umývárna a kuchyňka v 1.NP jsou větrány 
nucenně podtlakově a některé prostory mají společné výustky větracího potrubí za 



 

předpokladu snížených příček. WC, umývarny a kuchyňka v 2.NP jsou větrány nucenně a 
znečištěný vzduch je vyveden na střechu. 

b) Vytápění 

Celý objekt showroomu je temperován a je vytápěn za pomocí dvou kondenzačních kotlů 
o  objemu 49,5 l, které se nachází v technické místnosti v blízkosti komína. Následně je 
teplo produkováno podlahovými konvektory Koraflex Economic FV 7/28.  

c) Osvětlení 

 Prostory showroomu, kuchyňka a kancelář mistra jsou přímo osvětleny denním světlem, 
stejně jako kanceláře THP v 2.NP. Zasedací místnost a kuchyňka v 2.NP jsou nepřímo 
osvětleny denním světlem, jelikož poměrně velkou část příčky v horní části showroomu 
tvoří skleněná výplň, což přispívá k transparentnosti. Zbylé části ojektu jsou osvětleny 
nepřímým osvětlením.  

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Objekty budou napojeny na technickou infrastrukturu na ulici Jana Svobody, na ulici Cejl 
a v blízkosti řeky Svitavy podle současných poloh technických sítí. Je nutné zkonzultovat 
přeložku splaškové kanalizace a vedení NN elektřiny viz. Koordinačí situační výkres. 

a) Přípojka vodovodu 

Nachází se na jihozápadní straně objektu a připojuje se na ulici Cejl. Je opatřena 
vodoměrnou šachtou vel. 1200/900 mm v zatravněné části areálu, v blízkosti napojení na 
vodovodní řad města Brna. Celková délka přípojky je 43,7 m, materiálem je HD-PE 100 
3x32.  

b) Přípojka teplovodu 

Nachází se na jihozápadní straně objektu a připojuje se na ulici Cejl. Je opatřena revizní 
šachtou ⌀1000 mm  v zatravněné části areálu, v blízkosti napojení na městský teplovod. 
Celková délka přípojky je 46,8 m, materiálem je HD-PE 100 3x32.  

c) Přpojka splaškové jednotné kanalizace  

Nachází se na jihozápadní straně objektu a připojuje se na ulici Cejl. Je opatřena revizní 
šachtou ⌀ 1000 mm v zatravněné části areálu, v blízkosti napojení na městskou 
jednotnou splaškovou kanalizaci. Celková délka přípojky je 45,3 m, materiálem je HD-PE 
DN200.  

d) Přípojka NT plynovodu 

Nachází se na severozápadní straně objektu a připojuje se na ulici Jana Svobody. Je 
opatřena HUP, který se nechází na hranici pozemku ve skříni a je přístupný z veřejné 
části. Celková délka přípojky je 96,0 m, materiálem je HD-PE 100 SDR 11. 



 

e) Přípojka NN elektrického vedení 

Nachází se v jihovýchodní části objektu a je připojena v blízkosti řeky Svitavy. Je opatřena 
pojistkovou skříní na hranici pozemku, která je veřejně přístupná. Celková délka přípojky je 
11,2 m a materálem jsou kabely CYKY 5x1,5.  

f) Přípojka sdělovacího vedení 

Nachází se v jihovýchodní části objektu a je připojena v blízkosti řeky Svitavy. Celková 
délka přípojky je 30,0 m a materálem jsou kabely CYKY 5x1,5.  

g) Přípojka dešťové kanalizace 

Nachází se ve východní části objektu a svádí dešťové odpadní vody ze střech objektů za 
pomocí střešních vpustí. Samotná přípojka ústí do retenční nádrže o objemu 27 m3, pro 
náhlý případ pak do vsakovací nádrže o stejném objemu. Dále pak ústí přes revizní šachtu 
o ⌀1000 mm do kanalizační sítě města Brna. Celková délka přípojky je 17,9 m a materiálem 
je HD-PE DN200. 

 

Dokladová část 

Není řešeno v rámci BP. 

 






























