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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 268/2009 Sb. 

v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (6) Platné normy ČSN, EN; (7) Katalogy 

stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná literatura; (9) Vlastní 

dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 

a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu 

do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. 

Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou 

část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 

půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, 

výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace 

budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných 

detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního 

posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou 

spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: 

VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části 

dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením 

obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC 

v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude 

obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná 

technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném 

a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu 

budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické 

verze VŠKP bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou 

součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
 

 
Ing. Romana Benešová 
Vedoucí diplomové práce  

 



 
 

 
 

 Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby – 

Novostavba hotelu s wellness centrem. 

 Stavba je určena pro ubytování, stravování, rekreaci a parkování osobních 

automobilů. Má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a je rozčleněna do čtyř traktů: 

wellness centrum obsahující posilovnu, masérský salón nebo sauny s výstupem na vlastní 

terasu ve druhém nadzemním podlaží; ubytovací zařízení s více než dvaceti pěti pokoji o 

různých kapacitách s možností výstupu na vlastní terasu v jižní části stavby, vlastní 

prádelnou či manažerskými kancelářemi; restaurace s kapacitou nad sto hostů a s vlastní 

terasou v prvním nadzemním podlaží; nebo hromadná garáž pro více než čtyřicet osobních 

automobilů. Celá stavba je přizpůsobena pohybu osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace včetně dvou hotelových pokojů a čtyř parkovacích stání v podzemní garáži. 

Komunikační prostor hostů a zaměstnanců je funkčně oddělen tak, aby se jejich cesty 

nekřížily. Objekt je vybaven dvěma výtahy nové generace ve východní a západní části 

objektu; vzduchotechnickými jednotkami zvlášť pro hotel, kuchyň a wellness centrum a 

dalšími nezbytně nutnými technickými prostředky pro správnou funkčnost objektu.  

 Nosný systém tvoří prefabrikovaná, rámová konstrukce stojící na monolitických 

železobetonových patkách propojených železobetonovými prahy v místech opláštění. To 

je provedeno z keramických tvárnic a zatepleno deskami z kamenných vláken dle ETICS. 

Opláštění podsklepené části tvoří bednící tvárnice. Vnitřní vyzdívky jsou vyzděny taktéž 

z keramických tvárnic. Strop tvoří dutinové, předpjaté stropní panely, schodiště je 

navrženo jako prefabrikované. Střechy jsou řešeny jako klasické, extenzivně vegetační, 

jednoplášťové se třemi vrstvami asfaltových, hydroizolačních pásů. Terasy jsou řešeny 

jako klasické, jednoplášťové s pochozí plochou z betonové dlažby na nastavitelných 

terčích v části wellness centra; nebo z keramické dlažby uložené na roznášecí, betonové 

mazanině v hotelové části. 

  



 
 

 
 

 Novostavba; hotel; wellness centrum; prefabrikovaný, rámový skelet; 

podzemní parkování; vegetační střecha, pochozí terasa. 

 

The main theme of my thesis is a projecting documentation for a new building – 

Completely new Wellness hotel. 

 This building will be used for accomodation, feeding, wellness and parking for 

cars. Hotel has one stage under the ground and three stages above. It is divided into 4 

parts: Wellness center with gym, massage saloon or sauna with entrance on its own 

terrace in the second floor, accomodation with over 25 rooms with different capacity of 

the room with possibility of your own terrace in the south part of the building, your own 

laundry room or offices for management; a restaurant with capacity more than 100 

guests and with its own terrace in the first floor or garage for over than 40 cars. The 

whole building is also designed for people with a special needs, there are 2 rooms and 4 

parking spots dedicated to these people with special needs. The whole building is 

divided functionally for guests and employees. The building has two lifts of a new 

generation on the west and east part; air conditioning systems for the hotel, kitchen, 

wellness center and other neccessary technical means.  

 Carrying system is made of prefabricated, framework standing on a monolitic 

reinforced concrete snugs connected with reinforced concrete tresholds in the place of 

their shroud. It is done from ceramic breeze blocks and heated with desks made of stone 

fibred according to ETICS.  

Shroud of the underground is made of concrete breeze blocks. The inside lining is also 

bricked up with ceramic breeze blocks. The ceiling creates ventricular ceiling pannels, 

stairs is designed as a prefabricated. The roofs are done as a classic, extensive 

vegetational, monocover with three laiers of asphaltic, hydroisolated strips. All the 



 
 

 
 

terracess are also classical, monocover with walking tract made of concrete pavement on 

adjustable targets in a wellness center. In the hotel you will find a ceramic pavement. 

 

New building, hotel, wellness center, prefabricated, framework, underground 

parking, vegetational roof, terrace for walks. 
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ÚVOD 

            Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby v Brně. Jedná se o budovu přístupnou veřejnosti: Novostavba hotelu s wellness 

centrem. Objekt je třípodlažní s částečným podsklepením, rozdělen do čtyř traktů: 

ubytovací (27 pokojů), rekreační (posilovna, masérský salón, sauny), stravovací (kapacita 

restaurace více než 100 osob) a parkovací (49 parkovacích stání v hromadné, podzemní 

garáži a další okolo objektu). Jednotlivé části projektové dokumentace jsou podrobně 

vypracovány dle platných zákonů, vyhlášek a norem v přílohách a splňují normativní 

požadavky ve všech řešených částech. 
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A. Průvodní zpráva 

A.1   Identifikační údaje 

A.1.1   Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Novostavba hotelu s wellness centrem. 

Druh stavby: Občanská stavba 

Účel stavby: ubytovací, rekreační, stravovací, parkovací 

Místo stavby: Brno/Veveří, Žabovřesky, parcely č.: 1095/1, 1095/2, 1095/6, 2825/4, 

280/2, 2801/6, 1095/7, 1095/8, 1096/3, 1096/2, 1096/1. 

Katastrální území: Stavební objekt se nachází na výše uvedených parcelách, převážně 

v katastrálním území Veveří [610372], jen malá část dotčených parcel č. 2825/4 a 2801/6 

se nachází v katastrálním území Žabovřesky [610470]. 

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 

 Tento projekt se zabývá realizací novostavby hotelu s wellness centrem v Brně 

v nové rozvojové lokalitě V-1 danou reálně připravovaným uzemním plánem. Projekt řeší 

pouze výřez této lokality tak, aby zapadal do celkového konceptu využití tohoto území dle 

územního plánu. Součástí projektu je taky řešení okolního terénu, zpevněné plochy 

komunikační, odstavné atd. Cílem diplomové práce bylo vyhovět nejen konstrukčním 

požadavkům, ale taky požadavkům územního plánu a zároveň navrhnout budovu s téměř 

nulovou spotřebou energie. 

 

A.1.2   Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: statutární město Brno 

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno. 
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A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Bc. Milan Blažek 

Adresa: Zdeňka Fibicha 1206, Valašské Meziříčí, 757 01 

 

A.2   Seznam vstupních podkladů 

 Před vypracování projektové dokumentace bylo nutné zajistit vstupní podklady, 

které po-té sloužily k vypracování PD. Jedná se především: 

• O geodetické měření a přesné zajištění výškopisu a polohopisu. 

• O inženýrsko-geologický průzkum, především zjištění druhu zeminy spojené se 

statickou zátěžovou zkouškou na měření únosnosti pláně, podloží. Nebo zjištění 

hloubky podzemní vody či radonu. 

• Osobní průzkum s fotodokumentací. 

• Podrobné zjištění o vedení technických infrastruktur na řešeném území. 

• Projednání požadavků investora  

• Výpis z katastru nemovitostí 

• Platné vyhlášky s normy. 

 

A.3   Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

 Stavební objekt se nachází na výše uvedených parcelách, převážně v katastrálním 

území Veveří [610372], jen malá část se nachází v katastrálním území Žabovřesky 

[610470]. Obklopují ho místní komunikace na ulici Veveří, Pod Kaštany a Bulínova.  

Podle připravovaného územního plánu města Brno je rozvojová lokalita V1 

určena ploše veřejné vybavenosti. Strukturou zástavby se řadí mezi kompaktní s výškou 
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zástavby 9-22 m. Kód plochy je V/k4. Projektovaná stavba má maximální výšku 

+18,830 od 0,000 = 249,250 m.n.m., B.p.v. / Souřadnicový systém S-JTSK. 

Dle specifikace přípustnosti staveb pro plochy veřejné vybavenosti je výseč 

rozvojové oblasti V1 využita jako plocha pro cestovní ruch a rekreaci (OR) do které 

spadají samostatné areály služeb cestovního ruchu (ubytování, stravování, sportovní a 

rekreační zařízení), čemuž vyhovuje projekt Novostavba hotelu s Wellness centrem. 

Nebo taky lze považovat za plochu Obchodního zařízení a služeb (OS), kam spadají také 

restaurace, hotely, penziony…) 

 Stavební parcely budou využity pro veřejnou vybavenost dle připravovaného 

územního plánu města Brno, parcely se nacházejí v rozvojové lokalitě V-1 – Brownfield 

mezi ulicemi Veveří s Kounicova určen jako plocha smíšená obytná tak, aby zapadala do 

charakteru okolní zástavby a nepřetěžovala ji. Cílem bylo využít území dle tohoto 

územního plánu. V současné době jsou parcely využívány jako parkovací stání pro osobní 

automobily a pro pěší komunikaci s množstvím stromů a keřů. Parcely se nacházejí na 

rovném terénu.  

 Požadavkem bylo navrhnout multifunkční budovu s využitím podzemního 

parkování. Objekt je určen pro dočasné ubytování spojené s rekreací a možností stravy.  

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

            Stavba se nenachází v ochranném území, území bylo určeno pro vytvoření nové 

významné strategické lokality. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

            Samotná stavba nijak nepohorší odtokové poměry v území. Parkovací plochy jsou 

řešeny jako samo-vsakovací, komunikační prostor chodců je spádován do zeleně, dešťová 

voda z dopravních komunikací je svedena štěrbinovým žlabem do jednotné kanalizace. 

Hlavní objekt je odvodněn do retenční, vsakovací nádrže s bezpečnostním přepadem do 

jednotné kanalizace v případě přetížení. Dešťová voda bude napojena po odsouhlasení 
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s brněnskými vodárnami a kanalizacemi do stávající jednotné kanalizace vedoucí po ulici 

Veveří a Bulínova.  

d) Údaje v souladu s územně plánovací dokumentací 

            Řešené území je v souladu s nově připravovanou územně plánovací dokumentací 

města Brna. Objekt zapadá svým charakterem do rozvojové lokality, ve které je uvažován. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

            Stavba je v souladu s územním rozhodnutím.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

            Projektová dokumentace splňuje veškeré požadavky na využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

            Veškeré podmínky a požadavky týkajících se správců technických sítí či 

dotčených orgánů byly splněny a uvedeny v PD. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Viz. A4/g 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

            Objekt se bude nacházet v nové rozvojové lokalitě V-1. Před zahájením bude 

provedena přeložka pitné vody v páteřní, nově vybudované účelové komunikaci vedoucí 

po ulici Bulínova. Musel být vypracován návrh o přeložení zdroje pitné vody. Současná 

trasa křižuje stavební parcely a brání výstavbě. Je navržena přeložka vedoucí po ulici 

Bulínova, která je schválená brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Další podmiňující 

investicí je prodloužení teplovodu vedoucího po ulici Bulínova napojeného na stávající 

teplovod vzdáleného asi 100m jihovýchodně od plánované výstavby. Součástí výstavby 

je i vybudování nové dopravní a pěší infrastruktury, parkovacích stání, přístupových 

komunikací včetně jejich odvodnění nebo veřejného osvětlení či zahradních prací. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 
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p.č. 

Výměra 

(m2) Druh pozemku 

Obec/ Katastrální 

území vlastník 

1095/1 8386 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1095/2 37 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1095/6 1580 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

2825/4 299 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Žabovřesky 

[610470] Statutární město Brno 

280/2 1506 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1095/7 62 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1095/8 61 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1096/3 101 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1096/2 58 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

1096/1 5089 ostatní plocha 

Brno [582786] / 

Veveří [610382] Statutární město Brno 

 

A.4   Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba je určena pro dočasné ubytování, rekreaci, stravování a parkování. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

            Jedná se o trvalou stavbu 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 

            Pozemky nejsou v kulturní památkové rezervaci, nejedná se tedy o stavbu 

chráněnou dle zvláštních právních předpisů. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o 

územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon. Dále dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb. o technických požadavcích stavby a vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

Stavba bude navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., která stanovuje 

obecně technické požadavky na stavby pro užívání osob s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Řešení se vztahuje na celou budovu. 

 

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

právních předpisů. 

 Objekt bere ohled na všechny požadavky dotčených orgánů nebo jiných právních 

předpisů. Veškeré požadavky a podmínky byly zjištěny před realizací projektové 

dokumentace a zohledněny v jejím průběhu. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Okolo objektu se nachází místní komunikace II. třídy s ochranným pásmem 15m 

od středu komunikace, vedoucí po ulici Veveří a Pod kaštany a tramvajový pás ochranným 

pásmem od osy kolejnice 30m. Zde není splněn požadavek na bezpečný odstup stavby od 

komunikace. Z toho vyplývá taky zvýšená koncentrace hluku a přísnější požadavky na 

konstrukční prvky z hlediska akustiky. Pro realizaci stavby je zajištěno úlevové řešení.  

h) Navrhované kapacity stavby 

            Celková zastavěná plocha je 2049,72 m2. Budoucí plocha venkovního 

parkovacího stání, dopravní a pěší komunikace je 4504,87 m2.  

Celková plocha podzemního parkování hromadné garáže je 1672,65m2 a má 49 

parkovacích stání, z toho čtyři jsou určeny OOSPO. Sjezd je z ulice Bulínova, je 

součástí projektové dokumentace. Další parkovací stání se nachází mimo objekt. 

V severní části objektu je 39 parkovacích stání, dvě jsou určena OOSPO, sjezd a výjezd 
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je z ulice Veveří – toto parkoviště je určeno převážně návštěvníkům Wellness centra a 

zaměstnancům hotelu nebo Wellness centra. Další 4 parkovací stání se nachází ve 

východní částí před budovou a jsou určena primárně vedení Hotelu a Wellness centra.  

Další parkovací stání jsou na parkovišti ulice Bulínova, které je v současné době 

v provozu, ale bude zde provedena rekonstrukce a začlenění do projektu. Dále je 

v severní části objektu parkoviště, které není součástí PD, i to však spadá do rozvojové 

lokality V1 dle připravovaného územního plánu města Brno a je zde v budoucnu 

plánována přestavba a modernizace. 

Celková užitná plocha Wellness centra je 628,22 m2 v 1. NP, kde se nachází 

posilovna s celkovou plochou 306,22 m2, je zde 40 stanovišť ke cvičení, v okolích strojů 

lavičky, rozcvičovací plocha atd. Umístění strojů pomyslně rozděleno na plochu ke 

cvičení pro muže, pro ženy. Možnost osobního trenéra. Dále se zde nachází oddělené 

šatny s celkovou kapacitou až 80ti osob, tato kapacita obsluhuje i 2. NP s celkovou 

užitnou plochou 396,44 m2, kde jsou součástí sauny s odpočívárnou a chladírnou 112,57 

m2, masérský salón 64,61 m2 a prostorná terasa 286,65 m2. Předpokládaný maximální 

počet zaměstnanců: 10 osob. 

Celková plocha Restaurace o užitné ploše 318,23 m2 – plocha určena hostům. 

Kapacita restaurace je max. 150 osob. V letním období lze využít i venkovní terasu o 

stejné kapacitě. Součástí restaurace je kuchyně včetně skladů a místností spojených 

100,38 m2 – 1000 a více jídel za směnu. Předpokládaný maximální počet zaměstnanců: 

10 osob. 

Celkový počet ubytovacích pokojů v Hotelu je 27 pokojů. Ve 2.NP se nachází tři 

pokoje třílůžkové s vlastní terasou, čtyři pokoje dvoulůžkové s vlastní terasou, dva 

pokoje pro OOSPO a dva pokoje dvoulůžkové bez vlastní terasy. Celkem je ve 2.NP 27 

lůžek. Ve 3. NP se nachází osm jednolůžkových pokojů s vlastní terasou, dva pokoje pro 

OOSPO, čtyři pokoje dvoulůžkové bez vlastní terasy a jeden pokoj třílůžkový bez 

vlastní terasy. Celkem je ve 3. NP 25 lůžek. Hotel nabízí celkem 52 lůžek s možným 

navýšením. Předpokládaný maximální počet zaměstnanců: 10 osob. 
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i) základní bilance stavby 

            Budova spadá do třídy energetické náročnosti B – velmi úsporná – řešeno 

v samostatné příloze E – Stavební Fyzika. Nevyhovuje tak požadavkům pro výstavbu 

nové budovy od 1.1.2022. Přibližné spotřeby jsou uvedeny v přílohách E – Stavební 

fyzika. 

j) základní předpoklady výstavby 

            Předpokládané zahájení stavby se typuje v polovině roku 2022, dokončení o rok 

později. Před zahájením hrubé stavby je nutné mít připravené napojení na technickou 

infrastrukturu a přesné zaměření budoucích stavebních objektů geodetem.  

k) orientační náklady stavby 

Celková cena výstavby je odhadována dle cenového ukazatele ve stavebnictví 

pro rok 2020 takto: 

- Zastavěná plocha – pouze samotný objekt: 2049,72 m2 

- Obestavěný prostor – pouze samotný objekt: 38 583 m3 

- Cenový ukazatel pro objekt – JKSO-801.7, volím průměr vzhledem ke smíšené 

materiálové charakteristice, tj. 7765 

• Celková cena stavebního objektu se odhaduje na: 38 583*7765 = 299 596 995 

Kč.  

- Zastavěna plocha dopravních a pěších komunikací: 4504,87 m2  

- Cenový ukazatel – JKSO-822.2, volím průměrnou hodnotu, tj. 2275 

• Celková cena dopravní a pěší komunikace se odhaduje na: 4504,87*2275 = 

10 248 580 Kč 

- Celkové náklady jsou tedy 309 845 574 Kč, do výdajů je však nutno připočíst náklady 

na technické vybavení a připojení na technickou infrastrukturu, které může činit dalších 

70 000 000 Kč 

• Celková cena se tedy může pohybovat okolo 379 845 574 Kč. 
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A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení. 

SO01 – Novostavba hotelu s wellness centrem 

SO02 – Přístřešek pro umístění komunálního odpadu 

SO03 – Pilíř hlavního uzávěru plynu 

SO04 – Přípojka dešťové kanalizace do vsakovací nádrže MEA. 

SO05 – Vsakovací nádrž MEA 

SO06 – Přípojka splaškové kanalizace v severní části objektu 

SO07 – Přípojka plynu připojujícího na nízkotlakou plynovodní síť 

SO08 – Přípojka veřejného osvětlení 

SO09 – Přípojka elektrického vedení  

SO10 – Připojovací skříň elektro 

SO11 – Přeložka vodovodního řádu 

SO12 – Přípojka vodovodního řádu 

S013 – Přípojka dešťové vody dle koordinační situace 

S014 – Přípojka dešťové vody dle koordinační situace 

S015 – Přípojka horkovodu 

S016 – Přípojka optického kabelu 

S017 – Přípojka splaškové kanalizace ve východní části objektu 

S018 – Odlučovač lehkých kapalin 

S019 – Pojezdová plocha z asfaltové komunikace 

S020 – Parkovací plocha z vegetačních tvárnic 

S021 – Pojezdová plocha ze zámkové dlažby 

S022 – Pochozí plocha ze zámkové dlažby 

 

            Průvodní zpráva byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb. 
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V Brně dne: 4.1.2021     Vypracoval: Bc. Milan Blažek 

 

       ………………………………. 
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B. Souhrnná a technická zpráva 

B.1   Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební objekt se nachází na výše uvedených parcelách, převážně v katastrálním 

území Veveří [610372], jen malá část se nachází v katastrálním území Žabovřesky 

[610470]. Obklopují ho místní komunikace na ulici Veveří, Pod Kaštany a Bulínova. 

Tyto parcely budou využity pro veřejnou vybavenost dle připravovaného územního 

plánu města Brno, parcely se nacházejí v rozvojové lokalitě V-1 – Brownfield mezi 

ulicemi Veveří a Kounicova určen jako plocha smíšená obytná tak, aby zapadala do 

charakteru okolní zástavby a nepřetěžovala ji. Cílem je využít území dle tohoto 

územního plánu. V současné době jsou parcely využívány jako parkovací stání pro 

osobní automobily a pro pěší komunikaci s množstvím stromů a keřů. Parcely se 

nacházejí na rovném terénu.  Cílem je navrhnout multifunkční budovu s využitím 

podzemního parkování. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

           Na stavební parcele musí být proveden inženýrsko-geologický průzkum spolu 

s měřením radonového rizika. Dle půdních map bylo zjištěno, že se zde nachází hnědozem 

modální (HNm) s výskytem stěrku, spraše a sprašové hlíny, s přibližnou výpočtovou 

únosností půdy Rdt=300kPa. Dle radonového průzkumu spadá celé území do oblasti 

s nízkým radonovým indexem. Dále v místě základů, dopravních komunikací, 

parkovacích stání a pojízdné plochy hromadné garáže, bude provedena statická zátěžová 

zkouška před a po zhutnění měřícím válcem se zátěží 5t na měření únosnosti podloží. 

Měřící body ve zmíněných místech budou náhodně vybrány po cca. třiceti metrech. 

Naměřené hodnoty se pohybují v rozmezích, při prvním zatěžovacím cyklu Edef,1 = 30-40 

Mpa a Edef,2 = 50-60 Mpa po druhém zatěžovacím cyklu – pro založení stavby a 

komunikací je třeba dosáhnout Edef,2 alespoň 110Mpa na dopravních komunikacích 

(předpoklad taky lehkých nákladních automobilů zásobujících objekty) a pod základy, a 

80Mpa v hromadné garáží (zde je předpokládaná pouze osobní automobilová doprava) – 
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zajistí se dostatečným návozem štěrku v hloubkách dle PD a hutněním po 300mm 

vibračním válcem. Po návozu násypových vrstev, před realizací pohledové plochy, 

doporučuji provést kontrolní statickou, zátěžovou zkoušku. V případě, kdy nebude 

dosaženo požadovaných hodnot, bude provedena cementová zálivka, která pronikne do 

pórů násypu a zpevní tak podkladní vrstvu.  

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Před zahájením výkopových prací budou přesně vytyčeny stávající inženýrské sítě 

od dodavatelů těchto sítí. Ty pak budou viditelně označeny a chráněny před poškozením. 

Stavbyvedoucí bude obeznámen s výskytem těchto sítí před zahájením výstavby. 

Umístění objektu je v ochranném pásmu místní komunikace II. třídy, které je 15m, 

vede po ulici veveří. Součástí je také tramvajový pás, jeho ochranné pásmo je 30m. Stavba 

je naprojektována tak, aby do těchto ochranným pásem spadala pouze část Wellness 

centra. Tzn. hotelová část s ubytováním hostů a restaurace je mimo toto ochranné pásmo. 

Pro stavbu v silničním a tramvajové pásmu bude vydáno povolení příslušného silničního 

správního úřadu, v tomto případě ho vydá katastrální úřad pro jihomoravský kraj – 

Katastrální pracoviště Brno-město. V dalším stupni projektové dokumentace bude 

prokázáno nepřekročení limitních hladin hluku pro chráněné prostory podle zákona o 

ochraně zdraví. 

Dalším nepříznivým faktorem je umístění stavby v ochranném pásmu vodovodu 

společnosti brněnských Vodáren a Kanalizaci, a.s. Přes pozemek je veden hlavní zdroj 

pitné vody. Po schválení příslušných orgánů (vlastník vodovodu) bude vybudována 

přeložka, která povede po ulici Bulínova pod nově vybudovanou komunikací. Přeložkou 

se rozumí dílčí změna směrové nebo výškové trasy nebo přemístění některých prvků 

tohoto zařízení a bude ji financovat stavebník. 

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

 Území se nenachází v záplavové ani v poddolované oblasti.  



 
 

18 
 

 

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

poměry v území. 

            Stavba nebude mít negativní dopad na okolní stavby a pozemky, stavba je 

v souladu s připravovaným územním plánem.  

 Dešťová voda ze střech a teras objektu je svedena do vsakovacího zařízení 

v jihozápadní části stavebního pozemku, je tak zde zajištěno zadržení dešťové vody pro 

zeleň a odlehčení kanalizační sítě. Dešťová voda z komunikací je vyspádována do 

vegetační dlažby tvořící parkovací stání. V souvislosti se vsakováním zeminy: Na 

pozemku byla zjištěna hnědozem modální, spraš a sprašová hlína spolu se štěrky, spraše 

jsou velmi propustné zeminy a zároveň díky kapilární vzlínavosti dokážou vracet vodu 

k povrchu a vyživovat vegetaci. V souvislosti s městem: uvažuji domluvu v závislosti 

s lehkými ropnými látkami z automobilů). Splašková kanalizace je dle normy ČSN 75 

6101:2004 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších navazujících norem vedena do 

jednotné kanalizace na ul. Veveří a ul. Bulínova. Voda z nové asfaltové komunikace ve 

východní části a z nájezdové rampy vedoucí do hromadné garáže, je vedena štěrbinovým 

žlabem do odlučovače lehkých ropných kapalin a odtamtud je voda vedena do jednotné 

kanalizace nebo do vsakovacího zařízení dle výkresu C3 – Koordinační situace.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se budou odstraňovat dřeviny, zejména stromy a keře, které brání 

nejen průběhu výstavby, ale taky samotnému objektu. Stavebník musí zažádat o povolení 

kácení dřevin u společnosti Veřejné zeleně města Brno, p.o. pro povolení o kácení stromů 

a dřevin o průměru kmene vyšším než 25cm. V zájmovém území se nenachází žádné 

památkově chráněné stromy nebo rostliny. 

 Před zahájením výstavby projektovaného bytového domu je nutné zdemolovat 

stávající komunikace a obrubníky zasahující do procesu výstavby. Odpad bude uložen na 

skládky dle normy o uložení odpadu.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

s plnění funkce lesa 
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            Stavba se nepodmiňuje žádným těmto požadavkům.  

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

technickou infrastrukturu) 

 Pozemek je napojen na místní komunikaci II. třídy vedoucí po ulici Veveří. Další 

napojení je z ulice Pod Kaštany, na tu je napojena nová místní komunikace vedoucí po 

ulici Bulínova odkud vede sjezd do podzemní hromadné garáže. Řešení dopravní 

infrastruktury a rozhledové trojúhelníky jsou vypracovány dle ČSN 73 6102 – 

Projektování křižovatek na pozemních komunikací. 

Vodovodní řád zde zajišťují brněnské Vodárny a Kanalizace, a.s. Bude 

vybudováno přeložení vodovodního řádu, které vede napříč projektovanému území. Je 

navrženo přeložení pod ulicí Bulínova, odkud je navržena přípojka pitné vody včetně 

vodoměrné šachty pro celý objekt. 

Je zde možnost napojení na jednotnou kanalizaci z východní a západní části 

objektu. Hloubka uložení potrubí je okolo 242,00 - 243,00 m.n.m (0,000 = 249,250 

m.n.m., B.p.v. / souřadnicový systém S-JTSK) a vlastníkem jsou brněnské Vodárny a 

Kanalizace, a.s. Splašková vody z objektu jsou napojeny na jednotnou kanalizaci na ulici 

Veveří a Bulínova. 

Dešťová voda ze střech a teras objektu je svedena do vsakovacího zařízení pomocí 

několika vpustí DN dle projektové dokumentace v jihozápadní části stavebního pozemku, 

je tak zde zajištěno zadržení dešťové vody pro zeleň a odlehčení kanalizační sítě, 

z provizorních důvodů je zde vybudován přepad do jednotné kanalizace. Voda z dopravní 

komunikace je vyspádována do vegetační dlažby, která tvoří parkovací plochu. Nebo je 

vyspádována do štěrbinového žlabu, který ústí do jednotné kanalizace. 

Z hlediska zásobení elektrickou energií je objekt připojen na podzemní vedení 

vysokého napětí společnosti E.ON Distribuce, a.s. Napojení je přípojkou (zemním 

kabelem) z ulice Bulínova. Připojovací skříň s hlavním jističem a elektroměrem stojí na 

pozemku před budovou. 

Objekt je připojen na nízkotlaký plynovod společnosti GasNet, a.s. vedoucí po 

ulici Veveří. Hlavní plynový uzávěr bude na pozemku před budovou. 
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Z hlediska vytápění bude objekt napojen na nově vybudovanou přeložku zdroje 

teplé vody od společnosti Teplárny Brno, a.s. Přeložka povede po ulici Bulínova a bude 

napojena na stávající horkovodní síť vedle právnické fakulty. 

Dále bude objekt napojen na optický kabel společnosti Cetin, a.s. vedoucí po ulici 

Veveří. 

            Odsávání z digestoří nebo hygienických místností bude řešeno odtahem z objektu 

přes instalační šachty. 

            Odpad bude skladován pod přístřeškem vedle domu a bude pravidelně odvážen 

komunálními službami spolu s dalším odpadem. Odpad z restaurační kuchyně bude 

odvážet příslušná firma, která bude míst přístup do skladu odpadu, ten je přístupný 

z východní části objektu.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

          Před zahájením bude provedena přeložka pitné vody v páteřní, nově vybudované 

účelové komunikaci vedoucí po ulici Bulínova. Musel být vypracován návrh o přeložení 

zdroje pitné vody. Současná trasa křižuje stavební parcely a brání výstavbě. Je navržena 

přeložka vedoucí po ulici Bulínova, která je schválená brněnskými vodárnami a 

kanalizacemi. Další podmiňující investicí je prodloužení teplovodu vedoucího po ulici 

Bulínova napojeného na stávající teplovod vzdáleného asi 100m jihovýchodně od 

plánované výstavby. Součástí výstavby je i vybudování nové dopravní i pěší 

infrastruktury, ostatních technických vedení v podobě přípojek, parkovacích stání, 

přístupových komunikací včetně jejich odvodnění nebo veřejné osvětlení či zahradní 

práce. 

 

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

           Objekt má multifunkční význam a je rozdělen do čtyř traktů: Objekt je určen pro 

dočasné ubytování a nabízí 27 pokojů o různých kapacitách. Ve 2.NP se nachází tři pokoje 
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třílůžkové s vlastní terasou, čtyři pokoje dvoulůžkové s vlastní terasou, dva pokoje pro 

OOSPO a dva pokoje dvoulůžkové bez vlastní terasy. Celkem je ve 2.NP 27 lůžek. Ve 3. 

NP se nachází osm jednolůžkových pokojů s vlastní terasou, dva pokoje pro OOSPO, čtyři 

pokoje dvoulůžkové bez vlastní terasy a jeden pokoj třílůžkový bez vlastní terasy. Celkem 

je ve 3. NP 25 lůžek. Hotel nabízí celkem 52 lůžek s možným navýšením. Pokoje 

směrovány na jih mají vlastní terasu a okna v těchto místnostech budou muset být 

vybaveny venkovními roletami (buď na fasádě nebo součástí překladu) z důvodu 

přehřívání místností v letních měsících).  

 Dále je objekt určen pro rekreaci. Celková užitná plocha Wellness centra je 628,22 

m2 v 1. NP. Nachází se zde posilovna s celkovou plochou 306,22 m2, má 40 stanovišť ke 

cvičení, v okolích strojů lavičky, rozcvičovací plocha atd. Umístění strojů pomyslně 

rozděleno na plochu ke cvičení pro muže, pro ženy. Možnost osobního trenéra. Dále se 

zde nachází oddělené šatny s celkovou kapacitou až 80ti osob, tato kapacita obsluhuje i 2. 

NP s celkovou užitnou plochou 396,44 m2, kde jsou součástí sauny s odpočívárnou a 

chladírnou 112,57 m2, masérský salón 64,61 m2 a prostorná terasa 286,65 m2. 

 Další část objektu zabírá podzemní parkování. Celková plocha podzemního 

parkování hromadné garáže je 1672,65m2 a má 49 parkovacích stání, z toho čtyři jsou 

určeny OOSPO. Sjezd je z ulice Bulínova, která je součástí projektové dokumentace. 

Další parkovací stání se nachází mimo objekt. V severní části objektu je 39 parkovacích 

stání, dvě jsou určena OOSPO, sjezd a výjezd je z ulice Veveří – toto parkoviště je určeno 

převážně návštěvníkům Wellness centra a zaměstnancům hotelu nebo Wellness centra. 

Další 4 parkovací stání se nachází ve východní částí před budovou a jsou určena primárně 

vedení Hotelu a Wellness centra.  Další parkovací stání jsou na parkovišti ulice Bulínova, 

které je v současné době v provozu, ale bude zde provedena rekonstrukce a začlenění do 

projektu. 

Posledním funkčním prostorem v objektu je restaurace. Celková plocha 

Restaurace o užitné ploše 318,23 m2 – plocha určena hostům. Kapacita restaurace je max. 

150 osob. V letním období lze využít i venkovní terasu o stejné kapacitě. Součástí 

restaurace je kuchyně včetně skladů a místností spojených 100,38 m2 – 1000 a více jídel 
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za směnu. Předpokládaný maximální počet zaměstnanců: 10 osob. Komunikační prostory 

hostů a zaměstnanců funkčně rozděleny.  

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

Realizovaná budova stojí na hranici katastrálního území Veveří [610372] a 

Žabovřesky [610470]. Téměř všechny parcely se nacházejí v KÚ Veveří. Ze západní 

strany vede místní komunikace II. třídy s tramvajovým pásem, ze které je vybudován nový 

sjezd k venkovnímu parkování přiléhajícímu k objektu. Východní část parcel je 

obklopena stávajícími budovami plnící funkci komerční, ke kterým náleží parkování na 

ulici Bulínova, které projde rekonstrukcí z důvodu začlenění do rozvojové oblasti V1. Na 

sever od objektu je stávající parkoviště, které zatím zůstává stávající. I tato parcela, na 

které parkoviště stojí, projde v budoucnu revitalizací, protože i tato parcela se nachází 

v rozvojové lokalitě V1. Z této strany je taky stávající sjezd na toto parkoviště a ke 

komerčním prostorům, který bude doplněn a rozšířen o novou asfaltovou komunikaci na 

ulici Bulínova, z této komunikace bude taky vybudován nový sjezd do části podzemního, 

hromadného parkoviště. Komunikace povede ve východní části podél celé rozvojové 

lokality V1 a bude se napojovat na stávající komunikaci u právnické fakulty, odkud je 

možné napojení na ulici Veveří. Jižní strana zůstane prozatím zatravněná se stávajícími 

stromy, zde je taky plánována revitalizace, protože i tato parcela se nachází v rozvojové 

lokalitě V1. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí, je součástí rozvoje 

města. Stavební parcely se nacházejí z velké části na rovném terénu. Výška původního 

terénu se pohybuje v rozmezích 248,55 – 251,22 m.n.m. (dle umístění jednotlivých 

výškových bodů – viz. koordinační situace výkres C3). Jen ve východní části je malý 

horizont, ten bude odstraněn spolu se stávajícími dřevinami překážejícími výstavbě. 

Všechny parcely jsou ve vlastnickém právu statutárního města Brno. Druh pozemků je 

veden jako Ostatní plocha. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

            Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením pod hotelovou a 

restaurační částí budovy. Jeho tvar tvoří dva obdélníky navzájem spojené k sobě jednou 

stranou s úskokem – takto jsou od sebe odděleny dva funkční prostory (ubytovací část se 

stravovacím zařízením a rekreační část). Konstrukčním prvkem je prefabrikovaný rámový 

skelet stojící na monolitických železobetonových patkách spojených železobetonovým 

prahem v místě opláštění budovy. To je provedeno z keramických tvárnic. V případě 

podsklepené části z vylévacích betonových tvárnic. Fasáda je zateplena izolací 

z kamenných vláken dle ETICS. Okna, zasklívací tabule a dveře jsou navržena jako 

hliníková s polyuretanovou výplní v tmavě šedém odstínu s neprůhledným zasklením. 

Všechny okna budou vybaveny vnitřními hliníkovými žaluziemi a okna orientována na 

jih, které jsou součástí hotelových pokojů nebo terasy wellness centra, budou vybaveny 

vnějšími žaluziemi připevněnými k fasádě z důvodu přehřívání místností v letních 

obdobích. Klempířské prvky budou provedeny z pozinkované oceli. Objekt je barevně 

oddělen: část wellness centra má tmavě šedý odstín fasády, hotelová část s restaurací je 

zbarvena do světle šedého odstínu. Sokl budovy tvoří omítka ze zabarvených kamínků 

světle a tmavě šedých odstínů. Tímto zbarvením objekt zapadá do okolní zástavby, neboť 

se v jeho blízkosti nacházejí budovy s podobným zbarvením. V každém patře se objekt 

zužuje díky terasám, které šperkují vzhled budovy. Nášlapnou vrstvu teras tvoří betonová 

dlažba na nastavitelných podložkách ve wellness centru nebo keramická, venkovní dlažba 

na roznášecí betonové mazanině na hotelových terasách. Zábradlí terasy Wellness centra 

bude podsvíceno LED svítidlem, zábradlí hotelových pokojů je navrženo s plným 

neprůhledným zasklením, ostatní zábradlí jsou tyčová. Budou použity nerezové 

konstrukční prvky. Stropy tvoří předpjaté, dutinové stropní panely a zastřešení je 

provedeno klasickou, jednoplášťovou, extenzivní vegetační střechou.  
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B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

a) provozní řešení objektu:  

1.PP – Podsklepená je pouze část stavby pod restaurací s kuchyní, zázemím pro 

zaměstnance a vstupní halou s hygienickými a provozními místnostmi části hotelové.  

Celková plocha podzemního parkování hromadné garáže je 1672,65m2 a má 49 

parkovacích stání, z toho čtyři jsou určeny OOSPO. Sjezd je vybudován z ulice Bulínova. 

Provoz v hromadné garáži je jednosměrný, široký 6m, se společným příjezdem a 

výjezdem širokým 5,5m. Příjezdová rampa má sklon min. 1:10 a je široká 6,5m.  

 Dále se v 1.PP nacházejí dva vchody do vnitřních prostor budovy a to ve východní 

části budovy a v západní části budovy. Vchod se západní části budovy je určen hostům a 

je bezbariérový. Východní vchod slouží převážně zaměstnancům nebo bude využit 

v případě požáru pro evakuaci osob z garáže. Po příchodu do budovy z obou možných 

vstupů je budova vybavena trakčním výtahem o velikosti kabiny 1,1x2m a velikosti dveří 

0,9x2m – výtahy slouží i jako evakuační.  

 Dalšími oddělenými prostory od hromadné garáže jsou strojovny vzduchotechniky 

nebo technické místnosti a jsou přístupné buďto přímo z hromadné garáže nebo ze 

schodišťového prostoru.  

1.NP – toto patro je rozděleno do tří funkčních prostor se společným hlavním vstupem, 

který je přístupný z ulice Veveří, a zádveřím, odkud vedou samostatné vstupy do wellness 

centra nebo hotelové haly s recepcí o rozloze 217 m2, odkud je přístupná úschovna 

zavazadel, technická místnost se zásobárnou elektrické energie, úklidová místnost, nebo 

hygienické místnosti hostů hotelu nebo restaurace. Dále odtud vede vstup do restaurační 

části. Vstup do restaurace je dále možný z ulice Bulínova v jihovýchodní části budov, ale 

to jen v letních obdobích.   

Celková plocha Restaurace o užitné ploše 318,23 m2 – plocha určena hostům. 

Kapacita restaurace je max. 150 osob. V letním období lze využít i venkovní terasu o 

stejné kapacitě. Součástí restaurace je kuchyně včetně skladů, včetně vlastního vstupu do 

objektu ve východní části a místností spojených. V severní části 1.NP se nachází další 
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vstup pro zaměstnance, který je situován do schodišťového prostoru, odkud jsou vedeny 

vstupy do technické místnosti nebo chodby určené pouze pro zaměstnance. Z chodby je 

možný vstup do denní místnosti zaměstnanců, šaten s hygienickým zařízením, části 

kuchyně restaurace nebo úklidové místnosti.  

 V 1.NP wellness centra situovaného v západní části budovy se nachází hala 

wellness centra s recepcí, technická místnost s úklidovou místností, posilovna s celkovou 

plochou 306,22 m2, je zde 40 stanovišť ke cvičení, v okolích strojů lavičky, rozcvičovací 

plocha atd. Umístění strojů pomyslně rozděleno na plochu ke cvičení pro muže, pro ženy. 

Dále se zde nachází oddělené šatny s celkovou kapacitou až 80ti osob, tato kapacita 

obsluhuje i 2. NP.  

2.NP – V západní části 2. NP se nachází wellness centrum s celkovou užitnou plochou 

396,44 m2. Tato část budovy je přímo přístupná ze schodiště 1.NP (není bezbariérové). 

Schodiště je prosvětleno skleněnou stěnou sousedící se zádveřím budovy odkud je 

navržen vstup do budovy. Schodiště vede do vstupní haly 2.NP. Další možný vstup je 

výtahem ze schodišťového prostoru určeného pro hosty situovaného vedle hlavního 

vstupu do budovy, ze kterého vedou oddělené vstupy do ubytovací části budovy a do části 

wellness centra. Vstupní hala je propojena a prosvětlena s 1.NP velkou galerií v jádru 

budovy. Z haly vede vstup do masérského salonu o rozloze 64,61 m2, který je vybaven 

prostorem pro zaměstnance s vlastním WC, saun s chladírnou a odpočívárnou o 

s rozlohou 112,57 m2 nebo hygienických prostor pro hosty s úklidovou místnosti. 

Z odpočívárny vede přímý vstup na prostornou terasu o rozloze 286,65 m2 v jižní části. 

Bezbariérový vstup na tuto terasu je z prostoru haly 2.NP.  

 Ubytovací část a manažerské kanceláře jsou situovány východně od wellness 

centra. Po vstupu ze schodišťového prostoru určeného pro hosty v západní části budovy 

se dostáváme na chodbu, odkud jsou přístupné hotelové pokoje. Ve 2.NP se nachází tři 

pokoje třílůžkové s vlastní terasou, čtyři pokoje dvoulůžkové s vlastní terasou, dva pokoje 

pro OOSPO a dva pokoje dvoulůžkové bez vlastní terasy. Všechny pokoje mají vlastní 

hygienická zařízení. Na konci chodby je sklad pro přebytečný nábytek. Manažerské 

kanceláře mají samostatný vstup z druhého schodišťového prostoru určeného pro 
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zaměstnance ve východní části objektu, odkud vede vstup do přístupové chodby. 

Kanceláře jsou vybaveny vlastní hygienickou místností s kuchyní a skladem. Z tohoto 

schodišťového prostoru je přístupná taky prádelna. 

3.NP – Poslední nadzemní podlaží slouží pouze ubytování. A je přístupné ze 

schodišťového prostoru pro hosty v západní části budovy. Odtud vede chodba, ze které 

jsou přístupné hotelové pokoje, sklad lůžkovin a úklidová místnost. Ve 3. NP se nachází 

osm jednolůžkových pokojů s vlastní terasou, dva pokoje pro OOSPO, čtyři pokoje 

dvoulůžkové bez vlastní terasy a jeden pokoj třílůžkový bez vlastní terasy. Celkem je ve 

3. NP 25 lůžek. Toto patro je přístupné taky z východní části schodišťového prostoru, 

které je určeno primárně zaměstnancům. Plní však taky funkci evakuační v případě 

požáru, pouze tehdy se prostor otevře hostům.  

 

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

            Celý objekt je řešen jako bezbariérový, pro vyrovnání menších výškových úrovní 

jsou navrženy rampy v poměru 1:16. Vertikální komunikace mezi patry je zajištěna 

evakuačním, trakčním výtahem. Rozměr kabiny je 1100x2100mm, rozměr dveří 

900x2000mm.  

 V hromadném, podzemním parkovišti jsou navrženy 4 parkovací stání pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace (dále jen OSSPO). Další parkovací stání jsou 

okolo objektu. Všechny výše uvedené trakty jsou vybaveny hygienickým zařízením 

speciálně upraveným OSSPO. Součástí hotelu jsou 2 pokoje, určené OSSPO. Veškerá 

vybavenost místností, přístupových komunikací atd. pro OSSPO se řídí vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 
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B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

            Objekt je navržen tak, aby během jeho užívání nedošlo k uklouznutí, pádu, zásahu 

elektrickým zařízení nebo výbuchu uvnitř stavby. Konstrukce zábradlí budou řádně 

kotveny nejlépe na chemickou kotvu a budou mít dostatečnou výšku dle norem 

specifikujících požadavky na zřízení zábradlí. Pokud nebude dosaženo dostatečné výšky 

atiky na střechách, je nutné zajistit bezpečnostně ochranný systém pro kotvení ochranným 

prostředků pracovníků na střeše. Konstrukce a zařízení budovy budou provedeny se 

zřetelem na bezpečnost v souladu s vyhl. 48/1982 Sb nebo NV č.1010/2005 Sb v platném 

znění souvisejících předpisů. V případě požáru je na objekt zpracována dokumentace 

řešící tuto problematiku. 

 

B.2.6   Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

            Stavba je řešená jako prefabrikovaný, rámový skelet. Nosné prvky (sloup, průvlak, 

výztužný trám) budou kvalitně provařeny mezi sebou a zalité cementovou zálivkou. 

Veškeré spoje nosných prvků bude realizovat specializovaný dodavatel. Základy budou 

provedeny z monolitických ŽB patek (beton C25/30, výztuž 10 505 (R)) , patky budou 

spojeny v místě opláštění ŽB prahem (beton C25/30, výztuž 10 505 (R)). Stropy budou 

z předpjatých stropních panelů a budou kladeny na cementovou maltu, mezi panely bude 

vkládána podélná výztuž. Ostatní dobetonávky musí být schváleny statikem. Schodiště 

bude prefabrikovaný, mezipodesty budou uloženy do kapes ve zdivu. Opláštění bude 

zděné pevnosti P10-P15, tl. 450 mm s kontaktním zateplovacím systémem ETICS z desek 

z minerálních kamenných vláken tl. 150mm. Vnitřní stěny jsou zděné z keramických 

tvárnic v tl. dle projektu, druh tvárnice dle projektu. Omítky budou sádrové strojně 

nanášené. Podhledy v hotelových pokojích budou plné ze zavěšeného SDK podhledu na 

ocelovém roštu, v ostatních prostorách bude použit podhled zavěšený z minerálních kazet. 

V garážích bude provedena drátko-betonová deska s epoxydovou povrchovou úpravou, 

podhled bude proveden ze zavěšeného podhledu z heraklitu. Střechy jsou řešeny jako 

klasické, jednoplášťové, extenzivní vegetační. Terasy jsou řešeny jako klasické, 
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jednoplášťové s nášlapnou vrstvou z betonových dlaždic na nastavitelných terčích nebo 

z keramické dlažby na roznášecí betonové mazanině.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

            Všechny použité materiály podléhají dodání veškerých zkoušek, atestů, osvědčení 

a certifikátů. Kostru budovy tvoří železobetonový prefabrikovaný skelet, který stojí na 

monolitických patkách spojených železobetonovým prahem. Opláštění je provedeno 

z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi. Stropy tvoří prefabrikované dutinové stropní 

dílce Spiroll tl. 250mm, překlady jsou keramobetonové nebo ocelové dle rozpětí. Střechy 

jsou řešeny jako klasické, jednoplášťové, extenzivní vegetační se třemi vrstvami 

asfaltového hydroizolačního pásu. Terasy jsou řešeny jako klasické, jednoplášťové 

s nášlapnou vrstvou z betonových dlaždic na nastavitelných terčích a dvěma asfaltovými 

pásy nebo z keramické dlažby na roznášecí betonové mazanině s fóliovou hydroizolací.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

            Stavba je navržena tak, aby odolávala užitným i proměnným zatížením a fungovala 

bez závad po celou dobu její životnosti. Tuhost budovy zajistí kvalitní provaření nosných 

prvků a následné vylití cementovou zálivkou. V jednom směru je tuhost zajištěna 

ztužujícími trámy a stropními předpjatými panely, v opačném směru je tuhost zajištěna 

průvlaky na kterých jsou panely osazeny.  

 

B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

            Dešťové vody ze střechy budou odváděny svodným potrubím do vsakovacího 

zařízení před objektem, který bude vybaven bezpečnostním přelivem a po odsouhlasení 

s provozovatelem sítě bude sveden do jednotné kanalizace, která vede po ulici Veveří. 

Dešťová voda z komunikací bude vyspádována do vegetační dlažby, kterou tvoří 

parkovací stání, po dohodě s institucí životního prostředí. Dále bude část dle PD svedena 

do štěrbinového žlabu vedoucího podél ulice Bulínova napojeného na odlučovač lehkých 



 
 

29 
 

 

ropných kapalin. Nájezdová rampa do hromadné garáže bude odvodněna štěrbinovým 

žlabem 2m od osy objektu a voda bude směřovat rovněž do odlučovače lehkých ropných 

kapalin dle PD s následným napojením na přípojku jednotné kanalizační soustavy, ta 

potom směřuje do kanalizačního vedení na ulici Veveří.  Hromadná garáž bude odvodněna 

třemi vnitřními žlaby na než se bude napojovat KG potrubí kterým voda poteče do 

odlučovače ropných kapalin a následně do jednotné kanalizace.  

 Splašková voda bude odvedena dvěma směry dle PD do jednotné kanalizace 

vedoucí po ulici Veveří nebo Bulínova KG potrubím.  

 Před zahájením prací bude provedena přeložka pitné vody v páteřní, nově 

vybudované účelové komunikaci vedoucí po ulici Bulínova. Musel být vypracován návrh 

o přeložení zdroje pitné vody. Současná trasa křižuje stavební parcely a brání výstavbě. 

Je navržena přeložka vedoucí po ulici Bulínova, která je schválená brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi. Odtud bude vybudována přípojka pitné vody společně s vodoměrnou 

šachtou.  

Z hlediska zásobení elektrickou energií je objekt připojen na podzemní vedení 

vysokého napětí společnosti E.ON Distribuce, a.s. Napojení je přípojkou (zemním 

kabelem) z ulice Bulínova. Připojovací skříň s hlavním jističem a elektroměrem stojí na 

pozemku před budovou. 

Objekt je připojen na nízkotlaký plynovod společnosti GasNet, a.s. vedoucí po 

ulici Veveří. Hlavní plynový uzávěr bude na pozemku před budovou. 

Z hlediska vytápění bude objekt napojen na nově vybudovanou přeložku zdroje 

teplé vody od společnosti Teplárny Brno, a.s. Přeložka povede po ulici Bulínova a bude 

napojena na stávající horkovodní síť vedle právnické fakulty. 

Dále bude objekt napojen na optický kabel společnosti Cetin, a.s. vedoucí po ulici 

Veveří. 

            Odsávání z digestoří nebo hygienických místností bude řešeno odtahem z objektu 

přes instalační šachty. 
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            Odpad bude skladován pod přístřeškem vedle domu a bude pravidelně odvážen 

komunálními službami spolu s dalším odpadem. Odpad z restaurace bude skladován ve 

skladu odpadů, tento sklad je funkčně oddělen od provozu kuchyně a je přístupný 

z venkovního prostředí pro likvidační firmy. V rámci objektu jsou odpady likvidovány 

dle zákona č. 185/2001 Sb. Předpokládá se zde likvidace: Směsného komunálního 

odpadu, papíru, plastu, skla, elektroodpadu. Nádoby na odpad budou umístěny 

v samostatném přístřešku ve východní části s návazností na komunikaci zaměstnanců 

(s označením SO02 dle koordinační situace). Třídění odpadu dle vyhlášky k katalogu 

odpadů 93/2016 Sb.  

 Objekt bude vybaven celkem třemi vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. 

Každá vzduchotechnická jednotka bude obsluhovat jinou část budovy. Vzduchotechnika 

pro Wellness centrum, vzduchotechnika pro Hotel a vzduchotechnika pro kuchyň. Prostor 

pro VZT je v hromadné garáži, kde se nachází strojovny, bude použito odhlučněné 

vzduchové potrubí a cela VZT jednotka bude odhlučněna, průduchy budou většího 

průměru – zajistí větší rychlost proudění. VZT zajišťují tepelnou pohodu v daných částech 

budovy, čistý vzduch, uplatňují zpětné získávání tepla a minimalizují potřeby energie pro 

větrání a vytápění.  

Dalším technickým vybavení zajišťující vertikální přepravu jsou dva evakuační 

výtahy, výbava požárního zařízení (protipožární dveře, hasící přístroje, elektrická požární 

signalizace – EPS, panikové kliky, zásobování požární vodou vnější a vnitřní dle ČSN 73 

0873, dále zařízení k zajištění požární bezpečnosti – nouzové osvětlení, spínač pro 

automatické otevření oken, zařízení autonomní detekce a signalizace, značení pro směr 

úniku atd.) 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

            Objekt je třeba opatřit elektroinstalací, vodoinstalací, plynem, sdělovací 

komunikací, nuceným větráním, vytápěním a kanalizací. Dále je třeba objekt vybavit 

zařízením pro OSSPO. Všechny prostory musí být vybaveny dle příslušných norem.  

B.2.8   Požárně bezpečnostní řešení 

            Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatně v příloze D.1.3. 
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B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického řešení 

            Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby byly dodrženy minimální normativní 

požadavky dle ČSN 73 0540. Konstrukce splňují požadavky na teplotní faktor, součinitel 

prostupu tepla, pokles dotykové teploty, tepelnou stabilitu kritické místnosti nebo teplotní 

faktor 2D teplotního pole. Kondenzace neohrozí funkčnost konstrukce, protože roční 

množství kondenzátu je nižší než roční kapacita odparu a roční množství kondenzátu je 

nižší než 0,1 kg/m2 nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu. Všechny navržené konstrukce 

vyhovují požadavkům na tepelnou ochranu stavby. Stavba je zatříděna do energetické 

náročnosti třídy B – velmi úsporná. Bližší výpočty a vyhodnocení v příloze E.1 

(Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky). 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

            Alternativní zdroje energií nejsou součástí PD. V projektu není uvažováno. 

 

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

komunální prostředí. 

      Řešení celého objektu podléhá zvýšeným požadavkům na vnitřní akustiku, 

vzhledem k tomu, že se v objektu nacházejí hotelové pokoje, které musí být dokonale 

zajištěny proti hluku z exteriéru dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. 

Konstrukční systém objektu je z prefabrikovaného rámového skeletu. Opláštění je 

provedeno z keramických cihel tl. 440 mm a celá budova je zateplena dle ETICS tepelnou 

izolací tl. 150 mm. Příčky jsou vyzděny keramickými tvárnicemi tl. dle PD. 

Je zde kladen důraz na dodržení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti dle ČSN 

730532. Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost hotelových pokojů mezi místnostmi je 

47dB, na Restauraci s provozem i po 22:00 hod je 62dB, mezi dveřmi je to 42 dB mezi 

pokoji hostů a mezi společně užívanými prostory je to 32dB. Požadavek na kročejovou 

izolaci je u hotelových pokojů 58dB a u Restaurace s provozem i po 22:00 hod. je 48dB. 
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Třída zvukové izolace u venkovních dveří a oken nebude menší než 6. U vnitřních dveří 

se bude pohybovat od 3-4. 

Další zvýšený požadavek je na zateplení budovy, obálka budovy je navržena tak, 

aby jednotlivé konstrukce vyhovovaly aktuálním doporučeným hodnotám součinitele 

prostupu tepla U [W/m2K] dle ČSN 73 0540-2 a aby byl objekt vyhodnocen dle EŠOB 

nejhůře do třídy B. 

Požadavky jsou zde vzneseny na technické uspořádání kuchyně, architektonické 

umístění příslušných místností (jejich návaznost) a na její větrání dle ČSN EN 16282. Jsou 

zde zvýšené požadavky na hygienické zásady pro zařízení společného stravování dle 

hygienického předpisu na stravovací služby 107/2001 Sb. 

Dále je zde kladen důraz na osvětlení nebo stínění místnosti, na pravidelnou 

výměnu vzduchu. Na hromadnou garáž, rozměry komunikace, parkovací stání, která se 

musí řídit normou ČSN 73 6058 a taky dispoziční uspořádání zařizovacích předmětů 

v hygienických místnostech dle ČSN 73 4301 a ČSN 73 4108. 

Další zvýšené požadavky jsou na požární bezpečnost stavby dle příslušných 

norem, např. ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení 

objektu osobami, ČSN 73 0821 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí a dalších 

příslušných norem.  

Další zvýšená požadavek je na nakládání s odpady dle zákona o odpadech 

185/2001 Sb. 

Komunikační cesta hostů a pracovníků se nesmí křížit. 

Požadavek na ochranu proti radonu, stavba se nachází v pásmu s nízkým rizikem 

výskytu radonu, postačí tedy běžná izolace plnící zároveň funkci hydroizolační. 

 Vzhledem k tomu, že obytné místnosti tvoří zejména ubytovací část budovy a je 

zde navržen chodbový systém, kdy pokoje jsou směřovány jak na jih, tak na sever. Bylo 

těžké prokázat splnění podmínek pro proslunění a oslunění dle normy ČSN EN 17037 

v kritických místnostech. Těmto požadavkům nebylo možné vyhovět u místností 

směřujících na severozápad. V období 1. března ani jedna z posuzovaných, kritických 

místností s poměrem nejmenší plochy okna a největší užitné plochy, nevyhoví době 

proslunění 90min. V tomto období z důvodu orientace objektu ke světovým stranám není 
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možné tento normový požadavek splnit. Ani jedna místnost nevyhoví požadavkům 

činitele denní osvětlenosti dle ČSN EN 17037. Je nutné navrhnout dostatečné umělé 

osvětlení. V kanceláři bude pracovní plocha umístěna u okna. Hlavní příčinou negativního 

posudku je příliš velká hloubka místností a omezený rozměr okna. Rozměr okna omezen 

z důvodu procházení nosného prvku konstrukcí. V ostatních pokojích, umístěných na 

severozápad, je okno o 0,5m širší než v této kritické místnosti. V období 21. června 

kritické místnosti vyhoví na dobu proslunění 90min. Dle normy ČSN 73 0580, která není 

tak přísná, ale je už neplatná, místnosti vyhoví požadavkům činitele denní osvětlenosti .  

 Stavba je osazena v centrální části města Brno, obklopuje ji místní komunikace II. 

třídy společně s tramvajovým pásem vedoucím po ul. Veveří. Snahou bylo navrhnout 

obytné místnosti mimo toto limitní, ochranné pásmo tak, aby se měřené hodnoty vlezly 

do požadovaných limitních hodnot v chráněném venkovním prostoru stavby ve dne 

60+5dB a v noci 50+5dB. Pro posudek byly vybrány celkem tři body před oknem 

obytných místnosti. Dle orientačního výpočtu jsou limitní hodnoty ve dne překročeny u 

bodu 1 a 3. Limitní hodnoty v noci jsou překročeny u bodu 1 a 2 při neuvažování korekce 

5dB. Při uvažování korekce nevyjde pouze bod 1 ve dne. Při posuzování však bylo 

uvažováno s orientačním vytížením komunikace, parkovišť atd. Maximální hodnoty se 

nevejdou do limitních jen těsně a proto bude nutné provést přesné měření hluku od 

dopravy akustickým specialistou ke zpřesnění výsledků. Za těchto okolností pak bude 

potřeba prokázat splnění hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru stavby 

navržením vhodné fasády, dokonalou zvukovou izolací oken nebo jinou konstrukcí či 

ochranným prvkem, který maximální hodnoty v bodech sníží. Hladiny akustického tlaku 

v chráněném venkovním prostoru stavby ve dne i v noci viz. příloha E.3.6 Protokoly z 

výpočetních programů, zde jsou znázorněny taky body, ve kterých je hluk měřen. 

            Byly posouzeny konstrukce na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 

Posuzované konstrukce vyhoví normovým požadavkům dle ČSN 73 0532 na vzduchovou 

i kročejovou neprůzvučnost. 

            Stavba nemá negativní vliv na okolní zástavbu , nevyvozuje žádné nežádoucí jevy. 



 
 

34 
 

 

            Odvodnění stavby, přívod vody, teplé vody, elektřiny, plynu, veřejného osvětlení 

a odpady jsou rozepsány v B.2.7/a 

 

B.2.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

            Dle radonového průzkumu spadá celé území do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. Toto radonové riziko nevyžaduje speciální ochranu stavby, postačí 

hydroizolační asfaltový pás Glastek 40 special mineral. 

b) ochrana před bludnými proudy 

             V blízkosti nebyl zjištěn žádný bludný proud, ochrana není nutná. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

            Opatření před technickou seizmicitou není nutné. 

d) ochrana před hlukem 

            Všechny stavební konstrukce vyhovují požadavkům ochrany proti hluku 

v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobců dle ČSN 73 0532. 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby dokázaly eliminovat hluk. Největší snahou bylo 

navrhnout obytné místnosti co nejdále od zdroje hluku, tím je místní komunikace II. třídy 

s tramvajovým pásem. Z důvodu větší hlučnosti od dopravy jsou v projektu navržena 

okna se zvukovou izolací třídy 6.   

e) protipovodňová opatření 

            Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) ostatní účinky 

            ostatní účinky nejsou 
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B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

            Objekt se bude napojovat na technickou infrastrukturu vedoucí východně a 

západně od objektu. Bližší specifikace v bodě B1/h. Přípojka vody vede do vodoměrné 

šachty na východ od budovy. Přípojka elektřiny vede do rozvodné skříně východně od 

budovy. Přípojka plynu vede do skříně hlavního uzávěru plynu západně od budovy. Odtud 

vedou přípojky do technických místností nebo strojoven. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

            Připojovací rozměry přípojek, poloha revizních šachet nebo umístění hlavního 

uzávěru plynu a další informace jsou zaznamenány v koordinační situaci C.3. Všechny 

přípojky vedou do technické místnosti, odkud bude proveden rozvod po celém domě. 

 

B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Ze západní strany vede místní komunikace II. třídy s tramvajovým pásem, ze které 

je vybudován nový sjezd k venkovnímu parkování přiléhajícímu k objektu. Východní část 

parcel je obklopena stávajícími budovami plnící funkci komerční, ke kterým náleží 

parkování na ulici Bulínova, které projde rekonstrukcí z důvodu začlenění do rozvojové 

oblasti V1. Na sever od objektu je stávající parkoviště, které zatím zůstává stávající. I tato 

parcela, na které parkoviště stojí, projde v budoucnu revitalizací, protože i tato parcela se 

nachází v rozvojové lokalitě V1. Z této strany je taky stávající sjezd na toto parkoviště a 

ke komerčním prostorům, který bude doplněn a rozšířen o novou asfaltovou komunikaci 

na ulici Bulínova, z této komunikace bude taky vybudován nový sjezd do části 

podzemního, hromadného parkoviště. Komunikace povede ve východní části podél celé 

rozvojové lokality V1 a bude se napojovat na stávající komunikaci u právnické fakulty, 

odkud je možné napojení na ulici Veveří. Řešení dopravní infrastruktury a rozhledové 

trojúhelníky jsou vypracovány dle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních 
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komunikací. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

            Východně od budovy bude vybudována nová asfaltová komunikace po ulici 

Bulínova, která bude později sloužit i jako přípojná k ostatním novým budovám 

v rozvojové lokalitě V-1. Bude se na ni možné napojit z ulice pod Kaštany nebo ze strany 

Právnické fakulty. Z této komunikace bude vybudován sjezd do podzemního parkování, 

ke stávajícímu parkovišti obchodního centra situovaného východně od stavebního objektu 

nebo ke stávajícímu parkovišti severně od objektu, které však v budoucnu projde taktéž 

revitalizací. Napojení k objektu je možné taky z ulice Veveří, viz. bod a). 

c) doprava v klidu 

Podzemní parkování v budově má 49 parkovacích stání, z toho čtyři jsou určeny 

OOSPO. Sjezd je z ulice Bulínova, která je součástí projektové dokumentace. Další 

parkovací stání se nachází mimo objekt. V severní části objektu je 39 parkovacích stání, 

dvě jsou určena OOSPO, sjezd a výjezd je z ulice Veveří – toto parkoviště je určeno 

převážně návštěvníkům Wellness centra a zaměstnancům hotelu nebo Wellness centra. 

Další 4 parkovací stání se nachází ve východní částí před budovou a jsou určena primárně 

vedení Hotelu a Wellness centra.  Další parkovací stání jsou na parkovišti ulice Bulínova, 

které je v současné době v provozu, ale bude zde provedena rekonstrukce a začlenění do 

projektu. Dále je v severní části objektu parkoviště, které není součástí PD, i to však spadá 

do rozvojové lokality V1 dle připravovaného územního plánu města Brno a je zde 

v budoucnu plánována přestavba a modernizace. 

d) pěší a cyklistické stezky 

            Podél navrhovaného objektu jsou navrženy přístupové pěší komunikace. Hlavní 

trasa je navržena podél nové asfaltové komunikace na ulici Bulínova, odkud  jsou 

naprojektovány přípojné chodníky vedoucí k objektům. Další možnou trasou je stávající 

pěší komunikace podél ulice Veveří, odkud je naprojektován hlavní vstup do objektu. 

Ostatní vedlejší vstupy jsou z ulice Bulínova.  
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B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Bude vykopáno cca. 11 000 m3 zeminy. Zhruba 1/3 vykopávky bude uložena na 

deponii v jihozápadní části stavby a bude zpětně využita na zásypy, zbylé 2/3 budou 

vyvezeny na nedalekou skládku, což je pro generálního dodavatele nevýhodné vzhledem 

k placení za uložení. Přínosnější je zeminu přeprodat na jinou stavbu, kde bude zemina 

potřebná. Na pozemku se budou odstraňovat dřeviny, zejména stromy a keře, které brání 

nejen průběhu výstavby, ale taky samotnému objektu. Stavebník musí zažádat o povolení 

kácení dřevin u společnosti Veřejné zeleně města Brno, p.o. pro povolení o kácení stromů 

a dřevin o průměru kmene vyšším než 25cm. V zájmovém území se nenachází žádné 

památkově chráněné stromy nebo rostliny. 

b) použité vegetační prvky 

            Po hrubých terénních úpravách a rozhrnutí ornice začnou zahradní úpravy. Vysetí 

travního semena a vysázení okrasných stromů a keřů na předem daných místech dle PD. 

Nutno se se řídit pokyny Veřejné zeleně města Brna.  

c) biotechnická opatření 

 Dešťová voda ze střech a teras objektu je svedena do vsakovacího zařízení 

v jihozápadní části stavebního pozemku, je tak zde zajištěno zadržení dešťové vody pro 

zeleň a odlehčení kanalizační sítě. Dešťová voda z komunikací je vyspádována do 

vegetační dlažby tvořící parkovací stání. V souvislosti se vsakováním zeminy: Na 

pozemku byla zjištěna hnědozem modální, spraš a sprašová hlína a štěrky, spraše jsou 

velmi propustné zeminy a zároveň díky kapilární vzlínavosti dokážou vracet vodu 

k povrchu a vyživovat vegetaci. 
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B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí 

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

            Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v celkem rušné části Brna (umístění 

pozemku v kapitole Charakteristika území), kde největším rušným elementem je doprava, 

nepředpokládám, že by stavba negativně ovlivnila okolní zástavbu. Jediný rušivý element 

bude vydáván společností, kuchyní nebo vzduchotechnickou jednotkou, která bude 

odhlučněna dle výrobce.  

 Stavba je vytápěna centrálně, do ovzduší tedy nepůjdou žádné zdraví škodlivé 

látky. Jediný odtah bude z digestoří v kuchyni, VZT a větrací potrubí na střechách, ani 

jedno není rizikem. Koncentrace automobilů v dané oblasti zůstává přibližně stejná jako 

při původním stavu bez revitalizace rozvojové lokality, protože na místě rozvoje je 

v současné době kapacitní parkoviště. Emise vzniklé automobily tedy zůstanou stejné. 

 Dešťová voda ze střech a teras objektu je svedena do vsakovacího zařízení 

v jihozápadní části stavebního pozemku, je tak zde zajištěno zadržení dešťové vody pro 

zeleň a odlehčení kanalizační sítě. Dešťová voda z komunikací je vyspádována do 

vegetační dlažby tvořící parkovací stání do jednotné kanalizace. V souvislosti se 

vsakováním zeminy: Na pozemku byla zjištěna hnědozem modální, spraš a sprašová hlína, 

spraše jsou velmi propustné zeminy a zároveň díky kapilární vzlínavosti dokážou vracet 

vodu k povrchu a vyživovat vegetaci. V souvislosti s městem: uvažuji domluvu 

v závislosti s lehkými ropnými látkami z automobilů). Splašková kanalizace je dle normy 

ČSN 75 6101:2004 – Stokové sítě a kanalizační přípojky a dalších navazujících norem 

vedena do jednotné kanalizace na ul. Veveří a ul. Bulínova. Voda z nové asfaltové 

komunikace ve východní části a z nájezdové rampy vedoucí do hromadné garáže, je 

vedena štěrbinovým žlabem do odlučovače lehkých ropných kapalin a odtamtud je voda 

vedena do jednotné kanalizace nebo do vsakovacího zařízení dle výkresu C3 – 

Koordinační situace.  
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 Dle platného kanalizačního řádu města Brno – budou dodrženy limity vypouštění 

ropných látek C10-C40, max  menší než 10mg/l. Lehké ropné látky budou vykazovat pouze 

automobily. 

 V rámci objektu jsou odpady likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. Předpokládá 

se zde likvidace: Směsného komunálního odpadu, papíru, plastu, skla, elektroodpadu. 

Nádoby na odpad budou umístěny v samostatném přístřešku ve východní části 

s návazností na komunikaci zaměstnanců (s označením SO02 dle koordinační situace). 

Třídění odpadu dle vyhlášky k katalogu odpadů 93/2016 Sb.  

 Bude vykopáno cca. 11 000 m3 zeminy. Zhruba 1/3 vykopávky bude uložena na 

deponii v jihozápadní části stavby a bude zpětně využita na zásypy, zbylé 2/3 budou 

vyvezeny na nedalekou skládku, což je pro generálního dodavatele nevýhodné vzhledem 

k placení za uložení. Přínosnější je zeminu přeprodat na jinou stavbu, kde bude zemina 

potřebná. 

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

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

 Na pozemku se budou odstraňovat dřeviny, zejména stromy a keře, které brání 

nejen průběhu výstavby, ale taky samotnému objektu. Stavebník musí zažádat o povolení 

kácení dřevin u společnosti Veřejné zeleně města Brno, p.o. pro povolení o kácení stromů 

a dřevin o průměru kmene vyšším než 25cm. V zájmovém území se nenachází žádné 

památkově chráněné stromy nebo rostliny. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

nenachází se v této oblasti. 

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

            Stavba nepodléhá výše uvedenému. 
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e) návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

            Stavba nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  Ochranná pásma se 

musí dodržovat pouze u technické infrastruktury. 

 

B.7   Ochrana obyvatelstva 

            Během užívání stavby obyvatelé nebudou nijak ohroženi, stavba je navržena tak, 

aby byla při jejím užívání bezpečná. Pouze během výstavby musí být všichni účastníci 

podrobeni BOZP, musí dodržovat ochranné pracovní pomůcky, musí dbát zvýšené 

opatrnosti při práci ve výškách, odstup od rypadel a jiné těžké techniky. 

B.8   Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění. 

            Staveniště bude zajištěno dodávkou vody, bude zrealizována staveništní přípojka 

– bude napojena na technickou infrastrukturu v ulici Bulínova a bude zřízen provizorní 

vodoměr. Pro přívod elektrické energie bude zřízeno odběrné místo se staveništním 

elektroměrem, na to pak bude napojeno několik dalších odběrných míst (antoníčků). 

b) odvodnění staveniště 

 Na staveništi se nepředpokládá větší výskyt vody, než by byla zemina sama 

schopna pojmout, v případě výskytu větších srážek se bude voda z výkopů odčerpávat 

pomocí kalových čerpadel mimo staveniště do kanálu jednotné kanalizace.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

            Bude vybudována zpevněná plocha z makadamu pro komunikaci na staveništi. 

Ideálně si tak předpřipravit nově projektované komunikace a pohybovat se výhradně po 

nich. V severní části staveniště, z ulice Pod Kaštany bude sjezd a výjezd s otevíratelnou 

bránou a vrátnicí. Všechny použité stroje a mechanizmy na stavbě budou mít potvrzeny 

aktuální emisní limity na základě platné legislativy. 
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d) vliv provádění stavby 

            V průběhu výstavby je předpokládána zvýšená prašnost zejména v obdobích sucha 

v létě, bude nutné pravidelné kropení staveniště. Dalším negativním faktorem je 

znečištění komunikací v období mokra rozvážením hlíny mimo staveniště, např. při 

nakládce výkopku určeného k vyvezení. Zde bude nutné zajistit pravidelné čištění 

přiléhajících komunikací. Prováděná stavba bude v dostatečné vzdálenosti od okolních 

staveb, nebude na ně mít negativní dopad při výstavbě.  

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

dřevin 

            Staveniště bude oploceno staveništním plotem vysokým 1800mm, dílce budou 

řádně spojeny proti vniknutím osob na pozemek a budou zajištěny vzpěrami proti silnému 

větru. Co 10m budou na oplocení viset výstražné cedule „zákaz vstupu na staveniště“. 

V severní části staveniště bude sjezd a výjezd s otevíratelnou bránou a vrátnicí. Staveniště 

budě během noci a svátku stráženy ochrannou službou. 

            Před zahájením výstavby projektovaného bytového domu je nutné zdemolovat 

překážející prvky. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

vyhlášky 93/2006 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odpad je tříděn dle katalogu odpadů a 

odvážen na příslušné skládky v Brně. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

            V jižní části od navrhované budovy budou dočasné staveništní buňky pro 

stavbyvedoucí a dělníky. Buňky budou vybaveny vodou a elektřinou. Sociální zařízení 

bude řešeno ve formě TOI TOI, ty budou pravidelně vyváženy. Sklady s drobnou 

technikou a nářadím budou řešeny formou plechových lodních kontejnerů, budou 

postaveny blízkosti stavby. 
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g) maximální produkování množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

            S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyhlášky 

93/2006 Sb a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odpad je tříděn dle katalogu odpadů a odvážen na 

příslušné skládky v Brně. Bude se jednat především o odpady 17 0101 (beton), 17 0102 

(cihla) atd… 

h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo deponii zemin 

 Bude vykopáno cca. 11 000 m3 zeminy. Zhruba 1/3 vykopávky bude uložena na 

deponii v jihozápadní části stavby. Ta bude následně použita na zásypy kolem patek nebo 

bude převezena do jiné části staveniště pro zásypy jiných objektů spojených s realizací 

výstavby. Přebytečná zemina bude odvezena na skládky nebo přeprodána jiným stavbám. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

            Realizace výstavby by neměla hrozit životní prostředí, počítá se pouze s vyšší 

prašností během zemních prací. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

            Stavba bude podléhat pravidelným kontrolám koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. Generální dodavatel stavby je povinen zajistit tuto ochranu. Všechny 

osoby budou proškoleni BOZP a budou povinni používat ochranné pracovní pomůcky. 

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o 

bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 

Sb. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

            Tyto úpravy nejsou nutné. Kolem se nenacházejí stávající stavby, které by musely 

být nějak zvlášť upraveny pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

            Stávající komunikace na ulici Pod Kaštany, na kterou se bude napojovat 

staveništní komunikace, bude při nadměrném znečištění čištěna auty s kropící nástavbou 

– zajistí generální dodavatel stavby. 

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

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě). 

            Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není nijak zvlášť nutné. 

Staveniště nebude nijak zasahovat svým záborem do vytížené komunikace na ulici Veveří. 

Co se týče hlučnosti, které mohou vydávat stavební stroje, stavba nebude nijak omezena, 

neboť se nachází v rušné části města Brno podél místní komunikace II. třídy, kde denně 

projede okolo 11 000 aut. Bude však omezen provoz nákladních vozidel v době realizace 

v daných dnech a čase dle právních norem, generální dodavatel je povinen zajistit 

výjimku, aby vozidla mohly dodávat a vyvážet stavební materiál v jakoukoliv dobu 

výstavby.  

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

          Postup výstavby se bude řídit harmonogramem a technologickými předpisy, které 

zajistí generální dodavatel stavby. Stavba bude zahájena předáním staveniště od investora 

v polovině roku 2022, její předpokládaný konec je typován o rok později. Během výstavby 

budou každý týden probíhat kontrolní dny, kterých se zúčastní generální dodavatel stavby, 

investor, technický dozor investora a další osoby dle momentální fáze výstavby.  
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            Souhrnná technická zpráva byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 

Sb. O dokumentaci staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 6.1.2020                                                                               Bc. Milan Blažek 

         

         ……………………… 
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C. Technická zpráva 

C.1   Identifikační údaje 

C.1.1   Údaje o stavbě 

Název stavby: Novostavba hotelu s wellness centrem. 

Druh stavby: Občanská stavba 

Účel stavby: ubytovací, rekreační, stravovací, parkovací 

Místo stavby: Brno/Veveří, Žabovřesky, parcely č.: 1095/1, 1095/2, 1095/6, 2825/4, 

280/2, 2801/6, 1095/7, 1095/8, 1096/3, 1096/2, 1096/1. 

Katastrální území: Stavební objekt se nachází na výše uvedených parcelách, převážně 

v katastrálním území Veveří [610372], jen malá část dotčených parcel č. 2825/4 a 2801/6 

se nachází v katastrálním území Žabovřesky [610470]. 

Stupeň projektové dokumentace: dokumentace pro provedení stavby 

 Tento projekt se zabývá realizací novostavby hotelu s wellness centrem v Brně 

v nové rozvojové lokalitě V-1 danou reálně připravovaným uzemním plánem. Projekt řeší 

pouze výřez této lokality tak, aby zapadal do celkového konceptu využití tohoto území dle 

územního plánu. Součástí projektu je taky řešení okolního terénu, zpevněné plochy 

komunikační, odstavné atd. Cílem diplomové práce bylo vyhovět nejen konstrukčním 

požadavkům, ale taky požadavkům územního plánu a zároveň navrhnout budovu s téměř 

nulovou spotřebou energie. 

 

C.1.2   Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: statutární město Brno 

Adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno. 
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C.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: Bc. Milan Blažek 

Adresa: Zdeňka Fibicha 1206, Valašské Meziříčí, 757 01 

 

C.2   Identifikační údaje 

a) dispoziční a provozní řešení 

1.PP – Podsklepená je pouze část stavby pod restaurací s kuchyní, zázemím pro 

zaměstnance a vstupní halou s hygienickými a provozními místnostmi části hotelové.  

Celková plocha podzemního parkování hromadné garáže je 1672,65m2 a má 49 

parkovacích stání, z toho čtyři jsou určeny OOSPO. Sjezd je vybudován z ulice Bulínova. 

Provoz v hromadné garáži je jednosměrný, široký 6m, se společným příjezdem a 

výjezdem širokým 5,5m. Příjezdová rampa má sklon min. 1:10 a je široká 6,5m.  

 Dále se v 1.PP nacházejí dva vchody do vnitřních prostor budovy a to ve východní 

části budovy a v západní části budovy. Vchod se západní části budovy je určen hostům a 

je bezbariérový. Východní vchod slouží převážně zaměstnancům nebo bude využit 

v případě požáru pro evakuaci osob z garáže. Po příchodu do budovy z obou možných 

vstupů je budova vybavena trakčním výtahem o velikosti kabiny 1,1x2m a velikosti dveří 

0,9x2m – výtahy slouží i jako evakuační.  

 Dalšími oddělenými prostory od hromadné garáže jsou strojovny vzduchotechniky 

nebo technické místnosti a jsou přístupné buďto přímo z hromadné garáže nebo ze 

schodišťového prostoru.  

1.NP – toto patro je rozděleno do tří funkčních prostor se společným hlavním vstupem, 

který je přístupný z ulice Veveří, a zádveřím, odkud vedou samostatné vstupy do wellness 

centra nebo hotelové haly s recepcí o rozloze 217 m2, odkud je přístupná úschovna 

zavazadel, technická místnost se zásobárnou elektrické energie, úklidová místnost, nebo 

hygienické místnosti hostů hotelu nebo restaurace. Dále odtud vede vstup do restaurační 
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části. Vstup do restaurace je dále možný z ulice Bulínova v jihovýchodní části budov, ale 

to jen v letních obdobích.   

Celková plocha Restaurace o užitné ploše 318,23 m2 – plocha určena hostům. 

Kapacita restaurace je max. 150 osob. V letním období lze využít i venkovní terasu o 

stejné kapacitě. Součástí restaurace je kuchyně včetně skladů, včetně vlastního vstupu do 

objektu ve východní části a místností spojených. V severní části 1.NP se nachází další 

vstup pro zaměstnance, který je situován do schodišťového prostoru, odkud jsou vedeny 

vstupy do technické místnosti nebo chodby určené pouze pro zaměstnance. Z chodby je 

možný vstup do denní místnosti zaměstnanců, šaten s hygienickým zařízením, části 

kuchyně restaurace nebo úklidové místnosti.  

 V 1.NP wellness centra situovaného v západní části budovy se nachází hala 

wellness centra s recepcí, technická místnost s úklidovou místností, posilovna s celkovou 

plochou 306,22 m2, je zde 40 stanovišť ke cvičení, v okolích strojů lavičky, rozcvičovací 

plocha atd. Umístění strojů pomyslně rozděleno na plochu ke cvičení pro muže, pro ženy. 

Dále se zde nachází oddělené šatny s celkovou kapacitou až 80ti osob, tato kapacita 

obsluhuje i 2. NP.  

2.NP – V západní části 2. NP se nachází wellness centrum s celkovou užitnou plochou 

396,44 m2. Tato část budovy je přímo přístupná ze schodiště 1.NP (není bezbariérové). 

Schodiště je prosvětleno skleněnou stěnou sousedící se zádveřím budovy odkud je 

navržen vstup do budovy. Schodiště vede do vstupní haly 2.NP. Další možný vstup je 

výtahem ze schodišťového prostoru určeného pro hosty situovaného vedle hlavního 

vstupu do budovy, ze kterého vedou oddělené vstupy do ubytovací části budovy a do části 

wellness centra. Vstupní hala je propojena a prosvětlena s 1.NP velkou galerií v jádru 

budovy. Z haly vede vstup do masérského salonu o rozloze 64,61 m2, který je vybaven 

prostorem pro zaměstnance s vlastním WC, saun s chladírnou a odpočívárnou o 

s rozlohou 112,57 m2 nebo hygienických prostor pro hosty s úklidovou místnosti. 

Z odpočívárny vede přímý vstup na prostornou terasu o rozloze 286,65 m2 v jižní části. 

Bezbariérový vstup na tuto terasu je z prostoru haly 2.NP.  
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 Ubytovací část a manažerské kanceláře jsou situovány východně od wellness 

centra. Po vstupu ze schodišťového prostoru určeného pro hosty v západní části budovy 

se dostáváme na chodbu, odkud jsou přístupné hotelové pokoje. Ve 2.NP se nachází tři 

pokoje třílůžkové s vlastní terasou, čtyři pokoje dvoulůžkové s vlastní terasou, dva pokoje 

pro OOSPO a dva pokoje dvoulůžkové bez vlastní terasy. Všechny pokoje mají vlastní 

hygienická zařízení. Na konci chodby je sklad pro přebytečný nábytek. Manažerské 

kanceláře mají samostatný vstup z druhého schodišťového prostoru určeného pro 

zaměstnance ve východní části objektu, odkud vede vstup do přístupové chodby. 

Kanceláře jsou vybaveny vlastní hygienickou místností s kuchyní a skladem. Z tohoto 

schodišťového prostoru je přístupná taky prádelna. 

3.NP – Poslední nadzemní podlaží slouží pouze ubytování. A je přístupné ze 

schodišťového prostoru pro hosty v západní části budovy. Odtud vede chodba, ze které 

jsou přístupné hotelové pokoje, sklad lůžkovin a úklidová místnost. Ve 3. NP se nachází 

osm jednolůžkových pokojů s vlastní terasou, dva pokoje pro OOSPO, čtyři pokoje 

dvoulůžkové bez vlastní terasy a jeden pokoj třílůžkový bez vlastní terasy. Celkem je ve 

3. NP 25 lůžek. Toto patro je přístupné taky z východní části schodišťového prostoru, 

které je určeno primárně zaměstnancům. Plní však taky funkci evakuační v případě 

požáru, pouze tehdy se prostor otevře hostům.  

b) výtvarné a materiálové řešení 

            Objekt je navržen jako třípodlažní s částečným podsklepením pod hotelovou a 

restaurační částí budovy. Jeho tvar tvoří dva obdélníky navzájem spojené k sobě jednou 

stranou s úskokem – takto jsou od sebe odděleny dva funkční prostory (ubytovací část se 

stravovacím zařízením a rekreační část). Konstrukčním prvkem je prefabrikovaný rámový 

skelet stojící na monolitických železobetonových patkách spojených železobetonovým 

prahem v místě opláštění budovy. To je provedeno z keramických tvárnic. V případě 

podsklepené části z vylévacích betonových tvárnic. Fasáda je zateplena izolací 

z kamenných vláken dle ETICS. Okna, zasklívací tabule a dveře jsou navržena jako 

hliníková s polyuretanovou výplní v tmavě šedém odstínu s neprůhledným zasklením. 

Všechny okna budou vybaveny vnitřními hliníkovými žaluziemi a okna orientována na 
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jih, které jsou součástí hotelových pokojů nebo terasy wellness centra, budou vybaveny 

vnějšími žaluziemi připevněnými k fasádě z důvodu přehřívání místností v letních 

obdobích. Klempířské prvky budou provedeny z pozinkované oceli. Objekt je barevně 

oddělen: část wellness centra má tmavě šedý odstín fasády, hotelová část s restaurací je 

zbarvena do světle šedého odstínu. Sokl budovy tvoří omítka ze zabarvených kamínků 

světle a tmavě šedých odstínů. Tímto zbarvením objekt zapadá do okolní zástavby, neboť 

se v jeho blízkosti nacházejí budovy s podobným zbarvením. V každém patře se objekt 

zužuje díky terasám, které šperkují vzhled budovy. Nášlapnou vrstvu teras tvoří betonová 

dlažba na nastavitelných podložkách ve wellness centru nebo keramická, venkovní dlažba 

na roznášecí betonové mazanině na hotelových terasách. Zábradlí terasy Wellness centra 

bude podsvíceno LED svítidlem, zábradlí hotelových pokojů je navrženo s plným 

neprůhledným zasklením, ostatní zábradlí jsou tyčová. Budou použity nerezové 

konstrukční prvky. Stropy tvoří předpjaté, dutinové stropní panely a zastřešení je 

provedeno klasickou, jednoplášťovou, extenzivní vegetační střechou.  

c) bezbariérové užívání stavby 

 Celý objekt je řešen jako bezbariérový, pro vyrovnání menších výškových úrovní 

jsou navrženy rampy v poměru 1:16. Vertikální komunikace mezi patry je zajištěna 

evakuačním, trakčním výtahem. Rozměr kabiny je 1100x2100mm, rozměr dveří 

900x2000mm.  

 V hromadném, podzemním parkovišti jsou navrženy 4 parkovací stání pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace (dále jen OSSPO). Další parkovací stání jsou 

okolo objektu. Všechny výše uvedené trakty jsou vybaveny hygienickým zařízením 

speciálně upraveným OSSPO. Součástí hotelu jsou 2 pokoje, určené OSSPO. Veškerá 

vybavenost místností, přístupových komunikací atd. pro OSSPO se řídí vyhláškou č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 
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d) vegetační úprava okolí 

 Bude vykopáno cca. 11 000 m3 zeminy. Zhruba 1/3 vykopávky bude uložena na 

deponii v jihozápadní části stavby a bude zpětně využita na zásypy, zbylé 2/3 budou 

vyvezeny na nedalekou skládku, což je pro generálního dodavatele nevýhodné vzhledem 

k placení za uložení. Přínosnější je zeminu přeprodat na jinou stavbu, kde bude zemina 

potřebná. Na pozemku se budou odstraňovat dřeviny, zejména stromy a keře, které brání 

nejen průběhu výstavby, ale taky samotnému objektu. Stavebník musí zažádat o povolení 

kácení dřevin u společnosti Veřejné zeleně města Brno, p.o. pro povolení o kácení stromů 

a dřevin o průměru kmene vyšším než 25cm. V zájmovém území se nenachází žádné 

památkově chráněné stromy nebo rostliny. 

            Po hrubých terénních úpravách a rozhrnutí ornice začnou zahradní úpravy. Vysetí 

travního semena a vysázení okrasných stromů a keřů na předem daných místech dle PD. 

Nutno se se řídit pokyny Veřejné zeleně města Brna.  

 

C.3   Orientace, osvětlení, proslunění, hluk 

            Největší snahou bylo umístit stavbu tak, aby byla co nejlépe prosluněna, aby 

většina obytných místností byla směřována směrem k jihu a aby byly obytné místnosti 

zároveň co nejdále od největšího zdroje hluku. Největším zdrojem hluku je místní 

komunikace II. třídy spolu s tramvajovým pásem.  

 Vzhledem k tomu, že obytné místnosti tvoří zejména ubytovací část budovy a je 

zde navržen chodbový systém, kdy pokoje jsou směřovány jak na jih, tak na sever. Bylo 

těžké prokázat splnění podmínek pro proslunění a oslunění dle normy ČSN EN 17037 

v kritických místnostech. Těmto požadavkům nebylo možné vyhovět u místností 

směřujících na severozápad. V období 1. března ani jedna z posuzovaných, kritických 

místností s poměrem nejmenší plochy okna a největší užitné plochy, nevyhoví době 

proslunění 90min. V tomto období z důvodu orientace objektu ke světovým stranám není 

možné tento normový požadavek splnit. Ani jedna místnost nevyhoví požadavkům 

činitele denní osvětlenosti dle ČSN EN 17037. Je nutné navrhnout dostatečné umělé 
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osvětlení. V kanceláři bude pracovní plocha umístěna u okna. Hlavní příčinou negativního 

posudku je příliš velká hloubka místností a omezený rozměr okna. Rozměr okna omezen 

z důvodu procházení nosného prvku konstrukcí. V ostatních pokojích, umístěných na 

severozápad, je okno o 0,5m širší než v této kritické místnosti. V období 21. června 

kritické místnosti vyhoví na dobu proslunění 90min. Dle normy ČSN 73 0580, která není 

tak přísná, ale je už neplatná, místnosti vyhoví požadavkům činitele denní osvětlenosti .  

 Stavba je osazena v centrální části města Brno, obklopuje ji místní komunikace II. 

třídy společně s tramvajovým pásem vedoucím po ul. Veveří. Snahou bylo navrhnout 

obytné místnosti mimo toto limitní, ochranné pásmo tak, aby se měřené hodnoty vlezly 

do požadovaných limitních hodnot v chráněném venkovním prostoru stavby ve dne 

60+5dB a v noci 50+5dB. Pro posudek byly vybrány celkem tři body před oknem 

obytných místnosti. Dle orientačního výpočtu jsou limitní hodnoty ve dne překročeny u 

bodu 1 a 3. Limitní hodnoty v noci jsou překročeny u bodu 1 a 2 při neuvažování korekce 

5dB. Při uvažování korekce nevyjde pouze bod 1 ve dne. Při posuzování však bylo 

uvažováno s orientačním vytížením komunikace, parkovišť atd. Maximální hodnoty se 

nevejdou do limitních jen těsně a proto bude nutné provést přesné měření hluku od 

dopravy akustickým specialistou ke zpřesnění výsledků. Za těchto okolností pak bude 

potřeba prokázat splnění hlukových limitů v chráněném vnitřním prostoru stavby 

navržením vhodné fasády, dokonalou zvukovou izolací oken nebo jinou konstrukcí či 

ochranným prvkem, který maximální hodnoty v bodech sníží. Hladiny akustického tlaku 

v chráněném venkovním prostoru stavby ve dne i v noci viz. příloha E.3.6 Protokoly z 

výpočetních programů, zde jsou znázorněny taky body, ve kterých je hluk měřen. 

            Byly posouzeny konstrukce na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 

Posuzované konstrukce vyhoví normovým požadavkům dle ČSN 73 0532 na 

vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. 
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C.4   Technické a konstrukční řešení objektu 

C.4.1   Příprava staveništní plochy 

            Před zahájením stavebních prací bude nutné staveništní prostor ohraničit 

oplocením. Staveniště bude oploceno staveništním plotem vysokým 1800mm, dílce budou 

řádně spojeny proti vniknutím osob na pozemek a budou zajištěny vzpěrami proti silnému 

větru. Co 10m budou na oplocení viset výstražné cedule „zákaz vstupu na staveniště“. 

V severní části staveniště bude sjezd a výjezd s otevíratelnou bránou a vrátnicí. Staveniště 

budě během noci a svátku stráženy ochrannou službou. 

            Před zahájením výstavby projektovaného bytového domu je nutné zdemolovat 

překážející prvky včetně překážejících stromů. Na pozemku se budou odstraňovat 

dřeviny, zejména stromy a keře, které brání nejen průběhu výstavby, ale taky samotnému 

objektu. Stavebník musí zažádat o povolení kácení dřevin u společnosti Veřejné zeleně 

města Brno, p.o. pro povolení o kácení stromů a dřevin o průměru kmene vyšším než 

25cm. S odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech vyhlášky 

93/2006 Sb. a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odpad je tříděn dle katalogu odpadů a odvážen 

na příslušné skládky v Brně. 

            Staveniště bude zajištěno dodávkou vody, bude zrealizována staveništní přípojka 

– bude napojena na technickou infrastrukturu v ulici Bulínova a bude zřízen provizorní 

vodoměr. Pro přívod elektrické energie bude zřízeno odběrné místo se staveništním 

elektroměrem, na to pak bude napojeno několik dalších odběrných míst. 

 Na staveništi se nepředpokládá větší výskyt vody, než by byla zemina sama 

schopna pojmout, v případě výskytu větších srážek se bude voda z výkopů odčerpávat 

pomocí kalových čerpadel mimo staveniště do kanálu jednotné kanalizace.  

            Bude vybudována zpevněná plocha z makadamu pro komunikaci na staveništi. 

Ideálně si tak předpřipravit nově projektované komunikace a pohybovat se výhradně po 

nich. V severní části staveniště, z ulice Pod Kaštany bude sjezd a výjezd s otevíratelnou 

bránou a vrátnicí.  
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            V jižní části od navrhované budovy budou zřízeny dočasné staveništní buňky pro 

stavbyvedoucí a dělníky. Buňky budou vybaveny vodou a elektřinou. Sociální zařízení 

bude řešeno ve formě TOI TOI, ty budou pravidelně vyváženy. Sklady s drobnou 

technikou a nářadím budou řešeny formou plechových lodních kontejnerů, budou 

postaveny blízkosti stavby. 

 

C.4.2   Zemní práce 

            Před zahájením výkopových prací je nutné přesné zaměření objektu geodetem, 

jak výškové, tak polohové. Doporučuji si následně sestavit lavičky. Výkopové práce 

bude provádět otočné rypadlo nebo traktor-bagr za spolupráce stavbyvedoucího nebo 

jiné pověřené osoby – je nutné hlídat výšku výkopu dle PD. Vykopanou zeminu bude 

nakládač nakládat na auto s valníkem a to bude ukládat zeminu na deponii – přesné 

místo deponie si určí stavbyvedoucí tak, aby mu zemina nepřekážela ve výkonu dalších 

prací během provádění výstavby. Výkopy základů budou rozšířeny min. 600mm pro 

lepší manipulaci ve výkopu, pro vázání výztuže nebo sestavení systémového bednění. Po 

vykopání je nutné základovou spáru udržovat v suchu – případná voda musí být 

odčerpávaná kalovými čerpadly mimo staveniště. Výkopy hlubší než 1300mm musí být 

paženy nebo svahovány. Během zemních prací bude probíhat kontrola měření únosnosti 

podloží, zejména v místech nosných konstrukcí a v místě drátko-betonové desky. Dále 

bude provedena zkouška v místě budoucí komunikace – kontrola, zda navržená skladba 

je dostatečně únosná, pro založení stavby a komunikací je třeba dosáhnout Edef,2 alespoň 

80 Mpa v místech drátkobetonové desky a 110 Mpa v místech budoucí komunikace.  

 

C.4.3   Základy 

            Základy budou provedeny dle PD. Budou provedeny z betonu C25/30, výztuž 

10 505 (R). Před vyvázáním výztuže bude proveden podkladní beton C20/25 v tl. 50-

100mm. Stavbyvedoucí ohlídá výškovou úroveň podkladního betonu dle PD. Před 

vázáním výztuže je nutné v obvodu stavby položit zemnící pásy dle PD elektroinstalace, 
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na které se bude napojovat hromosvod. Na připravený podklad se vyváže betonářská 

výztuž pomocí vázacího drátu dle statické PD. Po svázání se koš obestaví systémovým 

bedněním (Doka, Paschall, Peri). Bednění se řádně zapře trámky a roznášecími prkny o 

výkop. Spodní hrana bednění bude zajištěna prutem zavrtaným do podkladního betonu. 

Vrchní líc základu zaznačí stavbyvedoucí například zatlučením hřebíku do bednění. 

V základech budou vybedněny prostupy pro kanalizaci atd. dle PD. Po-té se může začít 

patka nebo prahy vylévat betonem z auto-domíchávače – nesmí se vylévat na více etap. 

Ze základů se nechá vyčnívat výztuž pro napojení montovaných sloupů v poloze dle PD 

– přesné vytyčení zajistí stavbyvedoucí za pomocí geodeta. Na základy se vyhotoví 

základová deska dle PD, ta bude vyztužena kari sítěmi ve dvou vrstvách. V místě 

parkoviště bude provedena drátko-betonová deska.  

 

C.4.4   Svislé konstrukce 

a) nosné svislé konstrukce 

            Nosné svislé konstrukce tvoří prefabrikované sloupy (rozměry dle PD), ty se 

napojí na základovou konstrukcí pomocí vyčnívajících prutů ze základu a následném 

kvalitním provaření a propojení cementovou zálivkou. Výška sloupu dle PD, ze sloupu 

bude vyčnívat spojovací výztuž, která se protáhne dutinami skrz vodorovnou nosnou 

konstrukci – zajistí se tak tuhost celého objektu. Sloupy se budou napojovat v každém 

dalším podlaží. Spoje bude provádět specializovaná firma. 

b) nenosné svislé konstrukce 

            Opláštění bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi výrobního 

rozměru 248x440x249, pevnosti P15, na tenkovrstvou maltu stejné pevnosti. V suterénu 

budou použity zakládací vylévací tvárnice o rozměru 400x500x250 (3 pruty B500B, 

DN10mm do ložných spár, svislé pruty stejných vlastností budou zavrtány do základové 

konstrukce). Vnitřní mezi-pokojové a dělící stěny budou z keramických tvárnic 

Porotherm 19 AKU výrobního rozměru 247x190x249, pevnosti P15, na maltu stejné 

pevnosti nebo z keramických tvárnic Porotherm AKU 30 Profi výrobního rozměru 
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247x300x249, pevnosti P15, na tenkovrstvou maltu stejné pevnosti. Příčky budou 

z keramických tvárnic Porotherm AKU 14 Profi pevnosti P10, výrobního rozměru 

497x140x249, na tenkovrstvou maltu pevnosti P10. Šachty budou provedeny 

z keramických tvárnic Porotherm 8 rozměru 497x80x249, na tenkovrstvou maltu 

pevnosti P10. Přizdívky budou provedeny tzv. suchou výstavbou, SDK desky na 

ocelovém nosném roštu. Opláštění výtahu bude zděné z keramických tvárnic Porotherm 

tl. 240mm pevnosti P15 o rozměru 247x300x249 uloženo na systémovou maltu pro 

tenké spáry stejné pevnosti. Veškeré zdění bude v souladu s technickými předpisy a 

podmínkami daných výrobců. Veškeré zděné konstrukce budou z vrchní části dilatovány 

od nosných vodorovných konstrukci, dilatace bude cca 1cm. Dilatace bude poté 

vyplněna pružným materiálem, např. deskou z kamenných vláken nebo PUR pěnou. 

 

C.4.5   Vodorovné konstrukce 

a) nosné konstrukce 

            Vodorovné nosné konstrukce tvoří prefabrikované ŽB průvlaky. Průvlaky jsou 

provázány sloupy. Na průvlacích jsou ukládány předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 

nebo 160mm dle PD se ztužujícími prefabrikovanými ŽB trámy. Stropní panely a ŽB 

trámy jsou pokládány na cementovou maltu v tl. 10mm. Mezi stropními panely jsou 

vloženy podélné pruty DN10mm. Spáry mezi panely i ŽB průvlaky jsou zality 

cementovou zálivkou. Zbylé nevyplněné prostory mezi stropními dílci jsou řešeny 

dobetonávkou, dobetonávka je vyztužena dle statických výkresů podélnými pruty, horní 

část je opatřena kari sítí – posoudí statik. 

b) nenosné konstrukce 

            Nenosné konstrukce tvoří překlady nad okny a dveřmi, ty jsou buďto 

keramobetonové nebo ocelové dle rozpětí otvoru, délka překladů dle PD. U stěn tl. 

140mm jsou použity keramobetonové překlady Porotherm KP 14. U obvodového pláště 

a některých vnitřních konstrukcí jsou použity překlady Porotherm KP 7 – počet dílců dle 

tloušťky stěny.  
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            Stropní dílce Spiroll budou zakryty podhledem z SDK desek v místech 

hotelových pokojů. Ty budou kotveny vruty do montážních ocelových profilů 

60x27mm. Montážní profily budou křížovou spojkou spojeny s nosným ocelovým 

profilem 60x27. Nosný ocelový profil bude zavěšen na rychlozávěsu a ten přichycen 

stropním hřebem do panelu. Výšku podhledu dle PD. Vruty budou zasádrovány sádrou a 

bude provedena finální povrchová úprava SDK desek – bílý nátěr. Rohy budou 

vyztuženy výztužnou systémovou páskou nebo rohovým hliníkovým profilem. Další 

variantou podhledu je zavěšený podhled z minerálních kazet. Podhled bude instalován 

všude, kromě hotelových pokojů a garáže. V případě podzemního parkování budou 

podhled tvořit desky z heraklitu Ty budou kotveny vruty do montážních ocelových 

profilů. Bližší specifikace montáže je uvedena ve výpisu skladeb.  

 

C.4.6   Schodiště 

a) Hlavní schodiště ve východní části budovy 

 Slouží k překonání výškových úrovní mezi 1.PP až 4.NP (vstupní podlaží na 

střechu). Schodiště je určeno převážně pohybu zaměstnanců, pouze v případě požáru je 

schodiště volně otevřeno pro evakuaci všech osob v budově a to kvůli minimální délce 

únikové cesty. Ke schodišti je navržen samostatný venkovní vstup, který slouží taktéž 

pouze pro vstup zaměstnanců do budovy nebo pro evakuaci osob. Schodiště je navrženo 

jako prefabrikované, skládá se ze tří ramen. Nástupní a výstupní rameno jsou 

rovnoběžně od sebe, mezi-rameno je kolmo na nástupní a výstupní rameno. V prostoru 

zvaném zrcadlo je navržen trakční výtah. Součástí mezi-ramena jsou taky mezipodesty, 

toto rameno je uloženo v kapsách ve zdivu s min. uložením 250mm. Nástupní a výstupní 

rameno je pak uloženo na mezipodestě a stropním průvlaku podloženo tlumící 

podložkou. Šířka ramen je 15400mm. Délka vstupního a výstupního ramene je 3950mm, 

délka mezi-ramene je 5500mm (šířka schodišťového prostoru). Je zde zrcadlo šířky 

2700mm. Celkový počet stupňů se liší dle pater. Od 1.PP do 1.NP je 25 stupňů, od 1.NP 

do 2.NP je 27 stupňů a od 2.NP do 3.NP je opět 25 stupňů. Výška stupně je 160mm a 

jeho šířka je 320mm. Povrchová úprava schodiště je z keramické dlažby lepené na 
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flexibilním lepidle na rovný a čistý podklad. Schodiště bude opatřeno madly nebo 

zábradlím z nehořlavého materiálu dle PD, které bude přesahovat nejméně 150mm přes 

nástupní a výstupní stupeň.  

b) Hlavní schodiště v západní části budovy 

 Slouží k překonání výškových úrovní mezi 1.PP až 3.NP a nachází se po hlavní 

vstupní trase do objektu. Schodiště je určeno převážně pohybu hostů, je evakuační. 

Schodiště je navrženo jako prefabrikované, skládá se ze tří ramen. Nástupní a výstupní 

rameno jsou rovnoběžně od sebe, mezi-rameno je kolmo na nástupní a výstupní rameno. 

V prostoru zvaném zrcadlo je navržen trakční výtah. Součástí mezi-ramena jsou taky 

mezipodesty, toto rameno je uloženo v kapsách ve zdivu s min. uložením 250mm. 

Nástupní a výstupní rameno je pak uloženo na mezipodestě a ztužujícím trámu 

podloženo tlumící podložkou. Šířka ramen je 1500mm. Délka vstupního a výstupního 

ramene je 4200mm, délka mezi-ramene je 5250mm (šířka schodišťového prostoru). Je 

zde zrcadlo šířky 2250mm. Celkový počet stupňů se liší dle pater. Od 1.PP do 1.NP je 

25 stupňů, od 1.NP do 2.NP je 27 stupňů a od 2.NP do 3.NP je opět 25 stupňů. Výška 

stupně je 160mm a jeho šířka je 320mm. Povrchová úprava schodiště je z keramické 

dlažby lepené na flexibilním lepidle na rovný a čistý podklad. Schodiště bude opatřeno 

madly nebo zábradlím z nehořlavého materiálu dle PD, které bude přesahovat nejméně 

150mm přes nástupní a výstupní stupeň.  

c) Schodiště wellness centra 

 Slouží k překonání dvou výškových úrovní mezi 1. a 2. NP a nachází se ve 

vstupní hale v části wellness centra. Schodiště je navrženo jako prefabrikované, skládá 

se ze dvou ramen umístěných kolmo na sebe. Vstupní rameno je uloženo na výstupním 

ramenu. Součástí výstupního ramena je mezipodesta. Jedna část výstupního ramene je 

uložena v kapse ve zdivu s uložením min. 250mm a druhá část na stropním průvlaku 

dilatováno tlumící podložkou. Šířka ramen je 1560mm. Délka vstupního ramene je 

4000mm, délka výstupního ramene je 6100mm (rozměr včetně mezipodesty). Rozměr 

mezipodesty je 1880x1860mm. Celkový počet stupňů je 27 o výšce 160mm a šířce 
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300mm. Povrchová úprava schodiště je z keramické dlažby lepené na flexibilním lepidle 

na rovný a čistý podklad. Schodiště bude opatřeno madly nebo zábradlím z nehořlavého 

materiálu dle PD, které bude přesahovat nejméně 150mm přes nástupní a výstupní 

stupeň.  

 

C.4.7   Výtah 

           Jsou zde navrženy dva trakční výtahy sloužící zároveň i jako evakuační bez 

strojovny umístěné v zrcadle hlavních schodišť. Výtah bez strojovny s nosností 1000Kg, 

počet osob je 13, rozměr kabiny 1100x2100mm, šachta je neprůchozí a musí být min. 

1650x2450mm. Šířka dveří je 900x2000, nutný stavební otvor 1180x2140. Opláštění 

výtahu tvoří keramické tvárnice tl. 250mm pevnosti P15 na systémové cementové maltě 

pevnosti M15. Konstrukce výtahu bude kotvena do ŽB věnce v každém patře. Rychlost 

výtahu je 1m/s, příkon 6,9kW, záběrový proud 32,5 A, hlava šachty min. 3500mm, je 

nutné vybudovat základ s hloubkou min 1100mm (dle PD). Výtah je lanový, bez 

strojovny – strojovna je součástí jednoho prostoru s výtahovou šachtou. Pohonná 

jednotka je v šachtě výtahu. 

 

C.4.8   Terasy 

 a) Terasa wellness centra ve 2.NP 

 Terasa je řešena jako klasická, jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3%.           

Předpjatý stropní panel bude před položením parozábrany z asfaltového pásu 

s hliníkovou vložkou nakašírovanou skleněnými vlákny, jemnozrnným posypem na 

horním povrchu a spalitelnou PE fólií na spodním povrchu, opatřen penetračním 

nátěrem na bázi asfaltu. Na parozábranu se bude pokládat tepelná izolace EPS 150 ve 

dvou vrstvách, lepeno polyuretanovým lepidlem. První vrstvu budou tvořit spádové 

klíny s min tl. 20mm. Na ty se po-té bude ukládat druhá vrstva lepená na vazbu 

polyuretanovým lepidlem, tl. této vrstvy je 220mm (lépe rozdělit na 2x110mm). Na 

takto zateplenou střechu se nalepí samolepící pás z modifikovaného asfaltu s nosnou 
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vložkou ze skelné tkaniny, s jemným posypem na horním povrchu a se snímatelnou fólií 

na spodním povrchu. Poslední vrstva bude tvořena z asfaltového pásu s břidličným 

posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože a skleněných vláken, celoplošně 

nataveném na samolepícím pásu. Nášlapnou vrstvu zde bude tvořit betonová dlažba na 

rektifikační terčích dle PD. Pod terči bude nataven ochranný asfaltový pásek. Překrývání 

hydroizolací musí byt minimálně 100mm, před natavením pásu na penetraci je nutné 

penetraci nechat vyzrát alespoň 24hod – nutno se řídit technologickými předpisy a 

technickými listy daných výrobců. Veškeré spoje a kritická místa řádně zafixovat dle 

funkčních metod – bude provádět specializovaná firma. Voda z terasy je svedena 

svislými svody. 

b) Terasa hotelových pokojů 

 Terasa je řešena jako klasická, jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3%.           

Předpjatý stropní panel bude před položením parozábrany z asfaltového pásu opatřen 

penetračním nátěrem na bázi asfaltu. Na parozábranu se bude pokládat tepelná izolace 

EPS 150 ve dvou vrstvách, lepeno polyuretanovým lepidlem. První vrstvu budou tvořit 

spádové klíny s min tl. 20mm. Na ty se po-té bude ukládat druhá vrstva lepená na vazbu 

polyuretanovým lepidlem, tl. této vrstvy je 220mm (lépe rozdělit na 2x110mm). Na 

takto zateplenou střechu se položí geotextílie jako separační vrstva mezi polystyrénem a 

hydroizolací, kterou v tomto případě tvoří polyvinylchloridová měkčená fólie určená 

pod zátěžové vrstvy. Spojování geotextílie s 10cm přesahy. Spojování hydroizolace je 

horkovzdušnými svary. Hydroizolace je po-té opět separována geotextílií na kterou se 

pokládá nopová fólie nopy nahoru s nakašírovanou geotextílií na horním povrchu. Na 

takto připravený podklad se nanese betonová mazanina v tl. dle PD. Betonová mazanina 

je vyrovnána hydroizolační stěrkou na kterou se pak nanáší flexibilní lepidlo a lepí 

keramická dlažba. Během postupu je nutno dodržovat mezi jednotlivými fázemi 

technologické přestávky. Voda z této terasy je svedena do podstřešního žlabu. 
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c) Terasa restaurace v 1.NP 

Terasa je řešena jako klasická, jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3%.           

Předpjatý stropní panel bude před položením parozábrany z asfaltového pásu opatřen 

penetračním nátěrem na bázi asfaltu. Na parozábranu se budou pokládat spádové klíny 

s min. tl. 20mm. Na spádové klíny bude nalepen samolepící pás z modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, s jemným posypem na horním povrchu a se 

snímatelnou fólií na spodním povrchu. Poslední vrstva bude tvořena z asfaltového pásu 

s břidličným posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože a skleněných vláken, 

celoplošně nataveném na samolepícím pásu. Nášlapnou vrstvu zde bude tvořit betonová 

dlažba na rektifikační terčích dle PD. Pod terči bude nataven ochranný asfaltový pásek. 

Překrývání hydroizolací musí byt minimálně 100mm, před natavením pásu na penetraci 

je nutné penetraci nechat vyzrát alespoň 24hod – nutno se řídit technologickými 

předpisy a technickými listy daných výrobců. Veškeré spoje a kritická místa řádně 

zafixovat dle funkčních metod – bude provádět specializovaná firma. Voda z terasy je 

svedena svislými svody. 

 

C.4.9   Zastřešení objektu 

a) střecha nad wellness centrem a hotelem 

            Zastřešení objektu je řešeno formou klasickou, jednoplášťovou, extenzivně 

vegetační střechou. Sklon střechy je 3%. Předpjatý stropní panel bude před položením 

parozábrany opatřen penetračním nátěrem na bázi asfaltu. Na takto připravený povrch se 

bude klást tepelná izolace ve dvou vrstvách na vazbu z desek z expandovaného 

polystyrénu EPS 150 ve dvou vrstvách, lepeno polyuretanovým lepidlem. První vrstvu 

budou tvořit spádové klíny s min tl. 20mm. Na ty se po-té bude ukládat druhá vrstva 

lepená na vazbu polyuretanovým lepidlem, tl. této vrstvy je 220mm (lépe rozdělit na 

2x110mm). Na takto zateplenou střechu se položí samolepící pás z modifikovaného 

asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, s jemným posypem na horním povrchu a se 

snímatelnou fólií na spodním povrchu. Druhou hydroizolační vrstvu bude tvořit 
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modifikovaný, asfaltový hydroizolační pás s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, horní 

povrch opatřen jemnozrnným posypem a spodní spalitelnou PE fólií a bude celoplošně 

nataven k samolepícímu pásu. Poslední hydroizolační pás tvoří modifikovaný, asfaltový 

pás s vložkou z polyesterové rohože a s aditivy proti prorůstání kořenů. Na horním 

povrchu je pás opatřen břidličným posypem a na spodním povrchu spalitelnou PE fólií. 

Pás je celoplošně nataven. Na takto připravený podklad se položí geotextílie, na tu po-té 

filtrační a hydro-akumulační vrstva v podobě nopové fólie s perforovanými horními 

nopy. Tato vrstva se separuje od vegetační a hydro-akumulační vrstvy netkanou 

geotextílií. Vegetační vrstvou je substrát pro suchomilné rostliny, na tu se položí 

předpěstovaná vegetační rohož se směsí extenzivních rostlin. Překrývání hydroizolací 

musí byt minimálně 100mm, před natavením pásu na penetraci je nutné penetraci nechat 

vyzrát alespoň 24hod – nutno se řídit technologickými předpisy a technickými listy 

daných výrobců. Veškeré spoje a kritická místa řádně zafixovat dle funkčních metod – 

bude provádět specializovaná firma. Voda z terasy je svedena svislými svody. 

a) střecha nad výstupem na střechu 

 Střecha je řešena jako klasická, jednoplášťová plochá střecha se sklonem 3%.           

Předpjatý stropní panel bude před položením parozábrany z asfaltového pásu 

s hliníkovou vložkou nakašírovanou skleněnými vlákny, jemnozrnným posypem na 

horním povrchu a spalitelnou PE fólií na spodním povrchu, opatřen penetračním 

nátěrem na bázi asfaltu. Na parozábranu se bude pokládat tepelná izolace EPS 150 ve 

dvou vrstvách, lepeno polyuretanovým lepidlem. První vrstvu budou tvořit spádové 

klíny s min tl. 20mm. Na ty se po-té bude ukládat druhá vrstva lepená na vazbu 

polyuretanovým lepidlem, tl. této vrstvy je 220mm (lépe rozdělit na 2x110mm). Na 

takto zateplenou střechu se nalepí samolepící pás z modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou ze skelné tkaniny, s jemným posypem na horním povrchu a se snímatelnou fólií 

na spodním povrchu. Poslední vrstva bude tvořena z asfaltového pásu s břidličným 

posypem, s nosnou vložkou z polyesterové rohože a skleněných vláken, celoplošně 

nataveném na samolepícím pásu. Překrývání hydroizolací musí byt minimálně 100mm, 

před natavením pásu na penetraci je nutné penetraci nechat vyzrát alespoň 24hod – 
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nutno se řídit technologickými předpisy a technickými listy daných výrobců. Veškeré 

spoje a kritická místa řádně zafixovat dle funkčních metod – bude provádět 

specializovaná firma. Voda ze střechy je svedena podstřešním žlabem. 

C.4.10   Výplně otvorů 

            Veškeré vnější a některé vnitřní (dle PD, týká se hlavně podzemní garáže) výplně 

jsou navrženy jako hliníkové s tříkomorovým sdruženým systémem vyplněným 

polyuretanem, s izolačním trojsklem plněno argonem, nerezovým distančním rámečkem, 

hliníkovým kováním, systémem otevíravě sklopného kování s vrchní viditelnou stranou 

závěsu, vodorovným výklopným bodem pro zajištění proti vysazení. Průvzdušnost všech 

oken třídy 4, vodotěsnost 9A, odolnost proti zatížení větrem C5/B5, třída zvukové 

izolace u vnějších oken je 6 – zvýšený požadavek. U vnitřních dveří v hromadné garáži 

třída 3. Odolnost proti vloupání všech oken RC3. V chráněných únikových cestách jsou 

okna vybaveny automatickým otevíráním. Dveře mezi požárními úseky musí mít 

požární odolnost dle požárních požadavků (EI nebo EW  30 – DP1 v podzemním 

podlaží a DP3 v ostatních podlažích). Vnější okna vybaveny neprůhledným zasklením 

ze strany exteriéru. Vnitřní parapety budou z umělého kamen, vnější parapety hliníkové 

v odstínu oken. Odstín oken RAL 7004.   

 Při osazování výplní všech vnějších otvorů je nutné se řídit dle ČSN 74 6077: 

okna a vnější dveře - požadavky na zabudování. Nutno brát zřetel na polohu výrobku ve 

stavebním otvoru, na tvar, rozměry a tolerance stavebních otvorů, na způsob upevnění 

výrobku, na provedení připojovací spáry, na provedení vnitřního a vnějšího ostění, 

parapetu, nadpraží. Stavební otvory budou zaměřeny na stavbě před výrobou oken. Před 

osazováním okna bude zajištěna rovinnost ostění, nadpraží a parapetu, kvůli správné 

přilnavosti těsnících pásek. Okno bude vždy osazeno tak, aby jeho vnější povrch lícoval 

se zdivem. Při zdění je nutné zajistit geometrickou přesnost otvoru, která se pohybuje v 

řádech 10mm. Kotvení bude provedeno pásovou kotvou, kde to nebude možné tak 

úhelníkem, a v případě bezbariérového vstupu zakládacím profilem. Vzdálenost 

kotvících prvků bude max. 800mm, vzdálenost od rohů sloupků a příček okna bude max 

150mm. Rozmístění nosných a distančních podložek v max. Vzdálenosti 300mm od 
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sebe a max. 150mm od rohu okna či dveří. Dutiny budou vyplněny vysoko-expanzní 

polyuretanovou pěnou. Připojovací spára bude utěsněna těsnícími páskami nebo fóliemi 

(na vnitřní straně parotěsná a na vnější straně paro-propustná) napojení omítky bude 

pomocí APU lišty. 

 Veškeré vnitřní dveře s označením DL nebo DP dle PD jsou osazeny 

v obložkové zárubni vyrobené z MDF desky povrchově upravené CPL laminátovou fólií 

v dekoru dub kamenný. Rám dveří z MDF, křídlo dle PD (hladké nebo se zasklením). 

Jádro dveří vyrobeno z dutinové DTD desky opláštěné MDF deskou a povrchově 

upravené CPL laminátovou fólií v dekoru dub kamenný. Požární odolnost dle požárního 

zabezpečení.  Kování nerezové klika – klika, tři závěsy, dozický zámek nebo vložka 

FAB dle výpisu dveří. Všechny dveře doplněny o gumové těsnění. V některých dveřích 

bude provedena větrací mřížka, zejména tam, kde není přívod vzduchu (např. úklidové 

místnosti, sklady potravin v restaurační kuchyni pokud nebudou vybaveny nuceným 

větráním atd.) Obložky budou vloženy do otvoru po zdění a budou připevněny 

polyuretanovou pěnou ke konstrukci.  

 

C.4.11   Úprava vnějších povrchů 

            Obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Tepelnou izolaci budou tvořit desky z minerálních skelných vláken Isover TF profi. Ty 

budou lepeny stěrkovací a lepící hmotou (např. weber 700) na obvodový plášť. Následně 

budou kotveny v požadovaném množství talířovými hmoždinkami tak, aby alespoň 5cm 

bylo ve zdivu. Na zateplené zdivo se nanese perlinka s lepidlem, kritická místa budou 

vyztuženy zvlášť rohovými lištami s perlinkou atd. Lepidlo s perlinkou budou 

přestěrkováno druhou vrstvou lepidla. Po-té se začne nanášet penetrační nátěr v odstínu 

omítky. Po sedmi dnech se začne nanášet finální povrchová úprava – silikonová omítka. 

Zateplení bude založeno na plastové zakládací liště.  

            Povrchová úprava soklu bude z marmolitu, postup stejný jako u fasády (perlinka, 

lepidlo, penetrační nátěr). Nutno se řídit dle PD. 
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C.4.12   Úprava vnitřních povrchů 

            Vnitřní zdivo bude opatřeno sádrovou omítkou strojně nanášenou v tl. 10mm, 

rohy budou opatřeny systémovou hliníkovou lištou – bude provádět specializovaná 

firma, prostor bude nutné neustále odvlhčovat odvlhčovači.  Povrchovou úpravu podlah 

bude tvořit buďto laminát nebo keramická dlažba šedých odstínů. Umístění materiálů 

nášlapné vrstvy dle PD. 

 

C.4.13   Čistící zóna 

            Umístění čistících zón je vykresleno v jednotlivých půdorysech, v zásadě jsou 

navrženy buďto před nebo za vstupními dveřmi. V objektu je navržena samočistící rohož 

složená z pružných gumových vlnovek. V úrovni podlahy vložit do připravených otvorů 

opatřených hliníkovým rámem. Rohož není samonosná, musí ležet na rovném, pevném 

podkladu. Rozměr dle PD. 

 

C.4.14   Podlahy 

a) podlaha v garáží v 1.PP 

 V garážích je navržena drátko-betonová deska strojně hlazená, drátkobeton 

C25/30 tl. 200mm, výztuž bude provedena drátky 3D 80/60 v množství 15Kg/m3 – 

návrh dle statického výpočtu. Obvodové konstrukce je nutné přikrýt PE folii před 

ušpiněním. Před zabudováním drátko-betonové desky je nutné statické posouzení a 

geologický průzkum podloží. Generální dodavatel zajistí zatěžovací zkoušku s 

dosažením modulu přetvárnosti při druhém zatěžovacím cyklu alespoň Edef,2=80mpa s 

poměrem n≤2,3. Drátko-betonová deska bude pružně dilatována od svislých konstrukcí 

pružným páskem tl. 10mm a do 24 hod. po zabudování bude prořezána kvůli smršťování 

betonu v úsecích 6x6m a dále pod úhlem 45° od rohu každého sloupu do vzdálenosti 

1,5m. Povrchová úprava bude z epoxidového nátěru šedé barvy, ukončení podlahy u 

svislých stěn fabionem. Spádování v hromadné garáži bude provedeno v podkladních 
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násypových vrstvách. Pod drátko-betonovou desku musí být zrealizováno dostatečně 

únosné podloží dle staticko-geologických výpočtu a dle PD. Prostor garáží se uvažuje 

jako nevytápěný prostor, nebude tedy tepelně izolována od zeminy. Jako hydroizolace a 

izolace proti radonu bude použit modifikovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze 

skelných vláken (např. Glastek 40 special mineral) na betonové mazanině v tl. 100mm, 

Asfaltový pás bude chráněn před poškozením během realizace vrstvou betonu v tl. 

50mm. 

b) ostatní podlahy v 1.PP                  

            Na základové desce je celoplošně nataven modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

vložkou ze skelných vláken (podklad nutno penetrovat penetrací na bázi asfaltu). Na 

hydroizolaci je položena tepelná izolace EPS 100 S v tl. 2x60mm. Tepelná izolace je 

separována PE folií od samonivelační anhydritové mazaniny. Svislé navazující 

konstrukce a další prvky nutno pružně dilatovat např. páskem mirelon. Na tato 

připravený podklad bude nanesena stabilizační vrstva flexibilního lepidla, na kterou se 

nalepí keramická dlažba dle PD. V případech strojoven vzduchotechniky bude 

nášlapnou vrstvu tvořit anhydritový potěr. Blíže uvedeno ve výpisu skladeb.  

c) podlaha v dalších podlažích  

            V ostatních podlažích je navržena podlaha s kročejovým útlumem v tl. 80mm. 

Kročejová izolace je separována PE folií od anhydritového potěru, svislé navazující 

konstrukce jsou separovány pružnou dilatací, u koupelen a místností s větším výskytem 

vlhkosti bude použita na anhydritovém potěru hydroizolační stěrka. Finální povrchová 

úprava dle PD. Nutno se řídit technologickými postupy, výpisem skladeb (součástí PD). 

 

C.4.15   Zámečnické a klempířské výrobky 

            Samostatně řešeno v přílohách výpisů těchto prvků, příloha D.1.1. 
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C.5   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

            Dle radonového průzkumu spadá celé území do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. Toto radonové riziko nevyžaduje speciální ochranu stavby, postačí 

hydroizolační asfaltový pás Glastek 40 special mineral. 

            Všechny stavební konstrukce vyhovují požadavkům ochrany proti hluku 

v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobců dle ČSN 73 0532. 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby dokázaly eliminovat hluk. Největší snahou bylo 

navrhnout obytné místnosti co nejdále od zdroje hluku, tím je místní komunikace II. třídy 

s tramvajovým pásem. Z důvodu větší hlučnosti od dopravy jsou v projektu navržena 

okna se zvukovou izolací třídy 6.   

            Žádné další negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu nejsou. 

C.6   Požadavky na požární ochranu stavby 

            Požárně-bezpečnostní řešení je součástí samostatné přílohy D.1.3. 
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            Technická zpráva byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 7.1.2021                                                                  Bc. Milan Blažek 

 

         ……………………… 
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            Diplomovou práci jsem zpracoval na základě vědomostí získaných během studia. 

Cílem bylo vytvořit projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Při realizaci této 

projektové dokumentace jsem vycházel z platných norem a vyhlášek. 

          Mým hlavním cílem bylo vytvořit multifunkční budovu jako občanskou stavbu dle 

připravovaného územního plánu města Brno a vyhovět požadavkům zadání diplomové 

práce. 

          Práce vychází ze studie, kterou jsem zpracovával v letním semestru minulého 

roku. Během projektování došlo k pár drobným změnám. 

          Tato práce mi přinesla spoustu nových zjištění a vědomostí v oblasti stavebnictví. 

Po vypracování bakalářské práce to pro mne byla druhá zkušenost s kompletním 

vypracováním projektové dokumentace.  
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PP   podzemní podlaží 

NP   nadzemní podlaží 

OOSPO  osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

DN   průměr 

p.č.   číslo parcely 

ŽB   železobeton 

PD   projektová dokumentace 

PBŘ   požárně-bezpečnostní řešení 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

PT   původní terén 

UT   upravený terén 

k.ú.   katastrální území 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

S-JTSK  jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m.n.m   metry nad mořem 

U   součinitel prostupu tepla 

STL   středotlaký plynovod 

BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN   Česká státní norma 

HI   hydroizolace 

vyhl.   vyhláška 

tl.   tloušťka 

Sb.   sbírky 

RŠ   revizní šachta 

VŠ   vodoměrná šachta 
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p.ú.   požární úsek 

Pv   výpočtové požární zatížení 

U   součinitel prostupu tepla 

UN,rq   požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rc   doporučený součinitel prostupu tepla  

Kn   kilonewton 

q   nahodilé zatížen 

g   stále zatížení 

dB   decibel 

ϴai   návrhová teplota interiéru   

ϴe   návrhová teplota exteriéru   

Φi   vlhkost v interiéru  

fRsi   teplotní faktor  

Uem   průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rc  doporučený součinitel prostupu tepla   

Uem,rq  požadovaný součinitel prostupu tepla   

Bi   činitel teplotní redukce 

dB   decibel   

λ   součinitel tepelné vodivosti   

R   tepelný odpor konstrukce  

CHÚC   chráněná úniková cesta  

PHP   přenosný hasící přístroj 

Vzzp   ve znění pozdějších předpisů 

DL   dveře levé 

DP   dveře pravé 
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• S.07  Východní a západní pohled    M1:100 

• S.08  Katastr. mapa – limity využití území   M1:250 

• S.09  Celkový situační výkres    M1:200 

• S.10  Seminární práce – průběh procesu výstavby   

• S.11  3D model – pohled na exteriér 
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• C.1  Situační výkres širších vztahů   M1:1000 
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• C.3  Koordinační situační výkres    M1:200 
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• D.1.1.5  Podélný řez A-A´    M1:75 

• D.1.1.6  Příčný řez B-B´    M1:75 

• D.1.1.7  Pohled jižní a severní    M1:75 
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• D.1.1.8  Pohled západní    M1:50 

• D.1.1.9  Pohled východní    M1:50 

• D.1.1.10  Jednoplášťová plochá střecha nad Hotelem M1:75 
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• D.1.1.14  Zámečnické výrobky 

• D.1.1.15  Klempířské výrobky 

• D.1.1.16  Výpis oken a balkónových oken 

• D.1.1.17  Výpis vnějších dveří, zasklívacích tabulí a vrat 

• D.1.1.18  Výpis vnitřních dveří 

• D.1.1.19  Výpis výrobků z umělého kamene 

• D.1.1.20  Doplňkové výrobky 

• D.1.1.21  Výpis plastových výrobků 

• D.1.1.22  Výpis skladeb 

• D.1.1.23  Výpočet schodiště 

D1.2 Stavebně-konstrukční řešení: 

• D.1.2.1 Výkres základů     M1:75 

• D.1.2.2 Výkres stropu nad 1.PP    M1:75 

• D.1.2.3 Výkres stropu nad 1.NP    M1:75 

• D.1.2.4 Výkres stropu nad 2.NP    M1:75 

• D.1.2.5 Výkres stropu nad 3.NP    M1:50 

• D.1.2.6 Příčný a podélný řez napojení komunikace  M1:50 

• D.1.2.7 D1: detail u atiky s pochozí střechou   M1:5 

• D.1.2.8 D2: detail úžlabí terasy hotelového pokoje  M1:5 

• D.1.2.9 D3: detail vstupu na terasu ve Wellness centru M1:5 

• D.1.2.10 D4: detail soklu v 1.PP    M1:5 

• D.1.2.11 D5: detail vstupu na terasu v hotelovém pokoji M1:5 
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• D.1.2.12 Orientační výpočet základů 

• D.1.2.13 3D model nosné konstrukce 

D.1.3 Požárně-bezpečnostní řešení: 

• D.1.3.1 Technická zpráva požární ochrany 

• D.1.3.2 Půdorys 1.PP      M1:75  

• D.1.3.3 Půdorys 1.NP      M1:75 

• D.1.3.4 Půdorys 2.NP      M1:75 

• D.1.3.5 Půdorys 3.NP      M1:75 

• D.1.3.6 Situační výkres PBŘS    M1:200 

• D.1.3.7 Výpočet požárního zatížení 

E. Stavební fyzika 

• E.1  Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky 

• E.2  Souhrn vypočtených výsledků 

• E.3  Protokoly z výpočetních programů 

• E.3.1  Tepelně technické posouzení 

• E.3.2   Tepelná stabilita kritické místnosti 

• E.3.3    Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

• E.3.4    Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy 

• E.3.5   2D teplotní pole 

• E.3.6   Posouzení z hlediska akustiky a vibrací 

• E.3.7   Posouzení z hlediska osvětlení a oslunění 

 


