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Abstrakt 

 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci stavby krematoria s obřadní síní v městě 

Kuřim. Budova je situovaná u stávajícího hřbitova v okrajové části města. 

Návrh je koncipován jako moderní jednopodlažní (částečně dvoupodlažní) stavba rozčleněna 

na několik dílčích částí s různou výškovou úrovní střechy, přičemž obřadní síň vystupuje svou 

výškou nad celý objekt. 
 

Klíčová slova 

 

krematorium, obřadní síň, moderní, samostatně stojící, výškové úrovně, pultová střecha, 

plochá střecha, vazník 
 
 

Abstract 

 

The thesis deals a project documentation of Crematorium with Ceremonial Hall in Kuřim. 

The building is located close to the existing cemetery on the outskirts of the city. 

The object is designed as a detached building, in the middle of building parcel. The proposal 

is conceived as a modern single-storey (partly two-storey) building divided into several sub-

sections with different height levels of the roof and the Ceremonial Hall exceeds the height of 

the entire object. 

 

Keywords 

 

Crematorium, Ceremonial Hall, modern, detached, hight levels, shed roof, flat roof, truss 
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ÚVOD 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci stavby krematoria s obřadní síní 

v městě Kuřim. Budova je situovaná u stávajícího hřbitova v okrajové části města. 

Stavba je řešena jako samostatně stojící, osazena v mírně svažitém terénu. 

Návrh je koncipován jako moderní jednopodlažní (částečně dvoupodlažní) stavba 

rozčleněna na několik dílčích částí s různou výškovou úrovní střechy, přičemž obřadní síň 

vystupuje svou výškou nad celý objekt. Cílem bylo vytvořit stavbu s mohutným vizuálním 

dojmem, stejně tak tomu napomáhají druhy použitých materiálů, zastřešení a členění vstupů a 

oken. 

Stavba je osazena rovnoběžně s přilehlou komunikací. Vstup do objektu je orientován 

z jihozápadní strany – od ulice Tišnovské přes stávající urnový háj nebo kolem stávajícího 

hřbitova po chodníku. Východ z objektu je orientován z jihovýchodní strany.  

Obřadní síň je zastřešena pultovou střechou, ostatní části objektu jsou zastřešeny 

plochou střechou s atikou. 

 Objekt je funkčně rozdělen do 3 dílčích provozních částí – část pro veřejnost (vstupní 

hala, obřadní síň, sociální a hygienické zařízení, místnost pro rodinu a pro poslední rozloučení 

se zesnulým), část pro zaměstnance (šatny, sociální a hygienické zařízení, kanceláře) a část 

samotného provozu krematoria (kremační místnost, chladící místnost na zesnulé, mrazící box 

na zesnulé, místnost na přípravu zesnulého, sklady, výlevka, místnost na přípravu květin). 

 

 

 

 

  



 

 

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Krematorium s obřadní síní 

Místo stavby: ul. Tišnovská, parc. č. 2759/20, Kuřim, 664 34 

 k.ú. Kuřim 677655, okres Brno – venkov, kraj Jihomoravský 

Účel stavby: funerální stavba 

 

A1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:  Město Kuřim 

Adresa: Jungmannova 968, Kuřim, 664 34 

 

A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Hlavní projektant: Bc. Tomáš Vižálek 

Bydliště: Podhoří 353, Kuřim, 664 34 

Číslo autorizace: 

 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena 

Městským úřadem v Kuřimi bylo dne 7.7.2013 vydáno rozhodnutí o umístění stavby 

Krematoria s obřadní síní, včetně všech dílčích stavebních objektů. 

Dále bylo městským úřadem v Kuřimi dne 27.9.2013 vydáno stavební povolení na 

stavbu Krematoria s obřadní síní, včetně všech dílčích stavebních objektů, které tato stavba 

zahrnuje. 

 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentace, na jejichž základě 

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě dokumentace pro 

umístění stavby a dokumentace pro povolení stavby, vyhotovené 06/2013. 

 

c) Další podklady 

Dále do podkladů prováděcího projektu byla zahrnuta veškerá vyjádření a požadavky 

dotčených orgánů, požadavky HZS města Brna, dodavatelů inženýrských sítí, vlastníků 

komunikací a požadavky životního prostředí. 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 



 

 

a) Rozsah řešeného území 

Jedná se o nezastavěné území v okrajové klidové západní části obce Kuřim. 

Vyhrazená stavební parcela č. 2759/20, k.ú. Kuřim 677455 navazuje na stávající hřbitov a 

urnový háj města Kuřimi. Stavební parcela je ve vlastnictví obce Kuřim. 

Stavební pozemek je dopravně napojen na přilehlou místní komunikaci navazující na 

ulici Tišnovskou. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není omezováno zvláštními právními předpisy, území nezasahuje do 

památkové rezervace či zóny, nezasahuje zde hranice záplavového území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

V současné době je řešené území pokryté nízkou vegetací, srážky jsou zde přírodně 

vsakovány do podloží, území není jinak uměle odvodněné. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Parcela pro stavbu krematoria je změnou platného územního plánu určena pro stavbu 

funerálního účelu. Výměra parcely činí 2616,05 m
2
. Parcela je v katastru nemovitostí 

evidována jako orná půda. 

Návrh a umístění stavby je v souladu se stávající změnou územně plánovací 

dokumentací obce Kuřim a podmínkami, které plynou z územního rozhodnutí. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Městským úřadem v Kuřimi bylo dne 7.7.2013 vydáno rozhodnutí o umístění stavby 

Krematoria s obřadní síní, včetně všech dílčích stavebních objektů. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky a požadavky plynoucí z územního plánu obce Kuřim jsou 

dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Viz A.4 f). 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

U stavby krematoria s obřadní síní nebudou uplatněny žádné výjimky či úlevová 

řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

V současné době nejsou známé žádné související či podmiňující investice, které by již 

nebyly zahrnuty v prováděcí dokumentaci krematoria. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (dle katastru nemovitostí) 

Stavební parcela krematoria s obřadní síní: parc. č. 2759/20 



 

 

Sousední parcely: 

Parc. č. Způsob využití  Vlastník  

2759/13  Urnový háj, hřbitov  Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, 664 34 

2759/6  Urnový háj, hřbitov  Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, 664 34 

2759/7  Ostatní komunikace  Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, 664 34 

2758  Zahrada   Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, 664 34 

2760/1  Ostatní komunikace  Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, 664 34 

2759/1  Orná půda   Město Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim, 664 34

  

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem dokumentace pro provádění stavby je novostavba krematoria s obřadní síní 

a stavebních objektů s ní souvisejících. 

 

b) Účel užívání stavby 

Funerální veřejná stavba. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude dotčena zvláštními předpisy. 

 

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

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby. 

Na stavbu jsou kladeny požadavky z hlediska bezbariérového užívání – samotná 

stavba i přilehlé plochy navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

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

právních předpisů 

Policie ČR, Dopravní inspektorát města Brna, Brněnské komunikace – na stavební parcelu 

bude zřízen sjezd z místní komunikace – ul. Tišnovské, sjezd bude určen pro motorová 

vozidla do 3,5 t, vyjímečně nad 3,5 t Navržený sjezd splňuje požadavky dopravního 

inspektorátu, místní komunikaci není potřeba označovat dopravními značkami. 

Hasičský sbor – objekt krematoria s obřadní síní vytváří několik požárních úseků. Požární 

odolnost stavebních konstrukcí je v souladu s normovými požadavky. Příjezdová komunikace 

pro zásah hasičského sboru je vyhovující. Je zajištěn odběr vody z vnitřního i vnějšího 

hydrantového systému. 



 

 

Životní prostředí – jsou splněné požadavky kladené na rozptylovou studii škodlivin 

produkujících kremační pecí – zejména minimální vzdálenosti od bytové zástavby, veškeré 

práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou 

životního prostředí. Všechny odpady a skládky zařízení staveniště budou převezeny na místní 

skládku a tak nedojde k znečištění životního prostředí. 

Vodohospodářská správa – stavba je v blízkém dosahu vodního toku Kuřimka (potok). Do 

zdejšího toku budou odvedeny povrchové vody ze zpevněných ploch v okolí stavby, tyto 

vody budou ošetřeny v odlučovači ropných látek a následně povrchovou strouhou svedeny do 

přilehlého toku. Nedojde tedy k znečištění vodního toku. 

Památkový úřad – pozemek nezasahuje do památkově chráněného území. 

Brněnské vodárny a kanalizace – na pozemku investora bude zřízena vodoměrná šachta, 

dešťové vody budou zachyceny v retenční nádrži s přepadem do vsakovací galerie na stavební 

parcele.  

Plynovod RWE – bude zřízena plynovodní přípojka, HUP ve zděném pilířku na hranici 

parcely. 

Přípojka NN E-ON – přípojka elektro je již vyvedena do zděného pilířku na hranici parcely. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

U stavby krematoria s obřadní síní nebudou uplatněny žádné výjimky či úlevová 

řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků) 

Zastavěná plochu domu:      764,98 m² 

Podlahová plocha domu:      633,84 m² 

Obestavěný prostor domu:      4602,01 m
3
 

Celková plocha pozemku:      2616,05 m²  

 

Počet nadzemních podlaží:      2 

Počet stálých pracovních míst:     3 - 6 osob 

Kapacita obřadní síně:      100 osob 

 

i) Základní bilance stavby  

Průměrná denní potřeba vody:    0,594 m
3
/den 

Roční potřeba vody:     155 m
3
/rok 

Objemový max. průtok zemního plynu:  80,79 m
3
/hod 

Celkový průtok dešťových vod ze střešních rovin:  21,42 l/s 

Celkový průtok splaškových vod:   3,28 l/s 

Velikost žumpy na splaškové vody:   12 m3, interval vybírání žumpy 20 dní 

Zatřídění objektu dle energetického štítku obálky budovy: kategorie B 

 

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

Předpokládaný termín zahájení stavby:  03/2014 

Předpokládané ukončení stavby:   03/2016 



 

 

 

Nejdříve budou provedeny výkopové práce, základy a přípojky inž. sítí, na ně navážou hrubá 

spodní a hrubá horní stavba, práce vnitřní a práce dokončovací. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu krematoria s obřadní síní(4578 Kč/m
3
): 21 000 tis. Kč 

Orientační náklady na dodané technologie (kremační pec, mrazící box, chladící technika, 

VZT technika:         14 000 tis. Kč 

Celkem orientační náklady:       35 000 tis. Kč 

 

 

5.A ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 

Stavba krematoria s obřadní síní bude rozdělena na následující dílčí objekty: 

SO-01   Objekt krematoria s obřadní síní 

SO-02  Puchůzí plochy (chodníky) 

SO-03  Pojízdné plochy (příjezdová komunikace k příjmu rakví, parkovací stání) 

SO-04  Oplocení 

SO-05  Přípojka – plynovod 

SO-06  Přípojka – vodovod, vodoměrná šachta 

SO-07  Přípojka – elektro NN 

SO-08  Vnější splašková kanalizace, žumpa 

SO-09  Vnější dešťová kanalizace, retenční dešťová nádrž, vsakovací galerie 

 

 

 

V Kuřimi dne 14.1. 2014 

 

vypracoval 

 

Bc. Tomáš Vižálek 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavba je situována v obci Kuřim, na pozemku parc. č. 2759/20, k.ú. Kuřim 677455. 

Parcela je v katastru nemovitostí evidována jako orná půda. V současné době je pozemek 

určený k výstavbě nevyuţíván, udrţované zatravnění a nízká vegetace. Terén pozemku je 

mírně svaţitý (směrem k severovýchodu). Staveniště se bude nacházet na celé stavební 

parcele objektu, je dostatečně veliké pro vybudování dočasného sociálního zázemí a pro 

vybudování skládek HSV a PSV. Staveniště bude ze všech stran oploceno. 

Na hranici pozemku je jiţ vyvedena plynovodní a stl přípojka do zděného pilíře. Dále 

zde bude vyvedena nová přípojka vody do vodoměrné šachty. 

Splaškové vody z objektu budou svedeny do nově vybudované ţumpy. 

Dešťové vody ze střešních rovin budou svedeny do retenční dešťové nádrţe s přepadem do 

vsakovací galerie, obě zařízení budou umístěna na stavební parcele. Dešťové vody z retenční 

dešťové nádrţe budou dále vyuţity k potřebám hřbitova – v krajní části stávajícího urnového 

háje bude zřízeno veřejné odběrné místo uţitkové vody. 

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 

 Bylo provedeno měření radonové aktivity – zjištěno nízké radonové riziko, nejsou 

potřeba zvláštní protiradonová opatření. 

 Provedena geologická sonda, HPV je v hloubce 3 m od nejniţší úrovně základové 

spáry – nejsou potřeba zvláštní opatření proti působení podzemní vody. Zjištěny jednoduché 

základové poměry, únosná dobře propustná zemina - F3 hlína písčitá, MS, konzistence tuhá, 

Rdt = 0,175 MPa – není nutno navrhovat drenáţ u základových konstrukcí. 

  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stavební parcela není omezena ţádným bezpečnostním či ochranným pásmem,  

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

 Na stavební parcele ani v její blízkosti se nenachází  záplavové pásmo či poddolované 

území. 

 

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

poměry v území 

Opatření během realizace stavby: 

Během stavby budou provedena všechna dostupná opatření pro sníţení hlučnosti a prašnosti 

(plachty, kropení, zohlednění technologií s ohledem na sníţení hlučnosti, dodrţování nočního 

klidu).  

Během provozu objektu 

Uţívání stavby nebude mít nadlimitní negativní vliv na okolí stavby. 



 

 

 

f) Poţadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V současné době je celá plocha stavební parcely pokryta udrţovaným zatravněním a 

nízkou vegetací. Nejsou potřeba zvláštní opatření před samotným započetím terénních prací. 

 

g) Poţadavky na minimální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavební parcela je v současné době vedena geofondem jako orná půda. Pod 

samotným půdorysem objektu krematoria bude provedeno vyjmutí části parcely z půdního 

fondu a změna vyuţití parcely na zastavěnou plochu. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména moţnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Stavba krematoria s obřadní síní bude dopravně napojena na stávající přilehlou místní 

komunikaci, a z ní na ulici Tišnovskou. 

 

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

Stavba krematoria s obřadní síní nemá ţádné věcné a časové vazby na jiné související 

a podmiňující stavby ani jiná opatření v dotčeném území. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel stavby:     funerální stavba 

Charakteristika stavby:   novostavba 

 

Zastavěná plochu domu:   764,98 m² 

Podlahová plocha domu:   633,84 m² 

Obestavěný prostor domu:   4602,01 m
3
 

Celková plocha pozemku:   2616,05 m²  

 

Počet nadzemních podlaţí:   2 

Počet stálých pracovních míst:  3 - 6 osob 

Kapacita obřadní síně:   100 osob 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Krematorium s obřadní síní je řešeno jako samostatně stojící objekt uprostřed stavební 

parcely.  

Návrh je pojat jako moderní jednopodlaţní (částečně dvoupodlaţní) stavba rozčleněna 

na několik dílčích částí s různou výškovou úrovní střechy, přičemţ obřadní síň vystupuje svou 

výškou nad celý objekt. Cílem bylo vytvořit stavbu s mohutným vizuálním dojmem, stejně 

tak tomu napomáhají druhy pouţitých materiálů, zastřešení a členění vstupů a oken. 



 

 

Stavba je osazena rovnoběţně s přilehlou komunikací. Vstup do objektu je orientován 

z jihozápadní strany – od ulice Tišnovské přes stávající urnový háj nebo kolem stávajícího 

hřbitova po chodníku.  Východ z objektu je orientován z jihovýchodní strany. 

Obřadní síň je zastřešena pultovou střechou, ostatní části objektu jsou zastřešeny 

plochou střechou s atikou. 

 

V těsné blízkosti krematoria budou zřízena 3 bezbariérová parkovací místa pro osoby 

se sníţenou schopností pohybu a orientace, 10 parkovacích míst pro osobní automobily 

návštěvníků, 3 parkovací místa pro zaměstnance a obratiště u příjmu rakví pro automobil do 

3,5 t. Před stávajícím hřbitovem je řešeno cca 25 stávajících parkovacích míst, která budou 

vyuţita i pro potřeby krematoria. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je funkčně rozdělen do 3 dílčích provozních částí – část pro veřejnost (vstupní 

hala, obřadní síň, sociální a hygienické zařízení, místnost pro rodinu a pro poslední rozloučení 

se zesnulým), část pro zaměstnance (šatny, sociální a hygienické zařízení, kanceláře) a část 

samotného provozu krematoria (kremační místnost, chladící místnost na zesnulé, mrazící box 

na zesnulé, místnost na přípravu zesnulého, sklady, výlevka, místnost na přípravu květin). 

 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Na stavbu jsou kladeny poţadavky z hlediska bezbariérového uţívání – samotná 

stavba i přilehlé navazující plochy navrţeny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

 Objekt je navrţen v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, zejména vyhlášky 

268/2009 Sb. O obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

Na schodištích bude provedeno opatření proti pádu – zábradlí vysoké 1000 mm. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a) Stavební řešení 

Objekt je zaloţen na základových pásech a patkách do nezámrzné hloubky. Nosné 

stěny navrţeny z keramických tvárnic Heluz, zateplených certifikovaným kontaktním 

zateplovacím systémem. Stropy provedeny z keramobetonových panelů Heluz a z předpjatých 

ţelezobetonových panelů Spiroll. Nad obřadní síní provedena pultová střecha z dřevěných 

vazníků. Střešní krytina u pultové i plochých střech provedena z hydroizolačních pásů na bázi 

PVC-P. Úroveň podlahy ve všech místnostech uvnitř objektu bude min. 150 mm nad vnějším 

upraveným terénem. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

 

Zemní práce 



 

 

Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit veškeré podzemní vedení na 

staveništi. 

Na staveništi bude sejmuta ornice v tl. 150 - 200 mm dle místní situace. Ornice bude 

uskladněna na severozápadní části staveniště a po dokončení stavby bude opět rozprostřena a 

pouţita na dokončovací terénní úpravy. 

Výkopy pro základové pásy budou hloubeny strojně, s ručním zarovnáním. V případě výskytu 

spodní vody (který se dle geologické sondy nepředpokládá) budou navrţena dodatečná 

opatření autorizovaným projektantem. 

 

Základy 

Základy jsou navrţeny na předpokládané maximální zatíţení základové spáry. Projekt neřeší 

zakládání pod hladinou podzemní vody (HPV). V případě, ţe by při provádění výkopových 

prací byly zjištěny odlišnosti, budou nově přezkoumány a způsob zaloţení přehodnocen.  

Zaloţení obvodových nosných stěn je na pasech z prostého betonu C20/25 v šířce 550 mm 

(viz Výkres základů), výška pasů 500 mm. Pasy budou nadbetonovány pomocí BTB tvarovek 

(ztracené bednění) do poţadované výšky (dle Výkresu základů). Střední nosné stěny jsou 

zaloţeny na pasech z prostého betonu C20/25, širokých 600 mm, výška pasů 500 mm a 750 

mm.  

V místě ţelezobetonových sloupů bude základový pas rozšířen do tvaru základové patky o 

půdorysném rozměru 1100 x 1100 mm, výška patky 500 mm. Do patky bude vloţena výztuţ 

dle návrhu autorizovaným statikem s napojením na budoucí ţelezobetonový sloup.  

Pasy pod obvodovými stěnami budou zaloţeny v hloubce min. 900 mm pod úrovní UT. 

Základy budou provedeny do výkopů. Po obvodu bude provedena tepelná izolace základů 

XPS v tl. 120 mm a 140 mm. 

Podkladní beton je navrţen z prostého betonu C16/20 v tl. 150 mm, do kterého bude vloţena 

armovací výztuţná síť 6x100x100 mm, přesah sítí přes sebe min. 400 mm. Pod příčkami tl. 

140 mm, budou do podkladního betonu vloţeny 2 vrstvy výztuţné sítě. Před betonáţí 

základových pasů je nutno vynechat prostupy zdravotechnických instalací, zejména splaškové 

a dešťové kanalizace dle prováděcího projektu zdravotechnických instalací. Po provedení 

základových konstrukcí ihned provést úpravu okolního terénu pomocí násypů do takové 

výšky, aby základová spára byla v nezámrzné hloubce a nedošlo k její promrzání.  

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné stěny objektu krematoria s obřadní síní jsou navrţeny z keramických 

dutinových tvárnic Heluz 36,5 (tl. 365 mm), zděné na tenkovrstvé lepidlo Heluz. 

Vnitřní nosné stěny jsou navrţeny z keramických dutinových tvárnic Heluz 36,5, Heluz 30, 

zděno na tenkovrstvé lepidlo Heluz. 

Obvodové nosné stěny budou mít věnce pod úrovní stropů provedené formou ztraceného 

bednění z keramických U-věncovek Heluz – beton C20/25, výztuţ navrţena dle statického 

posudku autorizovaným statikem, v úrovni stropní kosnturkce bude doplněna dobetonávka či 

malé věnce z betonu C20/25 s výztuţí navrţenou dle statického posudku autorizovaným 

statikem. 



 

 

Vnitřní nosné stěny tl 365 a 300 mm ukončeny v horní části systémovým věncem pod úrovní 

stropu – U-tvarovka Heluz s výztuţí navrţenou autorizovaným statikem, zalité betonem 

C20/25. 

Vnitřní příčky jsou provedeny z tvárnic Heluz 17,5; 14 a Heluz 11,5, zděné na systémové 

tenkovrstvé lepidlo. 

Překlady v nosném zdivu budou pouţity nosné překlady Heluz 23,8, v příčkovím zdivu budou 

pouţity ploché překlady Heluz 11,5 a Heluz 14,5. 

Severozápadní stěna obřadní síně bude z důvodu vysoké světlé výšky stěny provedena formou 

ţelezobetonového dvoupatrového rámu, sloţeného ze 4 sloupů a 2 průvlaků, do rámu bude 

poté dozděno výplňové keramické zdivo Heluz tl. 365 mm. Průvlaky budou v úrovni stropů 

svázány s přilehlými ţelezobetonovými věnci, a tím zajištěna jejich stabilita. Výztuţ 

ţelezobetonové sestavy nutno navrhnout autorizovaným statikem. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci podlahy 1NP tvoří podkladní beton v tl. 150 mm z betonu třídy C16/20 

s vloţenou armovací výztuţnou sítí 6x100x100 mm, přesah sítí přes sebe min. 400 mm. Na 

něj je poloţena izolace proti zemní vlhkosti z oxidovaného asfaltového pásu typu S, Bitalbit  

S40 se zpřaţenou nosnou vloţkou z Al. folie a skelné rohoţe, plnoplošně natavena 

k podkladní vrstvě, příčné a podélné přesahy 100 mm . Tepelnou izolaci podlahy tvoří EPS 

150S tl. 80+50 mm, zalito anhydritem tl. min. 50 mm. Na něj je kladená nášlapná vrstva 

podlahy (viz Výpis podlah). 

Strop nad 1NP je vyskládán z keramobetonových panelů Heluz a předpjatých 

ţelezobetonových panelů Spiroll. Šířky panelů dle Výkresu stropů, uloţení na zdivu ve všech 

případech min. 115 mm. Spáry mezi panely zality cementovou maltou. Na obvodových 

stěnách v úrovni panelů dobetonovány věnce. Celková tloušťka stropu Heluz 240 mm, 

celková tloušťka stropu Spiroll 250 mm. V místě galerie (2NP) na strop poloţeny desky 

z kamenné vlny (kročejová izolace) Rockwool Steprock tl. 40 mm, nad ní zálivka anhydritem 

tl. 57 mm. Na něj je kladená nášlapná vrstva podlahy (viz Výpis podlah). 

 

Střešní konstrukce 

Nad obřadní síní je navrţena pultová střecha se spádem 12%. Hlavní nosnou konstrukci krovu 

tvoří příhradové dřevěné vazníky z jehličnatého dřeva. Návrh a posouzení dřevěných vazníků 

proveden viz Specializace – Dřevěný příhradový vazník. Vazníky jsou uloţeny jednou 

stranou na ţelezobetonovém průvlaku a přikotveny kluznou kotvou, druhou stranou jsou 

uloţeny na ţelezobetonovém věnci a přikotveny pevnou tuhou kotvou. Shora jsou vazníky 

zaklopeny OSB deskami tl. 25 mm. Celou dřevěnou konstrukci krovu je nutno opatřit 

impregnací proti hnilobě a škůdcům. Na OSB desky bude shora poloţena tepelná izolace 

z EPS 150S v celkové tl. 300 mm. Krytinu budou tvořit hydroizolační pásy na bázi PVC-P 

Fatrafol 810 mechanicky kotvené do dřevěné nosné konstrukce a svařované v přesazích. 

Pod vazníky (v iteriéru) bude zevěšen celoplošný podhled z certifikovaného systému Knauf. 

Mezi podhledem a spodním lícem vazníků je nutno zachovat instalační dutinu vysokou 500 

mm (vzduchotechnické rozvody). 

 

Nad zbývající částí krematoria bude provedena plochá střecha se spádem střešních rovin 2%. 



 

 

Na stropní konstrukci bude poloţena parozábrana z oxidovaného asfaltového pásu typu S, 

Bitalbit S40 se zpřaţenou nosnou vloţkou z Al. folie a skelné rohoţe, bodově natavena 

k podkladní vrstvě, příčné a podélné přesahy 100 mm. Na ni poloţena spádová vrstva 2% 

z desek EPS 100S a tepelná izolace EPS 150S tl. 100+100 mm loţené na vazbu. Krytina 

z hydroizolačních pásů na bázi PVC-P Fatrafol 810 mechanicky kotvený ke stropní 

konstrukci a svařovaný v přesazích. 

Ploché střechy budou lemované po všech stranách zděnou nízkou atikou systémově 

opláštěnou hydroizolačním pásem Fatrafol 810 v kombinaci s ploplastovaným plechem 

Fatranyl (atiková okapnice, rohové, koutové lišty). 

 

Schodiště 

Schodiště jednoramenné smíšené. Ocelové schodnice, dřevěné schodišťové stupně, bez 

podstupnice. Ocelová konstrukce zábradlí v = 1000 mm, dřevěné madlo. 

 

Komín 

V objektu krematoria s obřadní síní se nachází 2 komíny. 

 

Komín od plynového kotle v technické místnosti: 

Je navrţen vícevrstvý komínový systém Schiedel Kerastar. Jedná se o lehký nerezový komín 

s keramickou vloţkou a tepelnou izolací tl. 60 mm, vnitřní průměr 160 mm, vnější průměr 

298 mm. 

Výška komínové hlavice 2400 mm nad úroveň atiky (dodrţení minimální výšky vůči vyšší 

části obřadní síně). 

 

Komín od kremační pece v kremační místnosti 

Je navrţen vícevrstvý komínový systém Metalotherm AT. Komín je určen k vysokoteplotním 

pecím. Vnitřní průměr komínu 500 mm. Výška komínové hlavice 4730 mm nad úroveň atiky. 

Minimální poţadovaná výška komínu dle výrobce 6000 mm od zaústění kremační pece do 

komínu. Celková výška komínu od úrovně 0,000 činí 9500 mm. 

 

Izolace tepelné a zvukové 

Obvodové stěny vymezující obálku krematoria s obřadní síní jsou zatepleny pomocí 

certifikovaného kontaktního zateplovacího systému Baumit s izolantem EPS 70-F tl. 140 mm 

a 160 mm. U lehkých vazníkových stěn je navíc doplněna tepelná izolace z EPS 70-F, tl. 120 

mm. 

V podlaze 1NP je pouţit podlahový EPS 150S tl. 130 mm (80+50 mm), základy a obvodový 

sokl jsou zatepleny extrudovaným polystyrénem XPS tl. 120 mm a 140 mm.  

V podlaze galerie (2NP) je pouţita kročejová izolace z kamenné vlny tl. 40 mm. Plochá 

střecha nad 1NP zateplena EPS 150S tl. 220 – 390 mm. Pultová střecha nad 1NP zateplena 

EPS tl. 300 mm (160+140 mm). 

Chladicí místnost je po stěnách v interieru zateplena kontaktním zateplovacím systémem s 

tepelnou izolací z PIR desek Baumit XS 022, tl. 100 mm.  

 

Výplně otvorů 



 

 

Pro zajištění lepších akustických podmínek uvnitř krematoria s obřadní síní jsou jako výplně 

okenních otvorů navrţena dřevěná eurookna Slavona Solid Comfort s hloubkou rámu 92 mm 

s izolačními trojskly 4-18-4-18-4 mm. Ug = 0,6 W/m
2
K, g = 62%, Uf = 0,9 W/m

2
K, Uw = 

0,85 W/m
2
K (zvolena průměrná hodnota pro všechna okna).  

Vstupní dveře budou dřevěné Eurodeck Family DV68, částečně prosklené izolačním 

dvojsklem Ug = 1,10 W/m
2
K, Up = 1,20 W/m

2
K, Ud = 1,15 W/m

2
K. Osazené do plastových 

rámových zárubní. 

Interiérové dveře jsou z masivního dřeva, některé s poţární odolností EW 15 DP3-C. Vsazené 

do dřevěných obloţkových zárubní, případně ocelových zárubní, viz Výpis truhlářských 

výrobků. 

 

Vnitřní povrchy 

Interiérové omítky jsou provedeny jako jednovrstvé strojně omítané Cemix 073, tl. 15 mm. 

Pohledová úprava bílá málba. 

Obklady – stěny v umývárnách a na WC budou obloţeny keramickým obkladem Rako Taurus 

do výšky 2000 mm. Stěny v úklidové místnosti a umývárně pro personál obloţeny 

keramickým obkladem do výšky 1500 mm.  

 

Vnější povrchy 

Omítky – na vnější kontaktní zateplovací systém je navrţena tenkovrstvá silikátová 

probarvená omítka Baumit Nanopor Top 1,5 se škrábanou strukturou. Sokl po celém obvodu 

domu navrţen z voděodolné mozaikové probarvené omítky Baumit Mosaiktop.  

 

Podlahy 

V obřadní síni, chodbách a prostorách s vysokými nároky na obrusnost a ţivotnost nášlapné 

vrstvy je navrţena vysoce slinutá keramická dlaţba Rako Taurus, v kancelářích je navrţena 

dřevěná vysokozátěţová laminátová podlaha a v místnosti pro pozůstalé, vystavení zesnulého 

a prostor galerie je navrţena podlaha z PVC.  

Skladby jednotlivých podlah – viz Výpis podlah. 

 

Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky budou provedeny z poplastovaného plechu, ţlaby systému Lindab, 

závětrné lišty, oplechování, rohové profily – systém Fatranyl.  

Viz Výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Viz Výpis zámečnických výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Viz Výpis truhlářských výrobků. 

 

Zpevněné plochy 

Nově budované parkoviště a příjezdová komunikace k příjmu rakví je navrţena z pojízdné 

zámkové betonové dlaţby rozměru 100x200x100 mm, skladba pod dlaţbou: loţe z drceného 



 

 

kameniva frakce 4/8 mm tl. 50 mm, drcené kamenivo frakce 8/16 mm tl. 100 mm, drcené 

kamenivo frakce 0/63 mm tl. 300 mm, štěrkopísek frakce 0/8 mm tl. 100 mm, zhutněná zemní 

pláň na modul přetvárnosti 30 MPa. 

Pochůzí plochy (chodníky) navrţeny z velkoformátové betonové dlaţby Boxbeton rozměru 

500x500x60 mm, skladba pod dlaţbou: loţe z drceného kameniva frakce 4/8 mm tl. 50 mm, 

drcené kamenivo frakce 8/16 mm tl. 100 mm, drcené kamenivo frakce 0/63 mm tl. 150 mm, 

zhutněná zemní pláň na modul přetvárnosti 30 MPa. 

Chodník lemující parkoviště proveden ze zámkové dlaby rozměru 100x200x60 mm, skladba 

pod dlaţbou viz velkoformátová pochůzí dlaţba. 

Kolem celého objektu bude proveden kačírkový obsyp (prané kamenivo)  frakce 16/32 mm 

v šířce 500 mm od líce stěn, hl. 200 mm. Lemovaný malým betonovým obrubníkem 

30/200/1000 vsazeným do betonového loţe. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Betonová základová nosná konstrukce dává předpoklad dobré únosnosti pro daný 

objekt. Jednotlivé konstrukční prvky jsou pouţity s ohledem na jejich statické vlastnosti dané 

výrobcem.  

Jedná se o novostavbu – všechny nosné konstrukce domu jsou navrţeny tak, aby 

nedošlo k nepřípustnému přetvoření a porušení těchto konstrukcí po dobu ţivotnosti celého 

domu dle platných norem. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

V objektu krematoria se budou nacházet následující technologická zařízení: 

 

Kremační pec Matthews Cremation Power-Pak III  

Rozměry pece 3700 x 2000 x 3000 mm (l x b x h) 

Hmotnost pece 14 t 

1x hlavní hořák, 1x hořák dopalovací komory, celkový výkon hořáku 640 kW, min. tlak 2,5 

kPa, max. tlak 7,5 kPa, středotlaký plynovod.  

Příkon elektrické energie max 12 kW, 230 V nebo 380 V. 

Kompletní dodávka specializovanou firmou vč. provedení průmyslového komínu s napojením 

technologie vzduchotechniky. 

 

Vestavný mrazící box pro zesnulé 

Modulový box rozloţitelný, kapacita 6 zesnulých těl. 

Zajišťuje teplotu uvnitř boxu 0 – 2 °C. 

Maximální rozměry boxu 2450 x 2400 x 2400 mm 

 

Větrací jednotka s dohřevem vzduchu 

Větrací jednotka Atrea Duplex Multi-N-T 2500 

Rozměr jednotky 2500 x 685 x 1605 mm (l x b x h) 

Umístění jednotky v exteriéru na podpůrné konstrukci ploché střechy. 



 

 

Zajištěn přívod teplonosného média z plynového kotle z technické místnosti instaační 

šachtou. 

Návrh dimenze větracího potrubí a kompletní dodávka vč. montáţe specializovanou firmou 

Atrea. 

 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

Poţárně bezpečností řešení objektu je zpracováno v samostatné části projektové 

dokumentace – viz C.4 – Poţárně bezpečnostní řešení objektu. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Obalové konstrukce budovy jsou posouzeny dle ČSN 73 0540. Konstrukce vyhovují 

na poţadované i doporučené součinitele prostupu tepla U, vyhovují na povrchový faktro f,Rsi a 

z hlediska kondenzace vodních par. 

Na posuzovaný objekt krematoria s obřadní síní byl vypracovaný energetický štítek 

objektu, který prokázal zatřídění objektu do kategorie B. 

Posouzení obalových konstrukcí, vč. štítku je vypracované v části projektové 

dokumentace – viz C.3 – Tepelně technické posouzení objektu. 

 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí 

V objektu jsou navrţena oddělená sociální zařízení pro veřejnost i pro zaměstnance.  

Stavba bude splňovat platné předpisy a nařízení z ohledu hygieny, ochrany zdraví a ţivotního 

prostředí.  

Objekt je zdrojem exhalací, obsahuje technologii, která produkuje škodlivé látky, avšak 

nebudou překročeny hygienické limity. Objekt není zdrojem prašnosti ani hluku. 

Osvětlení – okny, doplněno umělým osvětlením. 

Větrání – přirozené okny, dveřmi a vzduchotechnikou. Zajištěno odvětrání sociálního zařízení 

(WC, umývárny). 

Vytápění – teplovodní k otopným tělesům plynovým kotlem, vzduchotechnikou. 

Voda – z veřejného vodovodního řádu. 

Kanalizace splašková – svedená do ţumpy na vlastní parcele. 

Odvod dešťových vod – do dešťové nádrţe s přepadem do vsakovací galerie umístěné na 

pozemku stavebníka. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloţí 

Bylo provedeno měření radonové aktivity – zjištěno nízké radonové riziko, nejsou 

potřeba zvláštní protiradonová opatření. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Nepředpokládá se zdroj bludných proudů v blízkosti stavební parcely. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

V blízkosti stavby se nenachází zdroje technické seizmicity. 



 

 

 

d) Ochrana před hlukem 

V blízkosti stavby krematoria s obřadní síní se nachází frekventovaná ţelezniční trať 

(cca 200 m)  proto bude jako ochrana před případným hlukem zvolena výplň okenních otvorů 

s izolačními trojskly. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba, stavební parcela ani blízké okolí se nenachází v záplavovém pásmu.  

 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace – splaškové odpadní vody budou svedeny do nově vybudované ţumpy na parcele 

objektu, kapacity ţumpy 12 m
3
, předpokládaný interval vybírání ţumpy 20 dní. 

Dešťové vody – svedeny do retenční dešťové nádrţe s přepadem do vsakovací galerie, obě 

zařízení budou umístěna na stavební parcele. 

Vodovod – zdroj pitné vody z veřejného vodovodního řádu Brněnské vodárny a kanalizace, 

přípojka vody ukončena vodoměrnou sestavou umístěnou ve vodoměrné šachtě na stavební 

parcele.  

Plynovod – objekt je napojen na středotlaký plynovodní řád RWE, přípojka vyvedena do 

zděného pilířku na hranici parcely. Zde se také nachází HUP s plynoměrem.  

Elektro NN – objekt napojen na NN distribuční sítě E-ON, elektroskříň umístěna ve zděném 

pilířku na hranici parcely. Objekt je napojen 220V a 380V. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace  

Objekt bude odkanalizován do nově vybudované ţumpy (jímky) na parcele stavebníka. 

Průtok odpadních splaškových vod činí 3,28 l/s. Sklon svodného potrubí je 2%, přípojka do 

ţumpy DN 150 PP-HT. Akumulační objem ţumpy 12 m
3
, plastová samonosná ţumpa. 

Interval vybírání ţumpy se předpokládá 1x za 20 pracovních dní. Na vnější části potrubí jsou 

navrţeny revizní šachty DN 400. 

Svodné potrubí vedeno v nezámrzné hloubce, nutno vytvořit prostupy základovým pasem. 

Svislá odpadní potrubí jsou napojena na svodná potrubí patními koleny. Tlaková zkouška 

potrubí bude provedena dle ČSN specializovanou firmou. 

Dešťové vody 

Dešťové vody ze střešních rovin budou odkanalizovány do dešťové jímky na parcele 

stavebníka, průtok dešťových vod potrubím činí 21,42 l/s, napojení na jímku bude provedeno 

z potrubí DN 200 PP-HT. Z jímky bude umoţněn odběr vod pro potřebu hřbitova, v případě 

přeplnění jímky dešťovou vodou, bude jímka vybavena přepadem do vsakovací galerie 

umístěné na parcele stavebníka. Na vnější části potrubí navrţeny revizní šachty DN 400.  

Dešťové vody z parkovacích stání před budovou krematoria budou svedeny do odlučovače 

ropných látek a odvedeny strouhou do povrchových vod – přilehlého Lučního potoka.  

Vodovod 



 

 

Pro zásobování objektu pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z 

DN40 HDPE 100 SDR 11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu v ulici 

Tišnovská. Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho 

provozovatele pohybuje v rozmezí 0,45 aţ 0,55 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený 

podle ČSN 75 5455 činí 1,842 l/s. Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN 100 

napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová 

souprava s vodoměrem DN 40 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové plastové 

vodoměrové šachtě o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora. 

Plynovod 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou STL plynovodní přípojkou z potrubí DN 40 

HDPE 100 SDR 11 dle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Redukovaný odběr plynu přípojkou 

činí 80,79 m3/h. Nová přípojka bude napojena na stávající STL PE plynovodní řad DN 100. 

Hlavní uzávěr plynu a plynoměr bude umístěn v nice o rozměrech 600 x 600 x 250 mm v 

pilířku na hranici pozemku. Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, 

větracími otvory dole i nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč.  

Potrubí přípojky bude uloţeno na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do 

výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude poloţen signalizační vodič. Ve výšce 300 

mm nad potrubím se do výkopu poloţí výstraţná fólie. 

Větrání 

Přirozeně okny, obřadní sín + galerie vzduchotechnikou nuceně. 

Elektro NN 

Objekt napojen na NN distribuční sítě E-ON, elektroskříň umístěna ve zděném pilířku na 

hranici parcely. Objekt je napojen 220V a 380V. 

 

Vnitřní vodovod, plynovod, kanalizace, potřeba vody a návrhy přípojek jsou samostatnou 

součástí projektové dokumentace – viz Specializace TZB. 

 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) Popis dopravního řešení 

Na stavební parcele bude vybudovaná příjezdová komunikace z přilehlé komunikace 

Tišnovské k příjmu rakví v budově krematoria, pojízdnou vrstvu bude tvořit pojízdná 

betonová zámková dlaţba 100 x 200 x 100 mm viz Skladby vnějších zpevněných ploch. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je dopravně napojen na ulici Tišnovskou, zřízení sjezdu z komunikace na 

pozemek stavebníka. 

K budově krematoria s obřadní síní je moţno se dopravit vlastním automobilem po 

ulici Tišnovské. Je moţnost vyuţít prostředky MHD či linkové autobusy z nedaleké zastávky 

(cca 100 m). Anebo je moţno vyuţít vlakové spojení (1 km) v návaznosti opět na prostředky 

MHD. 

 

c) Doprava v klidu 



 

 

Na stavební parcele krematoria (podél komunikace Tišnovské) budou zřízena 3 

bezbariérová parkovací místa pro osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace, 10 

parkovacích míst pro osobní automobily návštěvníků, 3 parkovací místa pro zaměstnance a 

obratiště u příjmu rakví pro automobil do 3,5 t. 

Před stávajícím hřbitovem je řešeno cca 25 stávajících parkovacích míst, která budou 

vyuţita i pro potřeby krematoria. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Ke stavbě krematoria je pro pěší vybudovaný chodník a dále je moţno vyuţít stávající 

urnový háj, který vede přímo k hlavnímu vstupu do budovy krematoria. 

V okolí krematoria (cca 1 km) se nachází následující cyklotrasy: 

cyklotrasa 5186: Kuřim – Drásov – Ţelezné – Tišnov 

cyklotrasa 5197: Kuřim – Malhostovice – Skalička – Býkovice 

cyklotrasa 5231: Brno, Mokrá Hora – Kuřim – Chudčice – Veverská Bítýška. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) Terénní úpravy 

V okolí objektu krematoria bude v rámci dokončovacích prací a terénních úprav 

provedeno rozprostření ornice. 

 

b) Pouţité vegetační prvky 

Setba trávy, výsadba stromů a keřů. 

 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a) Vliv stavby na ţivotní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda 

Jsou splněné poţadavky kladené na rozptylovou studii škodlivin produkujících 

kremační pecí – zejména minimální vzdálenosti od bytové zástavby, veškeré práce spojené 

s výstavbou a později s uţíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou ţivotního prostředí. 

Všechny odpady a skládky zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku a tak 

nedojde k znečištění ţivotního prostředí. 

Navrhovaná výstavba nebude ţádným způsobem zatěţovat okolí nadlimitním hlukem, 

nejsou zde navrţené zdroje nadlimitního hluku. 

 Uţívání stavby nebude mít negativní vliv na okolí stavby. 

 

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

ochrana rostlin a ţivočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Na stavební parcele ani v její blízkosti se nenachází chráněné druhy rostlin, dřevin, 

stavba nebude mít negativní vliv na její okolí. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 



 

 

V blízkosti stavební parcely se nenachází chráněné území Natura 2000. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Objekt krematoria splňuje základní poţadavky umístění a technického řešení stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva. Objekt je oplocen po třech volných stranách stavební 

parcely. Jiná řešení a poţadavky pro ochranu obyvatelstva nejsou vyţadována. 

 

 

 

 

V Kuřimi dne 14.1. 2014 

 

vypracoval 

 

Bc. Tomáš Viţálek 

 

 



ZÁVĚR 

 

Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci stavby krematoria s obřadní síní 

v městě Kuřim. Budova je situovaná u stávajícího hřbitova v okrajové části města. 

Stavba je řešena jako samostatně stojící, osazena v mírně svaţitém terénu. 

 Stavební materiály, konstrukční řešení a technické vybavení domu uvedené ve 

výkresech a v technických zprávách vyhovují platným normám, zákonŧm a vyhláškám.  

Rodinný dŧm splňuje normové poţadavky z hlediska tepelně technického i z hlediska 

poţární bezpečnosti budovy. 

Objekt nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 
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PBŘ  Poţárně bezpečnostní řešení 

SPB   Stupeň poţární bezpečnosti 

TI  Tepelná izolace 

VŠ  Vodoměrná šachta 

RŠ  Revizní šachta 

RDŠ  Retenční dešťová nádrţ 

m n.m  Metrŧ nad mořem 
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