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ABSTRAKT   
Předmětem mé diplomové práce je návrh a vypracování projektové dokumentace 
k provedení stavby galerie umění v Brně na ulici Veveří.  Novostavba koresponduje 
s územním plánem města Brna. Stavba je navržena jako třípodlažní a částečně 
podsklepená. V budově se nachází kavárna, přednáškový sál, výtvarná dílna a 
samotné výstavní prostory. Konstrukční systém objektu je kombinovaný, po 
obvodě je nosný systém tvořen keramickým zdivem, uvnitř se nachází 
železobetonové sloupy. Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické. Zastřešení objektu je vyřešeno pultovou střechou. Nosnou část tvoří 
sbíjené příhradové vazníky. Fasáda objektu je vyřešena jako provětrávaná. Objekt 
se nachází na mírně svažitém pozemku. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  
 
galerie umění, částečné podsklepení, pultová střecha, sbíjené příhradové vazníky, 
kombinovaný systém, provětrávaná fasáda, monolitické železobetonové stropy 

ABSTRACT  
 
The theme of my diploma thesis is the design and production of the project 
documentation of art gallery in Brno in Veveří street. The new building of the 
cultural center corresponds to the city plan of the the city Brno. The object is 
composed of three above-ground floors with partial basement. The new building 
has cafe, great hall, workshop for kids and exhibition area of art gallery. The 
construction system is combinated, it is formed from ceramic walling and columns. 
The ceilings are cast-in-place reinforced concrete floors. There is counter roof. 
Load carrying systém of roof are nailed timber trussgirders . The facade is 
designed as ventilated. The object is situated in a gently sloping plot.  

 

KEYWORDS  
art gallery, partial basement, counter roof, nailed timber trussgirders, combinated 
system, ventilated facade, cast-in-place reinforced concrete floor 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:     Galerie umění Veveří 

Místo stavby:  parc.č. 834/1, k.ú. Veveří [610372], Brno, 
Jihomoravský kraj 

Předmět dokumentace:   Dokumentace pro provádění stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:     Statutární město Brno 
Dominikánská 264/2 
602 00 Brno 

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:   Bc. Lenka Hlaváčová 
      Tábor 34a, Brno, 602 00 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je povolována jako jeden celek. 

SO.01 – Budova galerie umění 

SO.02 – Zpevněné plochy (vnější parkoviště, příjezdová komunikace, chodník) 

SO.03 – Potrubí splaškových vod 

SO.04 – Přípojka dešťových vod, akumulační zásobník, odlučovače lehkých kapalin 

SO.05 – Přípojka pitné vody  

SO.06 – Přípojka silového vedení  

SO.07 – Přípojka teplovodní 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Před zahájením prací na projektové dokumentaci byly použity tyto podklady: 

 katastrální mapa katastrálního území Veveří 
 územní plán města Brna 
 fotodokumentace 
 vyjádření o existenci sítí jednotlivými poskytovateli – E.ON, VAK, GridServis, 

Teplárny Brno a.s. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
Dodavatelská dokumentace bude zpracována dle podkladů vypracované 
dokumentace pro provedení stavby. Dodavatel se bude řídit a dodržovat 
projektové a montážní návody. 

b) Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
Před zahájením stavby bude vypracován a všemi pracovníky podepsán plán 
BOZP. Na jeho plnění bude dohlížet příslušný pracovník. Stavební práce budou 
prováděny dle technologických předpisů, ČSN. Na stavbě se bude dodržovat 
bezpečnostní předpisy s kterými budou všichni před zahájením prací 
obeznámeni. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb 
 
Na pozemku se nenachází ochranné pásmo. Poblíž parcely se nachází pásmo 
vodovodu, plynovodu, vedení nn a teplovodu. Novostavbou nevznikne nové 
ochranné pásmo. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu  
Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů budou doloženy na příslušný 
úřad.  

B.1 POPIS ÚZEMÍ 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Stavba bude umístěna na samostatném pozemku. Pro výstavbu galerie byl vybrán 
pozemek na Veveří v Brně a to díky jeho skvělé dostupnosti do centra a okolní 
zástavbě. Okolní zástavba je tvořena administrativnímu budovami, školami a 
akademií věd ČR. Přístup na pozemek je z místní komunikace, která leží na ulici 
Veveří. Na stavebním pozemku se momentálně nachází autobazar. Je zde 
předpokládána zemina s vhodnými vlastnostmi z hlediska zakládání (písek 
hlinitý) a předpokládá se, že hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod 
úrovní terénu. Navrhovaná stavba zapadá do okolí stavby.  

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Navrhovaný záměr je v souladu s využitím parcely v územním plánu města Brna. 
Dotčený pozemek je v územním plánu označen jako plocha smíšená. Mezi 
přípustnými variantami jsou i stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, 
zdravotnické, školské a sportovní účely. Navrhovaný objekt je tedy v souladu 
s územním plánem.  
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c)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Dotčený pozemek je v územním plánu označen jako plocha smíšená. Mezi 
přípustnými variantami jsou i stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, 
zdravotnické, školské a sportovní účely. Navrhovaný objekt je tedy v souladu 
s územním plánem. Obecné požadavky na využití daného území stanoví vyhláška 
501/2009 Sb., 22/2011/2011 Sb. a 431/2012 Sb. 

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

Stavba je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území v platném znění. Není potřeba žádné výjimky z obecných 
požadavků na využívání území. 

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

OBLAST 
PŮSOBNOSTI 

SPECIFIKACE ÚZEMÍ 
DO VYPLÝVAJÍCÍ Z 

PŘÍSLUŠNÉHO 
PRÁVNÍHO PŘEDPISU 

ÚKON DO 

Ochrana 
životního 
prostředí 

V ostatních případech než Ministerstvo 
zahraničí 

Krajská hygienická 
stanoce Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně 

  

Ochrana 
přírody a 
krajiny 

Ve svém správním obvodu, nejde-li o 
národní parky, chráněné krajinné oblasti, 

národní přírodní rezervace, národní 
přírodní památky a ochranná pásma těchto 
zvláště chráněných území anebo vojenské 

sjezdy 

Krajský úřad Brno souhlas/závazné 
stanovisko 

Ochrana 
zemědělského 
půdního fondu 

Mají-li být dotčeny pozemky náležející do 
zemědelského půdního fondu o výměře 

menší nebo rovné 1ha 

Magistrát města Brno - 
Odbor životního prostředí 

a zemědělství 

souhlas 

Odpadové 
hospodářství 

  Magistrát města Brno - 
Odbor životního prostředí 

a zemědělství 

vyjádření 

Ochrana 
veřejného 

zdraví 

  Krajská hygienická 
stanoce Jihomoravského 
kraje se sídlem v Brně 

závazné 
stanovisko 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  

 Díky průzkumům byla parcela označena za vhodnou pro výstavbu. Radonový 
průzkum zjistil, že na pozemku se nachází nízký radonový index. Díky 
geologickému průzkumu jsme zeminu identifikovalo jako písčito hlinitou – S4. 
Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody se 
nachází dostatečně hluboko pod základovou spárou.  

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality Natura 2000, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.)  

Pozemek se nachází na v ochranném pásmu nemovité kulturní památky. 
V blízkosti pozemku se nachází ochranné bezpečnostní pásmo plynovodu, 
vodovodu a teplovodního vedení. 

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

Pozemek se nenachází v záplavovém území, nejbližší záplavové území je cca 3 
km severně od pozemku.  

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

Jedná se o novostavbu galerie umění na parcele č. 834/1 v Brně. Pozemek je 
dostatečně velký a při provádění stavby s nejvyšší pravděpodobností nebude třeba 
využít sousední pozemky. Nepředpokládá se negativní vliv na okolí stavby. 
Dešťové vody budou ze střechy odvedeny do vsakovacích jímek. Povrchová voda 
na pozemku bude vsakována do zatravněných ploch. Odtokové poměry v území 
zůstanou zachovány. Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry 
v území. Stavba bude mít zanedbatelný vliv na sousední pozemky a objekty po 
dobu výstavby a žádný vliv po jejím dokončení. Stavba bude mít zanedbatelný 
vliv na životní prostředí. V souvislosti se stavbou není nutné řešit ochranu 

Doprava na 
pozemních 

komunikacích 

Z hlediska řešení místních a účelových 
komunikací 

Magistrát města Brno - 
Odbor dopravy a 

silničního hospodářství 

závazné 
stanovisko 

Energetika 

V řízeních  u výstavby výroben elektřiny 
nebo výroben tepla o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW, s výjimkou výroben 
elektřiny, na které ministerstvo (průmyslu 
a obchodu) vydalo státní autorizaci…Dále 
pokud je stanovena povinnost vypracovat 
energetický posudek podle paragrafu 9a 

odst. 1 písm.a) 

Státní energetická 
inspekce - Územní 

inspektorát pro 
Jihomoravský kraj 

závazné 
stanovisko 

Požární 
ochrana 

  HZS Jihomoravského 
kraje 

závazné 
stanovisko 
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životního prostředí.  

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Nejsou požadovány asanace, demolice ani kácení dřevin. 

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

Pozemek, na kterém proběhne výstavba galerie umění, se nachází v katastrálním 
území Veveří na území města Brno. Poblíž centra města.  

Výstavbou nedojde k záboru zemědělské půdy a tudíž nebude třeba žádat o 
vyjmutí ze ZPF. 

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

Jedná se o novostavbu Galerie umění.  

Dopravní infrastruktura 

Budoucí staveniště má zajištěno dobro komunikační napojení prostřednictvím 
sjezdu severovýchodní části pozemku z místní komunikace na ulici Veveří. 

Technická infrastruktura 

Dešťová kanalizace - na pozemku se nachází 3x plastové akumulační hranatá 
nádrž a 3x plastové tunelové vsakovací schránky, které jsou připojeny na potrubí 
dešťových vod. 

Splašková kanalizace - bude nově vybudována přípojka splaškové kanalizace. 
Budova bude připojena na veřejnou splaškovou kanalizaci města Brna. 

Vodovod - bude nově vybudována vodovodní přípojka.  Budova bude připojena 
na vodovodní řad města Brna 

Teplovodní síť – objekt bude napojen na teplovodní rozvodnou síť pomocí nově 
vybudované přípojky.  

Elektrický rozvod NN - Objekt bude napojen na přípojku NN vedenou v zemi. 
Nová přípojka bude přivedena, do elektroměrové skříně. Ta bude umístěna na 
okraji pozemku, v uličním oplocení. Z elektroměrové skříně bude rozvod doveden 
do nově navrhovaného objektu. Elektrický rozvod řeší pověřená firma samostatně. 

Sdělovací vedení – napojení na sdělovací vedení pomocí přípojky. 

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

Stavba nemá věcné a časové vazby na jiné stavby ani podmiňující, vyvolané, 
související investice. 

n)  Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje a provádí 

Stavba se nachází v k.ú. Veveří, na parcele č.834/1, druh pozemku – ostatní 
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plocha, vlastnické právo – Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., Národní 
1009/3, Staré Město, 11000 Praha 1 

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

Nevzniknou nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO 
UŽÍVÁNÍ 

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

Jedná se o novostavbu galerie umění v Brně. 

b) Účel užívání stavby 

Navržená stavba je stavbou kulturní. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb.o technických požadavcích 
na stavby. 

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.o 
dokumentaci staveb v aktuálním znění vyhlášky č.405/2017. 

Stavba nevznáší nárok na řešení jakýchkoliv výjimek ani úlevových řešení.  

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

viz bod B.1e) 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.  

Pozemek se nachází v nemovité kulturní památkové zóně dle katastru 
nemovitostí. 
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g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 
uživatelů/pracovníků apod. 

Jedná se o novostavbu galerie umění v Brně na ulici Veveří. Objekt má tři 
nadzemní patra a je částečně podsklepený. 

Zastavěná plocha: 620,40 m2 

Obestavěný prostor: 10146,58 m3 

Užitná plocha:  1944,39 m2 

Funkční jednotky: Přednáškový sál, výtvarná dílna, kavárna, výstavní galerie 

Počet pracovníků: 10 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod.  
 
Elektrická energie 

Návrh zpracuje specialista.  

Voda 

Výpočet potřeby vody je proveden dle vyhlášky č.120/2011 Sb.  

Funkční 
jednotka 

Směrné číslo 
spotřeby 

vody(m3/rok) 

Předpokládaný 
počet osob 

Roční 
spotřeba 
celkem 
(m3/rok) 

Přednáškový sál 14/2 2/10 48 

Kavárna 80 3 240 

Výtvarná dílna 5 10 50 

Administrativa 14 6 84 

Výstavní galerie 14/2 2/30 88 
 

Celková předpokládaná roční spotřeba vody Qv je 510 m3. 

Roční potřeba pitné vody 

Roční spotřeba vody je odhadována na 510 m3/rok. 

Denní spotřeba vody 

Denní spotřeba vody je odhadována na cca 1,39 m3. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavebníka. Dešťové vody ze střech 
a zpevněných ploch budou svedeny do akumulační nádrže a následně do 
vsakovací jímky, kde se budou přirozeně vsakovat do podloží. Vsakovací objekt 
je navržen s retenční kapacitou odpovídající nárazovému množství dešťových vod 
dle ČSN 75 9010.  
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Akumulační hranatá nádrž a plastové tunelové vsakovací jímky. Pod parkovištěm 
je navržen gravitační odlučovač lehkých kapalin 

Celkové produkované množství a druhy odpadů 

Tuhý komunální odpad 

Při provozu galerie umění budou produkovány běžné odpady v běžném množství, 
především tuhý komunální odpad. Odpady budou shromažďovány v nádobách 
TKO, odkud budou pravidelně odebírány a likvidovány v souladu se zákonem. 
Součástí návrhu zpevněných ploch je i plocha pro umístění kontejnerů na TKO a 
na tříděný odpad.  

Splaškové odpadní vody 

Splaškové odpadní vody budou svedeny kanalizační přípojkou do veřejného 
kanalizačního řadu, který vede za silnicí severně od objektu.  

Třída energetické náročnosti budov 

Stavba spadá do energetické náročnosti B – úsporná. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Zahájení stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2019 s dobou trvání tři 
roky. Provedení stavby se předpokládá v jedné etapě. 

j) Orientační náklady stavby  

Orientační náklady jsou 71,2 mil. Kč bez DPH po zaokrouhlení. Pro odhad byl 
použitý cenový ukazatel 7021 Kč/m3 bez DPH. Náklady jsou pouze orientační. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 
INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) Architektonické, výtvarné a materiálové 

Objekt je obdélníkového tvaru. Má tři nadzemní podlaží a částečně podsklepený suterén. 
Zastřešení objektu je řešeno pultovou střechou se 5°sklonem. Nosná konstrukce je 
tvořena ze sbíjených vazníků ze smrkového dřeva. V 3NP se nachází terasa přístupná 
z odpočinkové zóny. Zábradlí terasy je tvořeno atikou a nášlapná vrstva je z betonové 
dlažby. V 1NP se nachází terasa přístupná z kavárny a terasa na straně hlavního vchodu 
do galerie, který je umístěn na severozápadní straně. Fasáda galerie je tvořena deskami 
cembrit. Některé desky imitují vzhled skla pro optické zkrácení budovy. Okna a dveře 
mají odstín RAL 7016 antracitově šedá. Hlavní vchodové dveře jsou tvořeny 
z bezpečnostního skla a jsou dvoukřídlé. 

b) Dispoziční a provozní řešení 

V částečně podsklepeném suterénu je technické a skladovací zázemí budovy. Nachází se 
zde depozitáře, sklady, strojovna VZT, technická místnost a dílna s WC pro potřebu 
zaměstnanců. Suterén není přístupný veřejnosti. 

V prvním nadzemním podlaží najdeme více provozů dohromady. Na severozápadní 
straně se nachází vstup. Na severovýchodní straně je situována kavárna pro 20 lidí. 
Kavárna má tři velké HS portály, které jsou stíněny výsuvnými markýzami a roletami. 
V rámci kavárny je navrženo i WC pro zaměstnance, sklad kavárny a zázemí kavárny, 
kde jsou hlavně připravovány pokrmy. Dále se zde nachází vstup a šatny pro 
zaměstnance. WC pro zaměstnance i návštěvníky. Šatna s obsluhou pro návštěvníky, 
výtvarná dílna převážně pro děti a přednáškový sál ze kterého vede vchod přímo do 
exteriéru.  

V druhém nadzemním podlaží, které je rozměrově identické jako 1NP. Najdeme na 
severovýchodní straně administrativní část pro zaměstnance budovy, v které se nachází 
zasedací místnost, ředitelna, kuchyňka, WC, uklízecí místnost. Na druhé straně patra se 
nachází samotné prostory výstavní galerie.  

V třetím nadzemním podlaží se nachází terasa s výhledem na ulici Veveří na kterou se dá 
vejít z odpočinkové zóny. Na terasu vedou dva stupně. Dále zde jsou WC pro návštěvníky 
a opět samotné prostory výstavní galerie. Najdeme zde i úklidovou místnost pro 
uklízečky.  

Provozní řešení celé budovy je řešeno tak, aby se co nejméně potkával personál 
s návštěvníky. Zaměstnanci mají vlastní vchod i schodiště situováno na jihovýchodní 
straně budovy. Dále je navržen výtah osobní, primárně pro návštěvníky. A také výtah 
nákladní pro přepravu vystavovaných děl a potřeby zaměstnanců.  
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c) Bezbariérové užívání stavby 

Hlavní vstup je řešen jako bezbariérový. Vstupní dveře budou splňovat podmínky 
uvedené v bezbariérové vyhlášce. Vstup musí mít minimální šířku 1,25 m (navrženo 
1,6m). Otevíravá křídla budou ve výšce 800-900 mm opatřena vodorovnými madly. 
Dveře jsou z bezpečnostního lepeného skla. 

Výtah pro návštěvníky splňuje rozměry výtahové kabiny pro ZTP a to 1100x1400 mm. 
V každém nadzemním podlaží se nachází WC pro ZTP.  

Dvě stání jsou vyhrazena pro ZTP na pozemku investora. Stání bude mít šířku 3,5 m. 
Podélný sklon parkovacího stání bude max. 2,0% a příčný max. 2,5%. Od parkovacích 
míst pro ZTP až k hlavnímu vchodu objektu povede chodník šířky 2,0 m bez překážek.  

d) Konstrukční a stavebně technické řešení 

Novostavba galerie je navržena se třemi nadzemními podlažími a částečně podsklepeným 
suterénem. Konstrukční systém je navržený kombinovaný. Po obvodě jsou nosnou částí 
keramické tvárnice Porotherm Profi 30, uvnitř nosnou část tvoří železobetonové sloupy 
400x400 mm. Konstrukční výšky jsou rozdílné v patrech. Stropy jsou tvořeny 
železobetonovou monolitickou deskou, lokálně podepřenou tl. 250 mm. Nad 3NP tvoří 
strop vazníková střecha. Zastřešení objektu je pultovou střechou tvořenou sbíjenými 
vazníky ze smrkového dřeva. Stavba je založena na pasech a patkách. Detailnější 
konstrukční řešení viz výkresová dokumentace.  

e) Stavební fyzika 

Tepelná technika  

Novostavba galerie splňuje všechny tepelně-technické požadavky. Stavba podléhá 
platným předpisům. Energetický štítek budovy spadá do kategorie B – úsporná. Výpočet 
viz příloha složka č.6 – stavební fyzika.  

Akustika/hluk, vibrace: 

Novostavba není zdrojem hluku ani vibrací a nemá negativní vliv na okolní zástavbu. 
Konstrukce byly posouzeny z hlediska kročejové a vzduchové akustiky. Všechny 
posouzení a výpočty viz příloha složka č.6 – stavební fyzika.  

f) Seznam výkresové části 

D.1.1.01 – Půdorys 1S, M 1:50 

D.1.1.02 – Půdorys 1NP, M 1:50 

D.1.1.03 – Půdorys 2NP, M 1:50 

D.1.1.04 – Půdorys 3NP, M 1:50 

D.1.1.05 – Řez A-A´, M 1:50 

D.1.1.06 – Řez B-B´, M 1:50 

D.1.1.07 – Řez C-C´, M 1:50 

D.1.1.08 – Výkres pultové střechy, M 1:50 

D.1.1.09 – Pohled SZ, JZ, M 1:100 

D.1.1.10 – Pohled JV, SV, M 1:100  
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 
stavu nosného systému stavby při návrhu její změny  

Byl proveden stavebně - technický průzkum. Průzkum odpovídá druhu a rozsahu stavby. 
Součástí projektu je návrh lokálně podepřené desky a jejího vyztužení a sloupu. Viz 
složka č.7 – specializace BZK. Konstrukční systém je navržený jako kombinovaný a 
stavba je založena na železobetonových patkách a betonových pasech. 

b) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Zemní práce 

Nejprve se provede sejmutí ornice v tl. 200 mm. Sejmutá ornice bude uložena na 
pozemku. Provede se vyměření stavby a zhotoví se výkopy základů. Do stavební rýhy 
bude umístěn zemnící pásek FeZn. Sejmutá ornice bude použita pro finální terénní 
úpravy.  

Základy 

Stavba je založena na základových pasech a patkách. Na monolitickou část základu 
navazuje ztracené bednění vylité prostým betonem v místě nepodsklepení objektu. 
Základová deska je navržena z betonu C20/25 a má tl. 150 mm a je vyztužena karisítí 
150/150/6 mm. Základy pod schody jsou na šířku schodišťového stupně a hluboké 300 
mm. Výtahová šachta bude založena na základové desce o tl. 300 mm. Deska bude 
zhotovena ze železobetonu a jako podkladní beton bude ještě provedena deska tl. 100 mm 
z prostého betonu.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými strop tl. 250 mm. 
Deska je řešena jako lokálně podepřená sloupy 400x400 mm. Strop nad 3NP je tvořen 
vazníkovou střechou.  

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi. Dělící 
konstrukce uvnitř objektu jsou navrženy buď to jako keramické tvárnice Porotherm 24 
Profi nebo Porotherm 14 Profi. Železobetonové sloupy jsou navrženy z betonu C20/25 
s výztuží B500B, přesnější specifikace viz statický výpočet. 

Střešní konstrukce 

Celý objekt je zastřešen jednou pultovou střechou, která je tvořená sbíjenými vazníky ze 
smrkového dřeva. Jsou zaklopeny OSB deskami, povrchovou úpravu tvoří titanzinkový 
plech. Odvodnění pomocí okapních žlabů. 

Izolace proti vodě 

Objekt proti vodě je izolován dvěma asfaltovými pásy. Izolace proti spodní vodě bude 
chráněna nopovou fólií a geotextilií. U soklu bude HI vytažena 300 mm nad upravený 
terén.  
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Izolace akustické 

Pro akustickou izolaci byly použity v podlaze 2NP, 3NP desky Steprock ND. 

Izolace pro radonu 

Na pozemku byl zjištěn nízký radonový stupeň. Jako izolace postačí asfaltový pás. 

Fasáda 

Stavba bude zateplena minerální vatou tl. 200 mm ve dvou vrstvách. Objekt je tvořen 
větranou fasádou a pohledovými deskami Cembrit. Suterén je zateplen XPS izolací tl. 
140 mm. Podrobnější specifikace viz projektová dokumentace.  

Schodiště 

Všechna schodiště v objektu jsou monolitická železobetonová. Nášlapná vrstva je tvořena 
keramickou dlažbou. 

Výtahová šachta 

Stěny výtahové šachty jsou tvořeny železobetonovou stěnou tl. 250 mm. Šachta je 
opatřena sylomerem, který zabraňuje přenosu vibrací a hluku. Výtahová šachta je větraná 
pomocí otvoru nad střešním pláštěm.  

Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou tvořena hliníkovými okny s izolačním trojsklem a odstínem antracit. 
Hlavní vchodové dveře jsou z bezpečnostního tvrzeného skla. Ostatní dveře do exteriéru 
jsou tvořeny ze dřeva s hliníkovým opláštěním, také v barvě antracitu. HS portály jsou 
hliníkové s izolačním trojsklem. Dveře v interiéru jsou převážně dřevěně v nadzemních 
podlažích s obložkovou zárubní v podzemním podlaží s ocelovou zárubní.  

Vytápění 

Vytápění je zajištěno nedalekou teplárnou města Brna. V technické místnosti v 1S je 
situována předávací bloková stanice pro předávku tepla a ohřev teplé vody. Otopný tělesy 
budou sálavé konvektory. V některých místech bude jako zdroj tepla sloužit částečně 
navržená VZT.  

Obklady a dlažby 

Stěny kuchyně a hygienických prostorů budou obloženy keramickými obklady. 
Specifikace dlažby viz výpis skladeb a rozmístění po objektu viz projektová 
dokumentace. 

Zpevněné plochy 

Pojízdné plochy jsou zhotoveny z betonové dlažby Presbeton tl. 120 mm uložené na 
stěrkový podsyp. Pochozí plochy jsou zhotoveny z betonové dlažby Presbeton tl. 40 mm  
uložené do štěrkového lože. Okolo objektu je navržen okapový chodníček. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 
konstrukce 

Hodnoty použité v projektu jsou uvažovány dle platné technické legislativy.  

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, nebo technologických postupů 

Stavba neobsahuje žádné zvláštní ani neobvyklé konstrukce. Jsou navrhnuty běžné 
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používané a prověřené konstrukce i technologické postupy. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 

Budova bude provedena pod odborným dozorem a zadána odbornému dodavateli. Při 
stavbě budou použity ověřené detaily, postupy a technologie.  

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 

Při realizaci nebudou prováděny bourací ani podchycovací práce, nedojde ke zpevňování 
konstrukcí ani prostupů. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývacích konstrukcí 

Při výstavbě je nutné provádět kontrolu na zakrývané konstrukce další výstavbou. Před 
pokračováním dalších prací musí být řádně převzaté tyto konstrukce: HI, parozábrana, 
podlahy, svislé konstrukce, železobetonové konstrukce 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 
software 

Normy: 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení. Praha: Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních části. Praha: Úřad 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2004.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb –Shromažďovací prostory. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Praha: Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2003.  

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  

ČSN 73 0532. Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. 
Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
2010.  

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobků - Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2000.  

ČSN 73 0525 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady. 
Praha: Český normalizační institut, 1998.  

ČSN EN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
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budovách. Část 1, Vzduchová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998.  

ČSN EN ISO 717-2 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách. Část 2, Kročejová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998.  

ČSN EN 12354-1 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků. Část 1, Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. Praha: Český 
normalizační institut, 2001.  

ČSN EN 12354-2 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků. Část 2. Praha: Český normalizační institut, 2001  

ČSN EN 12354-6 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků. Část 6, Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech. Praha: Český 
normalizační institut, 2004.  

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1, Základní požadavky. Praha: Český 
normalizační institut, 2007  

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2, Denní osvětlení obytných budov. Praha: 
Český normalizační institut, 2007. 

Vyhlášky: 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb.: o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: 
č. 63/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb. In: č. 62/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby. In: č. 81/2009. 2009  

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: č. 129/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 376/2001 Sb.: o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. In: 
143/2001. 2001  

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb.: Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
staveb. In: č. 10/2008. 2008.  

ČR. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání stavby. 2009  

ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. In: č. 97/2011. 2011. 

Použité programy: 

Teplo 

Simulace 

Stabilita 

Area  

Building design  

Autocad 

Sketchup 
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Lumion 

Nástroje Microsoft Office 2007 

Adobe Photoshop 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Prováděcí dokumentace je zhotovena autorizovanou osobou. Dodavatel stavebních prací 
je povinen dodržovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby.  

b) Seznam výkresové části 

D.1.2.01 – Půdorys základů       M1:50 

D.1.2.02 – A.Detail nadpraží a parapetu    M 1:5 

D.1.2.03 – A.Detail ostění      M 1:5 

D.1.2.04 – B.Detail napojení suterenní části    M 1:5 

D.1.2.05 – C.Zakončení pultové střechy    M 1:5 

D.1.2.06 – D.Detail anglického dvorku    M 1:5 

D.1.2.07 – E.Detail napojení terasy     M 1:5  

D.1.2.08 – Výkresy tvaru 1S      M 1:100 

D.1.2.09 – Výkres tvaru 1NP      M 1:100 

D.1.2.10 – Výkres tvaru 2NP      M 1:100 

 

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Viz požárně bezpečnostní řešení stavby, složka č.5  

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB  

Součástí dokumentace není řešení technika prostředí. 
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ZÁVĚR 
Diplomová práce byla zpracována na úrovni dokumentace provádění stavby dle vyhlášky 
č. 499/2006 Sb.. Byly zpracovány přípravné a studijní práce, situační výkresy, 
architektonicko – stavební řešení, stavebně – konstrukční řešení. Také byl vytvořen 
posudek z hlediska požární bezpečnosti, tepelné techniky, akustiky, oslunění a 
specializace BZK. Při vypracování jsem použila znalosti získané v průběhu studia. 
Výkresy byly zpracovány v počítačové verzi v programu AutoCAD. Pro tepelně – 
technické posouzení byly použity software Svoboda (Teplo, Stabilita, Simulace). Finální 
verze se od původní představy lehce změnila a to kvůli požární bezpečnosti a statickým 
požadavkům. 

Odborná literatura: 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: modul M01. Brno: Akademické 
nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 
formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 

REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., 
aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 

ZOUFAL, Roman. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódu. 
Praha: Pavus, 2009. ISBN 978-80-904481-0-0. 

BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a 
Táňa ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. 
Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2016. Studijní opory pro studijní programy s 
kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-943-1. 

FIŠAROVÁ, Zuzana. Stavební fyzika - stavební akustika v teorii a praxi. Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, 2014. ISBN 978-80-214-4878-0. 
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[online]. Dostupné z: http://tzb-info.cz 
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Betonové dlažby a stavební prvky - Presbeton. Betonové dlažby a stavební prvky - 
Presbeton [online]. Copyright © Copyright 2019 PRESBETON Nova, s.r.o., ČSN EN 
ISO 9001 [cit. 07.01.2019]. Dostupné z: https://www.presbeton.cz/ 

Osobní výtahy pro přepravu osob KONE Monospace. Výrobce výtahů KONE Česká 
Republika [online]. Dostupné z: https://www.kone.cz/nove-budovy/vytahy/monospace-
500.aspx 

[online]. Dostupné z: https://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorb 

Epoxidové stěrky - Lité stěrky - Průmyslové podlahy - Průmyslové podlahy, lité podlahy 
a stěrky. Podlahy Pospíšil s.r.o. - Průmyslové podlahy, lité podlahy a stěrky [online]. 
Copyright©[cit.07.01.2019]. Dostupné z: http://www.podlahypospisil.cz/cz/prumyslove-
podlahy/lite-sterky/epoxidove-sterky 

Podlahové konvektory - ideální řešení pro vytápění před posuvnými dveřmi na terasu - 
HS portály. | Tvstav.cz. Tvstav.cz [online]. Copyright © 2010 [cit. 07.01.2019]. Dostupné 
z: http://tvstav.cz/clanek/578-teplo-domova-s-vyuzitim-podlahovych-konvektoru-minib 

Stavitelné terče-dlažba - Itadeco. Terče, podložky pod dlažbu, revizní šachty, mříže, 
vpustě - Itadeco [online]. Copyright © CIS, Complete Internet Services [cit. 07.01.2019]. 
Dostupné z: http://www.itadeco.cz/e-shop/stavitelne-terce-dlazba-279/ 

Sádrokartonové (SDK) podhledy | Knauf. Knauf/Sádrokarton, suché maltové a omítkové 
směsi, stavební chemie [online]. Copyright © 2015 Knauf [cit. 07.01.2019]. Dostupné 
z: http://www.knauf.cz/d11-zavesene-podhledy-knauf-d11-cz 

Technická dokumentace | Sklepní světlíky ACO | ACO ČR - Budoucnost 
odvodnění. Home | ACO ČR - Budoucnost odvodnění [online]. Dostupné 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

č. – číslo 
l – délka  
mm – milimetr  
m – metr 
km – kilometr 
m2 – metr čtverečný 
m3 – metr krychlový 
SO – stavební objekt 
Rdt – výpočtová únosnost zeminy [kPa]  
kPa - kiloPascal 
MPa – MegaPascal 
1NP – první nadzemní podlaží 
2NP – druhé nadzemní podlaží 
3NP – třetí nadzemní podlaží 
1S – suterén 
TUV – teplá užitková voda  
MW – minerální vata 
C 16/20 – beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 16 MPa a charakteristickou 
krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 
S – sever  
J – jih 
V – východ 
Z – západ 
JZ – jihozápad 
JV - jihovýchod 
SZ - severozápad 
SV – severovýchod 
ŽB – železobeton  
PB – prostý beton  
MVC – malta vápenocementová  
Uf – součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  
Uf - součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1]  
Ψg – lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku [W.m-1.K-1]   
Uw - součinitel prostupu tepla okna [W.m-2.K-1]   
U – součinitel prostupu tepla [W.m-2.K-1]   
UN,rq – součinitel prostupu tepla požadovaný [W.m-2.K-1]   
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UN,rec – součinitel prostupu tepla doporučený [W.m-2.K-1]   
R – tepelný odpor [m2.K.W-1]  
Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [m2.K.W-1] 
Rt – tepelný odpor konstrukce [m2.K.W-1]   
Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [m2.K.W-1]   
dj – tloušťka j-té vrstvy [m]  
λj – součinitel tepelné vodivost j-té vrstvy [W.m-1.K-1]    
λ – součinitel tepelné vodivost [W.m-1.K-1] 
Ag – plocha zasklení okna (dveří) [m2]  
lg – délka distančního rámečku [m]  
Af – plocha rámu okna (dveří) [m2]  
A – celková ochlazovaná plocha [m2]  
V – obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3]  
A/V – objemový faktor tvaru budovy [m-1]  
b – činitel teplotní redukce [–]  
HT – měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 
Ø - průměr 
PHP – přenosný hasicí přístroj  
ÚC – úniková cesta  
CHÚC – chráněná úniková cesta  
NÚC – nechráněná úniková cesta  
pv – výpočtové požární zatížení [kg.m-2] 
ps – stálé požární zatížení [kg.m-2] 
a – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [–] 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
R – mezní stav únosnosti  
E – mezní stav celistvosti 
I – mezní strav tepelné izolace 
DP1 – konstrukční část z nehořlavých  
KS – konstrukční systém 
tl. – tloušťka [m] 
MJ – MegaJoul 
Q – množství uvolněného tepla [MJ.m-2] 
d – odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 
Sp – plocha vymezená požárně otevřenými plochami  
Spo – plocha požárně otevřených ploch 
Po – procento požárně otevřených ploch 
hu – výška Sp 

d – délka (odstupová vzdálenost) 
ČSN – česká technická norma  
Č.M. – číslo místnosti  
NV – nařízení vlády  
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Sb. – sbírky  
A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  
DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí  
NN – nízké napětí  
l/s – litrů za sekundu  
m n. m. – metrů nad mořem  
θe – návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  
θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  
°C – stupně Celsia  
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SEZNAM PŘÍLOH  

SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 

01 Půdorys 1S,      M 1:100 

02 Půdorys 1NP,       M 1:100  

03 Půdorys 2 NP,       M 1:100 

04 Půdorys 3 NP,       M 1:100 

05 Řez A-A´,        M 1:100 

06 Řez B-B´,        M 1:100 

07 Pohledy JZ, SZ,      M 1:100 

08 Pohledy JV, SZ,       M 1:100 

09 Vizualizace Lumion 

10 Skicy 

11 Seminární práce 

12 Fotka modelu 

13 Výpočet schodiště veřejnost 

14 Výpočet schodiště pro zaměstnance v nadzemních podlažích 

15 Výpočet schodiště pro zaměstnance z 1S do 1NP 

16 Výpočet počtu parkovacích míst 

17 Výpočet základů 

18 Výpočet patky 

19 Výpočet odvodnění terasy 

SLOŽKA Č.2 – C. SITUACE  

 

C.1 – Situační výkres širších vztahů,    M 1:2000 

C.2 – Koordinační situace,      M 1:200 

SLOŽKA Č.3 – D.1.1 - ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 

D.1.1.01 – Půdorys 1S,      M 1:50 

D.1.1.02 – Půdorys 1NP,      M 1:50 

D.1.1.03 – Půdorys 2NP,      M 1:50 

D.1.1.04 – Půdorys 3NP,      M 1:50 

D.1.1.05 – Řez A-A´,      M 1:50 

D.1.1.06 – Řez B-B´,       M 1:50 
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D.1.1.07 – Řez C-C´,       M 1:50 

D.1.1.08 – Výkres pultové střechy,     M 1:50 

D.1.1.09 – Pohled SZ, JZ,     M 1:100 

D.1.1.10 – Pohled JV, SV,      M 1:100 

D.1.1.11 – Výpis skladeb 

D.1.1.12 – Výpis výplní otvorů 

D.1.1.13 – Výpis zámečnických prvků  

D.1.1.14 – Výpis klempířských prvků 

D.1.1.15 – Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1.16 – Výpis doplňkových výrobků 

SLOŽKA Č.4 – STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

  

D.1.2.01 – Půdorys základů,      M 1:50 

D.1.2.02 – A.detail nadpraží a parapetu,    M 1:5 

D.1.2.03 – A.detail ostění,      M 1:5 

D.1.2.04 – B.detail napojení suterenní části,   M 1:5 

D.1.2.05 – C.zakončení pultové střechy,    M 1:5 

D.1.2.06 – D.detail anglického dvorku,    M 1:5 

D.1.2.07 – E. detail napojení terasy,     M 1:5  

D.1.2.08 – Výkresy tvaru 1S,     M 1:100 

D.1.2.09 – Výkres tvaru 1NP,     M 1:100 

D.1.2.10 – Výkres tvaru 2NP,    M 1:100 

SLOŽKA Č.5 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 

D.1.3.01 – Technická zpráva PBŘ  

D.1.3.02 – Půdorys 1S,      M 1:100 

D.1.3.03 – Půdorys 1NP,      M 1:100 

D.1.3.04 – Půdorys 2NP,      M 1:100 

D.1.3.05 – Půdorys 3NP,     M 1:100 

D.1.3.06 – Situace PBŘ,      M 1:200 

SLOŽKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 

6.1 – Technická zpráva tepelně-technického řešení 

P1– Příloha č.1 – Tepelně-technické výpočty 
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P2 – Příloha č.2 – Výpočty tepelné stability 

P3 – Příloha č.3 – Výstup z programu Area 

P4 – Příloha č.4 – Výpočet energetického štítku budovy 

P5 – Příloha č.5 – Výpočet oslunění 

P6 – Příloha č.6 – Výpočet prostorové akustiky sálu 

SLOŽKA Č.7 – SPECIALIZACE BZK  

 

01 – Výpočet lokálně podepřené desky, návrh a posouzení sloupu 


