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ABSTRAKT 

Hlavním předmětem bakalářské práce byla rekonstrukce společenského domu ve 
Zlobicích s přístavbou obecního úřadu. I přes to, že objekt není památkově chráněný, 
bylo k návrhu přistupováno jako by byl. Projekt vychází z předmětu AG034 Ateliér 
architektonické tvorby IV.  

 

Primárním záměrem bylo zachovat historicky hodnotné prvky a odstranit nežádoucí 
pozdější úpravy historické stavby společenského domu. Na historickou budovu 
společenského domu navazuje novostavba obecního úřadu. Zde bylo hlavním záměrem 
navrhnout stavbu minimalistickou, která by žádným způsobem nenarušovala stavbu 
historickou.  

 

Jedná se o stavbu s různými provozy a funkcemi. V 1.NP historické budovy se nachází 
velký a malý společenský sál s barem, který bude možno využívat při různých akcích, ale 
i v běžných dnech. Ve 2.NP jsou navrženy obecní byty o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. 
Jednopodlažní přístavba obecního úřadu sestává z kanceláří a denní místností pro 
zaměstnance, toaletami a technickým zázemím. U kanceláří je navržen zelený pás, který 
má navozovat zaměstnancům pocit klidu. V této nové přístavbě se nachází také zázemí 
pro technické služby s prostorem pro uskladnění zahradních potřeb.  

 

KLÍ!OVÁ SLOVA 

společenský dům, Zlobice, obnova, rekonstrukce, obecní úřad, obecní byty, přístavba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The main subject of the bachelor thesis was the reconstruction of the community house 
in Zlobice with the extension of the municipal office. Even though the building is not 
listed as historical, the design was approached as if it was. The project is based on the 
class AG034 Studio of Architectural Design IV. 

 

The primary intention was to preserve historically valuable elements and remove 
unwanted later modifications to the historical building of the community house. The 
new building od municipal office is connected directly with a historical one. The priority 
here was to design a minimalistic building, which would not interfere with the historical 
building in any way. 

 

It is a building with various operations and functions. Large and small social hall with a 
bar can be found on the 1st floor of the historic building, which can be used for various 
events but also on ordinary days. Designed municipal apartments with layouts of 1+kk, 
2+kk and 4+kk are placed on the 2nd floor. The single-storey extension of the municipal 
office consists of offices and day room for employees, toilets and technical facilities. A 
green belt was designed outside of offices to give employees a sense of calm. In this 
new extension there is also a background for technical services with space for storage of 
garden supplies.  

 

KEYWORDS 

social house, Zlobice, reconstruction, reconstruction, municipal office, municipal 
apartments, extension 

 

 

 



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE  
Kateřina Obadalová Obnova společenského domu ve Zlobicích. Brno, 2021. 35 s., 55 
s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 
architektury. Vedoucí práce Ing. arch. Lukáš Ležatka, Ph.D.  



PROHLÁ!ENÍ O SHOD" LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ FORMY ZÁV"RE#NÉ 
PRÁCE  

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce s názvem Obnova 
společenského domu ve Zlobicích je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 21. 1. 2021  

   Kateřina Obadalová 
autor práce  

 

PROHLÁ!ENÍ O P$VODNOSTI ZÁV"RE#NÉ PRÁCE  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci s názvem Obnova společenského domu ve 
Zlobicích zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační 
zdroje.  

V Brně dne 21. 1. 2021  

   Kateřina Obadalová 
autor práce  



 

 

Ráda bych touto cestou podělovala panu Ing. arch. Lukáši Ležatkovi, Ph.D. a panu Ing. Karlu 
Struhalovi, Ph.D. za odborné vedení mé práce, především pak za jejich trpělivost, a také za 
možnost častých online konzultací v této složité pandemické době. V neposlední řadě bych ráda 
poděkovala Ing. arch. Ladislavě Foretníkové, Ph.D. za vedení ateliéru architektonické tvorby, 
z kterého celý návrh vychází.  



 

 

A) Titulní list 
B) Zadání VŠKP 

C) Abstrakt v českém a anglickém jazyce, klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

D) Bibliografická citace VŠKP podle ČSN ISO 690 

E) Prohlášení autora o původnosti práce 

F) Poděkování 
G) Obsah 

H) Úvod 

I) Vlastní text práce – technická zpráva 

J) Závěr 

K) Seznam použitých zdrojů 

L) Seznam použitých zkratek 

M) Seznam příloh 

N) Popisný soubor závěrečné práce 

O) Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hlavním předmětem bakalářské práce byla rekonstrukce společenského domu ve Zlobicích 
s přístavbou obecního úřadu. I přes to, že objekt není památkově chráněný, bylo k návrhu 
přistupováno jako by byl. Projekt vychází z předmětu AG034 Ateliér architektonické tvorby IV.  

 

Primárním záměrem bylo zachovat historicky hodnotné prvky a odstranit nežádoucí pozdější 
úpravy historické stavby společenského domu. Na historickou budovu společenského domu 
navazuje novostavba obecního úřadu. Zde bylo hlavním záměrem navrhnout stavbu 

minimalistickou, která by jakkoliv nenarušovala stavbu historickou.  

 

Jedná se o stavbu s různými provozy a funkcemi. V 1.NP historické budovy se nachází velký a 
malý společenský sál s barem, který bude možno využívat při různých akcích, ale i v běžných 
dnech. Ve 2.NP jsou navrženy obecní byty o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. Jednopodlažní 
přístavba obecního úřadu sestává z kanceláří a denní místností pro zaměstnance, toaletami a 
technickým zázemím. U kanceláří je navržen zelený pás, který má navozovat zaměstnancům pocit 
klidu. V této nové přístavbě se nachází také zázemí pro technické služby s prostorem pro 

uskladnění zahradních potřeb.  
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Název stavby: Společenský dům Zlobice 

Místo stavby: Zlobice č.p. 13, 768 31 Zlobice; parc. č.: 44, 76/2, 1302, 1303, 1304, 1319 

Předmět dokumentace: Rekonstrukce společenského domu ve Zlobicích s novostavbou obecního 
úřadu s respektováním historických hodnot objektu. 

 

Vlastnické právo: Obec Zlobice, č. p. 77, 76831 Zlobice. 

 

Vypracovala: Kateřina Obadalová; VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav architektury, Veveří 331/85, 
602 00 Brno 

konzultant: Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

Rekonstrukce se týká objektu v obci Zlobice, č.p. 13 na parcele č. 44. Novostavba obecního úřadu 
zasahuje do parcely č. 76/2 (v KN vedeno jako zahrada), která je v KN vedena jako zahrada. 

Stavba hasičské zbrojnice vedena na parcele č. 44 (v KN vedeno jako zastavená plocha 
s nádvořím) a 1304 (v KN vedeno jako ostatní plocha). 

� zaměření stávajícího stavu 

� katastrální mapa 

� stávající platný Územní plán Zlobic 

� požadavky investora 

� platné normy a předpisy 
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B1.a Charakteristika území a stavebního pozemku 

Projekt řeší rekonstrukci původní historické budovy, novostavbu pro obecní úřad Zlobic, 
hasičskou zbrojnici a park přiléhající k pozemku č. 44. Historický objekt se nachází na parcele č. 
44. V rámci rekonstrukce budou spraveny obecní bytové jednotky ve 2.NP historické budovy. 
Součástí projektu jsou také navazující zpevněné plochy a parkoviště pro úředníky, návštěvníky a 
obyvatele bytů.  

 

B1.c Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

Funkce parcely č. 44 bude zachována – zastavěná plocha s nádvořím. Novostavba obecního 
úřadu zasahuje do parcely č. 76/2, která je v KN vedena jako zahrada. Stavba hasičské zbrojnice je 
vedena na parcele č. 44 a 1304 (v KN vedeno jako ostatní plocha).  

 

B1.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

Pro řešené území a stavební záměr nebyly stanoveny žádné výjimky. 

 

B1.e Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena prohlídka řešeného území s komplexním zaměřením stávajícího stavu. 
Geologický průzkum a měření indexu radonového rizika pozemku nebyly provedeny. Dle mapy 
radonového indexu České geologické služby je stavba umístěna na území s převažujícím 
radonovým indexem 1. Tyto mapy mají ovšem pouze orientační charakter a neslouží ke stanovení 
indexu či míry rizika na konkrétních pozemcích či objektech.  

 

B1.g Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti ani v poddolovaném území. Stejně tak se nenachází 
ani v jinak ohroženém území. 

 

B1.i Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Stávající střecha, navržená plochá střecha a zpevněné plochy staveny s ohledem na 

nepropustnost potrubí pro zasakování dešťových vod odvodňovány do kanalizační stoky obecní 
kanalizace. Z důvodu zpomalení odtoku dešťových vod na trasu dešťové kanalizace osazována 
retenční nádrž. Dešťová voda zachycená v severním svahu svedena do drenáží, dále pak do 
kanalizační stoky. Zatravněné plochy pozemku zprostředkují zasakování vody.  

 

B1.j Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavebních úprav budou provedeny zásahy dle výkres bouracích prací (B01, B03. B04, 
B05, B06, B07 a B08). Na parcele č. 44, 1302, 1303 1304 bude odstraněna neudržovaná zeleň a 
dřeviny pro vytvoření parku nebo parkovacích ploch. 

 

 

 

B1.j Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plenění funkce lesa 



 

 

Stavební úpravy nevyžadují dočasné ani trvalé zásahy zemědělského půdního fundu nebo 
pozemků určených k plenění funkce lesa. 

 

B1.l Územně technické podmínky  

Objekt je zpřístupněn z hlavní komunikace přes parkovací plochu před historickou budovou. 
S ohledem navrhovanou stavbu hasičské zbrojnice má příjezdová komunikace na pozemek šířku 
10 m. Stávající kanalizační přípojky budou zachovány. Nové přípojky vodovodu se bude 
připojovat na tu stávající. Zajištěn bude přívod všech přípojek do technické místnosti v nově 
navrženém objektu.  

 

B1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

� Parcela č. 44 – obec: Zlobice (589217), katastrální území: Zlobice (793302), číslo LV: 10001, 
vlastník: Obec Zlobice, č.p. 77, 76831 Zlobice, druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří, 
výměra: 1746 m2 

� Parcela č. 76/2 – obec: Zlobice (589217), katastrální území: Zlobice (793302), číslo LV: 
10001, vlastník: Obec Zlobice, č.p. 77, 76831 Zlobice, druh pozemku: zahrada, výměra: 147 
m2 

� Parcela č. 1302 – obec: Zlobice (589217), katastrální území: Zlobice (793302), číslo LV: 
10001, vlastník: Obec Zlobice, č.p. 77, 76831 Zlobice, druh pozemku: ostatní plocha, 
výměra: 905 m2  

� Parcela č. 1303 – obec: Zlobice (589217), katastrální území: Zlobice (793302), číslo LV: 
10001, vlastník: Obec Zlobice, č.p. 77, 76831 Zlobice, druh pozemku: ostatní plocha, 
výměra: 41 m2  

� Parcela č. 1304 – obec: Zlobice (589217), katastrální území: Zlobice (793302), číslo LV: 
10001, vlastník: Obec Zlobice, č.p. 77, 76831 Zlobice, druh pozemku: ostatní plocha, 
výměra: 31 m2  

� Parcela č. 1319 – obec: Zlobice (589217), katastrální území: Zlobice (793302), číslo LV: 
10001, vlastník: Obec Zlobice, č.p. 77, 76831 Zlobice, druh pozemku: ostatní plocha, 
výměra: 1082 m2 

a. Nová stavby nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
technického, popř. stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí 

Změny stavby původního historického objektu, novostavba k původnímu objektu a hasičská 
zbrojnice. Stávající zástavba tvoří původní společenský dům z let dvacátých. K této budově přiléhá 
nově navržený obecní úřad. Stávající budova je zastaralá z hlediska konstrukčního s mnoha 

dodatečnými úpravami. Není bezbariérová a energeticky pravděpodobně náročnější. Okna ale 
nejsou zcela ve špatném stavu. Sklep historické budovy je ve velmi vlhkém prostředí a tvoří se 
zde plísně – je tedy třeba provést žádané úpravy. Trámové dřevěné konstrukce relativně 
zachovány – není třeba jejich oprav. Krov sedlový dřevěný vaznicová soustava v dobrém stavu – 

není třeba oprav. Zateplení střechy z důvodu obytných jednotek ve 2.NP nutno provést. Navržena 
rekonstrukce podlahy v 1.NP a 2.NP v nášlapné.  

 



 

 

b. Účel a užívání stavby 

Původní nejstarší objekt bude zrekonstruován a budou zachovány památkově hodnotné prvky. 
Sloužit bude jako společenský dům, kavárna/bar v 1.NP a v 2.NP bude objekt sloužit pro bytové 
jednotky (1+kk, 2+kk, 3+kk). Novostavba bude sloužit jako obecní úřad s kancelářemi, denní 
místností, technickou místností, archivem a spisovnou.  

 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba.  

 

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

Všechna závazná stanoviska dotčených orgánů budou splněna a přidána k dokumentaci 

v podobě příloh.  

 

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Objekt není jakkoliv památkově chráněn. Hodnotné konstrukce či konstrukce tvořící podstatu 
objektu zůstaly zachovány. 
 

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Řešení území je zahrnuto v platném Územním plánu obce Zlobice. Plochy jsou uvedeny jsou jako 
OS (Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport, a jako BI – plochy bydlení (individuální 
bydlení). Urbanistické řešení nových objektů se snaží držet a doplnit nádvoří objektu a vytváří tak 
klidové uzavřené prostředí. Stejně tak nepřesahují výškovou úroveň okolní zástavby.  Přiléhající 
park navazuje na nádvoří ze západní strany.  

 

b. Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Cílem návrhu bylo upřednostnění historického objektu a odstranění nežádoucích úprav z 90. let. 

Historická budova bude důstojně zrekonstruována a zrenovována. Nežádoucí okenní výplně 
budou odstraněny a nahrazeny replikami možných původních konstrukcí. Barevnost původní 
budovy bude zachována.  

Novostavba bude čistě bílá s prosklenými plochami do nádvoří, které odlehčují ráz stavby. 
Novostavba ve tvaru L z důvodu uzavření nádvoří.  
 

Hlavní vstup do historické části budovy je situován od hlavní komunikace z jižní strany. Nalevo od 
hlavního vstupu se nachází vstup vedlejší, který vede přímo do velkého sálu.  

1.NP historického objektu bude sloužit jako společenský dům a kavárna. Zároveň slouží jako 
spojovací komunikace do 2.NP k jedné z bytových jednotek. 2.NP historického objektu bude 
rozděleno na tři bytové jednotky. Do bytu 1+kk a 2+kk je možné se dostat přes venkovní 
schodiště ze severní strany budovy. Do bytu 3+kk potom hlavním vchodem, dále přes vnitřní 
schodiště budovy.  

Obecní úřad je navržen jako jednopodlažní budova, která má hlavní vchod ze strany nádvoří. U 
hlavního vstupu je navržen čekací prostor pro návštěvníky úřadu napojený na chodbu vedoucí ke 



 

 

kancelářím, denní místnosti, technické místnosti, spisovny a WC. Tato chodba spojuje také 
historický objekt s novostavbou.  

Další vchod do novostavby se nachází na nádvoří, jedná se o vchod do skladu na zahradní nářadí. 
 

Navržené řešení je zpracováno dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. O 
obecných technický požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Vstupy do budovy ze strany nádvoří opatřeny bezbariérovými rampami se sklonem 12,5 %. 
Plochy přístupové komunikace budou mít max. příčný spád 2 %. Podélný spád nepřekročí 8,33 %. 
Budova opatřena WC pro imobilní. Vzhledem k tomu, že v historické budově nemohl být 
instalován výtah, není možnost přístupu osob s omezenou schopností pohybu do 2.NP.  

 

Projekt je v souladu se základními požadavky na bezpečnost při jejím užívání. Jsou navrženy 
materiály a technologie splňující dané normy, certifikační podmínky a prohlášení o shodě.  

 

a. Stavební řešení 

Novostavba provedena z běžně dostupných materiálů – cihelné tvarovky, beton, štukové omítky.  

 

b. Konstrukční a materiálové řešení 

Nová zástavba navržena s betonovými základovými pásy s cihelnými tvarovkami. Stropy 
z betonových desek. V interiéru i v exteriéru bílá omítka štuková. Podlahy v nové i historické 
zástavbě z třívrstvého masivu v mořené bělené barvě. Hygienické zařízení s velkoformátovou 
dlažbou ve světle šedé barvě. V interiérech prosklené oddělovací plochy v hliníkových rámech – 

především z důvodu optického propojení dispozice, ale zároveň zachování jistého soukromí. 

 

c. Mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita dána výběrem konstrukcí. Mechanická odolnost dána výběrem materiálu. 

a. Napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovodní přípojka a přípojka plynu nově napojená na tu obecní a přivedena do novostavby 
obecního úřadu – do technické místnosti. 

b. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Poloha a délka přípojek na výkresu B02. Dimenzování nebylo řešeno. 

 

a. Popis dopravního řešení vč. Bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Popsáno výše viz B2.4 



 

 

b. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt dobře přístupný z hlavní komunikace přes parkoviště před historickou budovou. Na 
parcele č. 44 budou nově vybudována 3 parkovací stání pro zaměstnance OÚ a nájemníky bytů. 
Tyto skupiny lidí mohou případně využít i parkovacích stání před historickou budovou. 

a. Terénní úpravy 

Mimo nezbytné výkopové práce pro realizaci nových základových pásů bude provedeno 
vyrovnání terénu tak, aby nová zástavba plynule navazovala na historickou budovu.  

 

b. Použité vegetační prvky 

Většina vegetace na území plánového parku zůstane zachována. Nově vysazené budou stromy na 
nádvoří. V rámci nové zástavby je navržen zelený pás u kanceláří z východní strany. Zde bude 
vysazena různorodá zeleň, která je snadno udržovatelná. 

a. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz stavby nijak nebude ovlivňovat životní prostředí. Stavby napojeny na již stávající 
vodovodní řád. Odpady likvidovány dle stanovaných podmínek. 

 

b. Vliv na přírodu a krajinu 

Provoz areálu nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu.  

 

c. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

e. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná a bezpečnostní pásma sítí budou respektována. Před započetím stavebních prací 
budou vytyčena jejich vlastníkem nebo provozovatelem.  

 

Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru, produkovat vlivy typické pro zpracovatelské, 
těžební nebo výrobní provozy. Přímé vlivy na zdravotní stav obyvatelstva nejsou předpokládány. 
Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu budou z kvalitních atestovaných 
materiálů vhodných pro daný typ stavby. Při provozování stavby nedojde k žádnému negativnímu 
ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody. 

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 



 

 

Stavební materiál bude dle potřeby a harmonogramu prací průběžně přivážen dodavatelskou 

firmou v přiměřeném množství na staveniště a dočasně uskladněn na pozemku stavby. 

 

d. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem atd. K 

ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a 
požárním zařízením. Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v 
prostoru staveniště budou polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby. Po dobu 
výstavby bude prostor stavby uzavřen zákazem vstupu pro pěší. Pro pěší budou sloužit 
vyznačené komunikace. 

 

e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Viz odstavec B.1. 

 

h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Produkovaná množství a druhy odpadů a jejich likvidace budou upřesněny v dalších stupních PD. 

 

i. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Budou upřesněny v dalších stupních PD. Zásypy budou prováděny převážně zeminou dříve 
vykopanou na staveništi a uloženou na mezideponii. 

 

j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Dodavatel stavby je povinen v průběhu výstavby postupovat s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy a to zejména: zákon č. 17/1992Sb. o životním 
prostředí; zákon č. 86/2002Sb. o ochraně ovzduší; zákon č.114/1992Sb. o ochraně přírody a 
ovzduší; nařízení vlády č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Tato vyhláška stanovuje postup při omezení hluku, vibrací a prašnosti na staveništi. Pro 
dodavatele to bude znamenat používat pouze technologie, které nebudou v době výstavby 
překračovat zejména limity hluku a prašnosti. V případě potřeby musí dodavatel zabezpečit 
přiměřené kropení. 

 

 

l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

 

m. Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou 
vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.  

 

n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 



 

 

 

o. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy, bude provedena jako jednorázová akce. Navržená stavba i ostatní 
úpravy na pozemku předpokládají běžný postup výstavby: příprava území, vegetační úpravy, 
terénní úpravy, bourací práce a zednické práce, hrubá stavba, příčky a podlaha, vnitřní 
kompletace, podhledy, kompletace vnitřních rozvodů, dokončovací stavební práce, okolní 
zpevněné plochy. 
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Hlavním cílem této práce je obnova objektu společenského domu ve Zlobicích. Objekt se nachází 
téměř v samotném centru obce kousek od hlavní silnice. Objekt není památkově chráněn, ovšem 
k jeho rekonstrukci byl brán ohled na hodnotné prvky v exteriéru i interiéru. Historický objekt byl 
vybudován zhruba ve 20. letech 20. století. V průběhu let došlo k různým ne příliš vzhledným 
úpravám – zhruba v 90. letech byl k historické budově přistavěn objekt určený nejspíš k bydlení.  

Primárním záměrem návrhu bylo očistit historickou budovu od přebytečných přístaveb, zbavit ji 
plastových oken a celkově všech pozdějších úprav. Zachovat historicky hodnotné prvky v interiéru 
i exteriéru. Historická budova bude vrácena do své původní podoby ze strany jižní. Ze strany 
severní, kde je budova otočena do dvora, jsou ve 2.NP navržena okna nová moderní se zkoseným 
nadpražím z důvodu přísunu dostatečného osvětlení do interiéru. V rámci rekonstrukce dojde ke 
změně dispozice a zařizovacích předmětů ve 2.NP, kde je navržené umístění obecních bytů.  

Nová přístavba obecního úřadu s technickými službami, navržena ve tvaru L, uzavírá celý 
pozemek – vytváří tak nádvoří. Jedná se o jednopodlažní moderní budovu – i z důvodu zachování 
výraznosti historického objektu. Celý tento nový objekt bude ze strany nádvoří prosklený 
velkoformátovými okny, s bílými omítkami – jedná se tedy o velmi čistou budovu, která nebude 
vzhledově narušovat budovu původní. Zároveň bude zřetelný časový kontrast mezi historickou a 
novou budovou. Zelený pás bude přiléhat i ke kancelářím obecního úřadu z východní strany – a 

to jak z důvodu estetického, tak i z důvodu dostatečného přísunu světla do kanceláří. 

Z důvodu pořádání společenských akcí bude prostor nádvoří především vydlážděn kočičími 
hlavami. Vysázeny zde budou stromy pro mírné zastínění v letních dnech.  

� Katastrální mapa města Zlobice 

� Projektová dokumentace ve formě zaměření stávajícího stavu – vypracováno v roce 2017. 

Tato dokumentace obsahuje půdorysy všech podlaží historické budovy, řez a 4 pohledy 
na objekt. 

� Požadavky investora 

� Platné normy a předpisy k roku 2021 

� Prohlídka místa stavby 

� Předběžné posouzení stavu objektu 

 

Výrobci, dodavatelé a konkrétní výrobky v technické zprávě, ve výkresech či ve výpise prvků slouží 
pouze jako referenční a nejsou závazné. Po dohodě s investorem a projektantem stavby může 
být využito i jiných materiálů s kvalitativním, estetickým a technicky podobným řešením. Změny 
z tohoto hlediska bez uvědomění hlavního projektanta jsou neakceptovatelné.  

Rozměry a dimenze v projektové dokumentaci vycházejí z předešlého zaměření objektu. Před 
zahájením výstavby se doporučuje provést tato měření znova. V případě, že bude při stavebních 
pracích zjištěna výrazná konstrukční porucha, bude nutno práce pozastavit a počínat si dle 
instrukcí statika stavby. Navrhovaná řešení budou neprodleně aktualizována a dodána na stavu 
tak, aby nebyl narušen plánovaný termín dohotovení stavby.  

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo na dodatečné změny projektové dokumentace 
dle nově zjištěných poruchách při výstavbě, při nově provedených průzkumech a dodatečných 
odborných stanoviskách.  



 

 

V průběhu výstavby bude vyžadováno, aby všechny profese a subjekty na stavbě spolupracovali. 
Kladen důraz bude také na technologické přestávky a technologické návaznosti na stavbě, které 
budou zapsány do stavebního deníku na stavbě.  

Jedná se o stavbu s různými funkcemi a provozy. V 1.NP historické budovy se bude nacházet 
společenská část s velkým sálem, malým sálem a barem/kavárnou. Ve 2.NP jsou navrženy tři 
obecní byty o dispozicích 1+kk, 2+kk a 4+kk. V novostavbě se budou nacházet kanceláře 
zaměstnanců obecního úřadu, denní místnost pro zaměstnance, hygienická zařízení, technická 
místnost a prostor pro technické služby.  

Renovovaný objekt má dvě nadzemní podlaží, které jsou vzájemně propojeny schodištěm 
v interiéru, ale i schodištěm z dřevěné konstrukce umístěným na vnější straně budovy. Objekt 

momentálně není využíván, ve vlastnictví obce Zlobice. Obec má v plánu jej zrekonstruovat a 
přeměnit na společenský dům obce s přístavbou obecního úřadu.  

 

Objekt je částečně podsklepen, byly zde uskladňovány sudy s pivem (uvažováno dle otvorů, které 
do sklepa vedou ze severní strany budovy). Sklepní prostor je ve velmi špatném stavu z důvodu 
vlhkosti. Zde je potřeba podlahy s tvarovkami IGLU, které budou vlhkosti odvětrávat. Do 
obvodových stěn zdiva budou zavedeny chemické injektáže.  

 

V 1.NP historického objektu se dříve podle dostupných informací nacházel hostinec. Stav fasády 
historické budovy je v relativně dobrém stavu, bude ovšem udělána fasáda nová v bílé barvě. U 

soklu v 1.NP známky poškození – trhliny a oprýskané teraco z důvodu vlhkosti. Tyto nedostatky 
budou ošetřeny chemickými injektážemi a zapraveny. Sokl již bude v bílé barvě jako zbytek 
budovy. Dřevěná podlaha je zde velmi poničená vlhkostí. Z tohoto důvodu budou všechny 
dřevěné podlahy v 1.NP odstraněny, dojde k hydroizolaci podsklepení a bude položena nová 
dřevěná podlaha. Cementová dlažba je v některých úsecích v téměř perfektním stavu, 
v některých úsecích je naopak velmi poškozená. Poškozené úseky budou nahrazeny replikami 

původní cementové dlažby. Okna jsou ve většině případů zachována v dobrém stavu, poškozená 
okna budou zaměněna za repliky oken původních. Nepůvodní příčky budou vybourány – vznikne 

tak alespoň trochu volnější prostor v interiéru. Omítky v interiéru jsou v dobrém stavu. Případná 
poškození budou opravena. 

 

Ve 2.NP byla původně umístěna domácnost majitele. Cementová dlažba je v některých úsecích 
v téměř perfektním stavu, v některých úsecích je naopak velmi poškozená. Tyto poškozené části 
budou opraveny replikami původní cementové dlažby. Okna jsou ve většině případů zachována 
v dobrém stavu, poškozená okna budou zaměněna za repliky oken původních. Na severní straně 
byla okna nevhodně vyměněna za plastová v hnědé barvě. Tyto prvky budou odstraněny a 
nahrazeny okny s hliníkovým rámem a se zkoseným nadpražím.  

 



 

 

Podkrovní část budovy byla využívána nejspíš pro uskladnění různých předmětů. Střecha je 
valbová s těžkou krytinou červené barvy. Konstrukce je ve stavu dobrém, ovšem potřebné bude 
vyměnit kontralatě a latě, přidat difuzní fólii. Bude provedeno také přeskládání krytiny střechy. 

 

A) Urbanistické řešení 

Nové objekty se snaží uzavřít nádvoří, zároveň ale úplně nepřerušit napojení na výletiště 
přiléhající k pozemku. Mezi stávajícím objektem a navrženou hasičskou zbrojnicí tak vzniká vstup 
do klidové části areálu. Parkovací stání ponechána před stávajícím objektem. V nádvoří parkovací 
stání pouze pro zaměstnance – tím pádem bude provoz zde minimální.  

 

B) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Cílem obnovy stávajícího objektu bylo částečné vrácení do původní podoby z jižní a západní 
strany. Naopak ze strany nádvoří jsou navržena ve 2.NP okna nová moderní, se zkosenými 
nadpražími. Omítka v exteriéru bude udělána nová, bílá.  

Nová budova navržena ve tvaru L s rovnou střechou. Stavba je to minimalistická s prosklenými 
plochami a fasádou v decentní bílé barvě.  

 

C) Celkové provozní řešení 

SO – 01 (společenský dům) 

Hlavní vstup do budovy situován na jižní straně budovy od hlavní komunikace. Bude možné se 
jím dostat k jednomu z bytů ve 2.NP, ale také do baru/kavárny a do kanceláří obecního úřadu. Do 

dalších dvou bytů ve 2.NP se bude možné dostat venkovním schodištěm. Vedlejší vstup do 
objektu také z jižní strany objektu, který bude možno využívat pouze v případě společenských 
akcí. Další vedlejší vstup do budovy je umístěn na severní straně objektu. Tento vstup bude 
sloužit pro návštěvníky baru/kavárny v denní době. Osoby s omezenou schopností pohybu se 
budou moct dostat do budovy pouze pomocí vstupu umístěného ze strany nádvoří, kde bude 
rampa. Těmto osobám nebude ale umožněn přístup do 2.NP. 

 

SO-02 (novostavba obecního úřadu s technickými službami) 

Budova má jeden hlavní vstup ze strany východní (nádvoří). Je možné se tudy dostat do kanceláří, 
ale také do původní budovy.  Objekt je navržen jako přístupný osobám s omezenou schopností 
pohybu. Další vchod do novostavby se nachází na nádvoří, jedná se o vchod do skladu na 
zahradní nářadí. 

 

D) Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Před historickým objektem navrženo parkoviště se zelení pro částečné zastínění. Na nádvoří 
vysázena zeleň. Zelený pás, nacházející se u kanceláří, pokryt trávou a dřevinami středního 
vzrůstu. Park/výletiště vyčištěno od život ohrožujících stromů, křoví apod. Zachovány stromy 
zdravé. V tomto úseku bude vysázen trávník.  

 

 



 

 

E) Bezbariérové užívání stavby 

Navržené řešení je vypracováno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
398/2009 Sb. p obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
Výjimkou je 2.NP stávajícího objektu s bytovými jednotkami. Chodníky budou opatřeny v místech 
vstupu na vozovku sníženým obrubníkem a budou vybaveny signálním pásem. Plochy chodníky 
budou mít max. příčný spád 2 %. Podélný spád chodníku nepřekročí spád 8,33 %.  

Stržena bude primárně přístavba malé obytné budovy přiléhající k objektu. V historické budově 
dochází k bouracím pracím hlavně v 2.NP, kde budou odstraněny dodatečně dělané příčky. 
V 1.NP bude odstraněna taktéž později dostavená příčka. Bude potřeba rozšíření okenního 
otvoru v 1.NP, aby mohlo dojít k výměně okenní výplně za jednu vhodnější.  

V historickém objektu dojde k výměně všech dřevěných podlah. Ty jsou navrženy tak, aby 
korespondovaly svou výškou s výškou původní podlahy z důvodu návaznosti na schodišťové 
stupně. Cementová dlažba očištěna a v místech poškození opravena.  

 

Výkopy pro novostavbu budou prováděny do nezámrzné hloubky. Základová spára nebude 
vystavena povětrnostním vlivům, a proto musí být betonování základů prováděno ihned po jejím 
obnažení a dočištění. V případě, že by byla vykopaná zemina vhodná, bude použita na 

vyrovnávací vrstvy. Nepotřebná zemina bude odvezena na předem určené místo. Všechny zemní 
práce a výkopy budou provedeny dle předpisů a norem z doby výstavby. Celkový rozsah zemních 
prací bude upřesněn po průzkumu základů a stanovení stavu základů.  

 

Vzhledem k tomu, že nebyl proveden podrobný průzkum, je nutné tvar a hloubku založení ověřit 
sondami a případně navrhnout nezbytná opatření pro zvýšení jejich únosnosti. Základy jsou 
pravděpodobně vytvořeny z kamenných pásů.  

Nové základy budou pásy z prostého betonu C16/20. Mezi základy novostavby a historické 
budovy bude dilatační spára 50 mm vyplněná XPS z důvodu zamezení nežádoucích účinků při 
působení zatížení jednotlivých celků stavby. 

 

Stávající nosné prvky tvoří zdivo z pálených plných cihel. Z původního obvodového pláště bude 
odstraněna omítka a obklady. Poté bude obvodový plášť ošetřen hloubkovou penetrací, 
nainstalována perlinka Vertex r 85 vložená do vápenocementové omítky. Na omítku bude 
nanesena hmota pro snížení savosti a zvýšení přilnavosti. Finální vrstvu bude tvořit minerální 
omítka a silikátový fasádní nátěr v barvě bílé.   

Svislé nosné konstrukce přístavby jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 30 T Profi. 

K zateplení obvodového zdiva bude sloužit systém EPS 150. Tloušťka izolace pak bude 50 mm 

z důvodu splnění ČSN 73 0540 o tepelné ochraně budov. Obvodové zdivo ve styku se zeminou 
navrženo z bednících tvarovek BTB 40/40/25.  



 

 

 

Stropní konstrukce v původní budově tvoří dřevěné trámy. Zde dojde k úpravě v rámci 
vybudování nového záklopu a skladby podlahy. Výška podlahy zachována původní z důvodu 
návaznosti na schodiště.  

Vodorovné konstrukce přístavby navrženy jako stropní desky z liaporbetonu s plným průřezem tl. 
150 mm. Desky jsou prostě uložené a vyztužené v jednom směru.  

 

Nenosné příčky z tvárnic Ytong dostavené v pozdějším období demontovány. Objekt se tak vrátí 
do původního stavu. Ve 2.NP budou nenosné příčky z pálených keramických tvárnic Porotherm 8 
a Porotherm 14 z důvodu členění prostoru bytů. Příčkové tvárnice usazeny na maltové lůžko a 
separační vrstvu. Napojení u stropu pomocí L profilů s přišroubovanými nebo nastřelenými 
hmoždinkami. Dále budou ve 2.NP nainstalovány skleněné dělené loftové příčky s černým 
hliníkovým rámem pro pocitové rozčlenění prostoru.  

Původní schodiště v interiéru bude zachováno. Teraco je potřeba očistit a zbrousit. Původní 
zábradlí odstraněno a nahrazeno nově navrženým. Dřevěné venkovní schodiště bude odstraněno 
a nahrazeno nově navrženým schodištěm z černého kovu.  

 

Rekonstrukce střechy proběhne pouze v rámci výměny latí a kontralatí, přeskládáním střešní 
krytiny a budou nainstalovány nové klempířské prvky. Nosná konstrukce krovu bude jinak 
zachována. Dojde k zateplení a hydroizolaci.  

Střecha nové zástavby navržena plochá neprovětrávaná, s klasickou skladbou a PVC folií se 

spádem k vnitřním dešťovým vpustím. Spádová vrstva ze spádových klínů EPS 100.  

 

Podlaha v 1.PP navržena jako provětrávaná pomocí plastových tvarovek IGLU. Povrchová úprava 
navržena jako broušený, leštěný a následně lakovaný beton. 

Podlahy v 1.NP a 2.NP budou z většiny odstraněny a vyměněny za nové třívrstvé dubové parkety 
se vzorem stromečku Barlinek v odstínu Cappucino. Cementová dlažba je v relativně dobrém 
stavu a bude zachována. V některých částech je však poškozená – v takovém případě bude 
cementová dlažba doplněna replikami dlažby původní. V hygienických zázemích budou podlahy 
v replik cementové dlažby.  

Nově navržená budova tvořena pohledovou vrstvou z broušeného, leštěného a lakovaného 
betonu. Hygienická zařízení, technická místnost a denní místnost budou mít podlahu taktéž 
betonovou.  

 

V 1.PP navržena podlaha z dutých provětrávaných tvarovek IGLU proti zemní vlhkosti. Ve zdech 
v kontaktu se zeminou bude provedena chemická injektáž a po obvodu podsklepené části 
provedena obvodová drenáž.  

Stávající zdivo objektu bude podřezáno nerezovými plechy, na které bude napojena hydroizolace 

z oxidovaných asfaltových pásů typu S se skelnou tkaninou. Na přesahy napojena stejná 



 

 

hydroizolační folie, která bude zajišťovat hydroizolaci svislých a vodorovných konstrukcí. 
Vzhledem k náročnosti je vyžadováno, aby s fólií pracovali výhradně proškolení pracovníci firmy 
DEK.  

V rámci střešní konstrukce bude na tepelnou izolaci položena difúzně otevřená hydroizolační 
folie.  

 

Vzhledem k tomu, že ke stavbě bylo přistupováno podobně jako k památkově chráněné budově, 
se vnější kontaktní zateplení nedoporučuje, i přes to, že původní stav objektu nesplňuje současné 
požadavky norem pro tepelnou ochranu budovy a úspory energií. Tepelná izolace podlahy 
podzemního podlaží řešena tepelnou izolací EPS DEKPERIMETER SD 1150 tl. 120 mm ve dvou 

vrstvách (2x60 mm). 

Nová přístavba obecního úřadu splňuje potřebné požadavky dle norem pro tepelnou ochranu 
budov ČSN 83 0540-2 a vyhlášky o technických požadavcích staveb 268/2009 Sb. Na zdivo 
z pálených keramických tvárnic Porotherm 30 T Profi bude nanesen penetrační nátěr, který 
sjednocuje vlastnosti povrchu a zlepšuje přídržnost lepící hmoty. Lepící hmota bude nanesena po 
obvodu izolační desky a na terče. Tepelně izolační desky tl. 150 mm kladeny odspodu stavby. Na 

zdivo z bednících tvarovek Prefa BTB 40/40/25 připevněny desky z pěnového polystyrenu 
s uzavřenou povrchovou strukturou tl. 100 mm pomocí lepící hmoty. Všechny tepelněizolační 
desky místěny horizontálně a na vazbu. Dodatečně kotveno vhodnými talířovými hmoždinkami 
s integrovanou tepelně izolační zátkou. Tepelná izolace podlahy bude provedena tepelně 
izolačními deskami z pěnového polystyrenu tl. 160 mm ve dvou vrstvách (2x80 mm). 

 

Kročejové izolace provedeny pomocí voštinového systému suchých podlah deskami. Posléze 
vyrovnávacím podsypem.  

 

Vnitřní povrchy historické budovy budou opatřeny dvouvrstvým nátěrem. V hygienických 
zařízeních bude velkoformátový světle šedý obklad. Obklady budou také v 2.NP ze kuchyňskými 
linkami bytů. 

V nové budově budou omítky vápenosádrové v tl. jádra 15 mm a štokovým povrchem 5 mm. V 
hygienických zařízeních, denní místnosti za kuchyňskou linkou a technické místnosti taktéž 

velkoformátové světle šedé dlaždice. 

 

Tepelněizolační prvky viz odstavec C.5.10 Tepelná izolace. 

Stávající omítky a fasádní systémy budou zcela sejmuty. Stávající vertikální konstrukce budou 
očištěny kartáčováním a zbaveny prachu. Dále budou natřeny penetračním nátěrem a bude 
instalována perlinka vložená ve vápenocementové omítce a nadále samotná minerální omítka se 
silikátovým fasádním nátěrem v barvě bílé. Soklový obklad z cementu smíchaného se směsí 
kamínků bude sejmut.   

Výše popsaná povrchová úprava bude stejná u novostavby. 

 



 

 

V historické budově nejsou instalovány žádné podhledy. Stropy jsou tvořeny dřevěnými trámy 
s dusaným násypem a záklopy. V místnostech vyžadující daný stupeň požární bezpečnosti budou 
trámy po celé své ploše opatřeny transparentním protipožárním nátěrem. 

 

Viz výpis prvků 

 

Venkovní klempířské prvky navrženy nové z pozinkovaného lakovaného plechu v barvě 
antracitové.  

 

A) Okna 

Okna ve stávající budově budou zachována. Poškozená okna budou nahrazena replikami. Na jižní 
straně v 1.NP budovy bude vyměněno jedno vzhledově nevyhovující okno za repliku okna 
nacházejícího se na stejném patře (viz výkresy). Okna na západní straně ve 2.NP jsou nově 
navržena ve stylu oken stávajících. Okenní výplně ze strany nádvoří v 2.NP budou moderní 
s antracitovými rámy a zešikmeným ostěním – zastíněna roletami z vnitřní strany.  

Na nové stavbě budou okna s antracitovým hliníkovým rámem osazena do tepelné izolace (z 
důvodu tepelných mostů). Jedná se o okna otevíravá i fixní.  

 

B) Dveře, vrata 

Dveře hlavního a vedlejších vstupů do stávající budovy budou zrekonstruovány. Interiérové dveře 
budou zachovány a velmi poškozené kusy budou opraveny, případně budou vyrobeny repliky. 
Prostory bytů v 2.NP rozděleny členěné loftovými příčkami s hliníkovým rámem černé barvy 
s dveřmi.  

Hlavní vstup do nově navrženého obecního úřadu budou tvořit skleněné dveře. Vstup do 
kanceláří budou opět tvořit členěné loftové příčky s hliníkovým rámem v černé barvě s dveřmi. 
Vstupy do hygienických zařízení budou tvořit dveře s hliníkovým černým rámem a výplní 
z mléčného skla. Samotné dveře na jednotlivé toalety budou dřevěné v bílé barvě stejně tak v do 

vstupu do technické místnosti a denní místnosti.  

Není předpokládáno, že by stavba ani její užívání mělo vliv na životní prostředí. Z domu nebudou 

vypouštěny žádné škodlivé látky do okolí. Splašková a dešťová voda svedena do jednotné 
kanalizace. Na dešťovou vodu bude vybudována retenční nádrž. Dále viz projektová 
dokumentace B.  



 

 

Objekt zpřístupněn z jižní strany. Před stávající budovou zřízeno parkoviště pro návštěvníky 
úřadu a pro obyvatele obecních bytů. Tři parkovací stání v nádvoří pro zaměstnance obecního 
úřadu. Na pozemku vybudovány prostory pro pěší z kočičích hlav.  

a) Ochrana proti pronikání radonu z podloží 

Upřesněno po provedení radonového průzkumu. Objekt by se však neměl nacházet na takovém 
území. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Opatření se nenavrhují z důvodu nepředpokládání těchto elementů. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou. 

Technické seizmicity se nepředpokládají, proto není třeba navrhovat ochranu. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Budova se nenachází v dopravně rušené obecní části.  

 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území.  

Stavební práce a postupy budou prováděny dle platných norem a předpisů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rezultát bakalářské práce je návrh obnovy společenského domu ve Zlobicích s přístavbou 
obecního úřadu obce. Hlavním cílem bylo zachovat co nejvíce původních hodnotných konstrukcí 
a odstranit konstrukce později přistavené. Stejně tak byla snaha zachovat výraz interiéru a 
exteriéru. Výraz objektu byl pojat moderně a respektuje členění fasády z minulosti. Komplexně se 
jedná o stavbu s různými provozy a funkcemi, zde bylo tedy důležité, aby byl objekt sympatický a 
poutavý pro návštěvníky objektu.  

Tato práce pro mne byla přínosná jak z hlediska obnovy památek/historických objektů, tak i 
z hlediska konstrukčně technického.  



 

 

NEUFERT, Ernst – Navrhování staveb, 2. české vydání (2000) 
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ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní část 

ČSN 73 1901-1 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení 

ČSN 74 4507  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní ustanovení 

ČSN 76 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

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

Vyhláška č. 268/2009 SB. o technických požadavcích na tavby 

 

 

 

 

 



 

 

VUT    Vysoké učení technické 

FAST    Fakulta stavební 

ČSN    česká technická norma 

Sb.    sbírka 

mn. m.     metr nad mořem 

Bpv    Balt po vyrovnání 

S-JTSK    systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

apod.    a podobně 

atd.    a tak dále 

cca    cirka  

č.    číslo 

TZB    technické zařízení budov 

KÚ    katastrální úřad 

XPS    extrudovaný polystyren 

EPS    expandovaný polystyren 

NP    nadzemní podlaží 

SV    světlá výška 

KV    konstrukční výška 

UT    úpravy terénu 

PT    původní terén 

PD    projektová dokumentace 

min.    minimálně 

max.     maximálně 

tl.    tloušťka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

� Složka B: Konstrukční studie 

� Složka C: Dokumentace pro provedení stavby 

� Složka D: Architektonický detail 
� Volné přílohy: Architektonická studie, model architektonického detailu, CD s dokumentací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


