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Abstrakt v českém jazyce

Diplomová práce řeší novostavbu podsklepeného polyfunkčního domu s plochou střechou ve městě 

Klatovy. Objekt má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Celý objekt je řešen bezbariérově, aby 

sloužil k pobytu a pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Vstupy do bytové části objektu a do prodejen jsou z východní strany. Vstup do vinárny je ze západní 
strany. V podzemním podlaží jsou hromadné garáže. V prvním nadzemním podlaží se nachází 
prodejní plochy, vinárna a technické zázemí celého objektu. Ve druhém nadzemním podlaží je pět 
bytů a jeden pro tělesně postižené. Ve třetím je šest bytů a ve čtvrtém čtyři byty.
Nosný konstrukční systém je kombinovaný. V podzemním podlaží a prvním nadzemním podlaží je 

železobetonový skelet. V dalších podlažích je příčný stěnový konstrukční systém, tvořený ze systému 

Porotherm. Objekt je založen na základových železobetonových roštech. Stropní konstrukce jsou 

tvořeny železobetonovými spojitými deskami. V objektu jsou dva výtahy a dvě železobetonová 

schodiště. Střecha nad celým objektem je jednoplášťová plochá s přitěžujícím kačírkem.

Parkování je řešeno v podzemní části objektu a na vlastním pozemku, je dimenzováno i pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace.

Abstrakt v anglickém jazyce

The thesis deals with new building of the basement multifunctional building with flat roof in town 
Klatovy. The building has four aboveground and one underground floor. The whole building offers 
barrier free access.

The entrance to the residental part of the building and the stores are on the east side. The entrance 
to the wine is situated on the west. There are collective garages on the first basement floor. On the 
first abovegroung floor are selling space, a wine and technical facilities of the building. On the second 
floor one flat for disabled people and five flats. Six flats are situated od third floor and four flats on 
fourth floor.

The combined construction is made from support system Porotherm and reinforced concrete. The 
building is based on grillage base from reinforced concrete. The structure of ceiling is made from 
reinforced concrete. Two elevators and two reinforced concrete monollithic staircases can be found 
in the building. The roof over the whole building is single-layer with aggravating gravel.

The parking is situated in the undergroung part and on the plot belonging to the building and is 
designed for physiccally disabled people.
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A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 
(fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 
projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 
adresa a základní charakteristika stavby a její účel

Projektová dokumentace řeší stavbu samostatně stojícího podsklepeného polyfunkčního
domu s plochou střechou. Je rozdělen na dva obytné celky a umístěn na rozhraní zástavby 
budov pro bydlení a vyšší občanské vybavenosti. V suterénu jsou umístěny hromadné garáže 
pro 16 automobilů skupiny O2 a jedno stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. V přízemí je navržena vinárna pro cca 20 hostů, dále pak dvě prodejní plochy se 
zázemím a hlavní vstup a zázemí pro obytnou část budovy. V druhém nadzemním podlaží je 
umístěn byt, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o 
uspořádání 2+KK a další byty o uspořádání 2x 1+KK, 2x 3+KK a 2+KK, byty jsou doplněny 
balkony. V třetím podlaží jsou byty o uspořádání 2x 1+KK, 2x 2+KK a 2x 3+KK, byty jsou také 
doplněny balkony. Čtvrté podlaží je ustupující, takže k bytům náleží prostorná terasa. A jedná 
se o byty 2x 2+KK a 2x 4+KK.

Hlavní vstup do obytné části budovy je orientován na východ, vstupy do prodejen jsou 
umístěny také na východ a vstup do vinárny je umístěn na západ. Přístup k objektu je zajištěn 
přiléhající ulicí Voříškova.

Stavebník: Luboš Janoušek
Domažlická 324
339 01 Klatovy

Obchodní firma: Rychlostav s. r. o.
Nádražní 127
339 01 Klatovy IČ: 12 34 56 78

Projektant: Jan Václ
Hrádek 209
342 01 Sušice Autorizace: 0001234 – IP00 pozemní stavby

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích

V katastru nemovitostí je pozemek 322/10 (katastrální území Klatovy – obec Klatovy 555771) 
veden jako plocha určená pro výstavbu. Výměra parcely je 4 623,87 m2 a nejsou k ní 
evidována žádná omezení. Mírně svažitá parcela je umístěn na rozhraní zástavby budov pro 
bydlení a vyšší občanské vybavenosti. Pozemek je v současnosti ve vlastnictví města Klatovy. 
Parcela neobsahuje žádná věcná břemena jiných stavebníků. Část parcely v současné době 
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slouží jako nezpevněné parkoviště pro blízký úřad. Výstavba na této parcele je podmíněna
zřízením 15 parkovacích míst pro příslušný úřad.

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Na parcele byl proveden geologický, hydrogeologický, radonový a archeologický průzkum. 
Přístup k parcele je zajištěn přiléhající ulicí Voříškova s oboustrannými chodníky, šířka ulice je 
7 metrů a šířka obou chodníků je 2 metry. Ulice je napojena na ulici Nádražní a Niederleho, 
obě tyto ulice jsou přes kruhový objezd napojeny na ulici Domažlická (silnice 1.třídy 22 
Domažlice – Klatovy – Strakonice)

Inženýrské sítě vedou pod ulicí Voříškova a chodníkem v dostatečné hloubce, tudíž napojení 
přípojek nebude problematické

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Stavba nespadá pod § 103, ani § 104 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon). Stavebnímu úřadu byla tedy předána dokumentace v 
odpovídajícím rozsahu. Protože stavba má obsahovat plynovou kotelnu, byl uvědoměn i 
hasičský záchranný sbor města Klatovy a byla mu předána ověřená kopie požární zprávy.
Stavba byla navržena v souladu se skupinou platných norem ČSN 7308 požární bezpečnosti 
staveb.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Veškeré úkony prováděné v průběhu navrhování stavby jsou v souladu s platnými normami 
ČSN, čímž je zajištěno dodržení obecných požadavků na výstavbu.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Zájmová parcela 322/10 je v územním plánu města Klatovy zavedena jako parcela pro stavby
bytové nebo občanské vybavenosti.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 
území

Při realizaci přípojek na inženýrské sítě bude omezen provoz v části místní komunikace pro 
vozidla. Výkopové a terénní práce se doporučuje provádět mimo zimní sezónu, protože v 
daném území je obvyklá relativně bohatá sněhová nadílka.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládaná doba výstavby je 2 roky, může se protáhnout na 3 roky. Počítá se se stavbou 
ve dvou základních fázích. 
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První fáze zahrnuje skrývku ornice a přípravu parcely pro stavební práce, výkopové práce, 
zhotovení hrubé stavby a zastřešení. To vše ideálně před zimním obdobím, aby stavba mohla 
řádně promrznout a prošla primárním sedáním. 

Druhá fáze je plánována od skončení zimy (vhodné podmínky pro stavbu min. +5 °C). 
Zahrnuje práce PSV a dokončovací práce.

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytoné v m2, a o 
počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Zastavěná plocha: 685,73 m2

Obestavěný prostor: 11 496 m3

Orintační hodnota stavby dle vyhlášky MF č. 640/2004 Sb.: 

11 496 m3 x 2,150 tis. Kč/m3 x koef. 1,15 = 28 423,500 tis. Kč.

Podlahová plocha: 3 042,88 m2

Počet bytů: 16

Komerční prostory: 2 prodejny a 1 vinárna

V Brně v lednu 2013

Vypracoval: Bc. Jan Václ
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B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně

Staveniště se nachází na rozhraní zástavby budov pro bydlení a vyšší občanské vybavenosti 
300m od hranice historického centra města Klatov. V katastru nemovitostí je pozemek 
322/10 (katastrální území Klatovy – obec Klatovy 555771) veden jako plocha určená pro 
výstavbu. Výměra parcely je 4 623,87 m2 a nejsou k ní evidována žádná omezení. Parcela je
nepatrně svažitá od západu k východu. Převýšení na parcele činí cca 1,1 m. Parcela není nijak 
zarostlá dřevinami a nenachází se zde ani žádné starší objekty. Část plochy parcely je
využívána jako nezpevněná parkovací plocha pro blízký úřad, zbytek je zarostlý travou.
Vrstva ornice má tloušťku cca 20 cm.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Navržená stavba samostatně stojícího polyfunkčního domu a přilehlého parkoviště zapadá 
svým vzhledem do stávající zástavby. Vytvoří spojení obytných domů a občanské 
vybavenosti.

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Projekt řeší stavbu samostatně stojícího podsklepeného polyfunkčního domu s plochou 
střechou.

Základy jsou navrženy jako železobetonové rošty z betonu C20/25, do nezámrzné hloubky.
Podkladní beton pro základy tvoří prostý beton C20/25. Zemnění hromosvodů bude 
provedeno dříve, než betonáž základů.

Svislé konstrukce v suterénu a v 1NP jsou tvořeny železobetonovým rámovým skeletem 
(beton C35/45) další nadzemní podlaží jsou tvořeny ze systému Porotherm. Obvodové a 
vnitřní nosné stěny jsou z tvarovek 30 AKU P+D P15 se zlepšenými akustickými vlastnostmi. 
Nenosné konstrukce v suterénu a 1NP jsou uvažovány také ze systému Porotherm z tvarovek 
11,5 P+D. Akustická dvojitá příčka je tvořena z tvarovek 11,5 AKU a uvnitř je umístěna 
minerální akustická izolace tl.100mm. Stěny jsou vyzděny na maltu Maxit MUR 5 s pevností v 
tlaku 5MPa. Příčky v jednotlivých bytech jsou navrženy jako sádrokartonové systémové 
příčky Knauf W112 – dvojité opláštění o celkové tl.100mm.

Vodorovné konstrukce tvoří nosné překlady Porotherm. Stropní konstrukci v suterénu a 
v 1NP tvoří železobetonový rámový skelet s deskou a v dalších podlažích ji tvoří 
železobetonová spojitá deska. Balkonové konzolové desky jsou také železobetonové a pro 
přerušení tepelného mostu jsou použity ISO nosníky SHOCK isokorb KXT120-CV50-v10-h200. 
Tloušťka železobetonové stropní i balkonové desky je 200mm ve všech podlažích.
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Komín se nachází v plynové kotelně v 1NP pro odvod spalin z plynového kotle. Je navržen z 
komínového systému Schiedel, tvarovky Schiedel UNI plus 35 (průměr kouřovodu 350mm).
Komín je založen na stropě nad 1S – proto je nutné strop v těchto místech dovyztužit. Výlez 
na střechu pro čištění komínu je zajištěn pomocí ocelového žebříku z hlavní podesty 
schodiště v 4NP. K bezpečnému pohybu po střeše slouží střešní zabezpečovací systém, 
obsluha musí mít sebou vždy bezpečnostní postroj a lano pro navázání k zabezpečujícím 
prvkům.

Schodiště prochází celou výškou objektu. Je navrženo jako železobetonové deskové (stupně 
se betonují zároveň s deskou). Staticky je prostě uložená jednou zalomená deska. Povrchová 
úprava na schodišti bude keramická dlažba.

Střecha je jednoplášťová nepochozí. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop 4NP. Spád je 
zajištěn spádovým lehčeným betonem Poriment PS500 ve vrstvě 30-260mm, spádový beton 
je nutný dilatovat – maximální vzdálenost dilatací je 6m, do dilatačních spár je vložen 
mirelon tl.30mm. Zateplení je provedeno minerální vlnou Isover T tl.240mm. Hydroizolační 
souvrství je navrženo z asfaltových pásů. Spodní pás je Dehtochema skloelast a vrchní pás je 
Dehtochema polyelast extra design, musí mít test FLL (proti prorůstání kořínků). Celé střešní 
souvrství je přitížené praným kačírkem fr.16/32 v tl.100mm. Po celém obvodu při atice a 
hlavně v rozích musí být ještě střecha doplněna o betonové dlaždice.

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup k parcele je zajištěn přiléhající ulicí Voříškova s oboustrannými chodníky, šířka ulice je 
7 metrů a šířka obou chodníků je 2 metry. Ulice je napojena na ulici Nádražní a Niederleho, 
obě tyto ulice jsou přes kruhový objezd napojeny na ulici Domažlická (silnice 1.třídy 22 
Domažlice – Klatovy – Strakonice). Inženýrské sítě vedou pod místní komunikací a 
chodníkem, tudíž napojení přípojek nebude problematické.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Napojení na infrastrukturu viz odstavec d).
Doprava v klidu je vyřešena hromadnými garážemi v suterénu objektu a parkovacími stáními
na zpevněném přilehlém parkovišti na pozemku. V podzemním parkovišti i na povrchovém 
jsou stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba nezasahuje do žádného chráněného území, ani nijak jinak nenarušuje chráněné 
ekosystémy.
Stavba nevytváří žádné ekologické hrozby. Skladování a likvidace veškerého vzniklého 
odpadu bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Bude provedena 
skrývka ornice do hloubky 200mm, která se uloží na pozemku a po skončení zemních prací se 
použije na čisté terénní úpravy. Vykopaná zemina, která se dále nepoužije, bude odvezena
na deponie AZS 98, s.r.o. – Zavlekov.
Dle vyhlášky 546/2002 Sb. je pozemek zařazen do BPEJ – 52911.(Bonitovaná půdně 
ekologická jednotka)
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g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Navrhovaná stavba je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. a je celá určená jako 
bezbariérová. V objektu je jeden byt přímo určený pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Jsou použity výtahy pro převoz osoby na vozíku. Vchody do obytné části i 
všechny vchody do komerčních prostor jsou řešeny bezbariérově.

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace

Na parcele byl proveden geologický, hydrogeologický a archeologický průzkum. Viz. výstupní 
zprávy příslušných orgánů. Radonový průzkum stanovil nízký radonový index pozemku, 
výsledky radonového průzkumu byly začleněny do návrhu polyfunkčního domu.

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Podklady pro vytýčení jsou z fondu katastrálního úřadu a geodetické kanceláře. Pro 
polohopis je užit souřadnicový systém S-JTSK. Pro výškopis systém Bpv.

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba je členěna na hlavní stavební objekt, přípojky inženýrských sítí a terénní úpravy.
S01: - stavební objekt
S02: - přípojka kanalizace
S03: - přípojka vodovodu
S04: - přípojka elektrického vedení
S05: - přípojka plynovodu
S06:- přípojka telefonu
S07:- dokončující terénní úpravy

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke 
zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, 
aby nedocházelo ke znečišťování komunikaci.
Výstavba bude prováděna mimo hodiny nočního klidu.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 
výstavby a užívání nemělo za následek
a) zřícení stavby nebo její části
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Objekt je zařazen do jednoduchých staveb. Je třeba se řídit pokyny výrobců veškerého 
stavebního materiálu. Je nutné dodržet konstrukční zásady systémů s využitím statických 
tabulek těchto systémů.

Ke všem železobetonovým konstrukcím je nutné doložit statický výpočet a výkresy výztuže!

3. Požární bezpečnost

Řešeno samostatným projektem.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Likvidace odpadních, dešťových i splaškových vod bude zajištěna odvodem do kanalizace. 
Stavba má v potřebných místech navrženou dostatečnou hydroizolaci, aby nebylo ohroženo 
zdraví obyvatel vlivem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Jako ochrana proti radonu je 
navržena protiradonová izolace plnící současně funkci hydroizolační. Obytné místnosti jsou 
dostatečně prosluněné denním světlem, přímo větrané okny a vytápěné (regulace 
termostatickými ventily).

5. Bezpečnost při užívání

Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Konstrukce zábradlí na schodišti musí 
mít výšku minimálně 1m. Svislé mezery nebudou širší než 120mm, vodorovné mezery max. 
180mm, mezera mezi vodorovnou pochůznou plochou a výplní zábradlí bez zarážky nebude 
širší než 120mm. Půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem 
pochůzné plochy nebude širší než 50mm.

6. Ochrana proti hluku
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovali požadavky ČSN 730532 Akustika –
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků –
Požadavky. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 
minerální vlnou pro tlumení zvukového vlnění.
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7. Úspora energie a ochrana tepla

Budova je navržena tak, aby byla tepelně úsporná a splňovala skupinu norem ČSN 730540 
Tepelná ochrana budov. Tepelné mosty jsou eliminovány a je použit vhodný tepelně-izolační 
materiál. Energetická potřeba stavby je řešena v projektové části TZB. Podle energetického 
štítku obálky budova vychází do třídy B – úsporná. Podle průkazu energetické náročnosti 
budova spadá do třídy B – úsporná.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace

Stavba je navržena pro pobyt lidí i s omezenou schopností pohybu a orientace. Minimální
šířky komunikací jsou nejméně 1200mm pro ojedinělý provoz osob na vozíku. Výškové
rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20mm. Nášlapné vrstvy májí součinitel smykového
tření větší než 0,5. Pro pohyb osob s omezenými schopnostmi pohybu a orientace mezi 
patry, je navržen výtah. V budově je navržen jeden speciální byt určený pro dvě osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují speciální protiradonová 
opatření, je navrženo provedení všech kontaktních konstrukcí v 2. kategorii těsnosti, tzn. 
podlahová konstrukce s vodotěsně provedenými spoji a prostupy.
V hydrogeologickém průzkumu nebyla zjištěna zvýšená agresivita spodní vody.
Stavba se nenachází v seismické ani poddolované oblasti.
Parcela není omezena žádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy.

10. Ochrana obyvatelstva

V objektu není uvažováno zřízení úkrytů civilní obrany.

11. Inženýrské stavby

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod

Likvidace odpadních, dešťových i splaškových vod bude zajištěna odvodem do jednotné 
kanalizace. V rámci objektu bude použito potrubí z polypropylenu HT a v obytných 
místnostech bude použito potrubí z polypropylenu Master3 se zlepšenými akustickými 
vlastnostmi. Mimo objekt se zřídí kanalizační přípojka z PVC KG. Průměry potrubí budou 
upřesněny podle projektu TZB. Revizní šachta DN1000 bude umístěna na hranici vlastního 
pozemku. Šachta je zhotovena z polypropylenu s poklopem Begu třídy A15 – pochozí.



7

b) zásobování vodou

Stavba bude napojena na vodovodní řad. Vnitřní i vnější vodovodní potrubí se provede 
polyetylénovými trubkami, které se svaří. Průměry potrubí budou upřesněny podle projektu 
TZB. Vodoměrná šachta DN1000 bude umístěna na hranici vlastního pozemku. Šachta je 
zhotovena z polypropylenu s poklopem Begu třídy A15 – pochozí.

c) zásobování energiemi

Stavba bude napojena na elektrický proud, napojení řeší samostatná část projektu na 
elektroinstalace. Musí se však zajistit dostatečná izolace. Elektrický rozvaděč je umístěn na 
hranici vlastního pozemku ve zděném sloupku.
Stavba bude napojena na nízkotlaký plynovod, napojení řeší samostatná část projektu. 
Vnitřní rozvody jsou navrženy z ocelových svařovaných trubek a přípojka je z polyetylenu. 
Hlavní plynoměr je umístěn na hranici vlastního pozemku ve zděném sloupku. Jednotlivé 
bytové plynoměry jsou umístěny ve veřejně přístupných místech (chodby).

d) řešení dopravy

Přístup k parcele je zajištěn přiléhající ulicí Voříškova s oboustrannými chodníky, šířka ulice je 
7 metrů a šířka obou chodníků je 2 metry. Ulice je napojena na ulici Nádražní a Niederleho, 
obě tyto ulice jsou přes kruhový objezd napojeny na ulici Domažlická (silnice 1.třídy 22 
Domažlice – Klatovy – Strakonice). Během stavby bude třeba čistit kola dopravních 
prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací.

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav

Nezastavěná část parcely bude srovnána mechanizací a oseta travním porostem. Dle 
projektu budou vysázeny stromy a keře. Vy spádovaný terén bude zpevněn a také zatravněn.

f) elektronické komunikace

Uvnitř objektu budou do určených místností podle projektu elektroinstalací rozvedeny 
přípojky televizní antény, satelitu, internetu a telefonu. Na hranici pozemku ve zděném 
sloupku je umístěn rozvaděč pro veškeré elektronické komunikace.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Na stavbě se žádná technologická zařízení nevyskytují.

V Brně v lednu 2013

Vypracoval: Bc. Jan Václ
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1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1.  Technická zpráva

a) účel objektu

Projektová dokumentace řeší výstavbu polyfunkčního domu s plochou střechou na pozemku 
322/10 (katastrální území Klatovy – obec Klatovy 555771) veden jako plocha určená pro 
výstavbu.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace,

Na pozemku bude umístěno parkoviště pro návštěvníky a pracovníky obchodů i vinárny a 
pro obyvatele bytové části domu. Také je zde umístěno parkoviště pro blízký úřad. 
Parkoviště je dimenzováno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
Zpevněné příchozí a příjezdové plochy jsou tvořeny betonovou dlažbou Best Karo a 
parkovací plochy jsou tvořeny betonovou dlažbou Best Beaton, dlažby jsou uložené na 
štěrkovém loži. Ostatní plochy jsou zatravněné, svahovaný terén je zpevněn a také 
zatravněn. Stromy a keře budou vysazeny dle projektu.

Projekt řeší stavbu podsklepeného polyfunkčního domu s plochou střechou.
Půdorys objektu je tvořen dvěma navzájem sloučenými obdélníky. Budova je rozdělena na 
dva oddělené obytné bloky. Celý objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou.
Hlavní vstup do bytové části je orientovaný na východní stranu. Vstupy do prodejen jsou 
také na východní straně a vstup do vinárny je orientovaný na západ.
V suterénu jsou navrženy hromadné garáže pro 16 automobilů skupiny O2 a jedno stání pro 
osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

V přízemí se nachází dvě prodejní plochy se zázemím (kancelář, hygienické zařízení, šatna, 
sklad) vinárna pro 20 hostů se zázemím (hygienické zařízení pro hosty i zaměstnance, sklad, 
kancelář a kuchyňka) dále pak hlavní vstup do bytové části objektu a zázemí celého domu a 
bytů (kočárkárna, sušárna, sklepní koje, kotelna).

V druhém nadzemním podlaží je umístěn byt, který je určen pro 2 osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace o uspořádání 2+KK a další byty o uspořádání 2x 1+KK, 2x 
3+KK a 2+KK, byty jsou doplněny balkony. V třetím podlaží jsou byty o uspořádání 2x 1+KK, 
2x 2+KK a 2x 3+KK, byty jsou také doplněny balkony. Čtvrté podlaží je ustupující, takže 
k bytům náleží prostorná terasa orientovaná východním směrem s výhledem na historické 
centrum města. A jedná se o byty 2x 2+KK a 2x 4+KK.
Celý objekt a okolí je navrženo jako bezbariérové.
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c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění,

Užitná plocha:                   3 042,88 m2

Zastavěná plocha:           685,73 m2

Obestavěný prostor:              11 496 m3

Orientace: Hlavní vstup do bytové části je orientovaný na východní stranu. Vstupy do 
prodejen jsou také na východní straně a vstup do vinárny je orientovaný na západ.
Osvětlení: Je zajištěno dostatečnou plochou prosvětlovacích otvorů.
Oslunění:  V bezprostřední blízkosti objektu se nenacházejí žádné vysoké stavby či stromy, 

které by bránily slunečním paprskům v oslunění.

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost,

Projekt řeší stavbu podsklepeného polyfunkčního domu s plochou střechou.

d1.Zemní práce:
Objekt se vytyčí tzv. lavičkami. Na lavičky se zřetelně označí výšková úroveň, od které se 
postupuje v průběhu výkopových prací. 
Nejprve bude odstraněna ornice do hloubky cca 200mm, která se uloží na pozemku a po 
skončení zemních prací se použije na čisté terénní úpravy.
Výkopové práce budou prováděny pomocí rypadla. Drobné výkopové práce a dočištění bude 
prováděno ručně. Výkopek bude odvezen na deponie AZS 98, s.r.o. – Zavlekov.
Před započetím betonáže základů se musí posoudit základová spára z hlediska únosnosti a 
proveditelnosti a také se musí provézt zakotvení hromosvodů. Když nebude základová spára 
odpovídat, je nutné přehodnotit způsob založení. Hlavní výkopová jáma bude svahována, 
Zásypy stavební jámy je nutné zhutnit vibrační deskou nebo pěchem po vrstvách 200mm na 
únosnost 0,2MPa.

d2. Základy :
Stavba bude založena na základových roštech ze železobetonu třídy pevnosti C20/25 
odolnosti vůči prostředí třídy XC2.
Pod základové pasy a desky výtahových šachet se zhotoví podkladní beton C20/25 
v tl.100mm, v okolí výtahové šachty a vrat je tl.400mm.
Základové pasy obvodových suterénních stěn jsou navrženy 1m široké a 0,5m vysoké (bez
základové desky). Základové pasy uvnitř objektu jsou 1,4m široké. Výtahová šachta je 
založena na železobetonové desce tl.250mm umístěné 700mm pod úrovní základové spáry.
Výtahová šachta je vytvořena z vodostavebního betonu a je oddilatována od všech 
konstrukcí polyetylenovým páskem Mirelon tl.50mm, ukončení dilatace u podlahy je vždy 
zajištěno dilatačním profilem Schluter Dilex-BTO-A10.
Podkladní betonová deska o tl.150mm bude betonována přímo na zeminu a bude vyztužena 
dvěmi vrstvami „kari“ sítě o rozměrech ok 100x100mm. V okolí plánovaných vrat bude 
základ zateplen extrudovaným polystyrenem Isover Synthos XPS 30L tl.100mm.
Po technologické přestávce bude na podkladní beton provedeno v pásech pod budoucími 
stěnami hydroizolační souvrství. Prostor pod budoucími železobetonovými sloupy se opatří 
hydroizolačním nátěrem Den Braven – tekutá lepenka (09.S-T8) k nátěru se před zhotovením
podlahy přitaví asfaltový pás.
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d3. Svislé konstrukce :
Svislé nosné konstrukce budou tvořeny v suterénu železobetonovými sloupy (C35/45) a jako 
výplňoví zdivo bude BS-Klatovy TN30 P5. V přízemí je nosná konstrukce tvořena také 
železobetonovými sloupy (C35/45) ale výplňové zdivo je Porotherm 30 AKU P+D P15. 
Výplňové zdivo bude vždy od stropní konstrukce odděleno minerální vlnou tl.30mm 
z důvodu objemových změn. V dalších nadzemních podlažích je nosná část tvořena 
tvarovkami Porotherm 30 AKU P+D P15.

Nenosné svislé konstrukce jsou v suterénu a přízemí tvořeny tvarovkami Porotherm 11,5
P+D, dlouhé a vysoké příčky budou vyztuženy železobetonovým žebrem. Akustická dvojitá 
příčka je tvořena z tvarovek 11,5 AKU a uvnitř je umístěna minerální akustická izolace 
tl.100mm. Všechny zděné konstrukce jsou zděny na maltu Maxit MUR 5 s pevností v tlaku 
5MPa. Příčky v jednotlivých bytech jsou navrženy jako sádrokartonové systémové příčky 
Knauf W112 – dvojité opláštění o celkové tl.100mm vyplněny minerální izolací Isover UNI.

d4.Komín :
Komín se nachází v plynové kotelně v 1NP pro odvod spalin z plynového kotle. Je navržen z 
komínového systému Schiedel, tvarovky Schiedel UNI plus 35 (průměr kouřovodu 350mm). 
Je nutné dodržet technologický postup ztužování komínu. Komín je založen na 
železobetonovém stropě nad 1S – proto je nutné strop v těchto místech dovyztužit.

d5.Vodorovné konstrukce :
Vodorovné nosné konstrukce tvoří nosné překlady Porotherm. Stropní konstrukci v suterénu 
a v 1NP tvoří železobetonový rámový skelet s deskou a v dalších podlažích ji tvoří 
železobetonová spojitá deska. Balkonové konzolové desky jsou také železobetonové a pro 
přerušení tepelného mostu jsou použity ISO nosníky SHOCK isokorb KXT120-CV50-v10-h200. 
Tloušťka železobetonové stropní i balkonové desky je 200mm ve všech podlažích.

d6.Schodiště  :
Schodiště prochází celou výškou objektu. Je navrženo jako železobetonové deskové (stupně 
se betonují zároveň s deskou). Staticky je prostě uložená jednou zalomená deska. Povrchová 
úprava na schodišti bude keramická dlažba. Schodiště je od výtahové šachty od dilatováno 
polyetylenovým páskem Mirelon tl.50mm, ukončení dilatace u podlahy je vždy zajištěno 
dilatačním profilem Schluter Dilex-BTO-A10.

d7.Výtah :
Spodní část výtahové šachty je vytvořena z vodostavebního betonu, zbytek je z železobetonu 
(C35/45). Celá šachta je oddilatována od všech konstrukcí polyetylenovým páskem Mirelon 
tl.50mm, ukončení dilatace u podlahy je vždy zajištěno dilatačním profilem Schluter Dilex-
BTO-A10. Šachta je ukončena 50mm pod posledním stropem nad 4NP. Vnitřní i vnější líc 
stěny je omítnut. Dno výtahové šachty je vyspádováno do sběrné jímky, a v horní části je 
šachta odvětrána. Šachta je svými rozměry a uspořádáním připravena pro osazení výtahu 
Votolift-IV od společnosti Voto Plzeň.

d8. Zastřešení:
Střecha je jednoplášťová nepochozí. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop 4NP. Spád je 
zajištěn spádovým lehčeným betonem Poriment PS500 ve vrstvě 30-260mm, spádový beton 
je nutný dilatovat – maximální vzdálenost dilatací je 6m, do dilatačních spár je vložen 
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polyetylenový pásek Mirelon tl.30mm. Zateplení je provedeno minerální vlnou Isover T 
tl.240mm. Hydroizolační souvrství je navrženo z asfaltových pásů. Spodní pás je Dehtochema 
skloelast a vrchní pás je Dehtochema polyelast extra design, musí mít test FLL (proti 
prorůstání kořínků). Celé střešní souvrství je přitížené praným kačírkem fr.16/32 v tl.100mm. 
Po celém obvodu při atice a hlavně v rozích musí být ještě střecha doplněna o betonové 
dlaždice.

d9.Podlahy  :
Podlahy budou provedeny jako těžké plovoucí. Roznášecí vrstvu tvoří v suterénu betonová 
mazanina a v ostatních patrech anhydrit. Tepelně-izolační vrstvu tvoří expandovaný 
polystyren (EPS). Od svislých konstrukcí budou konstrukce podlah dilatovány 
polyetylenovým páskem Mirelon tl.10mm. Ve všech hygienických prostorách kde je riziko 
zvýšené vlhkosti a tekoucí vody po podlaze je nutné opatřit podlahovou konstrukci před 
pokládkou dlažby hydroizolačním nátěrem Den Braven – koupelna (06.93a). U hlavních 
vstupů do objektu i do komerčních částí jsou umístěny čistící zóny. V exteriéru je umístěna 
vnější rohož z gumových vlnovek 1750x1000mm Gapa-Openwell zapuštěná v chodníku 
hloubka 30mm v hliníkovém rámu. V interiéru je umístěna textilní vnitřní rohož 
z polypropylenu 1750x1500mm Gapa-Shatwell zapuštěná v podlaze hloubka 20mm 
v hliníkovém rámu.

d10. Výplně otvorů :
Výplně otvorů (okna i dveře) budou provedeny z plastového profilu Inoutic Eforte tl.84mm 
s oboustranným dekorem Basaltgrau glatt, dle vzorníku RAL 7012, zasklené izolačním 
trojsklem. Vrata do garáže jsou sekční z plechových profilů vyplněných polyuretanovou 
izolací. Interiérové dveře jsou dřevěné do dřevěných obložkových a ocelových zárubní od 
firmy Solodoor. Všechny dveře v bytě určeném pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace budou opatřeny vodorovnými madly ve výšce 800mm nad podlahou a v celé šířce 
dveří. Dále tyto madla budou na všech dveřích v chráněné únikové cestě příslušející 
k danému bytu. Podrobnější popis je uveden ve výpisu výplní otvorů, dveře D a okna C.

d11. Úpravy povrchů : 
Omítky v interiéru jsou voleny dvouvrstvé štukové - silikonová omítková hmota Stomix SD. 
Celková tloušťka vnitřní omítky je 15mm. V suterénu je celý strop i průvlaky zateplen 
nalepením minerální vlny Isover Uni tl.50mm a izolace je na obvodové stěny a sloupy 
vytažena směrem dolů 550mm pod úroveň stropu. Omítka na izolaci je dvouvrstvá štuková –
silikonová omítková hmota Stomix SD vyztužena skelnou mřížkou. Celý objekt je z vnějšího 
líce zateplen systémem ETICS pěnovým šedým polystyrenem Isover EPS GreyWall tl.160mm. 
Vnější omítka na izolaci je vyztužena skelnou mřížkou a je dvouvrstvá Betadekor SF od firmy 
Stomix tl.10mm, provedena ve dvou odstínech (bílý a zelený odstín). V soklové části a 
suterénu je objekt zateplen extrudovaným polystyrenem Synthos XPS 30L tl.100mm a 
omítka v soklové části je dvouvrstvá – akrylátová omítková hmota Stomix Alfadekor F
tl.10mm v šedém odstínu.
Obklady a dlažby jsou voleny s ohledem na umístění (exteriér – mrazuvzdorné). V exteriéru 
na přístupových chodnících je navržena betonová dlažba Best Karo tl.60mm na štěrkovém 
podloží. U zadního vstupu do bytové části je navržena keramická mrazuvzdorná dlažba Rako 
tl.10mm vyspárována mrazuvzdorným tmelem. Na balkonech je navržena mrazuvzdorná 
protiskluzná dlažba Rako tl.10mm umístěná ve spádu vyspárována mrazuvzdorným tmelem. 
Na terase je navržena betonová dlažba Best Platen tl.40mm položena na plastových terčích. 
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V interiéru je keramická dlažba Rako tl.10mm. Obklady jsou Rako tl.7mm. Barevnost a 
rozměry dle přání stavebníka. Obklady se provádí až na hotovou a řádně vyzrálou omítku.

d12. Klempířské prvky :
Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu Ruukki v šedém 
odstínu. Toto se týká atiky a venkovních parapetů. Okapové lišty, střešní žlaby a svody jsou 
hliníkové v šedém odstínu. Podrobnější popis je uveden ve výpisu prvků pod označením K.

d13. Zámečnické prvky :
Budou provedeny z ocelových profilů s povrchovou úpravou dle investora. Podrobnější popis 
je uveden ve výpisu prvků pod označením Z.

d14. Truhlářské prvky :
Budou provedeny z masivního dřeva s povrchovou úpravou dle investora. Podrobnější popis 
je uveden ve výpisu prvků pod označením T.

d15. Speciální prvky :
Podrobnější popis je uveden ve výpisu prvků pod označením SP.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

Stavební konstrukce jsou navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadavky řady norem 
ČSN 73 0540.
Podrobné posouzení konstrukcí a objektu jako celku je řešeno v tepelně technické části 
projektové dokumentace.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu,

Stavba bude založena na základových roštech ze železobetonu. Na základě 
hydrogeologického průzkumu jde o základové poměry odpovídající 1. geotechnické
kategorii. Na tyto podmínky je proveden návrh základů.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do veřejné 
kanalizace. Odpadní vody s možným znečištěním oleji apod. budou likvidovány podle zákona 
č. 185/2001Sb. 
Obytné místnosti jsou navrženy tak, aby byly v denních hodinách dostatečně prosvětleny, 
přímo větrány. Vytápění je navrženo ústředním plynovým kotlem, v místnostech jsou otopné 
panely s termostatickými regulačními ventily. 

h) dopravní řešení,

Příjezdové komunikace na pozemku jsou řešeny betonovou dlažbou Karo uloženou na 
štěrkovém podloží. Komunikace přímo navazuje na přiléhající asfaltovou ulici Voříškova 
s oboustrannými chodníky, šířka ulice je 7 metrů a šířka obou chodníků je 2 metry. Ulice je 
napojena na ulici Nádražní a Niederleho, obě tyto ulice jsou přes kruhový objezd napojeny 
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na ulici Domažlická (silnice 1.třídy 22 Domažlice – Klatovy – Strakonice). Na pozemku je 
umístěno parkoviště pro zákazníky i zaměstnance obchodů a vinárny a také pro obyvatele 
bytové části domu. Parkoviště je dimenzováno i pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. V podzemním podlaží je umístěno 16 parkovacích míst a jedno stání pro osoby se 
sníženou schopností pochybu a orientace.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

Stavba je chráněna živičnou hydroizolací tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo výskytem 
vlhkosti ve stavebních konstrukcích a zvýšenou koncentrací radonu. Důležité je pravidelné
větrání obytných místností.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Stavba je navržena v souladu s platnými zákony a vyhláškami, především: zákon č.183/2006 
Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhláška č.499/2009 Sb. o dokumentaci staveb, 
vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných požadavcích na stavby, vyhláška č.269/2009 Sb. o 
obecných požadavcích na využívání území.

1.1.2.     Výkresová část
Polyfunkční dům:

a) Studie
Situace
Půdorys 1S
Půdorys 1NP
Půdorys 2NP
Půdorys 3NP
Půdorys 4NP
Řez A-A
Střecha
Vizualizace

b) Prováděcí projekt
Situace M=1:200
Základy M=1:50
Půdorys 1S M=1:50
Půdorys 1NP M=1:50
Půdorys 2NP M=1:50
Půdorys 3NP M=1:50
Půdorys 4NP M=1:50
Výkres tvaru nad 1NP M=1:50
Výkres tvaru nad 2NP M=1:50
Střecha M=1:50
Řez A – A M=1:50
Řez B – B M=1:50
Řez C – C M=1:50 
Pohledy od J a V M=1:50
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Pohledy od S a Z M=1:50
Detail 1 M=1:10
Detail 2 M=1:10
Detail 3 M=1:10
Detail 4 M=1:10
Detail 5 M=1:10
Detail 6 M=1:10
Detail 7 M=1:10

1.2. Stavebně konstrukční část

1.2.1.     Technická zpráva

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

Polyfunkční dům je navržen jako samostatně stojící objekt nepravidelného půdorysu. 
Budova je podsklepená a zastřešena jednoplášťovou plochou střechou.
Výška atiky je +14,000m (vztaženo k relativní výšce 0,000). Hlavní vstup do obytné části 
budovy je orientován na východ, vstupy do prodejen jsou umístěny také na východ a vstup 
do vinárny je umístěn na západ. Přístup k objektu je zajištěn přiléhající ulicí Voříškova. Výška 
„hlavy“ komínového tělesa je +15,000m.
Nosná konstrukce suterénu a přízemí je železobetonový rámový skelet. Výplňové zdivo 
v suterénu je BS-Klatovy TN30 a v přízemí Porotherm 30 AKU P+D. V dalších podlažích je 
nosný systém zděný z tvarovek Porotherm 30 AKU P+D.
Stropní konstrukce je navržena jako železobetonové spojité desky tl.200mm.
Architektonické řešení všech objektů vychází z požadavků a představ stavebníka. 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

Budou použity pouze certifikované materiály a systémy. Dodavatel předá investorovi, 
popřípadě technickému dozoru, certifikáty od jednotlivých výrobků a systémů.

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

Hodnoty zatížení:
Zatížení užitné qk1  = 1,50 kN.m-2 – byty

qk2  = 2,00 kN.m-2 – ostatní  
sníh qs  = 1,00 kN.m-2

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 
postupů,

Pro provedení stavby není třeba žádných zvláštních technologických postupů.
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e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby

Je třeba dbát na správné provádění zemních prací, zejména výkopu hlavní stavební jámy a 
její svahování.

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

Podobné práce se zde nevyskytují.

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před zakrytím nosných konstrukcí a jejich prvků je třeba přizvat stavební dozor a provézt 
řádný zápis do stavebního deníku.

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

- katastrální mapa
- Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon 185/2001 Sb. o odpadech
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.
- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov
- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí
- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Společné ustanovení

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

1.2.2. Výkresová část
Viz seznam dokumentace 1.1.2.

1.2.3.     Statické posouzení
Stavba je navržena tak, aby nedošlo k její deformaci při výstavbě ani v průběhu jejího 
užívání. Z hlediska statického je konstrukce navržena tak, aby byla schopna přenést zatížení 
vlastní váhy + nahodilé zatížení. 
Pozn.: Statické posouzení stavby bude samostatně vypracováno autorizovanou osobou a 
bude doloženo v projektu pro realizaci stavby.
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1.3.   Požárně bezpečnostní řešení
Doloženo samostatnou požární zprávou a výkresy v příloze Požární bezpečnostní řešení
staveb.

1.4.   Technika prostředí staveb 
Doloženo samostatně od autorizované osoby v oblasti technika prostředí staveb

V Brně v lednu 2013

Vypracoval: Bc. Jan Václ
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