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Abstrakt  
Cílem diplomové práce je vypracování novostavby objektu kulturně vzdělávacího 

centra, situovaném v Uherském Hradišti. Objekt je osazen do centrální části města, na 
doposud nevyužité stavební parcele, s dobrou návazností na dopravní spoje.  

Jedná se o částečně podsklepený objekt, o třech nadzemních podlažích a suterénu. 
Konstrukčně jde o sloupový skeletový nosný systém z železobetonu. Suterénní část tvoří 
nosné stěny z železobetonu. Stropní konstrukce je tvořena z lokálně podepřených, křížem 
vyztužených, železobetonových desek. Vnější výplňové obvodové zdivo je navrženo 
z keramických tvárnic tl. 300mm. Vnitřní nosné stěny jsou z železobetonu patřičných 
rozměrů. Příčky jsou provedeny ze sádrokartonových konstrukcí. Střešní konstrukce jsou 
tvořeny systémem plochých střech a terasy. Principielně je lze rozdělit na střechy s funkcí 
pojistné hydroizolace a bez funkce pojistné hydroizolace. Základové konstrukce tvoří 
základové patky a pasy z železobetonu. Objekt je zateplen pomocí systému provětrávané 
fasády s obkladem z vláknocementových desek, v odstínu dle architektonického návrhu. 
  
Klí čová slova 
restaurace, kulturně vzdělávací centrum, kavárna, provětrávaná fasáda, plochá střecha,, 
hliníková okna, dilatace, součinitel prostupu tepla, pojistná hydroizolace 
  
  
  
Abstract 
The aim of this thesis is to develop a  new building – a cultural and educational center, located 
in the town of Uherské Hradiště. The building is fitted to the central part of the city, on  
unused building lot, with good access to public transport links. 
 
The building is designed as a partial basement facility, with three floors and a basement. 
Structurally it is a column-based, skeletal support system, made of reinforced concrete. The 
basement part consists of bearing walls of reinforced concrete. The ceiling structure is made 
of locally backed, cross-reinforced slabs, also made of reinforced concrete. The outer 
perimeter infill masonry is constructed of ceramic bricks with a thickness of 300mm. Interior 
bearing walls are made of reinforced concrete of appropriate dimensions. Dividing walls are 
made of plasterboard constructions. Roof structures are formed by a system of flat roofs and 
terraces. In principle there are two types – the roofs with safety waterproofing and the ones 
without it. The base structure consists of footings and strips of reinforced concrete. 
  
Keywords 
restaurants, cultural and educational center, café, ventilated facade, flat roof, aluminum 
windows, expansion joints, heat transfer coefficient, waterproofing membrane… 
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1. Úvod 
Předmětem zpracování diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro objekt 
kulturně vzdělávacího centra ve městě Uherské Hradiště. Cílem bylo navrhnout prostory pro 
podporu vzdělávání a kultury. Byl navržen objekt o jednom podzemním podlaží s technických 
zázemím a třemi nadzemními podlažími, kde v prvním nadzemním podlaží je situována 
restaurace a hlavní vstup do části kulturně vzdělávacího centra. V druhém nadzemním podlaží 
je umístěna kavárna a prostory pro vzdělávání. V třetím nadzemním podlaží jsou umístěny 
pouze prostory pro vzdělávání a s prostory kulturním charakterem. Stavba je tvaru dvou do 
sebe se prolínajících obdélníkových těles. Celý objekt je osazen v rovinatém terénu. Má 
plochou střechu. Stavba svým vzhledem a charakterem zapadá do této klidové části města a 
nijak nenarušuje okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH: 
 
a) Identifikace stavby, jméno a příjmení 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích,  
c) údaje o provedených průzkumech  a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
e) informace o 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,   
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující   stavby  a jiná opatření 

v dotčeném území, 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
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  
nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

a. Identifikace stavby, jméno a příjmení 
 
 
Název stavby: KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
 
Místo stavby:  Uherské Hradiště, č.p. 211 a č.p. 3164/73 
  
Okres:   Uherské hradiště 
 
Investor:  město Uherské Hradiště 
 
Projektant:  Bc. Roman Belžík, Rudimov 62, Slavičín 763 21 
 
Stupeň:  PD pro realizaci stavby 
 
 
 

b. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích,  
 
Objekt bude osazen na parcelách č. 211 o výměře 10799 m2 a 3164/73 o výměře 11159 m2. 
Parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“. Obě dvě parcely jsou ve 
vlastnictví města Uherské Hradiště. Objekt má tvar dvou do sebe se spojujících obdélníků.. 
Hlavní vstup je situován od jihu. K pozemkům přiléhají dvě pozemní komunikace III. třídy 
ležící na parcelách č. 3164/75, č. 3164/76 – ulice Verbířská a 293/1 - ulice Štefánkova.  
 
Jediným vlastníkem pozemků je město Uherské Hradiště. 
 
Polohopisné umístění stavby je patrné ze situace, viz. výkresová dokumentace. 
 
 

c. údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 

Byla provedena obhlídka stavebních parcel a konzultace s vlastníky sousedních objektů. Byly 
provedeny inženýrsko-geologické průzkumy. 

Průzkumy archeologické, nebo z hlediska památkové péče nebyly požadovány.  

Použité podklady: 

 - katastrální mapa  

 - fotografie pozemku a objektu 

- jednání s investorem  



 - související stavební normy a předpisy  

 - kupní smlouva 

- Příjezd k objektu a výjezd z objektu, jsou řešeny v návaznosti na přilehlou komunikaci 
III.t řídy. Jsou situován na parcelách č. 3164/75, č. 3164/76 – ulice Verbířská a 293/1 - ulice 
Štefánkova.  
- Veškeré inženýrské sítě, které v blízkosti pozemku probíhají, byly vymezeny 
jednotlivými správci sítí. 

 
d. informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny viz. jednotlivá vyjádření. 
Nově budou zřízeny následující přípojky: 

- přípojka plynu do stávající sítě 
- přípojka elektřiny do stávající sítě 
- přípojka do telefonní sítě (následovně bude zaveden i internet) 
- vodovodní přípojka 
- kanalizační přípojka 

Provádění ani provoz stavby nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Materiály 
použité při stavebních úpravách budou ekologicky nezávadné. 
V objektu bude zřízen lapák tuků (LAPOL) a odlučovač ropných látek (ORP). 
 

e. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  
 
Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. jsou dodrženy. 
 

f. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně 
plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   
 
Novostavba objektu je v souladu s územním plánem lokality. 
 

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

Nejsou známy žádné vazby na stavby související, či stavby podmiňující, ani jiná opatření. 
Podmínkou k užívání je řádné zkolaudování. 

h. předpokládaná lhůta výstavby, 
 
Předpokládaná lhůta výstavby je 2 roky, od dne vydání stavebního povolení. 
 
zahájení stavby:  04/2013 
dokončení stavby:  04/2015 
 
 
 
 
 



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  nebytové 
v m2,  a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
 
Orientační náklady na výstavbu objektu v rozsahu dle projektové dokumentace činí cca 
115 000 000 Kč.  
 
Podlahová plocha budovy    - 1S    371,75 m2 
      -   1NP    1317,09 m2 

    - 2NP    1061,64 m2 
    - 3NP    925,69 m2 
        Σ= 3676,17 m2 
 

Exteriér: 
- obestavěný prostor: 20768,67m² 
- zastavěná plocha: 1657,60m² 
- zpevněná plocha: 4469,28m²  
- zatravněná plocha: 15477,2m² 
- procento zastavění: 15,9% 
- počet parkovacích míst: 81 míst hosté, 5 míst invalidé hosté 
Zaměstnanci 6 míst 
 
Orientace: Vstupní část je orientována na jižní stranu. 
 
Úroveň 1NP= 0,000 = 189,65. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

OBSAH: 
 

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 

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

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

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 
území, 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací, 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace, 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém, 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty, 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace, 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívaní 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 



12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 
 
 
 
Název stavby: KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
 
Místo stavby:  Uherské Hradiště, č.p. 3164/73 a č.p.211 
  
Okres:   Uherské hradiště 
 
Investor:  město Uherské Hradiště 
 
Projektant:  Bc. Roman Belžík, Rudimov 62, Slavičín 763 21 
 
Stupeň:  PD pro realizaci stavby 
 
 
 
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a. zhodnocení staveniště 
 

a1. Zhodnocení staveniště 
 

Objekt bude osazen na parcelách č. 211 o výměře 10799 m2 a 3164/73 o výměře 11159 m2. 
Parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“. Obě dvě parcely jsou ve 
vlastnictví města Uherské Hradiště. Objekt má tvar dvou do sebe se spojujících obdélníků. 
Hlavní vstup je situován od jihu. K pozemkům přiléhají dvě pozemní komunikace III. třídy 
ležící na parcelách č. 3164/75, č. 3164/76 – ulice Verbířská a 293/1 - ulice Štefánkova.  
 
Jediným vlastníkem pozemků je město Uherské Hradiště. 
 
Polohopisné umístění stavby je patrné ze situace, viz. výkresová dokumentace. 

 
Objekt nebude situován v památkové rezervaci nebo v památkové zóně.. 
 

 
b. urbanistické a  architektonické řešení stavby, popř. pozemků s ní souvisejících, 

 
Popis navrhovaného objektu: 
 
 Kulturně vzdělávací centrum,  dále jen objekt, je architektonicky navržen tak, aby 
zapadal do okolní zástavby. Půdorysně má objekt tvar dvou do sebe zapadajících obdélníků. 
Jedná se o objekt s třemi nadzemními podlažími a s jedním podlažím v suterénní části.  
Obvodový plášť je tvořen provětrávanou fasádou s tepelnou izolací z minerální vlny. Kolem 
objektu budou zřízeny zpevněné plochy ( parkoviště, pomocné plochy, chodníky, atd. ) 
 



Objekt obsahuje dva hlavní vstupy orientované z jižní strany. Jedná se o samostatný 
vstup do Kulturně vzdělávacího centra a do restaurační části.  

 

Popis jednotlivých částí objektu: 

• Restaurační část  
Vstupem do restaurační části se dostaneme do zádveří a následovně do odbytového 

prostoru restaurace, která je rozdělena na hlavní jídelní část, salónek a večerní bar. 
K odbytové části jsou přidružena hygienická zařízení pro hosty (ženy, ženy invalidé, muži, 
muži invalidé). Část pro přípravu jídel obsahuje varnu a k tomu přidruženy ostatní přípravné 
provozy jako je studená kuchyň, příprava cukrářských výrobků, hrubá a čistá příprava masa a 
zeleniny, dále příprava brambor a rozbíjení vajec. Všechny provozy jsou technologicky 
propojeny se sklady, které jsou komunikačně propojeny s manipulačním prostorem pro 
zásobování produkty. Odbytová část a výrobní je oddělena pomocí ofisu s pokladnou pro 
odbavení hostů. Mytí nádobí je zde řešeno odděleně pro hosty a pro kuchyňské nádobí, ty jsou 
pak napojeny na chladírnu odpadů a sklad odpadů. Všechny části kuchyňského provozu jsou 
napojeny na sanitární zařízení pro zaměstnance. Provoz restaurační části je samostatně 
napojen na vzduchotechnické zařízení.  

• Kulturně vzdělávací centrum (KVC) 
Hlavním vstupem do KVC se dostaneme do zádveří a do vstupní haly, která je napojená na 
hlavní komunikační prvky do ostatních pater budovy. Jedná se o dva osobní výtahy a dvě 
schodiště. Další samostatnou část tvoří Infocentrum se zázemím, které je propojeno s recepcí.  

- V suterénu jsou obsaženy především technické provozy, jedná se o: technické 
místnosti pro vytápění objektu a pro vzduchotechniku, sklady nábytku, archiv, sklad 
výstavních prostorů, údržba, manipulační prostor. 

-  V prvním nadzemním podlaží se vyskytují místnosti pro semináře, zázemí pro 
zaměstnance, sklad, schodiště, osobní výtahy, nákladní výtah, úklidová místnost, šatna pro 
hosty, hygienické zařízení pro hosty, chodby a sekundární vstupy do objektu (zaměstnanci a 
hosté) 

- V druhém nadzemním podlaží jsou obsaženy následující místnosti/provozy: Kavárna, 
venkovní terasa, sklady, úklidová místnost, malá interaktivní galerie, volnočasové aktivity, 
kancelář se sekretariátem, osobní výtah, schodiště, nákladní výtah, hygienická zařízení pro 
hosty, sanitární zařízení pro zaměstnance, klubovna a knihovna. 

- Tření nadzemní podlaží obsahuje následující místnosti: Výstavní prostor, osobní 
výtah, nákladní výtah, schodiště, chodby, úklidová místnost, server, počítačová učebna, 
malířský ateliér, sklady,  

 
 
 
 
 



 
 
 

c. technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 
 
c.1 – Stavební řešení 
 
Svislé nosné konstrukce a příčky 
 
Nosná část objektu je navržena jako železobetonový sloupový skeletový systém se 

stropy z lokálně podepřených křížem vyztužených bezhlavcových desek. Skelet je navržen 
z betonu C30/37 a výztuže B500. Vnější výplňové zdivo mezi jednotlivými sloupy je 
navrženo z tvárnic Porotherm 30 P+D. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy jako 
železobetonové a zděné z tvárnic Porotherm 17,5 P+D. Příčky jsou zde řešeny jako 
sádrokartonové konstrukce patřičných rozměrů. Typ SDK desek je volen dle požadavků 
výrobce s ohledem na přilehlý provoz. Obvodové stěny suterénu jsou z železobetonu tloušťky 
450mm. Komunikační prostory, nebo prostory pro zařízení pro komunikaci v objektu, jsou 
navrženy z železobetonových konstrukcí patřičných rozměrů. 

 
Střešní konstrukce 
 
Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché střechy viz. jednotlivé skladby. Funkčně 

je lze rozdělit na střechy s funkcí pojistné hydroizolace a bez funkce pojistné hydroizolace. 
Liší se od sebe především volbou spádové vrstvy. Střechy jsou vedeny jako „bez provozu“. 
Na střechách bude prováděna pravidelná kontrola a údržba v souladu s ČSN 73 1901 
Navrhování střech, přílohy H. Střechy jsou dostupné pomocí střešních výlezů a žebříkových 
konstrukcí. Odvodnění střech bude pomocí střešní vtoků a vpustí systémem TOPWET 
pomocí vnitřní kanalizace umístěné v jednotlivých šachtách. 

 
Základové konstrukce 
 
Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové patky a pasy patřičných 

dimenzí. Železobeton C30/37 a ocel B500. V oblasti dilatační spáry není průběžná spára 
vedena přes základové konstrukce, jelikož se jedná pouze o dilataci na tepelnou roztažnost.  

 
Výkopové práce a terénní úpravy 
 

Pozemek má rovinatý charakter. Objekt bude výškově vzhledem k úrovni přilehlého terénu 
a úrovní prvního nadzemního podlaží odsazen o min -0,470 a max -0,640. Úroveň prvního 
nadzemního podlaží je 1NP= 0,000 = 189,65. Po dokončení stavebních prací bude okolí 
objektu upraveno násypy zeminy, které pak budou opatřeny vrstvou ornice a osety travní 
parkovou směsí. Nasypaná zemina bude zhutněna na únosnost původního zeminy. 

 
Schodiště 
 

Nosná konstrukce schodiště je zvolena jako železobetonová beton C30/37, ocel B500. Šířka 
schodišťového stupně bude 1500mm, výška stupně hlavních schodiště je 150mm. Schodiště 
do suterénní části bude mít výšku 171mm. 

 
 



 
 
 
Fasáda objektu 
 
Je řešena v souladu s tepelně technickými požadavky. Objekt je zateplen pomocí 

minerální izolace Rockwool tloušťky 200mm (100+100mm). Vrstva tepelné izolace ve styku 
s exteriérem je nakašírována tkaninou pro zajištění vzduchotěsnosti. Tepelná izolace je plně 
hydrofobizovaná. Jedná se o provětrávanou fasádu s větranou vrstvou 52mm. Obvodový plášť 
je z vláknocementových desek Cembrit patřičného barevného provedené, dle 
architektonického návrhu. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří systém Frontech 
z hliníkových profilů. 

 
Zpevněné plochy 
 
K objektu jsou přidruženy nově vytvořené zpevněné plochy. Jedná se především o 

plochy parkovací, komunikační plochy s pochůzí funkcí, pomocné plochy pro zásobování 
restaurační části. 
Dále bude řešena revitalizace okolních zelených ploch. Na zbylé části ploch na parcelách 
bude zřízena klidová a odpočinková část, která bude volně přístupná.   
  
 Výplně otvorů 
 

Výplně otvorů svislých konstrukcí byly zvoleny jako hliníkové profily s izolačním 
dvojsklem. Návrh byl proveden s ohledem na ČSN 73 0540. Hlavní vstupní dveře budou 
automatické otevíravé s čidlem,  který bude vhodně seřízen tak, aby při průchodu osob 
nevznikaly přebytečné tepelné ztráty. Hlavní vstupní dveře ( restaurační část a část obejktu 
kulturně vzdělávacího centra) budou opatřeny tepelnou vzduchovou clonou. Minimální šířka 
dveřního křídla je 900mm.  

 

Dilatace 
 

V objektu bude zřízena hlavní průběžná dilatační spára pohlcující tepelnou roztažnost 
železobetonové nosné konstrukce. Šířka spáry je 30mm, viz. výpočet dilatační spáry. Spára 
bude vyplněna pružným měkkým nehořlavým materiálem. 
 

Dilatační spáry podlahových skladeb se realizují u ploch větších než 3 x 3 – 6 x 6 m a 
budou provedeny proříznutím do polozatvrdlých mazanin nebo etapizací provádění potěru 
s předělením pružné výplně spáry. Tyto spáry budou vyplněny tmelem. Při přechodu 
dilatačních celků včetně přechodu jednotlivých materiálů podlah budou tyto přechody řešeny 
dilatačními a přechodovými lištami SCHLÜTER SYSTEMS .  

Podhledy 
 

Podhledy budou ze sádrokartonových konstrukcí systému Knauf. Zavěšeny budou na 
noniové závěsy. Viz. projektová dokumentace, např. detail atiky a skladby konstrukcí. 
 
 
 



 Hydroizolace spodní stavby 
 
 Bude provedena z asfaltových pásů z jedné vrstvy, proti zemní vlhkosti. Tlaková voda 
nebyla uvažována na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Jedná se o asfaltový pás se 
skelnou nosnou vložkou(rohožé). Minimální přesah dle výrobce 100mm, doporučení 
projektanta 150mm. 
 
 Povrchové úpravy vnitřních stěn, stropů a podhledů. 
 
 Stěny budou opatřeny vápenocementovou omítkou a malířskou barvou v odstínu dle 
architektonického návrhu. SDK konstrukce budou opatřeny po vytmelení a ošetření 
malířských nátěrem. 
 
 

c.2. – Vytápění   
 

Vytápění objektu je na zemní plyn. Vytápět se bude za pomocí plynového kondenzačního 
kotle. Ke kotli bude připojen nerezvý komín firmy Metaloterm AT.  

 
c.3. - Zařízení pro ochlazování staveb a vzduchotechniky  

 
Místnosti jsou z velké části odvětrávány přirozeně. Zbylé místnosti budou odvětrávány 
pomocí vzduchotechnických jednotek. Jedná se o místnosti restaurační části a výrobní části 
restaurace, která obsahuje vlastní technickou místnost vzduchotechniky. Restaurační 
(odbytová) část pro hosty bude ochlazována pomocí klimatizační jednotky umístěné na střeše 
v 1NP. Dále bude chlazena místnost s kavárnou, odvětrávána bude přirozeně. Místnost 
knihovny a výstavního prostoru bude odvětrávána pomocí vzduchotechnické jednotky 
umístěné v suterénní části objektu a chlazeny pomocí klimatizační jednotky umístěné na 
střeše 3NP.  

 
c.4. – Zdravotechnická zařízení  
 
V objektu budou vytvořeny rozvody vody a vnitřní kanalizace. Je  provedeno napojení 

sanitárních zařízení (umyvadlo, sprcha , výlevka, wc, dřez, pisoár,..) na nové rozvody vody a 
vnitřní kanalizaci. Veškerý materiál, které přichází do styku s pitnou vodou splňuje podmínky 
ve smyslu vyhl. č. 409/2005 Sb. V objektu je navržen odlučovač tuků (LAPOL) a odlučovač 
ropných látek (ROP). 
 

c.5. - Zařízení silnoproudé elektroniky 
 
Vnitřní rozvody el.energie  budou napojeny na el. rozvaděč. Rozvody jsou provedeny 

běžným el. instalačním materiálem. 

c.6. - Zařízení slaboproudé elektroniky  
 

Není předmětem PD. 
 
 
 
 



c.7. – Sdělovací vedení spojové 
 
Objekt je napojen na veřejnou telefonní síť, dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Navíc bude zřízena v celém objektu bezdrátová wi-fi síť. Objekt bude vybaven zařízeními dle 
požárních požadavků.  

 
 

d.  napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

- Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude řešeno sjezdem z přilehlých komunikací 
III.t řídy. z ulic Štefánikova a Verbířská. 
- Splaškové a odpadní vody a dešťová voda budou z objektu odváděny do jednotné 
kanalizace. 
 
 

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

 
-  Celkové řešení viz. situace stavby. Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

- Bilance požadovaného počtu parkovacích stání pro posuzovanou stavbu  

(Dle „736110“) : 

• Součinitel vlivu stupně automobilizace  
stupeň automobilizace 1 : 2,5    

• Součinitel redukce počtu stání ( skupina B ) 
Obce nad 50 000 obyvatel     

 
Základní počet parkovacích stání podle čl. 14.1.6 

1. část 
Druh stavby –    restaurace 
Účelová jednotka –   329 m2 
Počet účel. jednotek na 1 stání –  7 
Výpočet = 329/7 = 47 
Oo=80% 
Po=20% 
N=Oo*Ka+Po*Ka*Kp=38*0,84+9*0,84*0,6=31,92+4,54=36,46 
 
 

2. část 
Druh stavby –    knihovna 
Účelová jednotka –   30,24 m2 
Počet účel. jednotek na 1 stání –     20 
Výpočet = 30,24/20 = 1,5 návrh  2 
Oo=50% 
Po=50% 
N=Oo*Ka+Po*Ka*Kp=1*0,84+1*0,84*0,6=0,84+0,5=1,34 



3. část 
Druh stavby –    učebny,posluchárny,klubovna,přednáškové místnosti 
Účelová jednotka –   185 sedadel 
Počet účel. jednotek na 1 stání –  3 
Výpočet = 185/3=61,67 návrh 62 
Oo=50% 
Po=50% 
N=Oo*Ka+Po*Ka*Kp=31*0,84+31*0,84*0,6=25,04+14,62=39,66 

 

4. část 
Druh stavby –    galerie,výstaviště,atelier 
Účelová jednotka –   310,56 m2 
Počet účel. jednotek na 1 stání –  50 
Výpočet = 310,56/50=6,21 
Oo=3 
Po=3 
N=Oo*Ka+Po*Ka*Kp=3*0,84+3*0,84*0,6=2,52+0,6=3,12 
 
Celkový počet stání N = Ao*Ka+Po* ka * kp =80,54=81 parkovacích stání 
Podle výpočtu uvedeného v „ČSN 73 6110“ potřeba 81 parkovacích stání.  
Z tohoto počtu je dle ČSN stanoveno 5% pro invalidy = 5 parkovacích míst 
 

Parkoviště je navrženo pro 81 parkovacích stání. Dále bude u vstupu navrženo stání pro 
jízdní kola. 

 

f. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 
Obecně: 

Vliv stavebních úprav na životní prostředí je minimalizován tak, že nedochází k 
zásadnímu ovlivnění kvality současného vnějšího životního prostředí, ani pohodlí obyvatel 
v okolí objektu. Všechny odpady byly zařazeny, jako Stavební a demoliční odpady.  

Při výstavbě jsou použity ekologicky nezávadné materiály. Vzhledem k charakteru stavby 
nedochází k žádnému dopadu na životní prostředí. Nevznikají žádné nebezpečné odpady, ani 
emise hluku do okolní zástavby, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu místní 
topografie, stabilitu a erozi půdy. 

Při realizaci stavby je uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního 
prostředí: 
 
� budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél 

přepravních tras. 
 

Dále při výstavbě: 
� bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 

technologické minimum 



� nebude prováděna s výjimkou denní údržby údržba mechanismů (např. Výměny 
mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 

� hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době, 
v maximální možné míře budou používány stavební mechanismy se sníženou 
hlučností (např. odhlučněné kompresory) 

� všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude 
průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či 
nadměrných emisím výfukových plynů. 

 
Odpady 
 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. 
Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím a 
výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně příjezdu 
na staveniště,  
Hlukové poměry 
 
Práce na staveništi nebyly prováděny v době od 21:00 do 7:00 hod.  
 
Ochrana dřevin 
 
Žádnou nebylo nutno řešit. 
 

g. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 
Jsou dodrženy veškeré nutné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
podle vyhlášky č.398/2009., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  
 
 

h. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
- Byla provedena obhlídka stavebních parcel smyslovou metodou.  
- Posouzení inženýrsko-geologických a základových poměrů  
- Průzkumy archeologické nebo z hlediska památkové péče nebyly požadovány.  

 
Použité podklady: 

 - katastrální mapa  
 - fotografie  

- jednání s investorem  
 - související stavební normy a předpisy 
 - kupní smlouva 
 
 



 
 

i. údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém, 
 
Objekt je osazen v nadmořské výšce 189,65 m n. m. BPV v úrovni prvního nadzemního 
podlaží.  
 
Vytyčení a osazení stavby viz. projektová dokumentace. 

 
j. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty, 

 
Objekty:  
SO_01 – KULTURNĚ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM 
SO_02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
SO_03 – PŘÍPOJKA JEDNOTNÉ KANALIZACE 
SO_04 – PŘÍPOJKA PLYNU 
SO_05 – PŘÍPOJKA VODY 
SO_06 – REVITALIZACE KLIDOVÉ ČÁSTI 
 

k. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace, 
 
Stavba nemá v zásadě žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Nedojde ke 
znečišťování stavby. Při provádění stavby bude dbáno na maximálně možné omezení 
hlučnosti, prašnosti, atd. . 
 

l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
 
Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy 
danými výrobci, vyhláškami, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, ke každém 
prováděném úkonu. Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit 
pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti (staveništi) a 
s možnými místy a zdroji ohrožení. 
Osobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele 
s riziky stavební činnosti. Před zahájením prací je nutno vytyčit průběh podzemních 
inženýrských sítí v dosahu staveniště tak, aby nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků. 

2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Stavební činností nedojde k zásahu do sousedních objektů, ani se nedostane pod jejich 
základové konstrukce. Hloubky založení viz. projektová dokumentace stavby. 
 
 

3. Požární bezpečnost 
 
viz SAMOSTATNÁ ČÁST PD. 

 
 
 



 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 
 Navržená stavba s ohledem na její charakter není zdrojem ohrožení zdraví a 
bezpečnostiobyvatel.  
Dispoziční řešení objektu a technických zařízení je řešeno v souladu s normami a předpisy 
pro bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu i výkon činností s údržbou a opravou objektu a 
technických zařízení. Technické zařízení je konstruováno a bude rovněž instalováno a 
provozováno v souladu s požadavky bezpečnosti práce, ochrany zdraví a zabezpečení požární 
ochrany. Během výstavby budou dodržovány požadavky na bezpečnost práce stanovené vyhl. 
č.591/2006Sb. a362/2005Sb. 
 

5. Bezpečnost při užívaní 
 
Z hlediska provozu je stavba bezpečná. 
 

6. Ochrana proti hluku 
 

Zdroje hluku vzhledem k charakteru stavby jsou minimální a neovlivňují okolí. 
Vzniklé hlukové poměry a vibrace nebudou v rozporu s limity hygienických předpisů pro 
pracovní prostředí 
 
 

7. Úspora energie a ochrana tepla 
 

Veškeré konstrukce (střední plášť, obvodový plášť, atd.) splňují požadované tepelně 
technické vlastnosti stanovené normou ČSN 73 0540-2 (2011). Uvažuje se s následujícími 
ukazateli konstrukcí: 
 
Konstrukce jsou navrženy na doporučené hodnoty. Viz. části stavebně fyzikální. 
 
Součinitel prostupu tepla střechy UN= 0,24 W/m2.K  (0,16) 
Součinitel prostupu tepla stěn UN= 0,30 W/m2.K  (0,25) 
Součinitel prostupu tepla podlahy UN= 0,45 W/m2.K   (0,3)  
Součinitel prostupu tepla výplně otvorů Uw= 1,7 W/m2.K (1,2) 

 
 

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

Jsou dodrženy veškeré nutné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání 
staveb podle vyhlášky č.398/2009., o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.  
 
 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Žádné se nenavrhují. 
 



 
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 

Objekt je situován klidové části města Uherského Hradiště, svým charakterem zapadá 
do konceptu klidové části. Novostavba není v rozporu s koncepcí a cíli územního plánování. 
 
 
 

11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

 
-  V objektu bude zřízen odlučovač tuků (LAPOL). 
-    V objektu bude zřízen odlučovač ropných látek (ORL) 
-    Vnější plochy budou řádně odvodněny. 
 

b. Zásobování vodou 
 
Objekt bude zásobován vodou ze stávající vodovodní sítě. Bude zřízena nová přípojka 
vody. 

 
c. Zásobování energiemi 

 
Elektrická energie bude odebírána z nové přípojky NN, která bude napojena na stávající 
el. síť.  
 

d. Řešení dopravy 
 
Napojení stavby na dopravní infrastrukturu zůstává beze změn, sjezdem z přilehlých 

komunikací III.třídy. Příjezd k objektu je na zpevněných plochách. Parkovací místa jsou 
situována severní straně objektu pro personál o kapacitě 6 míst a samostatně bude zřízeno 
parkoviště pro návštěvníky o kapacitě 81 parkovacích míst. 
 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

Nově budou zřízeny zpěvněné plochy pro parkování, chodníky, pochůzí plochy a 
obslužné plochy. Veškeré plochy budou opatřeny betonovými obrubníky. Zbylé plochy kolem 
objektu budou pokryty zelení dle architektonického návrhu. Bude zde vytvořena klidová a 
odpočinková zóna. 
 
f. Elektronické komunikace 
 
V objektu bude zavedena veřejná telefonní síť. Dále zde bude zřízena internetová síť s Wifi. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 

Jedná se o objekt kulturně vzdělávacího centra s restaurací a kavárnou a s výrobními 
nebo nevýrobními technologickými zařízeními se nepočítá. 
 



 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
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1. informace o  rozsahu a stavu staveniště 
2. významné sítě technické infrastruktury, 
3. napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 
4. úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 
5. uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 
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orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) informace o rozsahu a stavu staveniště 

Staveniště se nachází na parcelách č.: 211 a 3164/73, k.ú. Zlín, parcela je majetkem investora. 
Pozemek je tvořen volnou nezastavěnou plochou s travnatým povrchem, který je svým 
charakterem rovinatý. Přístup na staveniště bude ze stávajících místních komunikací odtud 
bude prováděno veškeré zásobování stavby. Vedení inž. sítí a to elektřiny, vody, plynu a 
splaškové kanalizace a dešťové kanalizace jsou před staveništěm umístěny v přilehlých 
komunikacích. Přípojka vody a NN budou v době výstavby sloužit jako staveništní. Na 
pozemku bude dočasně uložena ornice po její skrývce, ta bude použita na konečnou úpravu 
terénu. 

b)  významné sítě technické infrastruktury 

Před staveništěm jsou stávající vedení elektřiny (podzemní), vody, plynu a splaškové 
kanalizace. 

c)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Staveniště bude napojeno novými přípojkami na síť NN a vody, tyty přípojka budou sloužit 
pro zásobování staveniště. Dešťové vody budou napojeny na dešťovou kanalizaci. 

d)  úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 

Pohyb třetích osob na staveništi není předpokládán zamezením přístupu na staveniště, 
vybudováním buďto provizorního nebo stabilního oplocení s označením STAVENIŠTĚ 
ZÁKAZ VSTUPU. 

e)  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

Není požadováno. 

f)  řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Na staveništi je dostatek prostoru pro vytvoření skládek materiálu. Dovoz materiálu bude 
řízen tak, aby dovezený materiál byl co nejrychleji zpracován. Ty budou umístěny především 
v blízkosti komunikace. V západní části pozemku je prostor  pro  umístění staveništní  buňky  
pro  pracovníky, bude zde rovněž umístěno mobilní WC. Se zřizováním dalších objektů ZS 
není uvažováno. 

g)  popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Na stavbě se taková zařízení nebudou vyskytovat. 

h)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

Stavba musí být prováděna podle schválené projektové dokumentace a podmínek daných sta-
vebním úřadem. Dále je nutné, aby dodavatel stavby zajistil dodržování všech nařízení BOZP, 
platných norem a předpisů, zákonů a vyhlášek. 

 



i)  podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba musí být prováděna tak, aby nemohlo dojít k jakékoliv újmě na životním prostředí, 
zejména je nutná ekologická likvidace stavebního odpadu. Stavební odpad bude odvážen na 
skládku, která je k tomuto účelu určena. Zápis o uložení odpadu a jeho množství bude 
stavebníkem dokladován. 

j)  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

zahájení stavby:  04/2013 
dokončení stavby:  04/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

 

 

 

 

OBSAH: 
 
1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

 
1.1.1. Technická zpráva 

 
j)  Účel objektu, 
k) 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, 

l) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění, 

m) technické konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou živnost, 

n) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
o) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu, 
p) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, 
q) dopravní řešení, 
r)  ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
s) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



j. Účel objektu, 
 
Předmětem projektové dokumentace je novostavba kulturně vzdělávacího centra v Uherském 
Hradišti. 
Stravovací a vzdělávací 
 

k. 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, 
 

Objekt bude osazen na parcelách č. 211 o výměře 10799 m2 a 3164/73 o výměře 
11159 m2. Parcely jsou vedeny v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“. Obě dvě parcely 
jsou ve vlastnictví města Uherské Hradiště. Objekt má tvar dvou do sebe se spojujících 
obdélníků. Hlavní vstup je situován od jihu. K pozemkům přiléhají dvě pozemní komunikace 
III. t řídy ležící na parcelách č. 3164/75, č. 3164/76 – ulice Verbířská a 293/1 - ulice 
Štefánkova.  
 
Jediným vlastníkem pozemků je město Uherské Hradiště. 
 
Polohopisné umístění stavby je patrné ze situace, viz. výkresová dokumentace. 

 
Objekt nebude situován v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. 
 

Objekt je architektonicky navržen tak, aby zapadal do okolní zástavby. Půdorysně má 
objekt tvar dvou do sebe zapadajících obdélníků. Jedná se o objekt s třemi nadzemními 
podlažími a s jedním podlažím v suterénní části.  Obvodový plášť je tvořen provětrávanou 
fasádou s tepelnou izolací z minerální vlny. Kolem objektu budou zřízeny zpevněné plochy ( 
parkoviště, pomocné plochy, chodníky, atd. ) 

Objekt obsahuje dva hlavní vstupy orientované z jižní strany. Jedná se o samostatný 
vstup do Kulturně vzdělávacího centra a do restaurační části.  

l. kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění, 
 
Podlahová plocha budovy    - 1S    371,75 m2 
      -   1NP    1317,09 m2 

    - 2NP    1061,64 m2 
    - 3NP    925,69 m2 
        Σ= 3676,17 m2 
 
- obestavěný prostor: 20768,67m² 
- zastavěná plocha: 1657,60m² 
- zpevněná plocha: 4469,28m²  
- zatravněná plocha: 15477,2m² 
- procento zastavění: 15,9% 
- počet parkovacích míst: 81 míst hosté, 5 míst invalidé hosté 
Zaměstnanci 6 míst 
Orientace: Vstupní část je orientována na jižní stranu. 
 
Úroveň 1NP= 0,000 = 189,65. 



 
Objekt je rozdělen do následujících částí: 
 
• Restaurační část  
Vstupem do restaurační části se dostaneme do zádveří a následovně do odbytového 

prostoru restaurace, která je rozdělena na hlavní jídelní část, salónek a večerní bar. 
K odbytové části jsou přidružena hygienická zařízení pro hosty (ženy, ženy invalidé, muži, 
muži invalidé). Část pro přípravu jídel obsahuje varnu a k tomu přidruženy ostatní přípravné 
provozy jako je studená kuchyň, příprava cukrářských výrobků, hrubá a čistá příprava masa a 
zeleniny, dále příprava brambor a rozbíjení vajec. Všechny provozy jsou technologicky 
propojeny se sklady, které jsou komunikačně propojeny s manipulačním prostorem pro 
zásobování produkty. Odbytová část a výrobní je oddělena pomocí ofisu s pokladnou pro 
odbavení hostů. Mytí nádobí je zde řešeno odděleně pro hosty a pro kuchyňské nádobí, ty jsou 
pak napojeny na chladírnu odpadů a sklad odpadů. Všechny části kuchyňského provozu jsou 
napojeny na sanitární zařízení pro zaměstnance. Provoz restaurační části je samostatně 
napojen na vzduchotechnické zařízení.  

• Kulturně vzdělávací centrum (KVC) 
Hlavním vstupem do KVC se dostaneme do zádveří a do vstupní haly, která je napojená na 
hlavní komunikační prvky do ostatních pater budovy. Jedná se o dva osobní výtahy a dvě 
schodiště. Další samostatnou část tvoří Infocentrum se zázemím, které je propojeno s recepcí.  

- V suterénu jsou obsaženy především technické provozy, jedná se o: technické 
místnosti pro vytápění objektu a pro vzduchotechniku, sklady nábytku, archiv, sklad 
výstavních prostorů, údržba, manipulační prostor. 

-  V prvním nadzemním podlaží se vyskytují místnosti pro semináře, zázemí pro 
zaměstnance, sklad, schodiště, osobní výtahy, nákladní výtah, úklidová místnost, šatna pro 
hosty, hygienické zařízení pro hosty, chodby a sekundární vstupy do objektu (zaměstnanci a 
hosté) 

- V druhém nadzemním podlaží jsou obsaženy následující místnosti/provozy: Kavárna, 
venkovní terasa, sklady, úklidová místnost, malá interaktivní galerie, volnočasové aktivity, 
kancelář se sekretariátem, osobní výtah, schodiště, nákladní výtah, hygienická zařízení pro 
hosty, sanitární zařízení pro zaměstnance, klubovna a knihovna. 

- Tření nadzemní podlaží obsahuje následující místnosti: Výstavní prostor, osobní 
výtah, nákladní výtah, schodiště, chodby, úklidová místnost, server, počítačová učebna, 
malířský ateliér, sklady,  

 
m. technické konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost, 
 

Objekt je osazen do centrální části města na doposud nevyužité stavební parcele, 
s dobrou návazností na dopravní spoje. Objekt svým charakterem zapadá do okolní klidové 
zástavby. Sousedním objektem je muzeum. Jedná se o vytvoření klidové , odpočinkové a 
vzdělávací zóny. Zbylá okolní zástavba je tvořena obytným domy a zázemím výrobní 
firmy.Objekt je architektonicky navržen tak, aby zapadl do okolní zástavby. 



 
Jedná se o částečně podsklepený objekt, o třech nadzemních podlažích a suterénu. 

Konstrukčně jde o sloupový skeletový nosný systém z železobetonu.  
Úroveň 1NP= 0,000 = 189,65. Z hlediska ekologického je objekt malým zdrojem znečištění.  
 

Svislé nosné konstrukce a příčky 
 
Nosná část objektu je navržena jako železobetonový sloupový skeletový systém se 

stropy z lokálně podepřených křížem vyztužených bezhlavcových desek. Skelet je navržen 
z betonu C30/37 a výztuže B500. Vnější výplňové zdivo mezi jednotlivými sloupy je 
navrženo z tvárnic Porotherm 30 P+D. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy jako 
železobetonové a zděné z tvárnic Porotherm 17,5 P+D. Příčky jsou zde řešeny jako 
sádrokartonové konstrukce patřičných rozměrů. Typ SDK desek je volen dle požadavků 
výrobce s ohledem na přilehlý provoz. Obvodové stěny suterénu jsou z železobetonu tloušťky 
450mm. Komunikační prostory, nebo prostory pro zařízení pro komunikaci v objektu, jsou 
navrženy z železobetonových konstrukcí patřičných rozměrů. 

 
Střešní konstrukce 
 
Střešní konstrukce jsou navrženy jako ploché střechy viz. jednotlivé skladby. Funkčně 

je lze rozdělit na střechy s funkcí pojistné hydroizolace a bez funkce pojistné hydroizolace. 
Liší se od sebe především volbou spádové vrstvy. Střechy jsou vedeny jako „bez provozu“. 
Na střechách bude prováděna pravidelná kontrola a údržba v souladu s ČSN 73 1901 
Navrhování střech, přílohy H. Střechy jsou dostupné pomocí střešních výlezů a žebříkových 
konstrukcí. Odvodnění střech bude pomocí střešní vtoků a vpustí systémem TOPWET 
pomocí vnitřní kanalizace umístěné v jednotlivých šachtách. 

 
Základové konstrukce 
 
Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové patky a pasy patřičných 

dimenzí. Železobeton C30/37 a ocel B500. V oblasti dilatační spáry není průběžná spára 
vedena přes základové konstrukce, jelikož se jedná pouze o dilataci na tepelnou roztažnost.  

 
Schodiště 
 

Nosná konstrukce schodiště je zvolena jako železobetonová beton C30/37, ocel B500. Šířka 
schodišťového stupně bude 1500mm, výška stupně hlavních schodiště je 150mm. Schodiště 
do suterénní části bude mít výšku 171mm. 

 
Fasáda objektu 
 
Je řešena v souladu s tepelně technickými požadavky. Objekt je zateplen pomocí 

minerální izolace Rockwool tloušťky 200mm (100+100mm). Vrstva tepelné izolace ve styku 
s exteriérem je nakašírována tkaninou pro zajištění vzduchotěsnosti. Tepelná izolace je plně 
hydrofobizovaná. Jedná se o provětrávanou fasádu s větranou vrstvou 52mm. Obvodový plášť 
je z vláknocementových desek Cembrit patřičného barevného provedené, dle 
architektonického návrhu. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří systém Frontech 
z hliníkových profilů. 

 
 



Zpevněné plochy 
 
K objektu jsou přidruženy nově vytvořené zpevněné plochy. Jedná se především o 

plochy parkovací, komunikační plochy s pochůzí funkcí, pomocné plochy pro zásobování 
restaurační části. 
Dále bude řešena revitalizace okolních zelených ploch. Na zbylé části ploch na parcelách 
bude zřízena klidová a odpočinková část, která bude volně přístupná.   
  
 
 Výplně otvorů 
 

Výplně otvorů svislých konstrukcí byly zvoleny jako hliníkové profily s izolačním 
dvojsklem. Návrh byl proveden s ohledem na ČSN 73 0540. Hlavní vstupní dveře budou 
automatické otevíravé s čidlem,  který bude vhodně seřízen tak, aby při průchodu osob 
nevznikaly přebytečné tepelné ztráty. Hlavní vstupní dveře ( restaurační část a část obejktu 
kulturně vzdělávacího centra) budou opatřeny tepelnou vzduchovou clonou. Minimální šířka 
dveřního křídla je 900mm.  

 

Dilatace 
 

V objektu bude zřízena hlavní průběžná dilatační spára pohlcující tepelnou roztažnost 
železobetonové nosné konstrukce. Šířka spáry je 30mm, viz. výpočet dilatační spáry. Spára 
bude vyplněna pružným měkkým nehořlavým materiálem. 
 

Dilatační spáry podlahových skladeb se realizují u ploch větších než 3 x 3 – 6 x 6 m a 
budou provedeny proříznutím do polozatvrdlých mazanin nebo etapizací provádění potěru 
s předělením pružné výplně spáry. Tyto spáry budou vyplněny tmelem. Při přechodu 
dilatačních celků včetně přechodu jednotlivých materiálů podlah budou tyto přechody řešeny 
dilatačními a přechodovými lištami SCHLÜTER SYSTEMS .  

Podhledy 
 

Podhledy budou ze sádrokartonových konstrukcí systému Knauf. Zavěšeny budou na 
noniové závěsy. Viz. projektová dokumentace, např. detail atiky a skladby konstrukcí. 
 
 Hydroizolace spodní stavby 
 
 Bude provedena z asfaltových pásů z jedné vrstvy, proti zemní vlhkosti. Tlaková voda 
nebyla uvažována na základě inženýrsko-geologického průzkumu. Jedná se o asfaltový pás se 
skelnou nosnou vložkou(rohožé). Minimální přesah dle výrobce 100mm, doporučení 
projektanta 150mm. 
 
 Povrchové úpravy vnitřních stěn, stropů a podhledů. 
 
 Stěny budou opatřeny vápenocementovou omítkou a malířskou barvou v odstínu dle 
architektonického návrhu. SDK konstrukce budou opatřeny po vytmelení a ošetření 
malířských nátěrem. 
 
 



c.2. – Vytápění   
 

Vytápění objektu je na zemní plyn. Vytápět se bude za pomocí plynového kondenzačního 
kotle. Ke kotli bude připojen nerezvý komín firmy Metaloterm AT.  

 
 

 
n. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

 
Stavební konstrukce i výplně otvorů splňují požadavky stanovené ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov. 
 

o. způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu, 
 

Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové patky a pasy patřičných 
dimenzí. Železobeton C30/37 a ocel B500. V oblasti dilatační spáry není průběžná spára 
vedena přes základové konstrukce, jelikož se jedná pouze o dilataci na tepelnou roztažnost.  
Způsob založení je volen na základě inženýrsko-geologického a hydrogeologického 
průzkumu. 
 

p. vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
 

Vlivy stavebních úprav na životní prostředí je minimalizován tak, že nedochází k 
zásadnímu ovlivnění kvality současného vnějšího životního prostředí, ani pohodlí obyvatel 
v okolí objektu. Všechny odpady byly zařazeny, jako Stavební odpady.  

Při výstavbě jsou použity ekologicky nezávadné materiály. Vzhledem k charakteru stavby 
nedochází při k žádnému dopadu na životní prostředí. Nevznikají žádné nebezpečné odpady, 
ani emise hluku do okolní zástavby, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, či změnu 
místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
 

Při realizaci stavby je uvažováno s těmito technickými opatřeními v ochraně životního 
prostředí: 
 
� budou stanoveny opatření ke snížení hluku a prašnosti na staveništi i podél 

přepravních tras. 
Dále při výstavbě: 

� bude omezeno skladování a deponování volně ložených prašných materiálů na 
technologické minimum 

� nebude prováděna s výjimkou denní údržby údržba mechanismů (např. Výměny 
mazacích náplní), nebudou doplňovány PHM na nezabezpečených plochách 

� hlučné mechanizmy nebo technologie budou používány pouze v určené době, 
v maximální možné míře budou používány stavební mechanismy se sníženou 
hlučností (např. odhlučněné kompresory) 

� všechna použitá stavební mechanizace bude v dobrém technickém stavu, bude 
průběžně kontrolována tak, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či 
nadměrných emisím výfukových plynů. 

 



Odpady 
 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

Odpady budou prostřednictvím oprávněné osoby předány k využití nebo odstranění 
v souladu s platnou legislativou. Bude zajištěno přednostní využití odpadů před jejich 
odstraněním dle 11 zákona č. 185/2001 Sb. 
Musí být prováděna pravidelná kontrola všech zařízení, s cílem předejít haváriím a 
výjimečným stavům. Budou stanoveny přepravní trasy pro dopravu materiálu včetně příjezdu 
na staveniště,  
 
Hlukové poměry 
 
Práce na staveništi nebyly prováděny v době od 21:00 do 7:00 hod.  
 
 
Ochrana dřevin 
 
Žádnou nebylo nutno řešit. 
 

q. dopravní řešení, 
 
K pozemkům přiléhají dvě pozemní komunikace III. třídy ležící na parcelách č. 3164/75, č. 
3164/76 – ulice Verbířská a 293/1 - ulice Štefánkova, na které bude objekt napojen. Z ulice 
Verbířské bude objekt napojen na silniční komunikaci pro příjezd hostů. Z Ulice Štefánikovi 
bude napojen na přilehlou komunikaci, která bude sloužit jako zásobovací trasa pro zázemí 
restaurace a pro příjezd hasičského vozidlo k vyhrazené odstavné ploše. 
 

r. ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
 

Materiály použité k výstavbě nebudou obsahovat zdroje radonu. Objekt bude chráněn 
před vlivy vnějšího fasádou. 

s. dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 

     Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů, zejména pak dle: 
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhlášky č. 369/2001 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 
 
 

 

 
 
 



1.2. Stavebně konstrukční část  

1.2.1. Technická zpráva  

a)  popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Jedná se o skeletový systém z železobetonu. Stropní konstrukce je tvořena z křížem 
vyztužených desek se skrytými průvlaky. Jako výplňová část skeletové konstrukce slouží 
zdící tvárnice Porotherm 30 P+D. Základové konstrukce tvoří železobetonové patky a pasy. 

b)  navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Hlavní konstrukční části jsou tvořeny ze základových patek a pasů z železobetonu C20/25. 
Konstrukční systém je z železobetonu C30/37. Stropní konstrukce je tvořena 
železobetonovými stropy z křížem vyztužených desek. Stropní konstrukce tvoří ve 
vymezených částech SDK podhled Knauf. Střešní konstrukce je tvořena systémy plochých 
střech. 

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

Nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby všem těmto zmiňovaným zatížením bez problémů 
odolaly.  

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

Žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce ani technologické postupy nejsou navrženy. Veškeré 
důležité detaily jsou zpracovány ve výkresové části. 

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

Nebudou prováděny. 

g)  požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Veškeré zakrývané konstrukce budou dodavatelem stavby před jejich zakrytím předány 
stavebnímu dozoru, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku s podpisy zúčastněných. 
 

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

Projektová dokumentace je zpracována dle požadavků stavebního zákona č.183/2006 Sb. a 
jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. PD je vypracována pomocí výpočetní techniky. 

i)  specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby 

Nejsou kladeny další specifické požadavky. 

 



1.2.3. Statické posouzení  

Veškeré uvažované zatížení stavba bez problémů přenese. 

 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení  

Řešeno v samostatné požární zprávě. 

1.4. Technika prostředí staveb  

1.4.1. Technická zpráva  

a)  vytápění 

Jako hlavní vytápění objektu je navrženo vytápění na plyn do všech místností i do restaurace. 
Při montáži zařizovacích předmětů a prvků, je nutno dbát na dodržení montážních předpisů 
výrobce. 

b)  zařízení pro ochlazování staveb  

Bude instalováno zařízení pro ochlazování v místě restaurace, kavárny a knihovny. Podrobné 
informaci viz. samostatná část PD – Vzduchotechnika a klimatizace. 

c)  vzduchotechnické zařízení  

Podrobné informaci viz. samostatná část PD – Vzduchotechnika a klimatizace. 

Bude pouze instalováno podtlakové větrání u místností jakou jsou WC a koupelny. 

d)  zařízení měření a regulace  

Řešení viz. samostatná část PD - Vytápění 

e)  zdravotně technické instalace 

Přípojka vodovodu 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod. Zásobování pitnou vodou je řešeno pomocí nové 
přípojky. Potrubí bude uloženo ve výkopu rýhy šířky 0,8m a průměrné hloubky 1,2m, na 
pískovém loži tl.100mm a obsypáno materiálem f.0-4mm do výše 200m nad vrchol potrubí. 
Podél potrubí bude uložen signalizační vodič.  
Ohřev teplé užitkové vody: 

Řešeno v samostatné části viz. PD - Zravotechnika 
Rozvody budou provedeny z vícevrstvých plastových trubek, jak pro studenou tak pro teplou 
vodu. Potrubí bude uloženo v instalační předstěně a v podlaze. Potrubí bude spádováno k 
nejnižšímu místu ve sklonu 0,3%. Potrubí se opatří izolací Mirelon, na potrubí vedené volně 
tl. 40 mm a na potrubí vedené v předstěnách min. tl.13 mm. Potrubí teplé vody bude vždy 
vedeno nad vedením studené vody.  



Kanalizace: 

Kanalizace je řešena jako oddílná. 

Kanalizační přípojka 

Napojení splaškové kanalizace bude kanalizačním potrubím KG-PVC o profilu DN 200 do 
splaškové kanalizace. Potrubí bude uloženo do pískového lože s min. sklonem přípojky bude 
2%. Potrubí se obsype tříděnou sypaninou do výšky 300mm, na tu se provede konečný 
hutněný zásyp. Před zásypem bude provedeno zaměření potrubí. 

Na potrubí přípojky bude za hranicí pozemku umístěna revizní a čistící šachta. Šachta bude 
ukončena plastovým poklopem 1,5t.  

Vnitřní kanalizace 

Ležaté vedení kanalizace bude umístěno pod podlahou I. nadzemního podlaží, s v suterénu a 
to v min. výšce krytí 300 mm pod podlahou. Těsnění bude provedeno pomocí těsnících 
gumových kroužků, je nutno dodržet minimální sklon 2%. V místech s velkým spádem je 
nutno potrubí zajistit proti posunutí a případně obetonovat.  

Vnitřní potrubí bude spojováno gumovými kroužky. Odvětrání kanalizace je zajištěno 
nádstavcovou hlavicí v šachtách. 

Provedení kanalizace, minimální krytí, bude dle platných norem ČSN 73 6701, ČSN 73 6760. 

Dešťová kanalizace 

Výpočet množství dešťových  vod: Jedná se pouze o část srážek spadlých na stavební 
pozemek, část zůstane,jako přirozená závlaha na zatravněné ploše. Návrhh a posouzení střešní 
svodů je řešeno v PD – architektoniky-stavební část. 
 

f)  plynová odběrná zařízení  

Jako odběrné zařízení plynu bude sloužit plynový vařič v kuchyni v restauraci a plynový kotel 
na ohřev TUV. Plynoměr bude umístěn na fasádě objektu. Vnitřní rozvody budou provedeny 
z ocelového potrubí dn25. 

g)  zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Viz. samostatná část – Silnoproudá elektrotechnika 

Zásobení objektu el. energií 

Objekt bude napojen na stávající podzemní vedení NN, novou přípojkou. 

El. energie bude využíváno pro umělé osvětlení, pro napájení zásuvkových obvodů (běžné 
využívání), pro napájení a pohon drobných el. spotřebičů, pro pohon a napájení zařízení ÚT, 
PC. 

 



Rozvod el.energie.  

Pro provádění instalace je rozhodující řešení interiéru, jeho technické předměty a prostředky, 
kterým je nutné podřídit elektroinstalaci. Prováděcí firma musí mít k dispozici řešení 
interiéru, aby s ohledem na umístění zařizovacích předmětů koordinovala umístění vývodů, 
zásuvek a vypínačů tak, aby nebyla jejich funkce omezena. Elektrické předměty a zařízení 
musí být v souladu s ČSN a schválena pro použití v ČR. 

Po ukončení všech montážních prací bude na el. zařízení provedena výchozí revize a vydána 
výchozí revizní zpráva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Závěr 
Výstupem z mé diplomové práce je projektová dokumentace dle vyhlášky 499/2006 Sb., a 
Požárně bezpečnostní řešení. Při zpracování jsem se řídil platnými normami, zákony, 
vyhláškami a podklady od výrobců, na které níže odkazuji. Dispoziční uspořádání objektu je 
následovné. V suterénu jsou obsaženy technické místnosti a sklady nutné pro 
provozuschopnost celého objektu. V prvním nadzemním podlaží je část restaurační, která lze 
funkčně rozdělit na část pro hosty a část pro výrobu pokrmů a k tomu nutných místností, a 
část kulturně vzdělávacího centra. V druhém nadzemním podlaží je umístěna kavárna a část 
vzdělávací. V třetím nadzemním podlaží je umístěna pouze část určená pro vzdělání.  

Vypracováním této diplomové práce jsem nabyl mnoho zkušeností, a to především v oblasti 
plochých střech a stavebních detailů.  

Seznam použitých zdrojů: 

Související normy 

[1.] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 

[2.] ČSN EN ISO 4157-2. Výkresy pozemních staveb – Systémy označování. 

[3.] ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov. 

[4.] ČSN 73 1901. Navrhování střech. 

[5.] ČSN 73 0580-3. Denní osvětlení škol. 

[6.] ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy. 

[7.] ČSN 74 4505. Podlahy – společná ustanovení. 

[8.] ČSN 73 0600. Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 

[9.] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 

[10.] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

[11.] ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

Legislativa 

[12.] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

[13.] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

[14.] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Odkazy na internetové stránky 

[15.] WICONA [online]. Dostupné z: http://www.wicona.cz/ 

[16.] COMPACFOAM [online]. Dostupné z: http://www.compacfoam.cz/ 



[17.] PASIVNÍ DOMY [online]. Dostupné z: http://www.pasivnidomy.cz/ 

[18.] ROCKWOOL [online]. Dostupné z: http://www.ROCKWOOL.cz/ 

[19.] BACHL [online]. Dostupné z: http://www.bachl.cz/ 

[20.] CEMEX [online]. Dostupné z: http://www.cemex.cz/ 

[21.] SCHLÜETER-SYSTÉMY [online]. Dostupné z: http://www.schlueter.cz/ 

[22.] DEKTRADE [online]. Dostupné z: http://dektrade.cz/ 

[23.] BAUMIT [online]. Dostupné z: http://www.baumit.cz/ 

[24.] DEHTOCHEMA [online]. Dostupné z: http://www.dehtochema.cz/ 

[25.] CEMBRIT [online]. Dostupné z: http://www.cembrit.cz/ 

[26.] FRONTECH [online]. Dostupné z: www.frontech.cz/ 

[27.] KNAUF [online]. Dostupné z: http://www.knauf.cz/ 

[28.] RAKO [online]. Dostupné z: http://www.rako.cz/ 

[29.] HELLA [online]. Dostupné z: http://www.hella.info/ 

[30.] CAD DETAIL [online]. Dostupné z: http://www.cad-detail.cz/ 

[31.] ICOPAL [online]. Dostupné z: http://www.icopal.info/ 

[32.] TZB INFO. [online]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz/ 

[33.] NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU [online]. Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 

3. Seznam použitých zkratek a symbolů 
KCE- konstrukce 

ŽB-  železobeton 

HI-  hydroizolace 

TI- tepelná izolace 

EPS-  expandovaný polystyren 

XPS- extrudovaný polystyren 

PE-  polyetylen 

TL- tloušťka 



4. Seznam příloh 
 

A – PODKLADY, STUDIE A PŘEDBĚŽNÉ NÁVRHY  

• S01 – STUDIE 1S 1:100     4xA4 
• S02 – STUDIE 1NP 1:100     8xA4 
• S03 – STUDIE 2NP 1:100     8xA4 
• S04 – STUDIE 3NP 1:100     8xA4 
• S05 – STUDIE ŘEZ A-A´ 1:100    4xA4 
• PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ  
- VÝPOČET SCHODIŠTĚ     2xA4 
- PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH TVARŮ KONSTRUKCE  13xA4 
- VÝPOČET ODVODNĚNÍ STŘECH   3xA4 
• STUDIE - DETAIL – DILATAČNÍ SPÁRA  24xA4 
• STUDIE – PŮDORYS 1NP     21xA4 

 
 

B1 – VÝPOČTOVÁ ČÁST - STAVEBNÍ FYZIKA 

• TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB  50xA4.   
ČÁST 1. – PROGRAM TEPLO 

• TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ SKLADEB 62xA4 
ČÁST 2 – PROGRAM TEPLO 

B2 – VÝPOČTOVÁ ČÁST - STAVEBNÍ FYZIKA 

• TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ DETAILŮ 12xA4 

PROGRAM AREA   

• VZDUCHOVÁ A KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST 10xA4 

• ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY  2xA4 
• NÁVRH TLOUŠŤKY DILATA ČNÍ SPÁRY  4xA4 

• NÁVRH OKENNÍCH OTVORŮ    3xA4 

• VÝPOČET DENNÍHO OSVĚTLENÍ   13xA4 

 

B3 – VÝPOČTOVÁ ČÁST – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
STAVBY 

• PBS – PŮDORYS 1S 1:100     4xA4 
• PBS – PŮDORYS 1NP 1:100    8xA4 
• PBS – PŮDORYS 2NP 1:100    8xA4 
• PBS – PŮDORYS 3NP 1:100    8xA4 
• SITUACE STAVBY      6xA4 
• TECHNICKÁ ZPRÁVA     43xA4 



C –VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
C01 - SITUACE STAVBY      6xA4 
C02 – PŮDORYS 1S       20xA4 
C03 – PŮDORYS 1NP       32xA4 
C04 – PŮDORYS 2NP       31xA4 
C05 – PŮDORYS 3NP       31xA4 
C06 – ZÁKLADY        32xA4 
C07 – STROP NAD 1NP       24xA4 
C08 – STŘECHA        32xA4 
C09 – ŘEZ A-A‘        10xA4 
C10 – ŘEZ B-B‘        12xA4 
C11 – POHLED OD JIHU      3xA4 
C12 – POHLED OD VÝCHODU     3xA4  
C13 – POHLED OD SEVERU      3xA4 
C14 – POHLED OD ZÁPADU      3xA4 
C15 – DETAIL A – DILATAČNÍ SPÁRA    8xA4 
C16 – DETAIL B – ATIKA, OSAZENÍ OKNA   8xA4 
C17 – DETAIL C – NAPOJENÍ PODLAHY    6xA4 
C18 – DETAIL D – VSTUP DO OBJEKTU    8xA4 
C19 – DETAIL E – VSTUP NA TERASU    6xA4 
C20 – DETAIL F – STŘEŠNÍ VTOK     4xA4 
SKLADBY KONSTRUKCÍ      55xA4 


