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Abstrakt 
 
Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace cykloprodejny s bytovými 
jednotkami, která je situovaná na okraj obce Drnovice na parcelách č. 1398/2 a 1398/22. 
Objekt je umístěn a projektován v souladu s platným územním plánem a jeho regulačními 
podmínkami. Navrhovaný objekt zapadá do celkové koncepce okolní zástavby v dané 
lokalitě. 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a 
vestavěným podkrovím v sedlové a pultové střeše. V suterénním podlaží se nachází 
skladovací zóna a samostatné garáže pro parkování osobních automobilů majitelů bytových 
jednotek. V prvním nadzemním podlaží se nachází cykloprodejna BIKEZONE.CZ. Dále je tu 
umístěn bezbariérový byt pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve druhém a 
třetím nadzemním podlaží jsou navrženy byty pro trvalé bydlení.  
 
Klíčová slova 
 
Cykloprodejna BIKEZONE.CZ, bytové jednotky, Drnovice, suterénní podlaží, nadzemní 
podlaží, vestavěné podkroví, sedlová střecha, pultová střecha. 
 
Abstract 
 
The aim of this master´s thesis is the elaboration of project documentation of the bike shop 
with residential units, which is situated on the edge of the village Drnovice on parcel No. 
1398/2 and 1398/22. The building is located and designed in accordance with applicable 
spatial planning and regulatory conditions. The proposed building fits into the overall concept 
of the surrounding buildings in the locality.  
The proposed house is a detached house with a basement floor and two above-ground floors 
and a built-in attic in double-pitched and pent roof. In the basement floor there is a storage 
area and separate garages for parking cars owners of residential units. On the first above-
ground floor is bike shop BIKEZONE.CZ. Then there is the barrier-free apartment for people 
with reduced mobility. In the second and third above-ground floor there are apartments 
designed for permanent housing. 
 
Keywords 
 
Bike shop BIKEZONE.CZ, residential units, Drnovice, basement floor, above-ground floor, 
built-in attic, gabled roof, pent roof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Bibliografická citace VŠKP 
  
Bc. Jakub Šitka BIKEZONE.cz - Cykloprodejna s bytovými jednotkami. Brno, 2014. 39 s., 140 
s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 
stavitelství. Vedoucí práce Ing. Karel Šuhajda, Ph.D.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 
 
Děkuji vedoucímu diplomové práce Ing. Karlu Šuhajdovi, Ph.D. za cenné rady, připomínky a 
metodické vedení práce. Dále děkuji Ing. Marii Rusinové, Ph.D. a Ing. Tomáši Petříčkovi za 
odborné konzultace práce. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Obsah textové části 
 
1. úvod 
2. průvodní zpráva 
3. souhrnná technická zpráva 
4. technická zpráva 
5. závěr 
6. seznam použitých zdrojů 
7. seznam použitých zkratek a symbolů 
8. seznam příloh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


1. Úvod 
 
Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci objektu BIKEZONE.CZ - cykloprodejna 
s bytovými jednotkami, který je situován na okraj obce Drnovice. Jedná se o samostatně 
stojící podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím v sedlové a 
pultové střeše. V suterénním podlaží se nachází skladovací zóna a samostatné garáže pro 
parkování osobních automobilů majitelů bytových jednotek. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází cykloprodejna BIKEZONE.CZ. Dále je tu umístěn bezbariérový byt pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou 
navrženy byty pro trvalé bydlení.  
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a) Identifikační údaje stavby a investora:     
 
▪ Název stavby: BIKEZONE.CZ – Cykloprodejna s bytovými jednotkami 
 
▪ Místo stavby: Drnovice (Jihomoravský kraj, okres Vyškov) 
                           parcela č. 1398/2 a 1398/22 
 
▪ Katastrální území: Drnovice 
 
▪ Charakter stavby: novostavba 
 
▪ Účel stavby: provozovna cykloprodejny + trvalé bydlení 
 
▪ Investor: Vysoké učení technické v Brně 

   Fakulta stavební 
   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 
▪ Projektant: Bc. Jakub Šitka, Drnovice 236, 68304 Drnovice 
 
▪ Hlavní zodpovědný projektant: Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. 

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

majetkoprávních vztazích:  
 

Stavební pozemek se nachází na západním konci obce Drnovice na parcelách č.1398/2 a 
1398/22. V současné době jsou tyto parcely nezastavěné a jsou určeny ke stavbě objektu 
určenému k trvalému bydlení a provozování drobných služeb. Tyto parcely jsou již ve 
vlastnictví investora. 
 
Informace o parcele č. 1398/2: 

- druh pozemku: orná půda 
- výměra pozemku: 2995 m2 
- majitel pozemku: Vysoké učení technické v Brně 
                              Fakulta stavební 

                              Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 
Informace o parcele č. 1398/22: 

- druh pozemku: ostatní plocha 
- výměra pozemku: 313 m2 
- majitel pozemku: Vysoké učení technické v Brně 
                              Fakulta stavební 
                              Veveří 331/95, 602 00 Brno 

 
Informace o okolních parcelách: 
 
▫ Sever: parcela č. 1398/106 - druh pozemku: orná půda 

   - výměra pozemku: 1009 m2 
   - majitel pozemku: Ing. Miroslav Macák 

  Sovinec 469/18b, Štýřice, 639 00 Brno 
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▫ Východ: parcela č. 1398/19 - druh pozemku: orná půda 
     - výměra pozemku: 609 m2 
     - majitel pozemku: Obec Drnovice, 683 04 Drnovice 
 

▫ Jih: parcela č. 1622/2 - druh pozemku: ostatní plocha 
      - výměra pozemku: 1055 m2 
      - majitel pozemku: Jihomoravský kraj 

      Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60182 Brno 
 
▫ Západ: parcela č. 1100/6 - druh pozemku: zahrada 

           - výměra pozemku: 1233 m2 
           - majitel pozemku: Svatava Zapletalová 

           Drnovice 312, 683 04 Drnovice 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu: 
 

Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika v půdním podloží, který 
prokázal nízký radonový index pozemku. Na základě hydrogeologického průzkumu bylo 
zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
Informace o provedených průzkumech v okolí staveniště: 
V obci Drnovice se prováděly dva inženýrsko-geologické průzkumy, a to jeden v roce 1992, 
kdy se prováděl inženýrsko-geologický průzkum o možnostech rozšíření hřbitova 
v Drnovicích ve vzdálenosti cca 400 m od místa stavby (číslo archivní zprávy GF P076894). 
Dále byl proveden průzkum v roce 1996 pro stavbu místní lékárny ve vzdálenosti cca 500 m 
od místa stavby (číslo archivní zprávy GF P090657). V okolí lokality nebyly zjištěny v 
minulosti žádné sesuvy ani žádná surovinová ložiska. 
 
Informace o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu: 
Přístup na parcelu bude zajištěn přímo z veřejné pozemní komunikace pomocí vybudované 
zpevněné cesty ze zhutněného recyklátu. V současné době je parcela již zasíťovaná, na okraji 
pozemku je vyvedena přípojka vody, plynu, kanalizace a elektrické energie o napětí 220 a  
380 V. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 
Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a zpracovány do dokumentace pro 
stavební povolení. 
 
Dotčené orgány a datum splnění požadavku: 
 

- ochrana přírody a krajiny: 
AOPK ČR – středisko Brno, Kotlářská 51, 657 20 Brno – splněno dne 1. 3. 2013 
 

- veřejné zdraví: 
Okresní hygienická stanice, Masarykovo náměstí 16, 682 01 Vyškov – splněno dne 
26. 3. 2013 
 

- doprava na pozemních komunikacích: 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje oblast Vyškov - Křečkovská 17, 682 11 Vyškov 
splněno dne 15. 4. 2013 
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- energetika: 
E. ON s. r. o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno – splněno dne 15. 5. 2013 
 
- vodní zdroje: 
Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov  
splněno dne 2. 5. 2013 
 
- požární bezpečnost: 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Vyškov, 
Hasičská 452/2, 682 01 Vyškov 
splněno dne 9. 5. 2013 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

 

Navržený objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami je navržený v souladu s technickými 
požadavky dle vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, dle vyhlášky 
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona: 
 

Projekt cykloprodejny s bytovými jednotkami je umístěn a projektován v souladu s územním 
plánem a jeho regulačními podmínkami. Pozemek je veden jako funkční zóna – 
neurbanizované území, zóna zemědělské půdy, ve které je přípustná výstavba cykloprodejny 
s bytovými jednotkami. Provozovna cykloprodejny byla schválena včetně vybudování 
parkoviště pro návštěvníky provozovny na vlastním pozemku. 

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

v dotčeném území: 
 

Počátek výstavby je plánován na březen roku 2014. Veškeré venkovní práce by měly být 
zhotoveny dříve, než bude období mrazů, tj. zhruba do konce listopadu roku 2014. Ukončení 
stavebních prací je plánováno na říjen roku 2015. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby: 
 

Předpokládaná lhůta výstavby: 1. 3. 2014 – 31. 10. 2015.  
Stavba bude nejprve prováděna odspodu nahoru – „hrubá stavba“, posléze od shora dolů – 
technické zařízení a dokončovací práce. Na konec budou provedeny vnější úpravy ploch 
včetně oplocení a sadové úpravy pozemku. Celou stavbu bude provádět jedna stavební firma. 
        
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: 
 

Propočet nákladů stavby je proveden vynásobením průměrných cen zatříděného objektu 
obestavěným prostorem stavby.  
 
Orientační náklady stavební části domu: 22 200 000 Kč  
(4624 m3 x 4800 Kč/m3 = 22 200 000 Kč)  
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Obestavěný prostor stavby: 4624 m3 

Plocha pozemku: 3308 m2 
Zastavěná plocha: 358,4 m2 

Počet bytů v objektu: 8 
Počet provozoven v objektu: 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Bc. Jakub Šitka 
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3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště: 
 

Navrhovaný objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami se bude nacházet na parcelách 
č. 1398/2 a 1398/22 v Drnovicích. Polohopisné umístění stavby je patrné z doložené situace 
širších vztahů a z doložené koordinační situace v měřítku 1:500.  
V současné době je parcela nezastavěná a je ve vlastnictví investora. Parcela se nenachází 
v žádné památkové rezervaci ani v památkové zóně.  

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

 

Navrhovaný objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami je samostatně stojící podsklepený 
dům se dvěma nadzemními podlažími a  obytným podkrovím v sedlové a pultové střeše. 
Sklon sedlové střechy je 22°, pultové střechy 8°, výška hřebene je 11,9 m nad terénem. 
 

Pozemek bude mít dvě samostatné příjezdové komunikace, jedna bude určena pro obyvatele 
bytů a druhá pro návštěvníky a personál provozovny cykloprodejny. Na stavebním pozemku 
se bude nacházet pět parkovací stání vyhrazených pro návštěvníky provozovny cykloprodejny 
(jedno stání u vchodu vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a tři 
stání vyhrazená pro personál provozovny. Na severní straně pozemku je navrženo osm 
parkovacích stání pro obyvatele bytů (jedno stání u vchodu vyhrazené pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace), v suterénním podlaží jsou navrženy čtyři garáže pro 
parkování osobních automobilů. Tyto garáže jsou určeny pro obyvatele bytů. 

 

Architektonické řešení stavby vychází z návrhu projektanta, navrhovaný objekt zapadá do 
celkové koncepce okolní zástavby v dané lokalitě, kde se nachází bytové a rodinné domy. 

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

 

Navrhovaný objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami je navržen ze zdícího systému 
SENDWIX od firmy KM BETA.  
Vnější nosné zdivo tloušťky 250 mm je navrženo z vápenopískových kvádrů KM BETA 
SENDWIX 8DF-LD na lepidlo pro tenkovrstvé zdění. Zdivo je zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem od firmy ISOVER, v suterénu o tloušťce 120 mm, v nadzemní části 
je navrženo zateplení tloušťky 180 mm. 
Vnitřní nosné zdivo tloušťky 250 mm je navrženo z vápenopískových kvádrů KM BETA 
SENDWIX 8DF-LP AKU na lepidlo pro tenkovrstvé zdění. 
Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 125 mm je navrženo z vápenopískových kvádrů KM BETA 
SENDWIX 4DF-LD na lepidlo pro tenkovrstvé zdění. 
 

Stropní konstrukce je navržena ze stropních panelů SPIROLL, v oblasti schodišťového 
prostoru jsou navrženy prefabrikované stropní desky. 
Schodiště je řešeno jako prefabrikované železobetonové dvouramenné schodiště nesené 
podestou a stropní konstrukcí. 
 

Střecha je navržená sedlová o sklonu 22°, na kterou navazuje pultová střecha o sklonu 8°. 
Jedná se o dřevěný krov s krokvemi nesenými pozednicemi uloženými na zdivu a vaznicemi 
uloženými na vnějším zdivu a podepřenými dřevěnými sloupky. 
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Okna a vnější dveře jsou navržena plastové, vnitřní dveře v suterénu dřevěné kazetové do 
ocelových zárubní, jinak dřevěné dveře do obložkových zárubní. Také jsou použity 
v některých bytech posuvné dveře do stavebního pouzdra JAP 700 Standard.  
 

Podlahy jsou navrženy keramické a plovoucí laminátové.  
 

Dům bude vytápěn pomocí elektrických topných rohoží ECOFLOOR v podlaze. Jedná se o 
poloakumulační systém vytápění regulovatelné pomocí termostatu s dotykovým displejem. 
Každý byt i provozovna cykloprodejny budou mít svůj vlastní zásobníkový ohřívač teplé 
vody na elektrický proud.   

 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

 

Parcela bude přímo napojená na přilehlou pozemní komunikaci pomocí vybudované zpevněné 
cesty ze zhutněného recyklátu. Při realizaci stavby budou provedena taková opatření, aby 
nedocházelo ke znečišťování stávající komunikace vozidly vyjíždějícími ze staveniště. 
Všechny inženýrské sítě jsou již zavedeny na okraji parcely. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území: 

 

Parcela bude přímo napojená na přilehlou pozemní komunikaci pomocí vybudované zpevněné 
cesty ze zhutněného recyklátu. Nákladní automobily se před výjezdem ze staveniště očistí, 
aby neznečistily pozemní komunikace. Provoz na staveništi bude od 6.00 do 18.00 hodin.  
 

Pozemek bude mít dvě samostatné příjezdové komunikace, jedna bude určena pro obyvatele 
bytů a druhá pro návštěvníky a personál provozovny cykloprodejny. Na stavebním pozemku 
se bude nacházet pět parkovací stání vyhrazených pro návštěvníky provozovny cykloprodejny 
(jedno stání u vchodu vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a tři 
stání vyhrazená pro personál provozovny. Na severní straně pozemku je navrženo osm 
parkovacích stání pro obyvatele bytů (jedno stání u vchodu vyhrazené pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace), v suterénním podlaží jsou navrženy čtyři garáže pro 
parkování osobních automobilů. Tyto garáže jsou určeny pro obyvatele bytů. 
 

Místo stavby se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 
 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 
 

Stavba nebude mít zásadní vliv na životní prostředí, nepředpokládá se manipulace 
s ekologicky nebezpečným materiálem. Odpady a zbytky materiálů budou tříděny a odvezeny 
na skládku určenou stavebním úřadem. Komunální odpad je likvidován klasickým způsobem 
dle domluvy s firmou RESPONO, a.s., která provozuje likvidaci odpadu. 
Stroje budou po revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku 
přeci jen dojde, tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém 
neprodleně řešit. Nákladní automobily se před výjezdem ze staveniště očistí, aby neznečistily 
pozemní komunikace.  
Obvod splaškové a dešťové vody z objektu je řešen napojením na stávající síť kanalizace. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací: 
 

Jedná se o objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami. Provozovna cykloprodejny je 
navržena jako bezbariérová, vstup je zajištěn pomocí vybudované rampy se sklonem 3,3 %.  
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Vstup do bytové části objektu je též navržen jako bezbariérový, zajištěn je pomocí 
vybudované rampy se sklonem 3,3 %. V přízemí je navržen jeden bezbariérový byt pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace, výměra bytu je 54,3 m2.  

 
 

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

Byla provedena prohlídka parcely, místo stavby se nenachází na poddolovaném a svážném 
území. Radonový průzkum stanovil nízký radonový index pozemku. Hydrogeologickým 
průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém: 

 

Údaje jsou uvedeny na výkresu situace, vytýčení stavby provede oprávněná osoba podle 
výkresu situace. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory: 

 

SO 01 – objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami 
SO 02 - zpevněné plochy  
SO 03 - přípojka splaškové kanalizace 
SO 04 - přípojka dešťové kanalizace  
SO 05 - přípojka nízkého napětí  
SO 06 - přípojka vodovodu 
SO 07 – dětské hřiště  
SO 08 – zahradní altán  
SO 09 – oplocení pozemku 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace: 

 

Stavba bude mít minimální vliv na okolní pozemky a stavby, provoz stavby bude od 6.00 do 
18.00 hodin. Hladina hluku nepřekročí hladinu 85 dB (dle nařízení vlády č. 146/2006 Sb.).  
Stavba po dokončení nevyvolá negativní dopady na okolní pozemky a stavby.  
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 
 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.  
Během zhotovování stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravý 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 nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky.  
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.  
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 
 

Stavba a její části jsou navrženy tak, aby nedošlo k jejich zřícení. Pro realizaci stavby budou 
použity materiály a výrobky s platnými certifikáty. Pro určité konstrukce vymezené v 
projektové dokumentaci stavby budou provedeny statické výpočty pro důkaz ověření návrhu 
dimenzí. 

 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 

Tuhost a skladba materiálů konstrukcí vylučuje nepřípustné přetvoření. 
 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
Tuhost a skladba materiálů konstrukcí vylučuje nepřípustné přetvoření → nehrozí poškození 
technické zařízení a vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 

Nejsou známy okolnosti, za kterých by mohlo k takovému poškození dojít, kromě požáru 
objektu řešeného v části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
3.   Požární bezpečnost  
 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
d) umožnění evakuace osob a zvířat 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
 
4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
        

Veškeré podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou splněny. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. Novostavba objektu nebude mít 
neblahý vliv na životní prostředí.  
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Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po revizní 
kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o 
této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.  
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady podle zákona 185/ 2001 Sb. Veškeré 
odpady budou likvidovány povoleným způsobem. 

 
5.   Bezpečnost při užívání  
        

Při dodržování základního bezpečnostního standardu je navrhovaná stavba bez jakýchkoliv 
rizik. Podlahy budou provedeny tak, aby nedocházelo k uklouznutí, volný prostor bude 
opatřen zábradlím, aby nedošlo k pádu osob z výšky, atd. 

6.    Ochrana proti hluku 
       

Objekt je situován do oblasti k zástavbě rodinnými a bytovými domy, není nutno zřizovat 
ochranu proti hluku. Navrhovaná stavba nebude obsahovat žádný zdroj zvýšené hlučnosti. 
Hladina hluku při stavbě nepřekročí hladinu 85 dB (dle nařízení vlády č. 146/2006 Sb.). 
Provoz stavby bude od 6.00 do 18.00 hodin. 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 
 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov: 

 

Byl stanoven energetický štítek obálky budovy, objekt rodinného domu byl zařazen do 
klasifikace: C - vyhovující 
Projekt řeší v samostatné části F1.4.2. Protokol k energetickému štítku obálky budovy. 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby: 
 

Celková předběžná tepelná ztráta budovy: Q = 21,851 kW 
Projekt řeší v samostatné části F1.4.2. Protokol k energetickému štítku obálky budovy. 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

Jedná se o provozovnu cykloprodejny s bytovými jednotkami, provozovna i vstup do bytové 
části objektu je bezbariérový, vstupy jsou zajištěny pomocí vybudované rampy se sklonem 
3,3 %. V přízemí je navržen jeden bezbariérový byt pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace, výměra bytu je 54,3 m2. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  
Stavba je chráněná před vlivy vnějšího prostředí. Byl naměřen nízký radonový index 
pozemku, byla navrhnuta vhodná ochrana proti radonu pomocí hydroizolace.  
Spodní voda nebyla určena jako agresivní. Pozemek se nenachází v oblasti se zvýšenou 
seismickou aktivitou ani na poddolovaném území. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 

splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany    
obyvatelstva: 
 

Stavba je na pozemku investora umístěna tak, aby požárně nebezpečné plochy zasahovaly 
pouze na pozemek investora a neohrožovaly obyvatelstvo.  
Projekt řeší v samostatné části F1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 
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11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území 

 

Dešťové vody jsou svedeny na pozemek investora do nádrže na dešťovou vodu, ze které je 
navržen přepad do vsakovacího tunelu a nadále do stávající splaškové kanalizace DN 300. 
Splaškové vody z objektu jsou odváděny do kanalizace. Na pozemku investora bude 
vybudována revizní šachta kanalizace. 

 

b) zásobování vodou 
  

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád DN 100 pomocí vodovodní přípojky 40x3,7. 
Na pozemku investora je vybudována vodoměrná šachta o průměru 1000 mm s vodoměrem. 

 

c) zásobování energiemi  
 

Objekt bude napojen na místní elektrickou síť, na pozemku investora je vybudován 
elektroměr umístěný na hranici pozemku. 
 

d) řešení dopravy 
 

Přístup na parcelu bude zajištěn přímo z pozemní komunikace pomocí vybudované zpevněné 
cesty ze zhutněného recyklátu, která se odstraní po dokončení stavby. Přístupová cesta je 
navržena z betonové dlažby. 
 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

Na parcele se provede sejmutí ornice v tl. 300 mm, ornice se bude skladovat v severozápadní 
části parcely a později se použije na terénní úpravy, které se provedou po dokončení všech 
prací. Provede se také sadová úprava pozemku investora. 

 

f) elektronické komunikace 
 

Telefonní přípojka nebude zřizována, pouze se nainstaluje satelitní přijímač na střešní 
konstrukci. Další elektronické komunikace nebudou zřizovány. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
 

Samostatnou část objektu bude tvořit provozovna cykloprodejny, která je tvořena místností 
cykloprodejny, servisu, skladu a zaměstnaneckou zónou, kde se nachází chodba, koupelna, 
WC, šatna, místnost zaměstnanců a místnost vedoucího. 
 

b) popis technologie výroby 
 

V místnosti cykloprodejny se budou přijímat a vydávat jízdní kola do opravy a z opravy a 
prodávat nová jízdní kola a příslušenství včetně cyklistického oblečení. V místnosti servisu se 
budou opravovat jízdní kola. Na tuto místnost navazuje sklad, kde se bude přijímat a 
skladovat nové zboží.  
 

c) údaje o počtu pracovníků 
 

Předpokládaný počet zaměstnanců jsou tři zaměstnanci. Jeden vedoucí, jeden zaměstnanec na 
prodejně a jeden zaměstnanec v servise včetně skladu. 
 

d) údaje o spotřebě energií 
 

V rámci činnosti cykloprodejny dojde k minimální spotřebě energií. Projekt neřeší. 
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e) bilance surovin, materiálu a odpadů 
 

V rámci činnosti cykloprodejny dojde ke spotřebě surovin a materiálu a k vyprodukování 
odpadů. K tomuto účelu je navržen prostor pro třídění odpadu před vstupem do skladu 
cykloprodejny, kde budou umístěny nádoby na tříděný odpad. 
 

f) vodní hospodářství 
 

Do provozovny bude zavedena teplá i studená voda, a to do místností koupelny, WC a do 
místnosti pro zaměstnance. 
 

g) řešení technologické dopravy 
 

Projekt neřeší. 
 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 

Provozovna nemá negativní vliv na životní prostředí a je navržena s ohledem na kvalitní 
pracovní prostředí zaměstnance. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vypracoval: Bc. Jakub Šitka 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště: 
 

Staveniště je situováno na parcelách č. 1398/2 a 1398/22, k. ú. Drnovice. Stavba se zahájí 
sejmutím ornice, plocha staveniště je 3308 m2, plocha sejmuté ornice bude přibližně 2000 m2, 
výška sejmuté ornice bude přibližně 0,3 m. Po sejmutí ornice se celá parcela oplotí stavebním 
oplocením.  
Veškerý stavební materiál i sejmutá ornice se budou skladovat na vlastním pozemku. 
Nevhodná zemina z výkopu a stavební odpad se odveze na skládku určenou stavebním 
úřadem ve Vyškově. Příjezd a odjezd na staveniště se zajistí vybudováním příjezdové cesty ze 
zhutněného stavebního recyklátu, která se napojí na stávající veřejnou pozemní komunikaci. 
Budou provedena opatření proti znečištění veřejných komunikací vozidly vyjíždějícími ze 
staveniště. 

 
b) významné sítě technické infrastruktury: 

 
1. odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod: 
 

Dešťové vody jsou svedeny na pozemek investora do nádrže na dešťovou vodu, ze které je 
navržen přepad do vsakovacího tunelu a nadále do stávající splaškové kanalizace DN 300. 
Splaškové vody jsou odváděny do kanalizace. Na pozemku investora bude vybudována 
revizní šachta kanalizace. 
 
2. zásobování vodou: 
 

Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád DN 100 pomocí vodovodní přípojky 40x3,7. 
Na pozemku investora bude vybudována vodoměrná šachta o průměru 1000 mm 
s vodoměrem. 
 
3. zásobování energiemi: 
 

Objekt bude napojen na místní elektrickou síť, na pozemku investora bude vybudován 
elektroměr umístěný na hranici pozemku. 
 
4. řešení dopravy: 
 

Přístup na parcelu bude zajištěn přímo z pozemní komunikace pomocí vybudované zpevněné 
cesty ze zhutněného recyklátu, která se odstraní po dokončení stavby. Přístupová cesta je 
navržena z betonové dlažby. 
 
5. povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav: 
 

Na parcele se provede sejmutí ornice v tl. 300 mm, která se bude skladovat v severovýchodní 
části parcely a později se použije na terénní úpravy, které se provedou po dokončení všech 
prací. Provede se také sadová úprava pozemku investora. 
   
6. elektronické komunikace: 
 

Telefonní přípojka nebude zřizována, pouze se nainstaluje satelitní přijímač na střešní 
konstrukci. Další elektronické komunikace nebudou zřizovány. 
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c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.: 
 

Dodávka vody po dobu výstavby bude realizována z veřejné sítě vodovodu. Odběr elektrické 
energie pro potřeby staveniště bude zajištěn po dobu výstavby staveništním rozvaděčem.  
Po dobu výstavby je nutno staveniště zajistit proti znečištění této lokality, jedná se o bezpečné 
odvedení dešťových vod ze staveniště a o opatrné zacházení s ropnými produkty 
vyskytujícími se v prostoru staveniště. 
 
d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace: 
 

Staveniště se zabezpečí proti vstupu nepovolaných fyzických osob oplocením pozemku. Na 
staveništi bude umístěno po domluvě s investorem patřičné znamení se zákazem pohybu 
nepovoleným (třetím) osobám. Přes parcelu nevede žádná veřejná komunikace, takže projekt 
neřeší úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů: 

 

Realizací stavby nebudou znepřístupněny žádné veřejné komunikace. Na staveništi bude 
umístěno po domluvě s investorem patřičné znamení se zákazem pohybu nepovoleným 
(třetím) osobám. 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů: 

 

K oplocení staveniště bude použito mobilní oplocení výšky 2 m. Staveniště je vybaveno 
přípojkami vody, kanalizace a elektřiny, stavebník si zajistí přenosné WC a provizorní 
stavební sklad pro uskladnění stavebního materiálu, který pak po dokončení stavby odstraní. 
Jiné pozemky nebudou využity pro zařízení staveniště. 

 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení: 

 

Žádná stavba zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 
 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 3): 
 

Veškeré stavební práce se budou provádět v souladu s platnými zákony a vyhláškami, a to: 
 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce  
- Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 
- Nařízení vlády  591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 
- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
- Vyhláška č. 87/2006 Sb. o požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic 

  

                                                
3)  § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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Při provádění stavebních prací se musí dodržovat veškerá ustanovení všech platných norem a 
navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce a práce ve výškách. Všichni 
pracovníci pohybující se na staveništi musí být řádně proškoleni a vybaveni adekvátním 
bezpečnostním vybavením pro tyto práce. 
Všechny otvory a jámy, kde hrozí riziko pádu, musí být zajištěny a ohrazeny.  
        
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

 

Veškeré podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou splněny. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. Novostavba nebude mít neblahý 
vliv na životní prostředí.  
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po revizní 
kontrole, a proto nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, tak bude o 
této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit.  
Zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady podle zákona 185/ 2001 Sb. Veškeré 
odpady budou likvidovány povoleným způsobem. 
        
j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů: 

 

Předpokládané zahájení výstavby: 1. 3. 2014  
Předpokládané ukončení výstavby: 31. 10. 2015 
 

Stavba bude zahájena až po řádném ohlášení stavby. Výstavba bude provedena dodavatelsky 
(Stavby Piták, s. r. o., Brněnská 445/35, 682 01 Vyškov). 
 

Plán kontrolních prohlídek: 
1. dokončení základové spáry – květen 2014 
2. dokončení hrubé stavby – listopad 2014 
3. před zahájením užívaní – říjen 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Bc. Jakub Šitka 
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Technické řešení stavby 
 
1. průzkumné práce 
 

Před zahájením projekční činnosti byla provedena prohlídka parcely, místo stavby se 
nenachází na poddolovaném a svážném území. Radonový průzkum stanovil nízký radonový 
index pozemku. Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že hladina podzemní vody 
nebude mít žádný vliv na výstavbu. 
 
2. zemní práce 
 

Vlastní výkopové práce začnou sejmutím ornice tl. 300 mm, která se bude skladovat 
v severovýchodní části parcely a později se použije na terénní úpravy. Vlastní výkopové práce 
budou prováděny strojně s ručním začištěním základové spáry, tj. v tl. minimálně 150 mm. 
Základová spára bude založena v nezámrzné hloubce min. 800 mm pod přilehlým terénem. 
 
3. základy 
 

Navržené základy budou provedeny pod nosným zdivem, šířka základů bude 750 mm pod 
obvodovým zdivem a 850 mm pod vnitřním nosným zdivem. Na základy bude použit beton 
C20/25. Základové pásy budou shora zakončeny betonovou deskou tl. 150 mm. Základy 
budou založeny v nezámrzné hloubce min. 800 mm pod přilehlým terénem. 
 
4. Svislé konstrukce 
 

Navrhovaný objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami je navržen ze zdícího systému 
SENDWIX od firmy KM BETA.  
Vnější nosné zdivo tloušťky 250 mm je navrženo z vápenopískových kvádrů KM BETA 
SENDWIX 8DF-LD na lepidlo pro tenkovrstvé zdění. Zdivo je zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem od firmy ISOVER, v suterénu ISOVER EPS PERIMETR o tloušťce 
120 mm, v nadzemní části je navrženo zateplení ISOVER EPS 70 F tloušťky 180 mm. 
Vnitřní nosné zdivo tloušťky 250 mm je navrženo z vápenopískových kvádrů KM BETA 
SENDWIX 8DF-LP AKU na lepidlo pro tenkovrstvé zdění. 
Vnitřní nenosné zdivo tloušťky 125 mm je navrženo z vápenopískových kvádrů KM BETA 
SENDWIX 4DF-LD na lepidlo pro tenkovrstvé zdění. 
 
5. vodorovné konstrukce 
 

V celém objektu je stropní konstrukce navržena ze stropních panelů SPIROLL, v oblasti 
schodišťového prostoru jsou navrženy prefabrikované stropní desky. Stropní desky budou 
nadbetonovány betonem C20/25 vyztuženým ocelí B410. 
V nosných stěnách budou použity překlady SENDWIX překlad 8DF, v nenosných stěnách 
překlady SENDWIX překlad 2DF. V obou případech se jedná o překlad z vápenopískových U 
profilů. 
Schodiště je řešeno jako prefabrikované železobetonové dvouramenné schodiště nesené 
podestou a stropní konstrukcí. Výrobcem je Prefa Brno. 
 
6. konstrukce střechy 
 

Střecha je sedlová, sklon 22°, na sedlovou střechu navazuje pultová střecha o sklonu 8°. 
Jedná se o dřevěný krov s krokvemi nesenými pozednicemi a vaznicemi uloženými na 
nosném zdivu, vaznice jsou navíc podepřeny sloupky opřenými o stropní konstrukci.  
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


Krytina sedlové střechy je navržena z taškových tabulí z ocelového plechu Lindab Topline, 
krytina pultové střechy je navržena z ocelového plechu na dvojitou stojatou drážku Lindab 
Seamiline. Povrchová úprava je Elite, odstín krytiny cihlově červený. 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 - 1- 4. 
Veškeré dřevěné konstrukce budou ošetřeny impregnací Stachema Lignofix Efekt. 
Po montáži krovu před zakrytím střechy bude provedena přejímka dřevěné části krovu, stav 
krovu se zadokumentuje.  
Při provádění krovu se budou dodržovat všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce. 
 
7. izolace proti vodě 
 

Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z hydroizolačních pásů HYDROBIT V60 S35 
tloušťky 3,5 mm. Jedná se o hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu. 
Izolace proti radonu je navržena z radonové izolace FOALBIT AL S40 tloušťky 4 mm. Jedná 
se o pás z oxidovaného asfaltu s hliníkovou vložkou. 
Před provedením izolací se na izolovaných konstrukcích provede penetrační nátěr.  
 
8. izolace tepelné 
 

Zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem od firmy ISOVER, v suterénu 
ISOVER EPS PERIMETR o tloušťce 120 mm, v nadzemní části je navrženo zateplení 
ISOVER EPS 70 F tloušťky 180 mm. 
Konstrukce střechy je zateplena minerální izolací ze skelných vláken ISOVER UNIROL 
PROFI, a to v prostoru mezi krokvemi a mezi kleštinami o tloušťce 160 mm a v prostoru mezi 
latěmi pod krokvemi a pod kleštinami o tloušťce 60 mm.  
Podlaha v suterénu je odizolována stabilizovanými deskami z pěnového polystyrenu ISOVER 
EPS 200S o tloušťce 80 mm. Ostatní podlahy nad stropními konstrukcemi jsou odizolovány 
Minerální izolací ze skelných vláken ISOVER TDPT  o tloušťce 80 mm. 
Tepelný odpor konstrukcí splňuje požadavky platných norem. 
 
9. úpravy povrchů 
 

Povrchová úprava fasády je navržena z vnější šlechtěné omítky Baumit SilikonTop škrábané 
struktury ve žlutém a zeleném odstínu barev. Povrchová úprava soklu je navržena z venkovní 
omítky pro soklové partie Baumit MosaikTop v hnědém odstínu. 
Okna i vnější dveře budou plastové bílé barvy.  
Oplechování okenních parapetů je navrženo z pozinkovaného plechu bílé barvy, střešní okapy 
a dešťové svody jsou navrženy z pozinkovaného plechu bílé barvy.  
Krytina sedlové střechy je navržena z taškových tabulí z ocelového plechu Lindab Topline, 
krytina pultové střechy je navržena z ocelového plechu na dvojitou stojatou drážku Lindab 
Seamiline. Povrchová úprava je Elite, odstín krytiny cihlově červený. 
Vnitřní povrchová úprava je navržena z vnitřní omítky vápenné tenkovrstvé Baumit 
probarvené vnitřním malířským nátěrem, v místnostech hygienického zázemí jsou provedeny 
obklady od firmy RAKO. 
 
10. konstrukce podlah 
 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy jako keramická dlažba od firmy Rako nebo 
z laminátových desek na bázi dřeva od firmy Quickstep. 
Projekt řeší ve výkresové části dokumentace (F1.2. Výkresová část). 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


11. konstrukce truhlářské 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.2.1.A. Výpis truhlářských výrobků. 
 
12. práce zámečnické 
 

Stavba používá typové výrobky. 
 
13. práce klempířské 
 

Projekt řeší v samostatné části F1.2.1.B. Výpis klempířských výrobků. 
 
14. nátěry 
 

Zámečnické výrobky jsou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a jedním venkovním 
nátěrem. Truhlářské výrobky budou opatřeny dvojnásobným nátěrem laku. 
 
15. zasklívaní 
 

Venkovní okna a dveře jsou zasklena izolačním trojsklem, které splňuje tepelně technické 
požadavky platných norem. Vnitřní dveře budou zaskleny průsvitným sklem (kůra čirá). 
 
16. vnitřní kanalizace 
 

Vnitřní kanalizace je navržena jako plastová, v objektu jsou navržena čtyři svislá svodná 
potrubí, která navazují v prostoru základů do ležaté kanalizace. Ležatá vnitřní kanalizace  
DN 125 navazuje na kanalizační přípojku DN150 z kameniny. 
 
17. vnitřní vodovod 
 

Vnitřní vodovod je navržen z plastového potrubí HDPE 100 SDR 11, v objektu jsou navržena 
čtyři svislá rozvodná potrubí studené pitné vody, která navazují v prostoru základů do jediné 
vodovodní přípojky dimenze 40x3,7, která navazuje na veřejný vodovod DN100. 
 
18. rozvody elektro 
 

Objekt bude napojen z distribuční sítě firmy E.ON přes samostatnou přípojkovou skříň 
s elektroměrem. Tato skříň bude umístěna na hranici pozemku. Rozvodný kabel povede pod 
zemí do objektu. 
Kabelové trasy budou odděleně pro silnoproud a slaboproud, při jejich umístění bude dbáno 
na požární bezpečnost objektu. 
Vnitřní osvětlení je navrženo v souladu s ČSN 36 04 50, hodnoty osvětlení se budou 
pohybovat v rozmezí 75 – 200 LX. Svítidla v koupelně musí vyhovovat svým umístěním 
předpisům a musí být osazena s krytím minimálně IP20.  
 
19. zařízení slaboproudé elektrotechniky 
 

Příjem televizního signálu je řešen pomocí satelitního přijímače umístěného na střeše objektu. 
Telefonní přípojka se nebude zřizovat, telefonická komunikace bude řešena bezdrátově.  
Zvonkové signalizační rozvody – zařízení bude instalováno v blízkosti vchodu do obytné části 
objektu. 
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20. ústřední vytápění 
 

Každá bytová jednotka včetně provozovny cykloprodejny bude vytápěna samostatně, a to 
pomocí poloakumulačního podlahového vytápění s použitím topných rohoží ECOFLOOR. 
Jedná se o vytápění pomocí elektrických topných kabelů umístěných v konstrukci podlahy, 
celý systém se reguluje pomocí programovatelného termostatu s dotykovým displejem.  
V místnosti koupelen je navržen navíc topný žebřík s elektrickým topným tělesem. 
 
21. Větrání 
 

Větrání objektu je navrženo přirozeným způsobem, tedy vyvětráním pomocí oken. 
V kuchyních je navržena digestoř v prostoru nad elektrickým sporákem s odtahem 
pohlceného vzduchu do digestoře a po vyčištění filtrem jeho navrácení zpátky do místnosti 
(recirkulace vzduchu). 
 
22. vliv na životní prostředí 
 

Veškeré podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě budou splněny. Projektová 
dokumentace je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. Novostavba nebude mít neblahý 
vliv na životní prostředí.  
 
Způsob řešení likvidace odpadů při výstavbě: 
 

Kód druhu 
odpadu Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 
15 01 01 Papírové obaly od zdících malt a omítek 0 
15 01 02 Plastové obaly 0 
17 01 03 Stavební suť keramická 0 
17 02 01 Dřevěný odpad 0 
17 02 02 Stavební odpad - sklo 0 
17 02 03 Stavební odpad - plasty 0 
17 04 05 Stavební odpad – železo a ocel 0 
02 01 04 Vytvrzené plasty - polystyrén 0 

 
Odpady budou tříděny a odvezeny na místní skládku určenou stavebním úřadem. 
 
23. konstrukce příjezdové komunikace a přístupového chodníku 
 

Příjezdová komunikace a chodník jsou navrženy jako betonová zámková dlažba tloušťky  
60 mm, dlažba uložena do zhutněného štěrkopískového lože tloušťky 200 mm.  
Okraje komunikací jsou navrženy z chodníkových obrubníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Bc. Jakub Šitka 
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5. Závěr 
 
Cílem diplomové práce bylo vyhotovení projektové dokumentace objektu BIKEZONE.CZ – 
cykloprodejna s bytovými jednotkami. Objekt byl situován na pozemek na okraji obce 
Drnovice, který je určen pro zastavění. Pozemek je dostatečně velký pro stavbu objektu 
cykloprodejny s bytovými jednotkami, umožňuje umístění objektu na střed pozemku při 
zachování velkých ploch zeleně okolo objektu pro rekreaci obyvatel bytových jednotek 
objektu. 
Navrhovaný objekt cykloprodejny s bytovými jednotkami je navržen jako samostatně stojící 
podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími a  obytným podkrovím v sedlové a 
pultové střeše. Tvar novostavby je zvolen tak, aby co nejlépe zapadl do okolní zástavby 
rodinných a bytových domů na okraji obce. 
Výsledkem návrhu je objekt, který zlepší služby v dané obci a který uspokojí zájemce o 
klidné bydlení v blízkosti města i přírody. 
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6. Seznam použitých zdrojů 
 
Odborná literatura: 
 
- Ing. Marie Rusinová, Ph. D., Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková. 
  Požární bezpečnost staveb: Modul M01. Brno 2007 
 

- Ing. Jarmila Klimešová. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno 2005 
 
Použité předpisy: 
 
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 

- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
  bezbariérové užívaní staveb 
 
Použité ČSN normy: 
 
- ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 
 

- ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 
 

- ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
 

- ČSN 73 0804: 2010 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty 
 

- ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
 

- ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
 

- ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
 

- ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
 

- ČSN 73 0600: Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení 
 

- ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podloží 
 

- ČSN 73 1001: Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
 

- ČSN 73 1901: Navrhování střech 
 

- ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy 
 

- ČSN 73 0580: Denní osvětlení budov 
 

- ČSN 73 0532: Ochrana proti hluku v budovách 
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Použité webové stránky výrobců: 
 
- www. kmbeta.cz 
 

- www.prefa.cz 
 

- www.isover.cz 
 

- www.baumit.cz 
 

- www.icopal.cz 
 

- www.tyvek.cz 
 

- www.juta.cz 
 

- www.geomat.cz 
 

- www.lindab.com/cz 
 

- www.knauf.cz 
 

- www.vpo.cz 
 

- www.trido.cz 
 

- www.eco-aqua-shop.cz 
 

- www.ronn.cz 
 

- www.fenixgroup.cz 
 

- www.rako.cz 
 
 
7. Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
- ČSN – česká státní norma 
 

- EPS – pěnový polystyren 
 

- f – teplotní faktor 
 

- ks – kus 
 

- NP – nadzemní podlaží 
 

- PE – polyetylen 
 

- R – tepelný odpor 
 

- S – podzemní podlaží 
 

- tl. – tloušťka 
 

- U – součinitel prostupu tepla 
 

- ZTI – zdravotně technická instalace 
 

- ŽB – železobeton 
 

- λ – součinitel tepelné vodivosti 
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8. Seznam příloh: 
 
SLOŽKA B 
 
▫ VÝKRESOVÁ ČÁST: 

S01 – STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ – PŮDORYS 1.S 
S02 – STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ – PŮDORYS 1.NP 
S03 – STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ – PŮDORYS 2.NP 
S04 – STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ – PŮDORYS 3.NP 
S05 – STUDIE VÝŠKOVÉHO MODULU – PŘÍČNÝ ŘEZ 
S06 – STUDIE VÝŠKOVÉHO MODULU – PODÉLNÝ ŘEZ 
S07 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – JIHOVÝCHODNÍ POHLED 
S08 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – SEVEROZÁPADNÍ POHLED 
S09 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 
S10 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – JIHOZÁPADNÍ POHLED 
S11 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – UMÍSTĚNÍ OBJEKTU A ŘEŠENÍ ÚPRAV POZEMKU 
S12 – STUDIE OSAZENÍ OBJEKTU DO TERÉNU 
S13 – TECHNICKÁ STUDIE - PŮDORYS 1.S 
S14 – TECHNICKÁ STUDIE - PŮDORYS 1.NP 
S15 – TECHNICKÁ STUDIE - PŮDORYS 2.NP 
S16 – TECHNICKÁ STUDIE - PŮDORYS 3.NP 
S17 – STUDIE MODULU STROPNÍ KONSTRUKCE – STROP NAD 1.S 
S18 – STUDIE MODULU STROPNÍ KONSTRUKCE – STROP NAD 1.NP 
S19 – STUDIE MODULU STROPNÍ KONSTRUKCE – STROP NAD 2.NP 
S20 – STUDIE ZALOŽENÍ OBJEKTU – VÝKRES ZÁKLADŮ 
S21 – PŮDORYS STŘECHY 
S22 – SVISLÝ ŘEZ A – A 
S23 – SVISLÝ ŘEZ B – B 
S24 – STUDIE SKLADEB (OBVODOVÉ A STROPNÍ KONSTRUKCE, PODLAH A STŘECHY) 
S25 - JIHOVÝCHODNÍ POHLED 
S26 - SEVEROZÁPADNÍ POHLED 
S27 - SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 
S28 - JIHOZÁPADNÍ POHLED 
S29 – STUDIE KANALIZACE  - ZÁKLADY 
S30 – STUDIE KANALIZACE  - PŮDORYS 1.S 
S31 – STUDIE KANALIZACE  - PŮDORYS 1.NP 
S32 – STUDIE KANALIZACE  - PŮDORYS 2.NP 
S33 – STUDIE KANALIZACE  - PŮDORYS 3.NP 
S34 – STUDIE VODOVODU – ZÁKLADY 
S35 – STUDIE VODOVODU - PŮDORYS 1.NP 
S36 – STUDIE VODOVODU - PŮDORYS 2.NP 
S37 – STUDIE VODOVODU - PŮDORYS 3.NP 
S38 – STUDIE VODOVODU - PŮDORYS 3.NP 
S39 – SITUAČNÍ VÝKRES – NAPOJENÍ OBJEKTU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 
▫ VÝPOČTOVÁ ČÁST: 

1. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
2. UMÍSTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
3. NÁVRH SCHODIŠTĚ 
4. NÁVRH ZÁKLADŮ 
5. DENNÍ OSVĚTLENÍ 
6. NEPRŮZVUČNOST DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ 
7. POTŘEBA PITNÉ VODY, POTŘEBA TEPLÉ VODY 

 
SLOŽKA C1 
 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
C1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
C2. KOORDINAČNÍ SITUACE (M 1:500) 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


SLOŽKA C2 
 
▫ ČÁST F1.1. 

F1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
F1.1.2.A. VÝKRES SITUACE 
F1.1.2.B. VÝKRES ZÁKLADŮ 
F1.1.2.C1. PŮDORYS 1.S 
F1.1.2.C2. PŮDORYS 1.NP 
F1.1.2.C3. PŮDORYS 2.NP 
F1.1.2.C4. PŮDORYS 3.NP 
F1.1.2.D1. STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.S 
F1.1.2.D2. STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP 
F1.1.2.D3. STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP 
F1.1.2.E. KONSTRUKCE STŘECHY 
F1.1.2.F1. SVISLÝ ŘEZ A – A 
F1.1.2.F2. SVISLÝ ŘEZ B – B 
F1.1.2.G1. JIHOVÝCHODNÍ POHLED 
F1.1.2.G2. SEVEROZÁPADNÍ POHLED 
F1.1.2.G3. SEVEROVÝCHODNÍ POHLED 
F1.1.2.G4. JIHOZÁPADNÍ POHLED 
F1.1.2.H1. STUDIE KANALIZACE – ZÁKLADY 
F1.1.2.H2. STUDIE KANALIZACE – PŮDORYS 1.S 
F1.1.2.H3. STUDIE KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP 
F1.1.2.H4. STUDIE KANALIZACE – PŮDORYS 2.NP 
F1.1.2.H5. STUDIE KANALIZACE – PŮDORYS 3.NP 
F1.1.2.I1. STUDIE VODOVODU  – ZÁKLADY 
F1.1.2.I2. STUDIE VODOVODU  – PŮDORYS 1.S 
F1.1.2.I3. STUDIE VODOVODU  – PŮDORYS 1.NP 
F1.1.2.I4. STUDIE VODOVODU  – PŮDORYS 2.NP 
F1.1.2.I5. STUDIE VODOVODU  – PŮDORYS 3.NP 
F1.1.2.J1. DETAIL 1 – PROVEDENÍ ANGLICKÉHO DVORKU 
F1.1.2.J2. DETAIL 2 – ŘEŠENÍ VJEZDU DO GARÁŽE V SUTERÉNNÍM PODLAŽÍ 
F1.1.2.J3. DETAIL 3 – NAPOJENÍ SUTERÉNNÍ STĚNY NA OPĚRNOU ZEĎ 
F1.1.2.J4. DETAIL 4 – ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU DO 1.NP 
F1.1.2.J5. DETAIL 5 – NAPOJENÍ VNĚJŠÍ STĚNY NA PULTOVOU STŘECHU 
F1.1.2.J6. DETAIL 6 – NAPOJENÍ SEDLOVÉ STŘECHY NA PULTOVOU STŘECHU 
F1.1.2.J7. DETAIL 7 – DETAIL VĚTRANÉHO HŘEBENE 
 

▫ ČÁST F1.2. 
F1.2.1.A. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 
F1.2.1.B. VÝPIS KLEMPÍŘKSÝCH VÝROBKŮ 

 
SLOŽKA C3 
 
F1.3.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
F1.3.2.A. PBŘ - VÝKRES SITUACE (M 1:350) 
F1.3.2.B. PBŘ - PŮDORYS 1.S (M 1:100) 
F1.3.2.C. PBŘ - PŮDORYS 1.NP (M 1:100) 
F1.3.2.D. PBŘ - PŮDORYS 2.NP (M 1:100) 
F1.3.2.E. PBŘ - PŮDORYS 3.NP (M 1:100) 
F1.3.2.F. PBŘ - JIHOVÝCHODNÍ FASÁDA (M 1:100) 
F1.3.2.G. PBŘ - SEVEROZÁPADNÍ  FASÁDA (M 1:100) 
F1.3.2.H. PBŘ - SEVEROVÝCHODNÍ FASÁDA (M 1:100) 
F1.3.2.I. PBŘ - JIHOZÁPADNÍ FASÁDA (M 1:100) 
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SLOŽKA C4 
 
F1.4.1. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  

F1.4.1.1. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉ STĚNY SUTERÉNNÍ 
F1.4.1.2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBVODOVÉ STĚNY  V NADZEMNÍ ČÁSTI   
               OBJEKTU 
F1.4.1.3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ ŠIKMÉ STŘECHY 
F1.4.1.4. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI  
               NEVYTÁPĚNÝM SUTERÉNEM A VYTÁPĚNOU NADZEMNÍ ČÁSTÍ 
               (NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA) 
F1.4.1.5. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE MEZI   
               NEVYTÁPĚNÝM SUTERÉNEM A VYTÁPĚNOU NADZEMNÍ ČÁSTÍ 
               (NÁŠLAPNÁ VRSTVA – LAMINÁTOVÉ DESKY NA BÁZI DŘEVA) 
F1.4.1.6. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY NA TERÉNU 
F1.4.1.7. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ TEPELNÉ STABILITY KRITICKÉ MÍSTNOSTI  
               PRO LETNÍ OBDOBÍ 

F1.4.2. PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
F1.4.3. NEPRŮZVUČNOST VNITŘNÍCH DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ 
 
SLOŽKA C5 
01 - KM BETA SENDWIX 8DF-LD (VÁPENOPÍSKOVÝ KVÁDR) 
02 - KM BETA SENDWIX 8DF-LD AKU (VÁPENOPÍSKOVÝ KVÁDR) 
03 - KM BETA SENDWIX 4DF-LD (VÁPENOPÍSKOVÝ KVÁDR) 
04 - SENDWIX PŘEKLAD 2DF (PŘEKLAD Z VÁPENOPÍSKOVÝCH U PROFILŮ) 
05 - SENDWIX PŘEKLAD 8DF (PŘEKLAD Z VÁPENOPÍSKOVÝCH U PROFILŮ) 
06 - BUILD IN 25´´ (TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ) 
07 - PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL 
08 - PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTĚ 
09 - ISOVER EPS 70F (FASÁDNÍ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU) 
10 - ISOVER EPS PERIMETR (IZOLAČNÍ DESKY PRO SOKL A SPODNÍ STAVBU) 
11 - ISOVER EPS 200S (STABILIZOVANÉ DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU) 
12 - ISOVER TDPT (MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN) 
13 - ISOVER UNIROL PROFI (MINERÁLNÍ IZOLACE ZE SKELNÝCH VLÁKEN) 
14 - ISOVER UNI (MINERÁLNÍ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN) 
15 - KM BETA LEPIDLO SX (LEPIDLO PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ) 
16 - BAUMIT STARCONTACT (LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA) 
17 - BAUMIT BITUFIX (LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA) 
18 - BAUMIT KALKDUNNPUTZ (TENKOVRSTVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA) 
19 - BAUMIT STARTEX (VÝZTUŽNÁ TKANINA STĚRKOVÝCH MATERIÁLŮ) 
20 - BAUMIT UNIPRIMER (ZÁKLADNÍ NÁTĚR VENKOVNÍ OMÍTKY) 
21 - BAUMIT SILIKONTOP (VENKOVNÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA) 
22 - BAUMIT MOSAIKTOP (VENKOVNÍ OMÍTKA PRO SOKLOVÉ PARTIE) 
23 - BAUMIT BAUMACOL FLEXTOP (LEPÍCÍ MALTA PRO DLAŽBU A OBKLADY) 
24 - FOALBIT AL S40(PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU S HLINÍKOVOU VLOŽKOU) 
25 - HYDROBIT V60 S35 (HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z OXIDOVANÉHO ASFALTU) 
26 - BAUDER TOP DIFUTEX NSK (DIF. OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE) 
27 - TYVEK SOLID (POJISTNÁ HYDROIZOLACE) 
28 - JUTAFOL N AL 170 (PAROTĚSNÁ FOLIE S HLINÍKOVOU VRSTVOU) 
29 - GEOMATEX NTB10 (NETKANÁ GEOTEXTÍLIE) 
30 - LITHOPLAST (NOPOVÁ FOLIE) 
31 - LINDAB SEAMILINE (OCELOVÝ PLECH NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU) 
32 - LINDAB TOPLINE (TAŠKOVÉ TABULE Z OCELOVÉHO PLECHU) 
33 - KNAUF FIREBOARD (SÁDROVÁ DESKA PRO PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANU) 
34 - PLASTOVÉ OKNO VPO KOMFORT 
35 - PLASTOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE VPO PROTIVANOV 
36 - GARÁŽOVÁ VRATA TRIDO EVO (SEKČNÍ VRATA DO OTVORU) 
37 - NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU CARAT 3750 L 
38 - VSAKOVACÍ TUNEL TWIN PKW 600 L 
39 - ANGLICKÝ DVOREK RONN 175-80-60 
40 - ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY ATLANTIC 
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Anotace práce Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace 

cykloprodejny s bytovými jednotkami, která je situovaná na okraj obce 
Drnovice na parcelách č. 1398/2 a 1398/22. Objekt je umístěn a projektován 
v souladu s platným územním plánem a jeho regulačními podmínkami. 
Navrhovaný objekt zapadá do celkové koncepce okolní zástavby v dané 
lokalitě. 
Navrhovaný objekt je samostatně stojící podsklepený dům se dvěma 
nadzemními podlažími a vestavěným podkrovím v sedlové a pultové střeše. 
V suterénním podlaží se nachází skladovací zóna a samostatné garáže pro 
parkování osobních automobilů majitelů bytových jednotek. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází cykloprodejna BIKEZONE.CZ. Dále je tu 
umístěn bezbariérový byt pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou navrženy byty pro 
trvalé bydlení.  

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The aim of this master´s thesis is the elaboration of project documentation 
of the bike shop with residential units, which is situated on the edge of the 
village Drnovice on parcel No. 1398/2 and 1398/22. The building is located 
and designed in accordance with applicable spatial planning and regulatory 
conditions. The proposed building fits into the overall concept of the 
surrounding buildings in the locality.  
The proposed house is a detached house with a basement floor and two 
above-ground floors and a built-in attic in double-pitched and pent roof.  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


In the basement floor there is a storage area and separate garages for 
parking cars owners of residential units. On the first above-ground floor is 
bike shop BIKEZONE.CZ. Then there is the barrier-free apartment for 
people with reduced mobility. In the second and third above-ground floor 
there are apartments designed for permanent housing. 

Klíčová slova Cykloprodejna BIKEZONE.CZ, bytové jednotky, Drnovice, suterénní 
podlaží, nadzemní podlaží, vestavěné podkroví, sedlová střecha, pultová 
střecha. 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

Bike shop BIKEZONE.CZ, residential units, Drnovice, basement floor, 
above-ground floor, built-in attic, gabled roof, pent roof. 
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