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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá návrhem budovy centrály cestovní kanceláře. Jedná se o 

nepodsklepenou čtyřpodlaţní budovu vytvořenou z podélného skeletového systému. Budova je 

zastřešena plochou nepochozí střechou a dvěma terasami. V objektu se kromě kancelářských 

prostorů nachází dva byty, kavárna, obchod, prodejna zájezdů, malý sklad, odjezdová čekárna a 

další prostory zajišťující kvalitní zázemí pro provoz cestovní kanceláře. Pozemek, na němţ je 

budova umístěna je řešen jako parkoviště a odstavné plochy pro plynulý odjezd klientů cestovní 

kanceláře.  

  

Klíčová slova 
cestovní kancelář, kavárna, obchod, monolitický skelet, plocha střecha, DUO střecha, zelená 

střecha, základový rošt  

  

  

  

Abstract 
This thesis describes a design of a travel agency headquarters building. It is a four storey building 

without a basement made of longitudinal cast-in-place concrete frame system. The building is 

roofed with non-walkable flat roof and two terraces. Two flats are located in the facility in addition 

to offices, a café, a shop, a tour saleroom, a small storage, a departure waiting room and other 

facilities providing quality operation of a travel agency. The land on which the building is located is 

designed as a car park and parking areas for smooth departure of the travel agency clients. 

  

Keywords 
travel agency, cafe, shop, cast-in-place concrete frame, flat roof, DUO roof, green roof, grillage  
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ÚVOD 
 

Diplomová práce se zabývá návrhem centrály cestovní kanceláře. Projekt se zaměřuje na návrh 

objektu a řešení okolního pozemku tak, aby splňoval ideální podmínky pro provoz brněnské 

cestovní kanceláře Victoria, dále jen CK a uspokojil její specifické provozní poţadavky. Při řešení 

projektu a návrhu konstrukcí bylo taktéţ přihlíţeno k předpokládanému rozvoji této kanceláře. 

Budova je řešena jako skeletový systém, který umoţňuje různé prostorové uspořádání a případné 

interiérové změny. Vnitřní konstrukce jsou navrţeny z lehkých příček (sádrokartonové, skleněné), 

které v případě potřeby přetvoření dispozic umoţňují jednoduchou demontáţ. Budova je členěna na 

prostory klientské a prostory technického a administrativního zázemí cestovní kanceláře. Mezi 

prostory přístupné pro klienty patří například obchod a prodejní kancelář. Při návrhu projektu se 

předpokládalo, ţe provozovatelem těchto prostor bude samotná cestovní kancelář, ale návrh 

zohledňuje i případné budoucí pronajímání třetím osobám. Budova je posazena na rozsáhlý 

pozemek, který cestovní kancelář bude taktéţ vyuţívat. Pozemek bude zařízen tak, aby umoţnil 

vhodné podmínky pro odjezd/návrat klientů této CK do/z jejich zakoupených destinací. CK  se 

specializuje na zájezdy autobusovou dopravou, proto na pozemku byla vytvořena odstavná místa 

právě pro autobusy. Vybraný pozemek se nachází na kraji centra Brna v blízkosti skladů, které 

můţe kancelář v případě potřeby taktéţ vyuţívat. Dalšími důleţitými faktory pro výběr tohoto 

pozemku byla dobrá dostupnost městskou hromadnou dopravou a moţnost vyuţití velkých 

parkovacích ploch nacházejících se v blízkosti. 

Práce je zpracována ve formě studií a částečné projektové dokumentace pro provedení stavby. 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

NÁZEV STAVBY:  Centrála cestovní kanceláře 

ÚČEL STAVBY:  Objekt občanské vybavenosti 

MÍSTO STAVBY: Parcela číslo 1781/1 – 7, 10,12,14, 1780/3, 1779/3,5,7,9 11,13,15,17,19,27-

30,34, 1778 K. území 610186 Štýřice , město Brno 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

STAVEBNÍK:    Victoria  a.s., Kounicová 124, Brno 602 00, IČO 543 22 568 

VLASTNICKÉ POMĚRY: Stavebník je vlastníkem pozemku 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

PROJEKTANT:  Andrea Jará 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) Základní informace o rozhodnutí nebo opatřeních, na jejíž základě byla stavba povolena. 

 

Práce je zpracovávána jako diplomová práce. 

 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována 

projektová dokumentace. 

 

Jako podklady pro vytvoření projektové dokumentace pro provádění stavby byly pouţity architektonické 

studie a katastrální mapy. 

 

c) Další podklady. 

 

Zadání diplomové práce. 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

 

Pozemek, na kterém bude stavba provedena, je na rovném terénu. Pozemek je aktuálně vyasfaltován a 

v okrajových částech se zatravněnými plochami. Na pozemku se nachází dvě lehce demontovatelné buňky a 

textilní haly.  

Projekt řeší parcelu, na níţ bude budova umístěna, ve formě technické situace.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, záplavové území apod.). 

 

Stavební parcely, na nichţ bude objekt umístěn, se nenachází v památkově chráněné zóně ani chráněném 

území a taktéţ se nejedná o chráněné loţiskové území. 

Dle mapy záplavového území není objekt navrţen v ţádném záplavovém území. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech. 

 

Dešťová voda bude částečně odvedena za pomoci vsakovací jímky a částečně odtokem do splaškové 

kanalizace. V obou případech musí být voda nejprve vedena přes odlučovač ropných látek. Výjimku bude 

tvořit voda odváděná ze střech, která bude odvedena rovnou do splaškové kanalizace. 



 

 

Technická situace řeší umístění odtokových kanálků vedoucích do vsakovací jímky a dále přes odlučovač 

ropných látek napojení na splaškovou kanalizaci. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní 

opatření, případně nebyl-li vydán územní souhlas. 

 

Pozemek je určen jako plocha stavební pro budovu smíšené výroby a sluţeb. Ţádná další opatření nejsou 

známá. Nová budova je polyfunkční budova občanské vybavenosti tudíţ splňuje podmínky pro výstavbu. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 

anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní 

rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav doplňujících změnu v užívané stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací.   

 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území. 

 

Umístění je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 sb. – obecné poţadavky na vyuţití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Všechny poţadavky dotčených orgánů budou splněny, dokumentace je v souladu s platnými zákony a 

předpisy. Ţádné specifické poţadavky aktuálně nejsou známy.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

 

Ţádné výjimky a úlevová řešení stanovené pro území, na kterém bude budova postavena, nejsou známy. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

 

V rámci stavby budou provedeny přípojky vodovodu, splaškového potrubí, dešťového potrubí, informačních 

kabelů, elektřiny a potrubí vedoucího horkou vodu. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby. 

 

Stavba bude prováděna na parcelách číslo 1781/1 – 7, 10,12,14, 1780/3, 1779/3,5,7,9 11,13,15,17,19,27-

30,34, 1778. Stavba bude provedena tak, ţe ţádným způsoben neovlivní vyuţití okolních pozemků. 

Při výstavbě objektu bude zajištěno čištění společných komunikací, které mohou být znečištěny v době 

výstavby. V době stavby se předpokládá nárůst hluku, který by vzhledem k funkci okolních budov neměl 

nijak narušit jejich provoz. 

 

Sousedící parcely: 

Čísla parcel: 1779/2, 1782/6, 1780/2, 1733/1, 1781/3, 1781/1, 1781/12, 1781/7,1743/2, 1781/8, 

1780/1,1779/8, 1779/10,1779/1, 1779/12, 1779/14, 1779/16, 1779/18,1779/20-22,1779/31, 1779/23, 

1779/38, 1779/37 (samostatné budovy nemají čísla popisná, celý areál je veden jako Heršpická 

758/13) 
 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba, nebo změna dokončených staveb 

 

Jedná se o novostavbu centrály cestovní kanceláře. 

 



 

 

b) Účel užívání stavby. 

 

Jedná se o polyfunkční budovu  - objektu občanské vybavenosti. V budově jsou navrţeny kancelářské 

prostory, kavárna, obchod, prodejna, čekací hala, přednášková místnost a dva byty. Pozemek a budova na 

něm bude veřejnosti zpřístupněna pouze v hodinách určených majitelem cestovní kanceláře. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů (kulturní památka apod.) 

 

Stavba není kulturní památkou a ani jinak chráněnou stavbou. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby. 

 

Budova není primárně řešena jako bezbariérová, ale všechny vstupy do budovy jsou navrţeny bezbariérové. 

Na chodník okolo budovy budou provedeny nájezdy. V rámci klientských toalet jsou zřízeny dvě toalety pro 

ZTP. Jedna toaleta pro ZTP je taktéţ řešena ve druhém nadzemním patře budovy (kanceláře a přednášková 

místnost). V objektu jsou umístěny výtahy rozměry odpovídající moţnosti přístupu  ZTP. Na parkovištích 

jsou zbudována místa pro ZTP. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných právních předpisů. 

 

Dokumentace je vytvořena dle platných zákonů a předpisů.  Při zjištění změn v těchto předpisech a zákonech 

bude upravena i dokumentace tak, aby těmto předpisům odpovídala. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení. 

 

Ţádné výjimky a úlevová řešení nejsou pro výstavbu tohoto objektu známy. 

 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/ pracovníků) 

 

Zastavěná plocha:1 411,7 m
2 

Obestavěný prostor stavby:  7 725,6 m
2 

Podlahová plocha: 2 119, 8 m
2
 

Plocha stavebního pozemku: 8 105 m
2 

 

Maximální kapacita osob v kancelářské části budovy je 183 osob. Předpokládaný počet osob v části pro 

veřejnost je 110 osob. Celková předpokládaná kapacita 293 osob. 

 

Jedná se o jednu budovu, která je pouze pomyslně a funkčně rozdělena na dvě části. Část klientská a část 

technického a provozního a administrativního zázemí CK. 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.). 

 

Při výstavbě vznikající odpad bude odvezen dle příslušného určení typu materiálu na místo, kde bude 

zlikvidován (spalovna, skládka.). 

 

Dešťová voda bude částečně odváděna do splaškové kanalizace a částečně do vsakovací jímky. 

 



 

 

Při provozu objektu se předpokládá zvýšená produkce odpadu z obalových materiálu, jejichţ odvoz si bude 

firma řešit sama. Jinak není předpoklad pro zvýšené mnoţství odpadních matriálů. 

Při provozu objektu se nepředpokládá zvýšeny vznik emisí. 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy). 

 

Zpracování SPD: 01/2015 

Zahájení stavby: 06/2015 

Ukončení stavby: 10/2016 

Celková předpokládaná doba stavby činní 22 měsíců. 

 

V počátcích stavby je nutné provedení všech přípojek a základů. Před počátkem poklesu venkovní teploty je 

taktéţ třeba realizovat zemní práce a veškeré monolitické nosné konstrukce. Dále je potřeba vyřešit 

zastřešení a výplňové obvodové konstrukce. V zimě se potom předpokládá vyhotovení vnitřních konstrukcí – 

příčky. Do konce termínu ukončení stavby budou následně prováděny výtahy, instalace uvnitř objektu, 

rozvody, úpravy vnitřních povrchů stěn, podhledy a podlahy. V další fázi bude provedeno zateplení objektu a 

vybavení vnitřních prostor otopnými tělesy a zařizovacími předměty, vzduchotechnikou a montáţí dveří. 

 

V poslední fázi bude vytvořena úprava pozemku, venkovní rozvody, venkovní nátěry stěn a další drobné 

dokončovací práce. 

 

k) Orientační náklady stavby. 

 

Přesný výpočet nákladů bude provádět stavební ekonom. Tyto hodnoty nejsou aktuálně známy. Dle 

odborného odhadu projektanta se předpokládá částka: 40 mil. Kč.  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení. 

 

1) Objekt centrály cestovní kanceláře  

- Architektonicko stavební řešení – ve formě studií 

- Stavebně konstrukční řešení 

- Poţárně bezpečnostní řešení 

- Stavebně fyzikální posouzení 

- Betonové konstrukce – schodiště únikové 

 

2) Doplňkové stavby 

- Altán 

- Zatravnění a zpevnění okolního terénu 

- Oplocení 

Není v rámci diplomové práce řešeno, ale pouze znázorněno v technické situaci. 

 

3) Domovní přípojky a vedení  

Není v rámci diplomové práce řešeno, ale pouze znázorněno v technické situaci. 

 

 

 

 

V Brně dne 2. 1. 2015  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Andrea Jará  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 2015 

 

 

VYPRACOVALA               Bc. ANDREA JARÁ 

VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE            Ing. DAGMAR DONAŤÁKOVÁ 



 

 

B.1 Popis území 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku. 

 

Jedná se o pozemek na jiţní straně města Brna. Umístěný v rovinné zastavěné části. Dotčené budou 

parcely číslo 1781/1 – 7, 10,12,14, 1780/3, 1779/3,5,7,9 11,13,15,17,19,27-30,34, 1778, katastrální území 

území 610186 Štýřice . 

Na okolních sousedních pozemcích se nachází stavby kancelářského charakteru a stavby určené ke 

skladování. 

 

Pozemek je napojen na komunikaci na ulici Heršpická. 
 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.). 

 

- Protiradonový průzkum – nejsou známy informace o zvýšeném riziku pronikání radonu. Pozemek 

je hodnocen jako s nízkým radonovým rizikem, tato informace byla předána pouze ústní cestou. 

- Hydrologický průzkum – dle vrtu nacházejícího se v blízkosti – vrt 309 se podzemní voda můţe 

sezóně vyskytovat v úrovni vápnitých jílu, coţ znamená v hloubce větší neţ 13 m. 

- Stavebně historický průzkum – jedná se o aktuálně vyuţívaný pozemek jako odstavná plocha, 

tudíţ stavebně historický průzkum nebyl proveden a vychází se zde z předpokladu, ţe se nejedná o 

stavebně historicky významné prostředí. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

V tomto prostoru se nenacházejí. 

 

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

 

Nejedná se o poddolované ani záplavové území. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry území. 

 

Nepředpokládá se, ţe by provedené práce měly vliv na pozemky nacházející se v okolí. 

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovaný dle platného zákonu o likvidaci odpadů. 

 

Jedná se o pozemek s rovným terénem, který nebude stavebně nijak navyšován.   

Při výstavbě bude nutné omezit prašnost, hlučnost a znečištění okolních příjezdových komunikací, 

v co moţná nejvyšší míře. 

 

Odtokové poměry nebudou nijak zhoršeny. Dešťová voda bude odváděna do vsakovací jímky a přes 

čistící mechanismus do dešťové kanalizace, nebo přímo do dešťové kanalizace, na kterou bude 

pozemek napojen. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

Na pozemku není třeba provádět ţádnou asanaci. 

Na jiţní straně pozemku, u vjezdu pro autobusy, se nachází několik vzrostlých stromů, které budou 

před započetím stavby odstraněny. 



 

 

Na parcele se aktuálně nachází dvě lehko demontovatelné buňky, a tři textilní haly. Základy těchto 

objektů budou před započetím stavby demolovány a odpad z nich rozdrcen a po zhutnění pouţit pro 

zpevnění terénu. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků. 

 

Pozemek není součástí zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu). 

 

Pozemek je tvořen kromě stavbou samotnou taktéţ parkovací plochou, která navazuje na stávající 

komunikaci na ulici Heršpická. 

Objekt bude pomocí přípojek napojen na inţenýrské sítě vedoucí pod stávající komunikací 

(kanalizace splašková, kanalizace dešťová, sdělovací kabely, vodovod, elektřina, horkovodní 

potrubí, parovod je přiveden a výměník je vybudován v přiléhající budově). 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

 

Věcné ani časové vazby stavby nejsou známy. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. 

 

Objekt bude vyuţíván jako centrála cestovní kanceláře. Samotná budova je rozdělena na dvě hlavní 

funkční části, část klientskou a část zaměstnaneckou. Část klientskou tvoří prodejna zájezdů, 

obchod, kavárna, wc, odjezdová čekací hala. Část zaměstnanecká je tvořena především 

kancelářskými prostory, přednáškovou místností, zasedací místností, recepcí, vstupní halou a 

zázemím nutným pro kancelářský provoz. Taktéţ se tu nachází zázemí pro řidiče. V části třetího a 

na celém čtvrtém nadzemním podlaţí jsou navrţeny dva byty. 

 

Pozemek: 
Zastavěná plocha:1 411,7 m

2 

Obestavěný prostor stavby:  7 725,6 m
2 

Podlahová plocha: 2 119, 8 m
2
 

Plocha stavebního pozemku: 8 105 m
2 

 

Maximální kapacita osob v kancelářské části budovy je 183 osob. Předpokládaný počet osob v části pro 

veřejnost je 110 osob. Celková předpokládaná kapacita 293 osob 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice, prostorové řešení. 

 

Pozemek se nachází v mírně zastavěné oblasti. V blízkosti se nachází zastávka MHD, velké 

odstavné a parkovací plochy. V okolí jsou dále kancelářské prostory a skladovací prostory. 

Parcela je dobře přístupná z centra města Brna a i po přivaděči z jiţní strany, ze směru na Vídeň. 

Pozemek je určen pro tento typ stavby. 

 

 



 

 

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

 

Tvarové řešení budovy je přizpůsobeno okolní zástavbě kancelářského typu. 

Barevné řešení bylo navrţeno v barvách cestovní kanceláře tak, aby upoutalo pozornost a bylo 

lehce rozlišitelné od okolí zástavby a umoţňovalo jednoduchou orientaci pro klienty, ale zároveň 

působilo esteticky a nenarušovaly celkový design budovy kancelářského rázu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby. 

 

Provozně je první patro objektu rozděleno na dvě hlavní části. Část klientskou a část 

zaměstnaneckou. Do části zaměstnanecké vede šest vstupů. Dva hlavní vstupy do haly, dva vstupy 

pouţívané především při poţáru, navrţené jako evakuační. Jeden vstup pro zázemí TZB a jeden 

vstup vedoucí přes zázemí řidičů (CK má v rámci svých sluţeb autobusovou dopravu). Do části 

klientské vede 5 vstupů. Jeden pro odjezdovou čekací halu, jeden do prodejny zájezdů, jeden na 

společné WC, jeden do obchodu a jeden do kavárny. Ze strany klientské je ještě umístěn jeden 

vchod, a to sice do skladu. Je umístěn za strany klientské a to z důvodu jednoduché manipulace 

materiálu mezi autobusy a těmito skladovými prostory.  

Další nadzemní podlaţí jsou přístupná pouze z části zaměstnanecké. 

Druhé patro tvoří kancelářské prostory, zázemí kancelářských prostor a přednášková místnost. 

Třetí podlaţí je taktéţ polyfunkční. V jedné jeho části je situován byt 2+KK, ke kterému patří 

prostorná terasa. A dále schodišťový prostor vedoucí do dalšího bytu ve čtvrtém podlaţí. Druhá část 

je tvořena kancelářskými prostory určenými především pro vedení CK. Čtvrté podlaţí je řešeno 

jako byt 4+KK s prostornou terasou. 

 

B.2.4 Bezbariérové řešení. 

 
Budova není primárně řešena jako bezbariérová, ale všechny vstupy do budovy jsou navrţeny bezbariérové. 

Na chodník okolo budovy budou provedeny nájezdy. V rámci klientských toalet jsou navrţeny dvě toalety 

pro ZTP. Jedna toaleta pro ZTP je taktéţ řešena ve druhém nadzemním patře budovy (kanceláře a 

přednášková místnost). V objektu jsou umístěny výtahy rozměry odpovídající moţnosti přístupu  ZTP. Na 

parkovištích jsou zbudována místa pro ZTP. 

 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání. 

 

Stavba je navrţena a bude provedena tak, aby při jejím uţívání nedocházelo k ţádnému úrazu. Byly 

navrţeny bezpečnostní prvky, jakými jsou například protiskluzová dlaţba se speciální 

protiskluzovou úpravou na schodišti. Zábradlí výšky 1000 mm a dostatečná výška atik u teras a 

další. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu. 

 

a) Stavební řešení. 

 

Centrála cestovní kanceláře má čtyři nadzemní a ţádné podzemní podlaţí.  Nosný systém budovy je 

monolitický skeletový podélný. Je zastřešena nepochozí DUO střechou a klasickou střechou. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení. 

 

Stavba je řešena jako čtyřpodlaţní nepodsklepená. Jedná se o skeletový monolitický podélný 

systém vyplněný přesnýmí tvárnicemi Ytong a doplněný o ţelezobetonové ztuţující stěny. Pro 

průvlaky, sloupy a stropní desky byl navrţen ţelezobeton C 30/37, B500B. Tvarovky Ytong P2 - 



 

 

400 a P4 - 550. Vnitřní příčky jsou tvořeny systémy přesných příčkovek Ytong P2 500 – 150 mm, 

sádrokartonovými příčkami Rigips 100, 150 a 205 mm (RF, RFI, MA, MAI) a systémy skleněných 

příček 35 mm. 

Budova je zastřešena jednou nepochozí DUO střechou a dvěma terasami s klasickou skladbou. 

Nášlapná vrstva teras je tvořena betonovou dlaţbou poloţené na rektifikačních podloţkách. 

Ochranná stříška okolo budovy je řešena jako plochá zelená střecha s předpokladem pouţití na 

údrţbu jednoduchých rostlin (skalničky). Střecha nad výtahem je taktéţ plochá s klasickou 

skladbou. 

Základová konstrukce je řešena jako základové rošty a patky. Výtahová šachta je v podzemí části 

tvořena betonovými bednícími tvarovkami.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita. 

 

Statické výpočty nejsou součástí diplomové práce. V rámci specializace, bylo řešenou pouze 

rameno evakuační schodiště, viz Sloţka C4. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení. 

 

Návrh technického zařízení nebyl součástí zadání diplomové práce, a tudíţ není v rámci tohoto 

projektu řešen. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

 

Návrh technického zařízení nebyl součástí zadání diplomové práce, a tudíţ není v rámci tohoto 

projektu řešen. 

 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení. 

 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby bylo řešeno v rámci diplomové práce a je doloţeno v příloze – 

Sloţka C3, kde jsou podrobně popsány níţe zmiňované body. 

 

a) Rozdělení stavby a požárních úseků do požárních úseků. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 

a vnějších odběrných míst. 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty). 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchtechnická 

zařízení). 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

 

 

 

 



 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. 

 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení. 

 

Tepelně technické posouzení je řešeno v rámci této diplomové práce, a jeho přesnější popis je 

v příloze tohoto projektu - Sloţka C2. 

 

b) Energetická náročnost stavby. 

 

Energetická náročnost nebyla v rámci tohoto projektu řešena. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů. 

 

Pro tuto stavbu není navrţeno vyuţití alternativních zdrojů. 

 

B.2.10 Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Větrání objektu je přirozené. V prvním nadzemním podlaţí, kde nejsou otvíravá okna, bude 

navrţena vzduchotechnika. Návrh vzduchotechniky provede dodavatelská firma a není součástí této 

práce. 

Vytápění je řešeno za pomoci ústředního vytápění. Ve městě Brně je parovod, který vede do 

budovy přilehlé k pozemku, kde je výměník a dále je do budovy vedena horká voda, která slouţí 

k vytápění objektu. 

Budova je osvětlena venkovním slunečním světlem. V prostorách, kde toto osvětlení není 

dostačující, bude navrţeno sdruţené osvětlení. 

Zásobování teplou uţitkovou vodou je za pomoci kotle umístěného v místnosti zázemí TZB 

s maximální teplotou vody 45 
o
C. 

Likvidaci odpadu bude řešit místní firma. Odvoz obalových materiálů, kterých můţe při provozu 

centrály cestovní kanceláře vznikat větší mnoţství, bude provozovatel objektu zajišťovat sám. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží. 

 

Na pozemku není zvýšené nebezpečí pronikání radonu (jedná se o pozemek s nízkým radonovým 

rizikem - tato informace byla stavebníkovy předána ústně). Jako hydroizolace spodní stavby je 

pouţita fólie, která zajišťuje i ochranu proti radonu. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy. 

 

Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, tudíţ nebyla navrţena ţádná opatření. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou. 

 

V místě umístění objektu se nepředpokládá zvýšená technická seizmická činnost. 

 

d) Ochrana před hlukem. 

 

Stavba je navrţena tak, aby neohroţovala ţivot a zdraví jejích uţivatelů ani okolních staveb. 



 

 

Případně vznikající hluk a vibrace jsou konstrukcí budovy tlumeny. 

 

d) Protipovodňová opatření 

 

Objekt není umístěn v území ohroţeném povodněmi, tudíţ tato opatření nebyla navrhována. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury. 

 

Objekt je napojen za pomocí přípojek na místní inţenýrskou síť. K budově je přivedena přípojka 

elektřiny, vodovodu, informačního kabelu, splaškové kanalizace a dešťové kanalizace. 

 

Hlavní rozvaděč elektřiny je umístěn před budovou na její východní straně v rohu směřovaném na 

sever (ze strany zázemí CK). Na hranici pozemku na příjezdové cestě k zaměstnaneckému 

parkovišti na východní straně pozemku v jiţním rohu jsou umístěny vodoměrná a kanalizační 

šachta. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délka. 

 

Kanalizační přípojka je z PVC DN 150 a revizní šachtou R = 1m. 

Vodovodní přípojka je z HDPE 100 s vodoměrnou šachtou 1,2 x 1 m. 

Budova je napojena na elektrickou síť s napětím 220V. 

Kanalizační přípojka je napojena pomocí kanalizačních vloţek pod úhlem 60
o
. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

 

Budova bude napojena na stávající komunikaci třemi výjezdy. Výjezd z parkoviště pro 

zaměstnance, výjezdu z parkoviště pro klienty a výjezd z odstavných a parkovacích ploch pro 

autobusy. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

Objekt je velmi dobře dostupný jak ze strany centra města Brna, tak z jiţní strany za pomocí 

přivaděče. Výjezd z centrály cestovní kanceláře vede u všech tří výjezdů z asfaltového parkoviště 

na asfaltovou silnici. 

 

c) Pěší a cyklistické stezky. 

 

Na pozemku byly vytvořeny chodníčky pro zajištění bezpečnějšího pohybu klientů po pozemku. 

Tyto chodníčky navazují na cestu vedoucí v okolí pozemku a jsou přivedeny aţ k vstupní bráně do 

areálu centrály cestovní kanceláře. 

V blízkosti objektu nejsou ţádné cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy. 

 

Pozemek je téměř dokonale rovný, tudíţ nebudou provedeny ţádné výrazné terénní úpravy. 



 

 

Po krajích pozemku viz vyznačená místa ve výkresu V14 – Situace, Sloţka C1 bude zatravněn.  

 

b) Použité vegetační prvky. 

 

Tráva, ţivý plot – carpinus betulus, střecha – lišejníky a rozchodník 

 

c) Biotechnická opatření. 

 

Nejsou navrhována. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

 

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

 

V době výstavby bude snaha o minimalizaci prašnosti a hlučnosti vycházející ze stavebních prací. 

Případné znečištění komunikace v době výstavby bude průběţně odstraňováno čistěním a 

zamezováno mu dále bude základním očištěním vozidel vyjíţdějících z pozemku. 

Nakládání s odpadem se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

Na pozemku budou umístěny kontejnery pro likvidaci příslušného odpadu vzniklého z důvodů 

stavby. 

 

Objekt je umístěn v lokalitě, kde při svém provozu nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

 

Parcela je aktuálně pokryta asfaltovou plochou a vyuţívána jako parkovací a odstavná plocha 

určená k zastavění. Změny provedené navrhovanou stavbou nebudou mít negativní vliv na přírodu a 

krajinu. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

Není známo, ţe by se na parcelách určených pro výstavbu nacházely chráněné rostliny či zvířata. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 

 

Nejedná se o stavbu s výrazným dopadem na přírodu, a tudíţ není v rámci této práce 

dokladováno. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů. 

 

Nejsou navrţena ţádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

Nepředpokládá se ohroţení obyvatelstva navrţenou stavbou. 

 

 



 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

 

Není řešeno v rámci tohoto projektu. 

 

b) Odvodnění staveniště. 

 

Dešťová voda bude vsakována, v případě většího mnoţství výskytu sráţek bude odčerpána a 

odvedena do splaškové kanalizace. 

V době výstavby budou na pozemku umístěny mobilní toalety, a tudíţ nebude potřeba řešit odvod 

splašků. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Na pozemek je aktuálně vytvořen vjezd. Který bude v době výstavby zachován a upraven na 

konečný stav aţ po dokončení hlavních stavebních prací. 

Při výstavbě se bude vyuţívat napojení na jeden z hydrantů na pozemku umístěných. Elektrická 

energie bude odbírána z přilehlého objektu po domluvě s majitelem tohoto objektu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

 

Během výstavby se předpokládá navýšení prašnosti a hlučnosti na pozemku. Předpokládá se, ţe 

investor učiní taková opatření, aby tyto vlivy byly co nejvíce eliminovány. 

Přilehlá komunikace, která můţe být v době stavby znečištěna, bude pravidelně čištěna (intervaly 

čištění budou zpracovány v rámci časového harmonogramu, který není součástí této práce). K jejich 

eliminaci bude taktéţ docházet základní očistou automobilu a stavebních strojů z pozemku 

odjíţdějících. 

 

V době provádění práce musí být dodrţeny všechny bezpečnostní předpisy. 

 

Po dokončení stavebních prací bude staveniště očištěno a uvedeno do funkčního stavu. 

 

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

 

V době stavby bude kolem pozemku provedeno provizorní oplocení v minimální výšce 2m. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé). 

 

Nepředpokládá se trvalé ani dočasné zábory. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidaci. 

 

Není řešeno v rámci tohoto projektu.  

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

 

Deponie zemin ze zemních prací nebudou na pozemku vyuţívány. Předpokládá se jejich odvoz a 

likvidace. 

 

 



 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 

 

Při výstavbě budou dodrţovány všechny příslušné předpisy a bude prováděna tak, aby nedocházelo 

k ohroţení ţivotního prostředí. 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů. 

 

Není řešeno v rámci tohoto projektu. Předpokládá se, ţe dodavatel musí dodrţovat všechny 

předpisy pro bezpečnost. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

 

Nepředpokládá se dotčení ţádných objektu v oblasti bezbariérového řešení. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření. 

 

Není součástí této diplomové práce. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinku vnějšího prostředí při výstavbě apod.). 

 

Nejsou známy ţádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Není součástí této diplomové práce. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 2. 1. 2015  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Bc. Andrea Jará  
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

NÁZEV STAVBY:  Centrála cestovní kanceláře 

ÚČEL STAVBY:  Objekt občanské vybavenosti 

MÍSTO STAVBY: Parcela číslo 1781/1 – 7, 10,12,14, 1780/3, 1779/3,5,7,9 11,13,15,17,19,27-

30,34, 1778 K. území 610186 Štýřice 

 , město Brno 

VLASTNICKÉ POMĚRY: Stavebník je vlastníkem pozemku 

STAVEBNÍK:    Victoria  a.s., Kounicová 124, Brno 602 00, IČO 543 22 568 

PROJEKTANT:  Andrea Jará 

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY:  

 

Jedná se o novostavbu nepodsklepené čtyřpodlaţní budovy slouţící jako centrála cestovní 

kanceláře. Objekt byl navrhován s ohledem na provozní potřeby brněnské cestovní kanceláře. 

Přízemí budovy je rozděleno na dvě základní časti. Část klientskou, která skýtá odjezdovou halu, 

obchod, prodejnu zájezdů, kavárnu a toalety a část zaměstnaneckou. Zaměstnanecká část je tvořena 

vstupní halou s recepcí a kanceláří ostrahy, hlavním a únikovým schodištěm, výtahy, šatnami, 

sociálním zařízením, zázemím pro řidiče a v neposlední řadě TZB zázemím a VZT zázemím. Druhé 

nadzemní patro je potom hlavní kancelářskou částí, kde se nachází jak kanceláře samostatné, tak 

hromadné, včetně zázemí jakým je sociální zařízení, kuchyňka a šatny. Toto patro je dále vybaveno 

prostornou přednáškovou místností. Třetí patro je opět rozděleno do dvou částí. Kanceláře zde souţí 

především pro vedení firmy. Je zde taktéţ umístěna zasedací místnost a opět zázemí potřebné pro 

plynulý pracovní provoz. Druhá část tvoří vstup do dvou samostatných bytů, dvoupokojového bytu 

umístěného ve třetím podlaţí a čtyřpokojového, který je umístěn ve čtvrtém podlaţí. Z obou bytů je 

přístup na prostorné terasy. V blízkosti budovy bylo vytvořeno parkoviště, které bude slouţit jako 

parkoviště pro odstavení a odjezdy autobusů, a jako klientské a zaměstnanecké parkoviště. 

 

SOUSEDNÍ PARCELY 

 

Čísla parcel: 1779/2, 1782/6, 1780/2, 1733/1, 1781/3, 1781/1, 1781/12, 1781/7,1743/2, 1781/8, 

1780/1,1779/8, 1779/10,1779/1, 1779/12, 1779/14, 1779/16, 1779/18,1779/20- 

 

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu. 

Jedná se o objekt centrály cestovní kanceláře, která se zabývá převáţně zájezdy autobusovou 

dopravou, a k tomuto účelu byl navrţen i pozemek, na kterém je budova umístěna. Samotná stavba 

centrály cestovní kanceláře byla taktéţ navrhována tak, aby splňovala specifické poţadavky tohoto 

provozu. Umístění vybraného pozemku je ideální pro tyto účely, nýbrţ je na něj dobrá dostupnost 

pomocí městské hromadné dopravy, ale i za pomoci vlastní dopravy (automobil). Vzhledem 

k předpokládanému nárazovému výskytu většího počtu osob, je taktéţ značnou výhodou blízkost 

odstavných ploch v jeho okolí. Vybrané parcely jsou situovány vedle skladových objektů, coţ 

poskytuje cestovní kanceláři jednoduchou dostupnost do těchto skladů v případě potřeby jejich 

vyuţití. 

Budova centrály cestovní kanceláře je navrţena tak, aby kanceláře a prostory pro zaměstnance 

odpovídali funkčním poţadavkům pro její provoz. Prostory pro klienty jsou určeny především pro 

zkvalitnění čekací doby klientů a zlepšení organizace při odjezdu/příjezdu klientů do/z vybraných 

destinací. 



 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba je navrţena jako čtyřpodlaţní, pyramidového tipu, přičemţ všechna patra jsou nadzemní. 

První nadzemní podlaţí je děleno na dvě samostatné funkční zóny, klientskou a zaměstnaneckou. 

Klientská část je tvořena obchodem, kavárnou, kanceláří, skladem, odjezdovou halou a toaletami, 

přičemţ kaţdý z výše zmiňovaných má svůj vlastní vchod. V provozní části je navrţena hlavní 

vstupní hala, recepce, ostraha, toalety a šatny. Pro vstup do této části jsou určeny dva vchody hlavní 

a dva slouţící jako únikové. V přízemí je taktéţ umístěno TZB zázemí, a zázemí řidičů, obojí se 

samostatným vstupem. Kolem výtahové šachty, která tvoří ztuţující prvky budovy, je umístěno 

zázemí VZT, šachta a záchody. Všechny vstupy jsou zastřešeny a tvoří tak prostor vhodný pro 

pohyb osob čekajících na odjezdy autobusů. 

První patro, je v části určené pro zaměstnance, propojeno s druhým a třetím nadzemním podlaţím 

samostatným evakuačním schodištěm a hlavním schodištěm. Hlavní schodiště sdílí prostor spolu 

s dvěma výtahy různých velikostí. Hlavní schodiště se taky předpokládá jako únikové. Druhé 

nadzemní patro má funkci kancelářských prostorů se samostatnými a hromadnými kancelářemi. Je 

zde navrţena přednášková místnost, serverovna, čajová kuchyňka s prostorem pro odpočinek, 

prostory šaten a hygienického zařízení. Z oken je dobrý výhled na zelenou střechu, která 

zpříjemňuje pobyt v těchto prostorech a působí příznivím vlivem na psychiku zaměstnanců. 

Třetí podlaţí je opět rozděleno na dvě samostatné části. Většinu prostoru zaujímají samostatné 

kanceláře určené především pro vedení podniku. Je zde navrţena čajová kuchyňka a hygienické 

zázemí. Středovou část tohoto patra tvoří prosklená zasedací místnost. Druhou částí tohoto podlaţí, 

která zabírá cca čtvrtinu prostoru, je bytová jednotka určená pro 2 osoby a vstup do čtvrtého 

nadzemního podlaţí vlastním schodištěm. Ve čtvrtém patře se nachází byt pro 4 osoby. Ve třetím a 

čtvrtém patře je umístěna prostorná terasa se vstupem z bytů. Na terase se předpokládá umístění 

předmětů určených k relaxaci (stoly, lehátka, stromky a květiny v květináčích). 

První nadzemní podlaţí je určeno především pro provoz klientů a nepředpokládá se, ţe by zde mělo 

v budoucnu docházet k zásadním změnám. Při návrhu některých prostor pro klienty byla 

zohledněna moţnost budoucího pronájmu (obchod) a z tohoto důvodu jsou vzájemně předěleny 

příčkami Ytong a tvoří samostatný poţární úsek. 

Plocha ve druhém patře je vytvořena s ohledem na moţné budoucí změny, a proto je navrţena 

s lehko demontovatelných a přestavitelných dělicích konstrukcí (skleněné a sádrokartonové příčky). 

Skleněné příčky dodávají prostoru vzdušnost, snadnou orientaci a jednoduchou kontrolovatelnost 

přítomnosti pracovníků na jejich pracovištích. 

Kanceláře vedení jsou také vytvořeny z lehce demontovatelných materiálů, ovšem zde jsou 

preferovány sádrokartonové konstrukce, které poskytují dostatek soukromí. 

Prvotní záměr v případě bytů byl vytvořit dvougenerační bytovou jednotku pro majitele firmy. 

V rámci vývoje a s přihlédnutím na multifunkčnost tohoto prostoru, byly navrţeny dva samostatné 

byty, ústící do společné chodby, díky čemuţ umoţňují vyuţití i jako byty sluţební. Byla zváţena i 

moţnost budoucích úprav bytu ve třetím patře pro přestavění na další kancelářské prostory a 

zachování pouze jednoho bytu. Samozřejmě je zde zváţena i varianta celkového přetvoření obou 

bytů na kancelářské prostory.  

Pozemek je dělen na dvě hlavní části. Klientskou a zaměstnaneckou se samostatnými vjezdy. 

Zaměstnanecký prostor skýtá příjezdovou cestou s parkovacími místy. Vjezd do této části je 

oddělen za pomoci závory. Samotné parkoviště a cesta je od zbytku pozemku oddělena zeleným 

plotem. 



 

 

Klientský prostor tvoří placené parkoviště se samostatným vjezdem uzavřeným závorou, ze kterého 

je přístup do klientské části budovy a na zbytek pozemku, kde budou klienti přesně navigováni za 

pomoci zaměstnanců, a ukazatelů umístěných na stěnách budovy. Ve venkovním prostoru se dále 

nachází dětské hřiště, informační altánek, venkovní posezení a předváděcí plocha, na níţ se 

předpokládá postavení mobilního domku, který cestovní kancelář nabízí jako ubytovací jednotku 

pro letní zájezdy.  

Pro klienty přijíţdějící MHD, nebo ty, co nechtějí platit poplatek za parkování je určen vchod na 

druhé straně pozemku, který se nalézá v blízkosti zastávky MHD a veřejného neplaceného 

parkoviště. Další samostatný vjezd je na pozemek pro autobusy a další obsluhu parkoviště, který je 

opatřen vjezdovou bránou.  

Venkovní tvar budovy je velmi rozmanitý a jeho rozmanitost byla ještě podpořena barevným 

návrhem budovy. Stavba je navrţen tak, aby byla dobře viditelná z přilehlé komunikace. K jejímu 

zviditelnění slouţí i její provedení v barvách CK, která bude objekt vyuţívat. Vzhled budovy byl 

vytvořen tak, aby násilně nenarušoval okolní prostředí, ale zároveň byl jednoduše rozlišitelný a 

umoţňoval snadnou orientaci pro klienty. Dvě spodní patra jsou tvarově shodná. Třetí nadzemní 

podlaţí jiţ tento tvar nezachovává a je zmenšeno. Zastřešená část druhého podlaţí tvoří terasu 

patřící k bytu ve třetím patře. Čtvrté nadzemní patro je opět rozměrově ustupující.  

Barvy pouţité na fasádu objektu: 

bílá – RAL 9003 

tmavě šedá – RAL 9007 

azurově modrá – RAL 5012 

tmavě modrá – RAL 5023 

nápisy na budově budou provedeny 3D v syté ţluté barvě s let podsvětlením 

na okna a dveře je pouţit hliníkový rám 

 

Okolí objektu tvoří především parkovací asfaltové plochy a chodníčky vytvořené ze zámkové 

dlaţby. Na chodníky vedou nájezdy pro usnadnění manipulace se zavazadly a pro osoby ZTP. 

Plocha po obvodu pozemku (mimo nájezdů), část určená pro mobilní domek a jako posezení pro 

klienty a dětské hřiště bude zatravněná. Ploty uvnitř pozemku jsou navrţeny jako neopadavé trvale 

zelené. Na zelené stříšce budou pouţity na údrţbu nenáročné rostliny, jako jsou například 

skalničky. 

 

Pozemek ani objekt samotný není prvotně řešen pro osoby ZTP. Na parkovišti pro klienty jsou 

navrţena 2 parkovací stání pro vozíčkáře a na parkovišti pro zaměstnance je vyhrazeno jedno stání. 

Všechny vstupy do budovy jsou bezbariérové. V rámci WC pro klienty jsou vytvořeny dvě toalety 

pro ZTP. Druhé nadzemní patro je také uzpůsobeno pro pohyb osob ZTP a je zde navrţena jedna 

toaleta pro vozíčkáře. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění. 

 

 Příjezdové cesty jsou situovány na jiţní straně pozemku, kde je taktéţ umístěná plocha určená pro 

stavbu mobilního domku a parkoviště pro klienty. Na severní části pozemku se nachází parkování 

pro zaměstnance, dětské hřiště a venkovní posezení. Západní část je navrţena jako parkovací a 

odstavná plocha pro autobusy.  

Ve středu je umístěn objekt centrály CK. Středovou část budovy tvoří tolety a výtahy. Po celém 

obvodu budovy jsou umístěny kanceláře nebo obytné místnosti s velkými okny, které zajišťují 

kvalitní osvětlení a oslunění místnosti. V prvním nadzemním podlaţí, které je chráněné stříškou, je 

především umělé osvětlení. 



 

 

Kapacity parkovacích míst: 

parkoviště pro zaměstnance – 18 míst + 1 ZTP 

parkoviště klienti – 38 míst + 2 ZTP 

autobusy – 20 míst 

mikrobusy – 2 místa 

 

Vyuţití plochy: 

Zastavěná plocha:1 411,7 m
2 

Obestavěný prostor stavby:  7 725,6 m
2 

Podlahová plocha: 2 119, 8 m
2
 

Plocha stavebního pozemku: 8 105 m
2 

 

Maximální kapacita osob v kancelářské části budovy je 183 osob. Předpokládaný počet osob v části 

pro veřejnost je 110 osob. Celková předpokládaná kapacita 293 osob. 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu 
 

Stavba bude zakládána na aktuálně zastavěném pozemku, tudíţ před započetím stavebních prací 

bude nutné tyto stavby odstranit. Jedná se o lehce odstranitelné stavby (tři plátěné haly a dvě 

buňky). V případě konstrukce hal se bude jednat o demontáţ ocelové konstrukce a následné 

odstranění základů. Buňky budou předchozím majitelem pozemku odvezeny a základy pod nimi 

odstraněny spolu se základy hal. Beton tvořící tyto základy bude rozdrcen a pouţit jako podsyp. 

 

Nová stavba bude zaloţena na ţelezobetonových základech tvořených základovým roštem a 

základovými patkami. Bude pouţit ţelezobeton C 20/25, B500B. Základy budou vytvořeny ve dvou 

fázích. Nejprve budou provedeny základy stavby budovy a aţ v další fázi provedeny základy 

stříšky, která kryje chodník okolo budovy. Na vnější straně základů budou základy zatepleny 

pomocí tepelné izolace XPS. Tato izolace bude chráněná separační PP fólií, dále bude pouţita 

drenáţní vrstva (nopová fólie) a na ni ochranná a separační geotextýlie. 

 

Centrála cestovní kanceláře bude provedena jako monolitická ţelezobetonová skeletová konstrukce. 

Sloupy rozměrů 300 x 300 mm jsou v prvním a druhém patře výšky čtyř metrů a třetím a čtvrtém 

patře výšky tři a půl metru. Sloupy jsou navrţeny z betonu C 30/37 a oceli B500B. 

Po celém obvodu budovy jsou sloupy propojeny průvlaky a dále je budov propojena průvlaky 

v podélném směru. Průvlaky jsou rozměrů 300 x 500 mm v délkách 5000 a 5300 mm. Průvlaky 

budou provedeny z ţelezobetonu C 30/37, B500B a budou tvoři překlady u většiny oken a dveří. 

 

Jako stropy jsou navrhovány ţelezobetonové monolitické vetknuté, lokálně podepřené a prostě 

podepřené desky převáţně tloušťky 220 mm z ţelezobetonu C 30/37 a B500B. 

Výtahová šachta a stěna okolo schodiště je navrţena jako stěna ztuţující z ţelezobetonu C 30/37, 

B500B. 

Obvodové stěny vyplňující skeletový rám bude vytvořen z přesných tvárnic Ytong P2 – 400, kromě 

nosných stěn Ytong v prvním patře, které budou provedeny z přesných tvárnic P4 – 500. V obou 

případech bude tloušťka zdiva 300 mm. 

 

Okna a dveře budou provedena na míru firmou Schücko. 

 

Vnitřní příčky budou v prvním nadzemním podlaţí vytvořený z přesných příčkovek Ytong P2 -500, 

tloušťky 150 mm a ze sádrokartonových příček Rigips (RF, RFI, MA, MAI), tlouštěk 100 a 150 

mm. Ve druhém a třetím nadzemním patře jsou jako dělící příčky pouţity sádrokartonové příčky 



 

 

Rigips (RF, RFI, MA, MAI),  tl. 100, 150 a 205 mm a skleněné příčky Clearmon s tloušťkou 35 

mm. Čtvrté nadzemní podlaţí tvoří příčky Rigips (RF, RFI, MA, MAI),tl. 100, 150 a  205 mm. 

 

Podhledy jsou navrţen ze sádrokartonových akustických a protipoţárních desek Rigips. 

 

Zateplení fasády objektu je vytvořeno z tepelné izolace Rockwool – Fasrock LL, která bude ke 

konstrukci plnoplošně lepená a z bezpečnostních důvodu mechanicky kotvená za pomoci talířových 

kotvících prvků – EJOT hmoţdinky bez ETA, talíř 60 mm. 

 

Čtvrté patro je zastřešeno DUO nepochozí střechou s horní vrstvou tvořenou kačírkem a po obvodu 

z bezpečnostních důvodů přitíţenou betonovou dlaţbou volně loţenou, rozměrů 500 x 500 x 50 (d x 

š x v) mm. Tepelná izolace v této skladbě bude vytvořena z XPS v horní vrstvě a EPS 150 S ve 

vrstvě spodní. Hydroizolace a parozábrana je zde navrţena z asfaltových pásů. 

Střecha nad druhým a třetím nadzemním podlaţí je navrţená klasické skladby a slouţí jako terasa. 

Horní vrstva je navrţena z betonové dlaţby (500 x 500 x 50 mm). Dlaţba je poloţena na 

rektifikačních podloţkách. Tepelná izolace je provedena z EPS 200 S. Hydroizolace a parozábrana 

je navrţena z asfaltových pásů. 

Stříška je navrţená jako zelená střecha s nenáročným rostlinstvem. Spádovaná bude spádovými 

klíny z EPS 150 S. Hydroizolace a parozábrana bude jako u předchozích střech vytvořena 

z asfaltových pásů. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů. 

 

 Dle výpočtu tepelné bilance je budova řazena do kategorie B. Klasifikační třída prostupu tepla 

obálkou budovy, je klasifikována jako úsporná. 

 

f) Způsob založení objektu. 

 

Předpokládaný geologický profil na podkladě archivního vrtu č. 309 

 

0,0 – 11,0 m – Spraše ţlutohnědé, vápnitá pevná F6 C3 

11,0 – 13,6 m – Písek se štěrkem hrubě zrnitý ulehlý S2 SP2 

13,6             –  Jíl vápnitý, šedomodrý, pevný F8 CH3 

 

Podzemní voda můţe nastoupat v hloubce 13,0 m 

Základové poměry povaţujeme za jednoduché. Je třeba zohlednit moţnost nestejnoměrného sedání. 

 

g) Vliv objektu na životní prostředí. 

 

Centrála cestovní kanceláře nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Nakládání s odpadem 

bude probíhat dle příslušné vyhlášky a v rámci pozemku, na který objekt přísluší jsou vytvořena 

místa pro nádoby na třídění odpadu. 

 

h) Dopravní řešení. 

 

Objekt je napojena na stávající silniční komunikaci situovanou na jiţní straně pozemku. 

Komunikace je navrţena aţ před vstupy do objektu. Jedná se o tři samostatné nájezdy. První vede 

na parkoviště pro zaměstnance, druhý na parkoviště pro klienty a třetí na parkovací a odstavnou 

plochu pro autobusy. Povrch parkovacích a pojizdných ploch bude vyasfaltován. 



 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí. 

 

Objekt se nachází v místě s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná ţádná opatření. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných poţadavcích na vyuţívání 

území. Odstupy u fasád s otvory do obytných místností domu jsou minimálně 7 m. 

Sousedící parcely nejsou dotčeny poţárně nebezpečným prostorem. Ostatní obecně technické 

poţadavky byly dodrţeny v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických poţadavcích na 

stavby. 

 

 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby. 

 

Svislé nosné konstrukce budou tvořeny skeletovým monolitickým ţelezobetonovým podélným 

systémem. Vnější stěny tvořeny tvárnicemi Ytong 300 mm. Vodorovné nosné konstrukce byly 

navrţeny jako ţelezobetonové monolitické desky. Objekt bude zastřešen nepochozí DUO střechou a 

dvěma klasickými střechami pochozími s betonovou dlaţbou. Fasáda objektu je zateplena 

kontaktním zateplovacím systémem tl. 140 mm. 

 

b) Popis navrženého konstrukčního systému. 

 

Základy: 

Základy objektu jsou navrţeny v rozsahu patrném z výkresové části projektové dokumentace a 

předběţného návrhu základů. 

Betony pouţité pro základové konstrukce jsou specifikovány v projektové dokumentaci, 

předpokládá se ţelezobetonu C20/25, B500B. Pod ţelezobetonové základy bude pouţita betonová 

mazanina v tl. 50 mm. 

 

Svislé nosné konstrukce: 

Jedná se o skeletový systém se ţelezobetonovými sloupy 300 x 300 mm, v prvním a druhém patře 

vysoké 4000 mm a ve třetím a čtvrtém patře s výškou 3500 mm. V budově jsou dále navrţeny 

ţelezobetonové ztuţující stěny viz výkresová část projektu. Všechny ţelezobetonové konstrukce 

jsou navrţeny z betonu C 30/37 a oceli  B500B. Nosné svislé konstrukce jsou taktéţ ve dvou 

místech viz výkresová dokumentace tvořeny tvárnicemi Ytong v prvním patře P4- 500 a v dalších 

patrech P2 – 400, tl. 300 mm. 

 

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropy jsou navrţeny z ţelezobetonových vetknutých, lokálně podepřených a prostě podepřených 

desek. Převáţná většina desek je tloušťky 220 mm. Desky jsou navrţeny z ţelezobetonu C20/25, 

B500B. 

 

Schodiště: 

Ţelezobetonové, navazující na stropní konstrukci a ţelezobetonové mezipodesty s tl.150 mm. 

Povrchová úprava z keramické dlaţby. Schodiště v místě zrcadla je opatřeno zábradlím 

s hliníkovým madlem. Strana schodiště přilehlá ke stěně je opatřená madlem uchyceným ke stěně. 

 

 

 



 

 

Příčky: 

Jsou navrţeny ze sádrokartonových sendvičových stěn Rigips, 100 mm, 150 mm a 205 mm, desky 

v úpravách (RF, RFI, MA, MAI). 

 

c) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 

Střecha 4 NP 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Omítka vápenocementová   0,0150   

  2  Ţelezobeton     0,2200   

  3  Glastek 30 Sticker    0,0035   

  4  Isover EPS 150 S   0,1400   

  5  Isover EPS 150 S   0,0700   

  6  Glastek 30 Sticker    0,0035   

  7  Elastodek 40 Special Mineral   0,0040 

  8  Isover Synthos  XPS 70  0,1000  

     9       Kačírek               0,1000 

Střecha 2 a 3 NP 

Číslo  Název     d[m]   

  1  Omítka vápenocementová   0,0150   

  2  Ţelezobeton     0,2200   

  3  Glastek 30 Sticker    0,0035   

  4  Rigips EPS 200S    0,1400   

  5  Rigips EPS 200S    0,1200   

  6  Glastek 30 Sticker    0,0035   

     7       Elastodek 40 Sticker      0,0045 

Obvodová stěna Ytong 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Omítka vápenocementová   0,0100   

  2  Ytong P2-400     0,3000   

  3  Rockwool Fasrock LL    0,1400   

     4      JUB Minerální hlazená omítka    0,0030 

 

Obvodová stěna ţelezobeton 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Omítka vápenocementová   0,0100   

  2  Ţelezobeton     0,3000   

  3  Rockwool Fasrock LL    0,1400   

     4      JUB Minerální hlazená omítka    0,0030 

Podlaha na zemině 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Dlaţba keramická + lepidlo   0,0100   

  2  Betonová mazanina    0,0879   

  3  Polystyren EPS T 3500   0,1600   

  4  Fatrafol 813     0,0025   

     5       Beton prostý      0,1000 

Příčka vnitřní 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Sádrokarton Rigips    0,1500    

 

 



 

 

Příčka vnitřní 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Skleněná příčka Clermont  0,0350  

Podlaha a strop mezi patry 

 Číslo  Název     d[m]   

  1  Dlaţba keramická + lepidlo   0,0100   

  2  Anhydridová směs    0,0580   

  3  Rockwool Steprock ND   0,0400   

  4  Ţelezobeton     0,2200   

      5       Omítka vápenocementová     0,0100 

 

Tepelně – technické vlastnosti použitých materiálů 

Název ρ λ C Mi 

Kg/m
3 

W/m/K J/Kg/K - 

Anhydridová směs 2100 1,2 840 21 

Beton  2300 1,23 1020 23 

Betonová mazanina 2100 1,23 1020 17 

Dlaţba leštěná - keramická 2000 1,01 840 200 

Elastodek 40 Special Mineral 2800 0,21 1740 20000 

Fatrafol 813 1350 0,35 1470   13000 

Glastek 30 Sticker 1200 0,21 1740 20000 

Isover EPS 150 S 25 0,035 1270 50 

Isover Synthos XPS 70 40 0,038 1270 130 

JUB minerální omítka hlazená 1560 0,87 1050 15 

Kačírek 1650 0,65 800 15 

Nopová fólie 30 0,034 1270 30 

Omítka vápenocementová 2000 0,99 790 19 

Polystyren EPS T 3500 10 0,046 1270 20 

Rigips EPS 200 S 30 0,034 1270 40 

Rockwool Steprock ND 110 1,58 840 20 

Rockwool Fasrock LL 90 0,049 840 2 

Sádrokarton Rigips 750 0,22 750 - 

Skleněná příčka 2600 0,76 840 - 

Ytong P2-400 400 0,108 1000 7 

Ţelezobeton 2500 1,74 1020 32 

 

Podhledy: 

Kompletní systém Rigips, dvě sádrokartonové akustické protipoţární desky na konstrukci Rigip. 

 

Výplně otvorů: 

Jsou navrţeny okna, která budou vyrobeny na míru firmou Schücko. Hliníková okna s dvojsklem, 

otvíravá i neotvíravá. Dveře budou taktéţ vyrobeny firmou Schücko na míru a budou taktéţ 

opatřeny dvojsklem. Vnitřní dveře jsou navrţena v hliníkovém rámu se skleněnou výplní, různé 

druhy skla (mléčné, čiré, protipoţární). 

 

d) Hodnoty užitých, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce. 

 

Při návrhu základových konstrukcí byla uvaţována sněhová oblast I a příslušná charakteristická 

hodnota 0,5 kN/m2, pro provoz je uvaţována hodnota 3 kN/m2 

 



 

 

e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů. 

 

V objektu nejsou navrţeny ţádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce. Řešení některých detailů je 

přiloţeno ve výkresové dokumentaci. 

 

f) Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 

případně sousední stavby. 

 

Všechny stavební práce budou probíhat v souladu s platnými normami a vyhláškami a v souladu s 

technologickými předpisy a návody udávanými výrobci. 

 

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

 

V rámci této projektové dokumentaci není řešeno. 

 

h) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 

Stavební dozor v průběhu realizace sám určí způsob kontroly zakrývaných konstrukcí. Všeobecně 

platí, ţe pokud nebude moţné ke kontrole pozvat stavebníka nebo jeho dozor, bude provedena 

podrobná fotodokumentace. 
 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Nebyly kladeny ţádné specifické poţadavky na rozsah a obsah projektové dokumentace. Některé 

body nebyly vzhledem k rozsahu diplomové práce poţadovány, a tudíţ nejsou v rámci této práce 

řešeny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZÁVĚR: 
 

Byly vypracovány architektonické studie tak, aby budova odpovídala potřebám provozu cestovní 

kanceláře. V průběhu provádění výkresové dokumentace a posuzování budovy z hlediska 

poţárního, tepelně technického, akustického a dalších posudků byly provedeny změny tak, aby 

budova vyhověla jejich poţadavkům. Mezi nejpatrnější změny patří drobné změny velikostí a 

umístění oken a v rámci nichţ byly pozměněny i velikosti místností. Z důvodů poţárně 

bezpečnostního bylo hlavní schodiště ve všech patrech odděleno od chodby na něj navazující. 

Diplomová práce byla zpracována v rozsahu určeném v zadáním a dle pokynů vedoucího při 

konzultacích v průběhu roku. 
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ISBN 978-80-87093-30-6.  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 o technických poţadavcích na stavby.  

V platném znění ke dni zpracování posouzení.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  

V platném znění ke dni zpracování posouzení.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 o obecných poţadavcích na  

vyuţívání území. V platném znění ke dni zpracování posouzení.  

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní poţadavky. Praha: Český  

normalizační institut, 2007  

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní poţadavky Změna Z1. Praha:  

Český úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov. Praha:  

Český normalizační institut, 2007  

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.  

Praha: Český normalizační institut, 1994  

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov  

Změna Z1. Praha: Český normalizační institut, 1996.  

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov  

Změna Z2. Praha: Český normalizační institut, 1999  

ČSN 36 0020 Sdruţené osvětlení. Praha: Český normalizační institut, 2007 

Čechura, Jiří. 1997. Stavební fyzika 10: akustika stavebních konstrukcí. Praha : ČVUT, 1997.  

ČSN EN 12354-1 (730512). 2001. Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků – Část 1:  

ČSN EN 12354–2 (730512). 2001. Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi.  

ČSN EN ISO 140-4. 2000. Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 

- Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách.  

ČSN EN ISO 717–1 (ČSN 73 0531). 2013. Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních 

konstrukcí a v budov Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.  



 

 

ČSN EN ISO 717–2 (ČSN 73 0531). 2013. Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních 

konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost.  

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).Vyhláška 137/1998 

Sb. o obecných technických poţadavcích na výstavbu. 

Zákon č. 133/1988 Sb., o poţární ochraně 

ČSN 73 0802 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0804 – Poţární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 0821 – Poţární bezpečnost staveb – Poţární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0833 – Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 – Poţární bezpečnost staveb – Zásobování poţární vody 

ČSN 73 0810 – Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 Zatíţení konstrukcí 

ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN EN 206-1 Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu – Svařitelná betonářská ocel 

 

Geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních útvarů, M 1 : 200 000, list M-33-XXIX Brno 

Inţenýrskogeologická mapa M-33-106-A-C (Brno- Západ), M 1:25 000, geotes m.p. Brno 

Prvky betonových konstrukcí, MODUL CM5 – navrhování jednoduchých prvků, 

doc. Ing. Ladislav Čírtek CSc., Brno 2005, ISB 

 

Nauka o pozemních stavbách, MODUL M01, Ing. Jarmila Klimešová, Brno 2005 

 

Program AREA 2011 Svoboda software - stavebná fyzika (Licence FAST VUT) 

Program TEPLO 2011 Svoboda software - stavebná fyzika (Licence FAST VUT) 

Program STABILITA 2011 Svoboda software - stavebná fyzika (Licence FAST VUT) 

Program SIMULACE 2011 Svoboda software - stavebná fyzika (Licence FAST VUT) 

Program ZTRÁTY 2011 Svoboda software - stavebná fyzika (Licence FAST VUT) 

Program WDLS 4.1. Astra 92 a.s. (Licence FAST VUT) Svoboda software - stavebná fyzika 

(Licence FAST VUT) 

Proram NEPruzvocnost 2010 

Program Archicad 2017 - Grafisoft (studenská verze) 

 

 

http://richardslavik.cz/?page_id=11 

http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/ 

https://www.dek.cz/ 

 

Technické listy výrobce Ytong, Clearmont, Rigips, Schüco, Rockwool, Smip, Likov, Gutabetta, 

Isover, Polytex 

 

 

 

 

 

http://richardslavik.cz/?page_id=11
http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/
https://www.dek.cz/


 

 

SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK: 
 

CK – cestovní kancelář 

DN – vnitřní/vnější průměr potrubí 

DŠ – dešťová šachta 

EPS – expandovaný polystyren 

HI – hydroizolace 

CHÚC – chráněná úniková cesta 

KCE – konstrukce 

k.ú. – katastrální území 

MVC – malta vápenocementová 

NP – nadzemní podlaţí 

NN – nízké napětí 

NÚC – nechráněná úniková cesta 

PE – polyethylen 

PB – prostý beton 

PP – polypropylen 

PT – původní terén 

PVC – polyvinylchlorid 

RAL – vzorník barev 

SDK – sádrokarton 

SPB – stupeň poţární bezpečnosti 

RŠ – revizní šachta 

TI – tepelná izolace 

UT – urovnaný terén 

ŢB - ţelezbeton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZNAM PŘÍLOH: 
 

SLOŢKA A 

 HLAVNÍ DOKUMENT 

 

SLOŢKA B 

AS1 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 1 NP 

AS2 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 2 NP 

AS3 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 3 NP 

AS4 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 4 NP 

AS5 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – POHLEDY 

AS6 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – ŘEZY 

AS7 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – VIZUALIZACE 

AS8 – ARCHITEKTONICKÁ STUDIE – VIZUALIZACE 2 

S1 – ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ STŘECHY 4 NP 

PŘEDBĚŢNÝ NÁVRH SCHODIŠTĚ 

PŘEDBĚŢNÝ NÁVRH ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 

SLOŢKA C1 

 V1 – 1 NP 

V2 – 2 NP 

V3 – 3 NP 

V4 – 4 NP 

V5 – STŘECHA 

V6 – ZÁKLADY 

V7 – ŘEZY A1, A2, B1 

V8 – POHLED VÝCHODNÍ A JIŢNÍ 

V9 – POHLED SEVERNÍ A ZÁPADNÍ 

V10 – STROP 1 NP 

V11 – STROP 2 NP 

V12 – STROP 3 NP 

V13 – STROP 4 NP 

V15 - SITUACE  

D1 – DETAL UKONČENÍ STŘÍŠKY 

D2 – DETAIL ATIKY 

D3 – DETAIL SCHODIŠTĚ 

D4 – DETAIL STŘEŠNÍ VPUSTI 

D5 – DETAIL VSTUPU NA TERASU 

D6 – DETAIL OKNA 

 

SLOŢKA C2 

STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

SLOŢKA C3 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŢÁRNÍ OCHRANY 

PŘÍLOHA 1 – VÝPOČTY 

P1 – PBŘS 1 NP 

P2 – PBŘS 2NP 

P3 – PBŘS 3 NP 

P4 – PBŘS 4NP 

P5 – PBŘS SITUACE 



 

 

 

 

SLOŢKA C4 

 TECHNICKÁ ZPRÁVA SPECIALIZACE 

SPECIALIZACE – VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

B1 – SCHODIŠTĚ 

 

SLOŢKA C5 

 SKLADBY KONSTRUKCÍ 

VÝPIS ZÁKLADNÍCH PRVKŮ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

 

 


