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Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace 

k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným servisem a spádovým 

finančním centrem ve městě Kroměříž. 

 Objekt byl navržen jako samostatně stojící podsklepená budova se dvěma 

nadzemními podlažími, koncepčně rozdělenou na tři trakty – vlastní autosalon, 

centrální technické zázemí a autorizovaný servis. V suterénu se nachází podzemní 

garáže, sklad nových automobilů a technické místnosti. V přízemí se nachází 

showroom, sociální a provozní zázemí a jednotlivé volné obsluhované pracoviště- 

recepce, prodej nových automobilů, servis vozů, prodej náhradních dílů a přijímací 

technici. Dále se v přízemí nachází centrální sklad náhradních dílů, myčka 

s technickou místností, a zázemí pro zaměstnance servisu. Navazuje vlastní 

autoservis a sklad pneumatik. Druhé nadzemní podlaží je pouze částečné a nachází 

se zde finanční oddělení, administrativní část a ředitelství.  

Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový skelet s křížem 

vyztuženými deskami. Skelet je částečně vyzděn zdivem z pórobetonových tvárnic tl. 

300mm, a zateplen kontaktní tepelnou izolací z minerální vlny tl. 200mm (hlavní 

část) a tl. 160mm (servis, sklad). Fasáda je provedena jako provětrávaná s 

proskleným fasádním systémem. 

 

autosalon, showroom, servis, provětrávaná fasáda, prosklená fasáda, křížem 

vyztužená deska, železobetonový monolitický skelet, plochá střecha, vegetační 

střecha, železobetonové schodiště, podzemní garáže, Kroměříž, finanční centrum 
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This thesis deals with the elaboration of construction project documentation 

of newly built car showroom with authorized service station and financial centre 

located in the city of Kroměříž. 

The building was designed as self-standing with one underground and two 

above ground floors and is conceptually divided into three tracts – car showroom 

itself, technical facilities and authorized service station. There are underground 

garages, storage of new cars and technical rooms situated in the basement. 

Showroom, sanitary facilities and operational premises, separate client services 

such as reception, new car selling desk, service station desk, spare parts selling desk 

or reception technician desk are situated on the ground floor. Also there are storage 

of spare parts, car wash with utility room and facilities for employees of service 

station. Service station itself and storage of tires are adjacent to these areas. First 

floor is only partial and includes financial department, offices and directorate. 

Construction system of this building is designed as reinforced concrete 

skeleton with cross-reinforced boards. The skeleton is partially blocked by porous 

concrete blocks 300 mm thick with thermal insulation of mineral wool 200 mm thick 

(main part) and 160 mm thick (service station, storage). The facade is ventilated and 

glazed facade system is used. 

 

car showroom, service station, ventilated facade, glazed facade, cross-reinforced 

board, reinforced concrete monolithic skeleton, flat roof, green roof, reinforced 

concrete staircase, underground garage, Kroměříž, financial centre 
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V rámci své diplomové práce se zabývám zpracováním projektové 

dokumentace k provedení novostavby objektu autosalonu s autorizovaným 

servisem a spádovým finančním centrem ve městě Kroměříž. 

 Objekt byl navržen jako dvoupodlažní podsklepená budova, koncepčně 

rozdělenou na tři trakty – vlastní autosalon, centrální technické zázemí a 

autorizovaný servis. V suterénu se nachází podzemní garáže a technická místnost - 

kotelna. V přízemí se nachází showroom, hygienické a provozní zázemí a jednotlivé 

volné obsluhované pracoviště - recepce, prodej nových automobilů, servis vozů, 

prodej náhradních dílů a přijímací technici. Dále se v přízemí nachází centrální sklad 

náhradních dílů, myčka s technickou místností, a zázemí pro zaměstnance servisu. 

Navazuje vlastní autoservis a sklad pneumatik. Druhé nadzemní podlaží je pouze 

částečné, a nachází se zde finanční oddělení, administrativní část a ředitelství.  

Objekt je konstrukčně řešen jako železobetonový monolitický skelet, 

částečně s pohledovým opláštěním a prosklenou fasádou, a částečně s vyzděným 

pláštěm z pórobetonových tvárnic Ytong.  

Ve své diplomové práci se zabývám konkrétně vyřešením dispozice, návrhem 

konstrukčního systému, vypracováním projektové dokumentace včetně textové 

části, a zpracováním stavebně-fyzikálního řešení, požárně bezpečnostní řešení a 

specializace na vzduchotechniku, klimatizaci a vytápění.  

Práce je členěná na 9 částí, obsahuje nejen textovou část, ale dále i přípravné 

a studijní práce (studie), situační výkresy, stavebně-konstrukční řešení, 

architektonické řešení, požárně bezpečnostní řešení (technická zpráva požárně 

bezpečnostního řešení, situace, půdorysy), stavební fyziku (tepelně technické 

zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu). Projekt je navržen v souladu 

s platnými vyhláškami, zákony a technickými normami, projektová dokumentace je 

v úrovni pro provedení stavby. 
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A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:    Autosalon 

 Katastrální území:   Kroměříž [674834] 

 Parcela číslo:    604/21 

 Číslo listu vlastnictví:   12431 

 Výměra (m2):    82120 

 Typ parcely:    Parcela katastru nemovitostí 

 Mapový list:    DKM 

 Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 

 Druh pozemku:   Orná půda 

 Vlastnické právo:   ½ podíl : Klem Karel Ing., Ph.D.,  

Blišice 10, 76805 Koryčany 

½ podíl : Zemědělský výzkumný ústav 

Kroměříž, s.r.o., Havlíčkova 2787/121, 

76701 Kroměříž 

 Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby 

 Charakter stavby:   novostavba 

 Účel stavby:    stavba pro obchod 

 

A.1.2 Identifikační údaje investora 

Jméno a příjmení:   Ing. Hudečková Kamila 

Adresa:    Dvorek 237, 683 52 Šaratice  

Kontakt:    kamila.hudeckova@seznam.cz 

 

A.1.3 Identifikační údaje zpracovatele projektové dokumentace 

 Jméno a příjmení:   Bc. Schusterová Soňa 

Adresa:    Náves 75, 683 52 Šaratice  

Kontakt:    sona.schusterova@seznam.cz 

 

mailto:kamila.hudeckova@seznam.cz
mailto:sona.schusterova@seznam.cz
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

 - Územní plán města Kroměříž 

 - Výpis z katastru nemovitostí - informace o parcele 

 - Výpis z katastru nemovitostí - informace o sousedních parcelách 

 - Investiční záměr investora 

 - Zápisy z konzultací s investorem 

 - Polohopisné a výškopisné zaměření daného území 

 - Podklady od správců sítí 

 - Výpis z listu vlastnictví 

 - Fotodokumentace pozemku a okolní zástavby 

 - Stanovení radonových rizik (z map – www.geology.cz) 

 - Hydrogeologický a geologický průzkum 

- Normy a Eurokódy 

- Technické listy a příručky 

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Stavba bude vybudována pouze na přední části na parcele č. 604/21 v 

jihozápadní části města, která nemá aktuálně žádné využití. V územním plánu města 

je pozemek v návrhu zamýšlen jako smíšené plochy obchodu a služeb. Stavební 

pozemek je z jihu ohraničen místní komunikací, z pravé strany sousedí s rodinnými 

domy, a nachází se na okraji současné zástavby, v průmyslové zóně města. Celá 

parcela má výměru 82120 m2 a v současné době je zapsána jako orná půda. 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dosud pozemek není nijak využíván a leží v rozvojové lokalitě určené pro 

plochy obchodu a služeb. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Pozemek i jeho nejbližší okolí není považován za záplavové území a 

nenachází se ani v poddolovaném území. Nenachází se v památkové chráněné zóně, 

ani s  ní nesousedí. Požadavky ochrany podle jiných právních předpisů jsou splněny. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Neodchází ke stékání vody na parcelu z okolí. Splaškové a dešťové vody 

budou řešeny na pozemku investora oddělenými svody přes retenční nádrž a budou 

svedeny do hlavního kanalizačního řadu. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Vypracovaná dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací, a 

splňuje podmínky a regule města Kroměříž.  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Toto území je vyčleněno stávající územně plánovací dokumentací jako území 

pro smíšené obchody a služby. Staveniště a zařízení staveniště bude zřízeno v k.ú. 

Kroměříž na p.č. 604/21.  

Požadavky uvedené souhrnně ve vyhl.č. 268/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích na výstavbu , a vyhl.č. 269/2009 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území, jsou respektovány. Stavební pozemek je určen pro 

výstavbu projektovaného autosalonu. Jeho návrh realizace nemění využití území. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů státní správy jsou splněny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. V rámci projektu tedy 

nejsou žádné výjimky ani úlevy řešeny. 
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i) Seznam souvisejících podmiňujících investic 

Podmiňující investicí je zbudování všech podstatných přípojek inženýrských 

sítí, zbudování připojení na místní komunikaci, doplnění veřejného osvětlení a 

úpravy komunikací pro chodce. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru 

nemovitostí 

Vlastní stavbou je dotčena stavební parcela s parcelním číslem 604/21, 

katastrální území Kroměříž [674834]. 

Související dotčené pozemky: parcela č. 3222/1 – výměra 24 675 m2, silnice, 

ostatní plocha 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace je zpracována jako novostavba autosalonu 

s autorizovaným servisem. 

 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro obchodní účely - prodej a oprava osobních automobilů, 

a administrativu ve finančním centru. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalý objekt. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není v památkové zóně ani v jiné oblasti podléhající právní ochraně.  

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je projektována dle aktuálních norem a požadavků. Budova je řešena 

jako bezbariérová. 
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Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, požadavky stanovené 

jednotlivými ustanoveními Stavebního zákona č.183/2006 Sb. Bezbariérový přístup 

je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

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

právních předpisů 

Projektovaný objekt je v souladu se stanovisky a požadavky dotčených 

orgánů a splňuje veškeré nutné právní požadavky a předpisy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou požadované výjimky ani úlevové řešení 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Projektovaná novostavba bude mít dvě nadzemní podlaží., podzemní podlaží, 

střešní konstrukce bude řešena jako plochá střecha. 

Zastavěná plocha: 3 292,9 m2 

Obestavěný prostor: 40 091,1 m3 

Užitná plocha: 7 067,4 m2 

Zpevněné plochy a chodníky: 5 555,9 m2 

Plocha zeleně: 8 377,4 m2 

Počet parkovacích stání:  45 v areálu objektu 

32 v podzemních garážích 

V objektu se nachází hlavní výstavní a prodejní plocha a 7 kancelářských jednotek se 

zasedací místností a přidruženými prostory. Objekt showroomu a finanční oddělení 

bude sloužit k trvalé jednosměnné práci 13 osob. Objekt autoservisu a skladu bude 

sloužit k trvalé jednosměnné práci 11 osob. 

Místnosti autosalonu: podzemní garáže, podzemní skladovací garáže, technická 

místnost, showroom, hygienické zázemí, šatny a zázemí pro pracovníky 1.NP, 

úklidová místnost 1.NP, sklad náhradních dílů, sklad pneumatik, servis, hygienické 
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zázemí, šatny a zázemí pro mechaniky, myčka, technická místnost myčky, 6 

finančních kanceláří, kancelář ředitele, zasedací místnost, archiv, úklidová místnost 

2.NP, sklad, hygienické zázemí, šatny a zázemí pro zaměstnance 2.NP 

 

i) Základní bilance stavby 

i.1) Zásobování vodou 

 -13 osob (administrativa, obchod) x 10 l/den = 130 l/den 

 -11 osob (servis) x 30 l/den = 330 l/den 

 -celková spotřeba vody = 460 l/den x 350 = 161 m3/rok 

 

i.2) Zásobování elektrickou energií 

 -hlavní jistič 4x40 A 

 

i.3) Zásobování plynem a teplem 

 Celková bilance potřeby tepla a jeho zajištění: 

  Tepelná ztráta objektu = 66,85 + 13,37 = 80,22 kW 

  Příprava TUV = 9 kW 

i.4) Potřeba chladu 

 Bilance teplené zátěže chlazeného prostoru 

  Tepelná zátěž hlavní části = 29,325 kW 

  

Vytápění v objektu bude řešeno plynovým závěsným kondenzačním kotlem 

VU ecoTEC plus typ 1006/5-5, max. výkon 95,2 kW, který bude umístěn v místnosti 

S.03 – technická místnost. Vytápění hlavní části objektu bude řešeno pomocí 

designových otopných lavic umístěných podél prosklené fasády. Tento prostor bude 

chlazen pomocí navržené vzduchotechnické jednotky. Vytápění skladu a servisu 

bude pomocí teplovzdušných jednotek typu Sahara. Podzemní garáže jsou navrženy 

jako nevytápěný prostor. Provoz objektu nebude žádnými aktivitami obtěžovat 

hlukem nebo exhalacemi své okolí. 

Dešťové vody budou z pozemku svedeny do retenční nádrže a odtud 

napojeny na kanalizaci. Město má nyní svoji novou ČOV. 
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Při výstavbě je nutno dbát na zajištění stavebních hmot v dostatečném 

předstihu, aby byl dodržen harmonogram výstavby. 

Komunální odpad vzniklý při užívání objektu bude ukládán v popelnicích na 

pozemku investora, a odtud budou pravidelně vyváženy dle tarifu obce. 

Odpady vzniklé při realizaci objektu budou likvidovány v souladu 

s kategorizací 5 ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽPČR 381/2001, 

kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 

 

17 01 01 – beton 17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 17 03 01 – asfaltové směsi – N 

17 03 02 – asfaltové směsi mimo 17 03 01 17 04 01 – měď 

17 04 02 – hliník 17 04 04 – zinek 

17 04 05 – železo a ocel 17 05 02 – stavební mat,. na bázi sádry 

 

Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Stavba bude prováděna oprávněnou stavební firmou, která bude vybrána na 

základě výběrového řízení investora. 

Název a adresa stavební firmy, která bude stavbu realizovat, včetně jména a 

adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor, bude sděleno písemně 

příslušnému stavebnímu úřadu. 

Realizace autosalonu bude probíhat v jednom časovém úseku: 

Zahájení výstavby: březen 2018 

Ukončení výstavby: květen 2019 

Lhůta výstavby: 15 měsíců 

Výstavbou nevzniknou žádná omezení existujících provozů, a práce budou 

prováděny s ohledem na okolní zástavbu a životní prostředí. 

Případné poškození přilehlé komunikace bude opraveno zhotovitelem. 
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k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu: 221 390 000 Kč 

 

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

SO 01 – Autosalon se servisem 

SO 02 – Parkoviště pro zákazníky a napojení na komunikaci 

SO 03 – Parkoviště pro složení nových automobilů 

SO 04 – Zpevněná plocha areálu 

SO 05 – Nový chodník pro pěší 

SO 06 – Elektrická NN přípojka 

SO 07 – Kanalizační přípojky (splašková, dešťová) 

SO 08 – Přípojka plynu 

SO 09 – Vodovodní přípojka 

SO 10 – Zahradní úpravy 

SO 11 - Oplocení 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části města Kroměříž, ul. Havlíčkova. 

Pozemek má celkovou plochu 82 120 m2, stavbou však bude dotčena jen spodní část 

pozemku o ploše 17 776,1 m2. Celková parcela má tvar obráceného písmene U, pro 

stavbu bude využita pravá spodní část. Parcela je mírně svažitá směrem od severu 

k jihu. 

V katastru nemovitostí je momentálně vedena jako orná půda. V územním 

plánu je pozemek určen pro využití pro smíšené služby a obchod. V současné době 

je pozemek bez využití a je připraven k výstavbě. Na stavební parcele se nenacházejí 

žádné podzemní inženýrské sítě.  

Součástí stavby autosalonu je dále vybudování přípojek inženýrských sítí - 

přípojka vody, přípojka splaškové kanalizace, přípojka dešťové kanalizace, venkovní 

dešťová kanalizace a přípojka NN. Dále budou v rámci výstavby autosalonu 

provedeny venkovní komunikace a chodníky, terénní a sadové úpravy a oplocení.  

 

b) Výčet a závěry průzkumů a rozborů 

Hydrogeologický průzkum: Před zahájením projekčních prací byl proveden 

hydrogeologický průzkum. Objekt neleží v žádném záplavovém území, ani v 

záplavovém území největší zaznamenané přirozené povodně. Hladina spodní vody 

byla zastižena v hloubce 5,9 – 6,2 m pod terénem. 

Radonový průzkum: Před zahájením projekčních prací byl proveden hrubý 

radonový průzkum. Radonový index lokality odpovídá 1 – nízká úroveň rizika. 

I přes nízkou úroveň radonového rizika pro eliminaci radonu bude použita 

protiradonová izolace, provedená na všech konstrukcích v přímém kontaktu se 

zeminou. Tato izolace bude současně tvořit funkci hydroizolace. 

Inženýrské sítě: Správci sítí byli požádáni o poskytnutí informací o poloze a 

dimenzi svých inženýrských sítí a o možnostech připojení zamýšlené stavby. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány. Pozemku se netýkají žádné ochranné a bezpečnostní pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolavanému území 

apod. 

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít negativní vlivy pro své okolí. Odstupové vzdálenosti budou 

dodrženy. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné asanace a demolice. Dojde pouze ke 

kácení náletových dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a 

pozemků k plnění funkce lesa 

Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace 

 

h) Územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Staveniště je mírně svažité a nachází se u místní komunikace. V komunikaci jsou 

umístěny stávající inženýrské sítě vody, plynu, kanalizace a vedení elektro. Napojení 

na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v rámci řešení viz výkresy situace. 

 

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

investice 

V době zpracování projektové dokumentace se na stavbu nevztahují tyto druhy 

vazeb. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navržena jako samostatně stojící budova autosalonu pro prodej osobních 

automobilů s autorizovaným servisem a finančním centrem. Stavbu tvoří podzemní 

garáže, vlastní část autosalonu, servisová část, část skladovací, a administrativa. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Staveniště se nachází v místě navazujícím na stávající zástavbu rodinných domů, k 

dispozici je kompletní infrastruktura – rozvod elektřiny a plynu, vodovod, kanalizace 

a komunikace. 

Novostavba autosalonu svými proporcemi a venkovním estetickým řešením 

odpovídá představě investora a zapadá do dané lokality. Návrh autosalonu 

respektuje usazení do mírného svahu a orientaci ke světovým stranám. Stavba je 

navržena provozně jako třípodlažní objekt. V prvním nadzemním podlaží je vlastní 

showroom. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází administrativa – finanční 

oddělení. V podzemním podlaží se nacházejí podzemní garáže s oddělenou garáží 

pro nová a skladovací vozidla. Autosalon je navržen jako budova složená ze 3 

obdélníkových hmot, aby byly zřetelně rozděleny provozní části – obchod, servis, 

sklad. Střecha hlavní hmoty budovy je navržena jako jednoplášťová plochá střecha 

se sklonem 2,0% s atikou na střešním železobetonovém vazníku. Střecha nad 

skladovou částí budovy je vegetační plochá střecha, sloužící jako pochozí terasa, 

s atikou a zábradlím na stropní železobetonové konstrukci. Střecha servisní části 

budovy je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem 2,0% s nízkou 

atikou a kotevními body na střešním železobetonovém vazníku. Směrové umístění 

objektu na stavební parcele je v souladu s vydaným územním rozhodnutím a dále 

s vyhláškou č. 137/1998 Sb.. 

 

 

 



28 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Architektonické řešení vychází ze záměru vybudovat moderní minimalistický objekt. 

Venkovní řešení vychází z tvaru stavební parcely a z polohy přilehlé komunikace. 

Jedná se o vizuálně o 3 kvádry s plochou střechou s prosklenou fasádou. Celkově 

stavba svým charakterem zapadá do okolní zástavby, ale zároveň poutá potenciální 

zákazníky. 

Objekt vychází z půdorysného obdélníkového členěného tvaru o dvou nadzemních 

a jednom podzemním podlaží autosalonu s plochými střechami. Objekt je 

orientovaný rovnoběžně s komunikací. Fasáda je řešena pomocí provětrané fasády. 

Celková zastavěná plocha je 3 292,9 m2.  

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do domu je navržen v návaznosti na přilehlou komunikaci. Před 

vstupem do budovy se nachází parkoviště pro zákazníky včetně parkoviště pro 

osoby ZTP. Na parkoviště navazují zpevněné plochy – chodníky. 

V 1NP je navržen vstup do samotného autosalonu – prodejní plochy v tomto 

prostoru se nachází recepce „showroom“ a zázemí pro prodejce. Dále se za recepcí 

nachází čekací zóna pro zákazníky, která zahrnuje sedací soupravy, samoobslužný 

bar a hygienické zázemí. 

Do druhého nadzemního podlaží vede železobetonové schodiště. Ve 2.NP se 

nachází finanční oddělení – kanceláře, zasedací místnost a kancelář ředitele 

pobočky. 

Po stránce stavebně technické je objekt navržen jako monolitický železobetonový 

skelet založený na železobetonových patkách. Výplňové zdivo je navrženo z 

pórobetonových bloků. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá, a nad 

skladovou částí je vegetační plochá střecha užívaná jako terasa. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Budova je navržena jako bezbariérová jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Tudíž 

se v objektu nebudou nacházet žádné rozdíly výšek větší jak 20 mm a bude dodržena 

minimální průchozí šířka. Jsou navrženy samostatné hygienické prostory pro osoby 

ZTP, přístupné přímo s hlavního prostoru, kryté příčkou v rozhledu. 

Jsou navržena bezbariérová místa pro parkování jak u parkování návštěv, tak u 

parkování pro zaměstnance, je navržen výtah z podzemních garáží 1.S až do 

administrativní části v 2.NP 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. 

Investor bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických 

zařízení. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní 

předpisy. Stavba bude zajištěna k bezpečnému užívání. 

Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. a 

nevyžádá si žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 

Objekt je řešen jako samostatně stojící. Celková plocha stavebně dotčeného 

pozemku 17 776,1m2, zastavěná plocha novostavby 3 292,9 m2.  

Budova obsahuje dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Je řešena jako 

skelet z železobetonových sloupů s železobetonovými střešními vazníky. Stavba je 

založena na základových železobetonových patkách. Výplňové zdivo je z 

pórobetonových bloků. Stěny jsou zatepleny minerální tepelnou izolací Isover Fassil. 
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Prosklení prodejní plochy je řešeno sloupko-příčkovou fasádou Heroal C 50 HI se 

zasklením tepelně izolačním trojsklem. Střechy jsou řešeny jako jednoplášťové 

konstrukce. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

ZEMNÍ PRÁCE 

Provedení výkopů pro základy stavby, terénní úpravy a výkopy pro inženýrské 

sítě. Výkopové práce budou provedeny strojně, popřípadě dokopány ručně. 

Podrobněji viz technická zpráva. 

 

ZÁKLADY 

Základové patky budou provedeny ze železobetonu C 25/30 – XC1 (CZ) 

zpracovatelnost betonové směsi – sednutí kužele S3 + ocel B500. Zdivo bude 

založeno na železobetonových pasech, beton C 25/30 – XC1 (CZ) zpracovatelnost 

betonové směsi – sednutí kužele S3 + ocel B500 

 

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB sloupy 500x500mm, které jsou vetknuty do 

základových patek. 

Obvodové výplňové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic Ytong Universal P3-

450 tl. 300mm, které jsou zatepleny minerální tepelnou izolací Isover Fassil, hlavní 

objekt tl. 200mm, servisní a skladová část tl. 160mm. 

Vnější nosnou konstrukci doplňuje provětraná fasáda s obkladem z profilovaného 

plechu Moradelli Audi u hlavní části, a obkladem z vláknocementových desek 

Cembrit u skladové a servisní části. 

 

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE 

Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong 150 P2-500 tl. 150mm.  
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VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Nad prodejní plochou, administrativní částí, i servisové částí jsou vodorovné nosné 

konstrukce tvořeny železobetonovými střešními vazníky. 

Nad skladovací částí je provedena monolitická železobetonová deska tl. 250 mm 

beton C 30/37 – XC1 (CZ) zpracovatelnost betonové směsi – sednutí kužele S3 + ocel 

B550B 

 

SCHODIŠTĚ 

V prostoru showroomu se nachází monolitické železobetonové dvouramenné 

schodiště, šířka ramene 1700 mm, beton C 30/37, ocel B550B, tl.desky 150 mm, 

mezipodesta 1700 x 1700 mm, tl. 200 mm. Navrženo 23x173x290 mm. 

Schodiště z 1.S do 1.NP je monolitické železobetonové dvouramenné, šířka ramene 

1500 mm, beton C 30/37, ocel B550B, tl.desky 150 mm, mezipodesta 1500 x 3200 

mm, tl. 200 mm. Navrženo 22x170x290 mm. 

Do podzemních garáží vede vyhřívaná betonová rampa ve sklonem – 4m se sklonem 

3,3° dále 20,065m se sklonem 9,4° a 4m se sklonem 3,3°, tak, aby bylo zajištěno 

bezpečné pojíždění rampy bez poškození podvozku automobilů. 

 

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Nad hlavní částí je navržena plochá střecha, hydroizolace z asfaltových pásů, 

vyspádovaná tepelně izolačními klíny z EPS ve spádu 2°. 

Nad servisní částí je navržena plochá střecha, hydroizolace z asfaltových pásů, 

vyspádovaná tepelně izolačními klíny z EPS ve spádu 2° s nízkou atikou – 

bezpečnostními kotevními body. 

Střešní konstrukce nad skladovací částí je plochá vegetační střecha s hydroizolací 

z mPVC folie odolné vůči prorůstání kořínků přitížena vegetačním substrátem, 

zajištění spádu 2,0°a 5,0° je pomocí spádové vrstvy z cementové pěny. 

Podhledy budou zhotoveny ze sádrokartonových akustických desek, z důvodů 

vedení rozvodů nad podhledem. 
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PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Podlaha showroomu a kanceláří - nášlapná vrstva keramická dlažba.  

Podlaha v garáži, servise a skladovací části tvořená stěrkovou hmotou na bázi PU 

pryskyřic bez rozpouštědel Sikafloor-375 s pečetící vrstvou Sikafloor-358.  

 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Vnější povrchová úprava obvodových plášťů je provětraná fasáda opláštěná 

profilovaným plechem Moradelli Audi, a dvou odstínů vláknocementových desek 

Cembrit. 

 

TEPELNÉ IZOLACE 

Obvodová stěna je zateplena fasádními deskami z minerální vlny Isover FASSIL, u 

hlavní části tl. 200mm, u servisní a skladovací části tl. 160mm.  

Izolace podlah je tvořena deskami Styrodur 4000CS tl. 60 mm, v suterénu tepelně 

izolačními deskami Isover EPS 150 tl. 80mm. 

Střešní konstrukce hlavní a servisové části je izolována tepelnou izolací Isover EPS 

200 tl. 240mm + spádovými tepelně izolačními klíny EPS 200 prům. tl.95 mm (hlavní 

část) a tl. 70 mm (servis). Střešní konstrukce skladové části je izolována tepelnou 

izolací Isover EPS 200 tl. 220mm. 

V podzemních garážích je provedeno kontaktní zateplení stropních konstrukcí 

pomocí izolantu Ytong Multipor tl. 100 mm. 

Suterénní zdivo technické místnosti a schodišťových prostor je izolováno z prostoru 

garáží tepelnou izolací z minerální vlny Isover TF Profit tl. 100 mm. 

 

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena z dvou asfaltových pásů z modifikovaného 

asfaltu SBS s nosnou vložkou z polyesterového rouna 180 g/m2, typ S spovrchovou 

úpravou minerálním jemnozrnným posypem a druhý pás s nosnou vrstvou ze 

skelné tkaniny. 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 

Prosklení prodejní plochy – sloupko příčková fasáda z AL profilů s přerušeným 

tepelným mostem systému Heroal C 50 HI. Zasklené tepelně izolačním trojsklem. 

Okna a dveře jsou ze systému Heroal D72 a W72. Blíže viz. výpis truhlářských 

výrobků. 

 

OBKLADY 

Keramické obklady jsou lepeny na podklad systémovým flexibilním lepidlem. Výška 

keramického obkladu je podle typu místnosti naznačena v půdorysech jednotlivých 

podlaží. 

 

OMÍTKY 

Vnitřní omítka prodejní a administrativní části je navržená jako sádrová jednovrstvá, 

strojně zpracovatelná Baumit Ratio Slim tl. 10 mm. V ostatních prostorách objektu 

je navržena vápenocementová omítka Baumit MPI 25t l. 10mm.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Dům je navržen podle platných norem a dostatečně odsazen od okolní zástavby, 

kterou tak nemůže ohrozit. Projektová dokumentace bude respektovat statický 

výpočet pro nosné konstrukce, který provede autorizovaná osoba 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Vytápění bude zajištěno plynovým kondenzačním kotlem pomocí designových 

otopných lavic, a teplovodními jednotkami typu Sahara. 

Větrání bude zajištěno VZT jednotkou osazenou na střeše hlavní části. 

Chlazení hlavní části bude zajištěno VZT jednotkou osazenou a střeše hlavní části. 

Teplá voda bude zajištěna elektrickými průtokovými ohřívači umístěnými na 

odběrných místech. 

 

a) Technické řešení 

Pro zásobení objektu vodou, elektřinou a plynem budou zřízeny nové přípojky. 
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b) Výpočet technických a technologických zařízení 

Neřeší se 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ stavby je samostatnou přílohou složky č.5 D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení 

včetně požárně bezpečnostní technické zprávy a výkresové dokumentace 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického řešení 

Objekt autosalonu bude zhotoven z materiálů, které budou splňovat požadavky 

vyhlášek a norem, především ČSN 730540 Tepelná ochrana budov a Vyhlášky č. 

268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Viz štítek Energetické náročnosti budovy složka č.6 - Stavební fyzika 

 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje nejsou v budově instalovány 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

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

prašnost apod.) 

Stavba splňuje základní hygienické požadavky pro provoz budovy. Osvětlení 

místností je provedeno dle ČSN 36 0450 a ČSN 360451. Bude přímými LED svítidly. 

Budou splněny požadavky dle ČSN 73 0580-1 ,,Denní osvětlení budov,,. Stavba bude 

navržena a bude užívána v souladu s platnými hygienickými předpisy, normami a 

vyhláškami. Veškeré odpady budou tříděny a ukládány do odpadních nádob. Stavba 

a její okolí nebude mít negativní vliv na přírodu a vodní zdroje. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 

a) Ochrana před pronikáním radonu 

Objekt se nachází v oblasti s nízkým radonovým indexem, bude použito 

vhodné opatření. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt bude řádně uzemněn, zemnící soustava bude revidována, elektroinstalace 

nepředpokládá bludné proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou 

Namáhání technickou seizmicitou se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní 

ochrana není řešena. Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven 

rázům z okolní dopravy nebo výroby. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Obvodový plášť stavby, LOP a navržené výplně otvorů poskytují dostatečnou 

ochranu před hlukem z vnějšího prostředí. V budově jako zdroj hluku je VZT 

jednotka, kde jsou však navrženy tlumiče hluku v potrubí.  

Všechny konstrukce svými parametry vyhovují normě ČSN 730532. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření není třeba řešit, objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V místní komunikaci jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. Je potřeba zřídit 

nově přípojku kanalizace, vody, elektřiny a plynu. 
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Plynovod – bude napojen na veřejné nízkotlaké vedení PE 90 a bude provedena z 

potrubí PE 100 RC SDR 11 50x4,6 a bude ukončena v nadzemní skříni s HUP a 

plynoměrem. 

Vodovod – zásobování objektu navrženo nově vybudovanou vodovodní přípojkou, 

na hranici pozemku bude vybudována vodoměrná šachta v níž bude HUV a 

vodoměrná sestava. Vodovodní přípojka napojena na veřejný vodovod v chodníku, 

přípojka bude provedena z HDPE DN 80. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce 

na pískovém loži tl. 150 m, obsyp bude rovněž z písku tl. 300 mm. Zásyp bude 

proveden prohozenou zeminou a bude zhutněn. Měření spotřeby vody je umístěno 

ve vodoměrné šachtě. Před vodoměrnou soustavou bude osazen hlavní uzávěr vody 

a vodoměrná soustava bude opatřena vodoměrem, šroubením, kohouty a zpětnou 

klapkou. Vnitřní vodovod provést dle ČSN 736660 včetně tlakové zkoušky. 

Kanalizace – kolem provozní budovy je navržena síť kanalizačního potrubí PVC 

DN 150 odvádějící dešťové vody z vjezdu do podzemních garáží a dešťové vody ze 

střech zaústěné do retenční nádrže, a z ní do dešťové kanalizační stoky PVC DN 500 

v ulici Havlíčkova. Splašková kanalizační přípojka bude provedena z trub PVC DN 

200, a bude zaústěná do kanalizace DN 500 v ulici Havlíčkova. Pro kontrolu budou 

osazeny plastové revizní šachty DN 400mm. Kanalizační potrubí bude uloženo v 

nezámrzné hloubce s odpovídajícím krytím min. 800 mm v loži ze ŠP tl. 150 mm, 

obsyp potrubí tl. 300 mm, zásyp bude proveden prohozenou zeminou. 

Elektro – Elektrická energie bude do objetu dodávána z rozvodů veřejné sítě, vedené 

v komunikaci. Na hranici pozemku bude postavena rozvodná skříň s elektroměrem, 

z které budou dále vedeny vlastní rozvody do objektu a odkud bude řešeno i 

napojení staveniště na elektrickou energii. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pro autosalon bude vybudována příjezdová komunikace s parkovacími stání. 

Autosalon je přístupný z obousměrné pozemní komunikace z ulici Havlíčkova. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Je řešeno pomocí sjezdu z místní komunikace. 

 

c) Doprava v klidu 

Vedle budovy autosalonu je navrženo parkoviště pro 45 vozidel s 3 stáními pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a podzemní parkoviště pro 

zaměstnance pro 23 vozidel. Stání pro osobní vozidla má rozměry 2,5 x 5 m, pro 

invalidní 3,5 x 6m. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uschována na deponiích 

na pozemku investora pro závěrečné terénní úpravy. Zemina z výkopu pro základy 

bude odvezena na příslušnou skládku, ponecháno bude pouze množství nutné pro 

hrubé terénní úpravy. Bude též proveden výkop přípojky vody, elektřiny a plynu, 

výkopy napojení objektu na přípojky kanalizace, vody, elektřiny a plynu. Na závěr 

budou provedeny jemné terénní úpravy respektující původní terén. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Plocha kolem autosalonu bude převážně vyseta travinami a nízkými 

půdopokryvnými keři. Kolem chodníků a komunikace budou vysázeny nízké listnaté 

stromy. Členění těchto výsadeb vizuálně naváže na členění stávající zástavby. 

  

c) Biotechnická opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nebudou řešena. 

 

 

 

 

 



38 
 

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

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

Stavba nebude produkovat emise, ani hluk, který by zatěžoval životní prostředí do 

té míry, aby byla nutno navrhnout speciální technická opatření. Nebude mít 

negativní vlivy na životní prostředí. 

 

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

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

Při provádění nedojde k narušení stávající vzrostlé zeleně ani ohrožení živočichů. Na 

pozemku se nenachází zeleň, která by vyžadovala ochranu nebo zvláštní zacházení. 

 

c) Vliv stavby na soustavu ochráněných území Natura 2000 

Stavba je mimo chráněná území Natura 2000 a žádná taková území neovlivní. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a zkoumání podle EIA. 

 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá potřebu zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma - nejsou 

stanovena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro obyvatelstvo 

nebezpečná. Základní požadavky byly splněny. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřebu médií zajistí stavebník z nově zřízených přípojek. Pro stavbu bude zřízen 

odběr NN z provedené rozvodné – přípojné skříně, samostatným staveništním 

rozvaděčem. Zásobování vodou bude realizováno z provedené přípojky vody. 

Pro zařízení staveniště bude sloužit mobilní unimo buňka - šatna zaměstnanců 

dodavatele stavby, skládka materiálu a zařizovacích předmětů. Odpadní látky budou 

ukládány do kontejneru a vyvezeny na bezpečnou skládku. Stravování pracovníků je 

možno zajistit v síti místních restauračních provozoven. Nejbližší zdravotnické 

zařízení je Nemocnice Kroměříž. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Při stavbě není nutno řešit odvodnění pozemku. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení bude ze stávající komunikace na ulici Havlíčkova na jihovýchodní straně 

pozemku. Po celou dobu provádění stavebních prací musí být zajištěna bezpečnost 

chodců. Dopravní řešení, včetně užití přechodného dopravního značení bude 

předem projednáno, odsouhlaseno MÚ Kroměříž a stanoveno příslušným silničním 

úřadem zvláštním užíváním komunikace.  

Na pozemku nejsou zřízeny žádné přípojky. Nově budou zřízeny přípojky kanalizace, 

vody, plynu a elektřiny. Pro realizaci stavby bude použito nových přípojek. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavby a pozemky nebudou dotčeny při provádění stavby. Na pozemku 

bude zřízeno oplocení k zamezení vstupu neoprávněných osob na stavbu. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno, okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební 

technika bude před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna.  

Asanace, demolice a kácení dřevin není nutné.  

 

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

Zábory nebudou dotčeny žádné sousední pozemky. Pro dočasné uložení 

materiálu stavby bude sloužit pouze pozemek investora. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Veškeré odpady budou likvidovány dle zákona č.154/2010 Sb. o  

Odpady vzniklé při stavbě jsou odpady skupiny č.15 Odpadní obaly a skupiny č. 17 

Stavební a demoliční odpady. Stavební odpad a obaly budou skladovány ve 

velkoobjemových kontejnerech se zajištěním ochrany proti úniku (ztrátě) 

skladovaných odpadů. Recyklovatelné odpady budou tříděny skladovány odděleně, 

odvoz do sběrných surovin nebo k recyklaci. Výkopek zeminy ze zemních prací bude 

opětovně použit na zához, přebytek bude deponován na určenou skládku. Skrytá 

ornice bude použita zpět pro terénní a sadové úpravy. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina - skrývka ornice do hloubky 30 cm, bude uskladněna na vlastním pozemku 

a bude využita k dokončovacím zemním pracím. Zemina z výkopů základových pasů 

bude částečně také uskladněna na pozemku a využita k hrubým terénním úpravám, 

zbytek bude odvezen na skládku zemin.  

 

I) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 

činnosti na životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. 

Především jde o omezení hluku, znečištění ovzduší, vody a komunikací, 

poškozování zeleně, veřejných komunikací a soukromého i veřejného majetku. 

Výstavba bude realizována v běžné pracovní době, mimo sobot a nedělí. 

Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření : 

- nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 

kryty pro snížení hluku 

- provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanismů 

- zabezpečovat plynulost prací stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 

dopravních prostředků; v době nutných přestávek zastavovat motory 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost stavebních prací a dopravy 

- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti,…) 

- u výjezdu ze staveniště zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a strojů 

- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazená místa 

- zajistit odvod dešťových vod ze stavby a zamezit znečištění vod ropnými 

látkami, blátem,… 

- v maximální míře ochránit okolní zeleň 

V případě havárie budou všechny nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje 

zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a 

prováděcí vyhlášky. Dodavatel bude při likvidaci odpadů postupovat v souladu s 
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platnými předpisy, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění novely č. 169/2013, dále dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., 

Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy č. 1. – Katalog odpadů, 

dále v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí 

o podrobnostech nakládání s odpady. Přehled vznikajících odpadů a označení dle 

katalogu odpadů: Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky 

MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.). 

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými 

zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 

bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími: 

– Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

–  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

–  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

–  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

–  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

–  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 

·Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisy a zajistí, aby všechny 

osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. 

Jakékoliv změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou 

konzultovány s projektantem a zapsány do stavebního deníku. Prostředky a zařízení 
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pro poskytování první pomoci budou umístěny v mobilní buňce, která bude 

označena příslušnou značkou. V buňce bude také trvale k dispozici mobilní telefon. 

Požární bezpečnost zajišťuje dodavatel stavby. Před zahájením prací je dodavatel 

povinen vytyčit trasy a polohy všech inženýrských sítí a provést opatření na jejich 

ochranu.  

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Vstup je řešen jako bezbariérový, stejně jako celý provoz včetně hygienických 

zařízení, dále je navržen výtah z podzemního podlaží 1.S až do 2.NP. 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nutné zábory a zásahy do komunikace budou projednány s příslušnými orgány. Při 

provádění bude použito dočasné dopravní značení dle požadavků a v koordinaci 

s Dopravním inspektorátem Policie ČR. 

 

m) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při stavbě musí být brán ohled na stávající zástavbu. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup výstavby 

- zemní práce (provedení skrývky, výkopů) 

- zřízení přípojky vody, elektřiny a plynu 

- betonáž základových konstrukcí + provedení hydroizolace 

- provedení nosného skeletu objektu 

- zastřešení objektu 

- provedení vyzdívek 

- osazení výplní tvorů 

- provedení instalací 

- vnitřní povrchové úpravy 

- provedení podlah 
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- zateplení fasády objektu 

- osazení zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku 

- terénní úpravy 

- revize a zkoušky instalací a zařízení 

- kontrola dokladů pro kolaudaci 

 

Rozhodující dílčí termíny 

Zahájení výstavby: březen 2018 

Ukončení výstavby: květen 2019 

Lhůta výstavby: 15 měsíců 
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D.1. Architektonicko – stavební řešení 

D.1.2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

D.1.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

D.1.4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

D.1.5. Bezpečnost pro užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

D1.6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika, vibrace 

D1.7. Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními vlivy 

vnějšího prostředí 

D1.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

D1.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 

provedení 

D1.10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění 

D.1.11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

D1.12 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 
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D.1. Architektonicko – stavební řešení 

D.1. 1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

D. 1.1. a Účel objektu, funkční náplň 

Stavba bude využívána jako autosalon pro prodej automobilů, s tím spojenou 

administrativu a autoservis.  

V objektu bude nacházet prodejní plocha „showroom“ se zákaznickou zónou, 

hygienickým prostory pro zákazníky a hygienické prostory a pro zaměstnance 

autosalonu. Dále se v 1.NP nachází sklad náhradním dílů a myčka s technickou 

místností, sklad pneumatik, autoservis a hygienické prostory a zázemí pro 

mechaniky. V druhém nadzemním podlaží objektu bude administrativa a finanční 

kanceláře, důležité pro provoz autosalonu. Dále se zde nachází hygienické prostory 

a zázemí pro zaměstnance administrativ, kancelář ředitele pobočky, zasedací 

místnost, archiv, sklad a úklidová místnost.  

Prodejní plocha je schopna pojmout cca 15 vystavovaných vodidel (v závislosti na 

uspořádání). 

 

D.1.1. b Kapacitní údaje 

Celková plocha areálu: 17 776,1 m2 

Zpevněné plochy a chodníky: 5 555,9 m2 

Zastavěná plocha: 3 292,9 m2 

Obestavěný prostor: 40 091,1 m3 

Užitná plocha: 7 067,4 m2 

Plocha zeleně: 8 377,4 m2 

Počet vystavovaných automobilů: 15 ks 

Počet zaměstnanců:   autosalonu - 13 osob 

    servisu - 11 osob 

Počet parkovacích stání: 45 v areálu objektu 

    23 v podzemních garážích 
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D.1.2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

D.1.2. a Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

Novostavba autosalonu svými proporcemi a venkovním estetickým řešením 

odpovídá představě investora a zapadá do dané lokality. Architektonické řešení 

vychází ze záměru vybudovat moderní minimalistický objekt.  

Venkovní řešení vychází z tvaru stavební parcely a z polohy přilehlé komunikace. 

Návrh autosalonu respektuje usazení do mírného svahu a orientaci ke světovým 

stranám. Jedná se o vizuálně o 3 kvádry s plochou střechou s prosklenou fasádou. 

Celkově stavba svým charakterem zapadá do okolní zástavby, ale zároveň poutá 

potenciální zákazníky. Objekt vychází z půdorysného obdélníkového členěného 

tvaru o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží autosalonu s plochými 

střechami.  

Objekt je orientovaný rovnoběžně s komunikací. Fasáda je řešena pomocí 

provětrané fasády. Směrové umístění objektu na stavební parcele je v souladu s 

vydaným územním rozhodnutím a dále s vyhláškou č. 137/1998 Sb.. 

 

D.1.2. b Dispoziční řešení 

Stavba je navržena provozně jako třípodlažní objekt. V prvním nadzemním podlaží 

je vlastní showroom s hygienickými prostory pro zákazníky, úklidovou místností, 

skladem reklamních materiálů, hygienickými prostory a zázemím pro zaměstnance 

autosalonu. Dále je zde sklad náhradních dílů, myčka, technická místnost myčky, 

sklad pneumatik, autoservis, hygienické prostory a zázemí pro mechaniky. Ve 

druhém nadzemním podlaží se nachází administrativa – 7 finančních kanceláří, 

kancelář ředitele pobočky, zasedací místnost, archiv, úklidová místnost, hygienické 

prostory a zázemí pro zaměstnance administrativy, sklad a terasa. V podzemním 

podlaží se nacházejí podzemní garáže s oddělenou garáží pro nová a skladovací 

vozidla, a technická místnost - kotelna.  
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D.1.2. c Bezbariérové užívání stavby 

Budova je navržena jako bezbariérová jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance. Tudíž 

se v objektu nebudou nacházet žádné rozdíly výšek větší jak 20 mm a bude dodržena 

minimální průchozí šířka. Jsou navrženy samostatné hygienické prostory pro osoby 

ZTP, přístupné přímo s hlavního prostoru, kryté příčkou v rozhledu. 

Jsou navržena bezbariérová místa pro parkování jak u parkování návštěv, tak u 

parkování pro zaměstnance, je navržen výtah z podzemních garáží 1.S až do 

administrativní části v 2.NP 

 

D.1.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do domu je navržen v návaznosti na přilehlou komunikaci. Před 

vstupem do budovy se nachází parkoviště pro zákazníky včetně parkoviště pro 

osoby ZTP. Na parkoviště navazují zpevněné plochy – chodníky. 

V 1NP je navržen vstup do samotného autosalonu – prodejní plochy v tomto 

prostoru se nachází recepce „showroom“ a zázemí pro prodejce. Dále se za recepcí 

nachází čekací zóna pro zákazníky, která zahrnuje sedací soupravy, samoobslužný 

bar a hygienické zázemí. 

Do druhého nadzemního podlaží vede železobetonové schodiště. Ve 2.NP se 

nachází finanční oddělení – kanceláře, zasedací místnost a kancelář ředitele 

pobočky. 

Po stránce stavebně technické je objekt navržen jako monolitický železobetonový 

skelet založený na železobetonových patkách. Výplňové zdivo je navrženo z 

pórobetonových bloků. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá, a nad 

skladovou částí je vegetační plochá střecha užívaná jako terasa. 

 

D.1.4. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

D.1.4.a Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude na pozemku proveden geotechnický 

průzkum za účelem zjištění přesného složení základové půdy a výskytu hladiny 

podzemní vody. S ohledem na výsledek průzkumu bude buď upravena projektová 

dokumentace základových konstrukcí, nebo bude ponechána stávající. 
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Objekt bude vytyčen lavičkami a bude zajištěn obrys hlavní nosné konstrukce. 

Bude sejmuta ornice o mocnosti cca 300mm – bude uskladněna v deponiích a bude 

použita ke konečným terénním úpravám. 

Výkopy budou provedeny ve dvou etapách, první etapa provedení hrubé úpravy 

terénu do hloubky 3930 mm pod úrovní budoucí podlahy, a po té v druhé etapě 

budou provedeny výkopy pro patky a pasy. 

Výkopy se budou provádět strojně s ručním dočištěním. Vykopaná zemina bude 

použita ke zpětným zásypům a podsypům. Násypy budou hutněny na alespoň 

Rdt=0,2 MPa. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 

Základová spára musí být chráněna před rozmočením a rozbřednutím, je nutné, aby 

základovou spáru převzal geotechnik. 

 

D.1.4.b Základové konstrukce 

Hladina spodní vody byla zastižena v hloubce 5,9 – 6,2 m pod terénem. 

Objekt bude založen na základových patkách. Základové patky budou provedeny ze 

železobetonu C 25/30 – XC1 (CZ) zpracovatelnost betonové směsi – sednutí kužele 

S3 + ocel B500. Zdivo bude založeno na železobetonových pasech, beton C 25/30 - 

XC1 (CZ) zpracovatelnost betonové směsi – sednutí kužele S3 + ocel B500 

 V základových pasech budou provedeny prostupy pro kanalizaci, vodovod a 

elektrickou energii. Pod základové konstrukce bude uložen hromosvodný pásek 

hliníkový na úroveň základové spáry, vytáhnout připojovací uzemňovací body pro 

napojení hromosvodu. 

 

D.1.4. c Nosné konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena ŽB sloupy 500x500mm, které jsou vetknuty do 

základových patek, dále nosnou konstrukci tvoří železobetonové ztužující jádro, 

stěna tl. 300mm a zdivo spodní stavby z železobetonu tl. 300mm. 

Obvodové výplňové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic Ytong 300 Universal 

P3-450, rozměr 300×249×499mm, celoplošně lepené na maltu Ytong, třída reakce 

na oheň A1, vzduchová neprůzvučnost Rw 46 dB, požární odolnost REI 180, 
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součinitel tepelné vodivosti λD= 0,110 W/m.K, faktor difúzního odporu μ= 5/10, tl. 

300mm.  

Zakládací malta tepelněizolační YTONG, tl. 20 mm, součinitel tepelné vodivosti λD= 

0,160 W/m.K, faktor difúzního odporu μ= 5/20, objemová hmotnost zatvrdlé malty 

800-900 kg/m3. 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic Ytong 300 Universal P3-

450, rozměr 300×249×499mm, celoplošně lepené na maltu Ytong, třída reakce na 

oheň A1, vzduchová neprůzvučnost Rw 46 dB, požární odolnost REI 180, součinitel 

tepelné vodivosti λD= 0,110 W/m.K, faktor difúzního odporu μ= 5/10, tl. 300mm. 

Zdící malta YTONG, tenkovrstvá, pevnost v tlaku třída M5, součinitel tepelné 

vodivosti λD= 0,470 W/m.K, faktor difúzního odporu μ= 15, objemová hmotnost 

zatvrdlé malty 1400 - 1500 kg/m3. 

 

D.1.4.c 2 Nenosné konstrukce 

Instalační předstěny umyvadel a WC. Konstrukce ze svislých  R-CW 100 profilů a 

vodorovných profilů R-UW, (max. rozteč svislých prvků 625 mm). Obvodové profily 

předstěny se opatří před osazením samolepicím napojovacím těsněním, kotvení 

pomoci kovové hmoždinky ∅ 6mm do obvodového zdiva, vzájemná rozteč 

připevnění je max. 800 mm. V rozích předsazené stěny je vzdálenost prvního 

připojení od rohu maximálně 200 mm. Opláštění konstrukční sádrokartonovou 

vysoce pevnou a odolnou deska vhodnou pro konstrukce předstěn do prostor se 

zvýšenou vlhkostí, vhodná pro zavěšování těžších předmětů, plošná hmotnost desky 

11,5 kg/m2, reakce na oheň A2, tepelná vodivost λ= 0,142 W/mK, faktor difúzního 

odporu = 12,7. 

 

D.1.4.d Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.S, a nad skladem náhradních dílů a myčkou v 1.NP 

budou monolitické křížem vyztužené desky, beton C30/37, ocel B550B. 
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D.1.4.d1 Překlady 

Nadpraží otvorů ve vnitřních stěnách jsou tvořena jako systémové ploché 

překlady Ytong PSF 150. Překlady PSF se položí do maltového lože tl. 1–3mm 

z tenkovrstvé zdící malty Ytong. Poloha překladů je určena šipkami v čelech 

PSF překladů, tyto šipky musí směřovat vzhůru. Podle výškového uspořádání 

zdiva se kladou na horní plochu celých tvárnic nebo do předem připravených 

výřezů ve tvárnicích. Ložné plochy musí být rovné, zbaveny nečistot, hrubých 

výčnělků a prachu. Překlady se na stavbě nesmí zpracovat ani upravovat. Při 

světlosti otvoru nad 1,25m se překlady musí montážně podepřít. Po usazení 

překladů se očistí jejich horní plochy od všech nečistot, zejména prachu. Na 

důkladně očištěné a bezprašné horní plochy se vyzdí nadezdívka z přesných 

tvárnic Ytong na tenkovrstvou zdicí maltu. 

Nadpraží otvorů v obvodových stěnách jsou pro své světlé šířky monolitické 

železobetonové – viz. výpis překladů. 

D.1.4.e Střešní konstrukce 

Nad hlavní částí je navržena plochá střecha, nesena železobetonovými střešními 

vazníky, na nich je železobetonová deska, parozábrana z asfaltového pásu, tepelná 

izolace Isover EPS 200 tl. 240mm, spád tvořen spádovými klíny z EPS 200, tl. 95 mm 

ve spádu 2°, hydroizolace z asfaltových pásů. 

Nad skladovací částí je navržena plochá střecha, nosná konstrukce je 

železobetonová stropní deska nad 1.NP, spád vytvořen pomocí cementové pěny 

Cemflow Porfix 2°a 5°, parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace Isover EPS 

200 tl. 220 mm, separace, hydroizolace z mPVC folie odolné vůči prorůstání kořínků, 

separace, nopová folie, separace a vegetační substrát. Nad servisní částí je navržena 

plochá střecha, nesena železobetonovými střešními vazníky, na nich je 

železobetonová deska, parozábrana z asfaltového pásu, tepelná izolace Isover EPS 

200 tl. 240mm, spád tvořen spádovými klíny z EPS 200, tl. 70 mm ve spádu 2°, 

hydroizolace z asfaltových pásů, s nízkou atikou. Na střešní konstrukci bude 
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nainstalován záchytný systém kotvený až do nosné konstrukce železobetonové 

desky, pomocí kotvících bodů a zádržného lana. Je použit systím TOPSAVE, jednotlivé 

body vzdálené max. 7,5m od sebe a vzdálenost kotvících bodů od okraje střechy 

min.2m. 

Prostupy střešním pláštěm musí být dokonale utěsněny. 

 

D.1.4.f Schodiště 

V prostoru showroomu se nachází monolitické železobetonové dvouramenné 

schodiště, šířka ramene 1700 mm, beton C 30/37, ocel B550B, tl.desky 150 mm, 

mezipodesta 1700 x 1700 mm, tl. 200 mm. Navrženo 23x173x290 mm. 

Schodiště z 1.S do 1.NP je monolitické železobetonové dvouramenné, šířka ramene 

1500 mm, beton C 30/37, ocel B550B, tl.desky 150 mm, mezipodesta 1500 x 3200 

mm, tl. 200 mm. Navrženo 22x170x290 mm. 

Do podzemních garáží vede vyhřívaná betonová rampa ve sklonem – 4m se sklonem 

3,3° dále 20,065m se sklonem 9,4° a 4m se sklonem 3,3°, tak, aby bylo zajištěno 

bezpečné pojíždění rampy bez poškození podvozku automobilů. 

 

D.1.4.g Příčky 

Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong 150 Klasik P2-500, rozměr 

150x249x599mm, celoplošně lepené na zdící maltu Ytong, třída reakce na oheň A1, 

vzduchová neprůzvučnost Rw 41dB, požární odolnost EI 180, součinitel tepelné 

vodivosti λD= 0,130 W/m.K, faktor difúzního odporu μ= 5/10, tl. 150mm.  

Zdící malta YTONG, tenkovrstvá, pevnost v tlaku třída M5, součinitel tepelné 

vodivosti λD= 0,470 W/m.K, faktor difúzního odporu μ= 15, objemová hmotnost 

zatvrdlé malty 1400 - 1500 kg/m3. 

 

D.1.4.h Podlahy 

Podlaha showroomu a kanceláří - nášlapná vrstva keramická dlažba. Tepelná izolace 

na vysoké zatížení Styrodur 4000 CS, třída reakce na oheň E, součinitel tepelné 

vodivosti λD= 0,038 W/m.K, pevnost v tlaku při 10% stlačení - 500 kPa, faktor 

difuzního odporu m= 100, tl. 60 mm. 
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Podlaha v servise a skladovací části tvořená stěrkovou hmotou na bázi PU pryskyřic 

bez rozpouštědel Sikafloor-375 s pečetící vrstvou Sikafloor-358. Tepelná izolace na 

vysoké zatížení Styrodur 4000 CS, třída reakce na oheň E, součinitel tepelné vodivosti 

λD= 0,038 W/m.K, pevnost v tlaku při 10% stlačení - 500 kPa, faktor difuzního odporu 

m= 100, tl. 60 mm. 

Podlaha v podzemních garážích tvořená stěrkovou hmotou na bázi PU pryskyřic bez 

rozpouštědel Sikafloor-375 s pečetící vrstvou Sikafloor-358. 

Podlaha v suterénu – vytápěné prostory nášlapná vrstva keramická dlažba. Tepelná 

izolace tepelně izolačními deskami Isover EPS 150 tl. 80mm. 

Podrobněji viz výpis skladeb. 

 

D.1.4.ch Výplně otvorů 

Okenní otvory 

Profil- hliníkový okenní Heroal W72, tříkomorový, stavební hloubka 72 mm, barva 

int/ext Antrazit/RAL 7016, Uf=1,3 W/m2.K,  

Výplň- izolační trojsklo 4-18-4-18-4, argon, Ug=0,5 W/m2.K, distanční rámeček 

Swisspacer-Ultimate Ψ= 0,031, solární faktor g= 49% 

Kování- 1 dílný prvek, fix, kování odstín RAL 7016 

Těsnost proti silnému dešti: 9A, odolnost proti zatížení větrem: C5/B5; třída 

protihlukové ochrany 1-5; zábrana proti vloupání: RC 3; propustnost vzduchu: 4 

Dveře 

Profil- hliníkový dveřní Heroal D72, tříkomorový, stavební hloubka 72 mm, barva 

int/ext Antrazit/RAL 7016, Uf=1,3 W/m2.K,  

Výplň- izolační trojsklo 4-18-4-18-4, argon, Ug=0,5 W/m2.K, distanční rámeček 

Swisspacer-Ultimate Ψ= 0,031, solární faktor g= 49% 

Kování- 1 dílný prvek, otevíravé, kování RAL 7016 

Těsnost proti silnému dešti: 9A, odolnost proti zatížení větrem: C5/B5; třída 

protihlukové ochrany 1-5; zábrana proti vloupání: RC 3; propustnost vzduchu: 4 

Garážová vrata 

Rolovací garážová vrata LOMAX ECO GV / AL77, s podstropním boxem barva bílá, 

hliníkovými vodícími lištami 95 x 34 mm (GL077), válcovaná lamela BP77 s 
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polyuretanem odstín RAL 7016, hliníková spodní dopadová lišta s těsnící gumou, 

šířka ostění 460mm 

Blíže viz. výpis truhlářských výrobků 

 

D.1.4.i Vnitřní výplně otvorů 

Vnitřní dveře 

Zárubeň: obložková, povrch CPL 0,2 mm dub royal 

Křídlo: Solodoor Klasik, plné, výplň dutinková dřevotříska, povrch CPL 0,2 mm dub 

royal 

Kování: klika RAL 7016 

Bez prahu, přechodová lišta RAL 7016 

Blíže viz. výpis truhlářských výrobků 

 

D.1.4.j Tepelné izolace 

Obvodová stěna je zateplena fasádními deskami z minerální vlny Isover FASSIL, u 

hlavní části tl. 200mm, u servisní a skladovací části tl. 160mm.  

Izolace podlah je tvořena deskami Styrodur 4000CS tl. 60 mm, v suterénu tepelně 

izolačními deskami Isover EPS 150 tl. 80mm. 

Střešní konstrukce hlavní a servisové části je izolována tepelnou izolací Isover EPS 

200 tl. 240mm + spádovými tepelně izolačními klíny EPS 200 prům. tl.95 mm (hlavní 

část) a tl. 70 mm (servis). Střešní konstrukce skladové části je izolována tepelnou 

izolací Isover EPS 200 tl. 220mm. 

V podzemních garážích je provedeno kontaktní zateplení stropních konstrukcí 

pomocí izolantu Ytong Multipor tl. 100 mm. 

Suterénní zdivo technické místnosti a schodišťových prostor je izolováno z prostoru 

garáží tepelnou izolací z minerální vlny Isover TF Profit tl. 100 mm. 

Podrobněji viz výpis skladeb 

 

D.1.4.k Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace je navržena proti zemní vlhkosti a radonu. Hydroizolační asfaltový pás 

GLASTEK AL 40 MINERAL z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie 
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kašírovanou skleněnými vlákny, ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL, s vložkou z 

polyesterového rouna, shora s minerálním jemnozrnným posypem, zdola PE fólií, 

nataveny. 

 

D.1.4.l Vnitřní úpravy povrchů 

Keramické obklady jsou lepeny na podklad systémovým flexibilním lepidlem 

Baumit Baumacol FlexUni. Výška keramického obkladu je podle typu místnosti 

naznačena v půdorysech jednotlivých podlaží. V mokrých prostorách bude 

aplikována jednosložková hydroizolace Den Braven KOUPELNA (06.93a), 

polotekutá hmota na bázi polymerové disperze, natřená. 

Vnitřní omítka prodejní a administrativní části je navržená jako sádrová jednovrstvá, 

strojně zpracovatelná Baumit Ratio Slim tl. 10 mm. V ostatních prostorách objektu 

je navržena vápenocementová omítka Baumit MPI 25t l. 10mm. Jako podklad bude 

aplikován Baumit přednástřik Spritz. 

 

D.1.4.m Podhledy 

Jsou navržené SDK podhledy, navržené ve všech místnostech kromě myčky. 

Konstrukce podhledu jsou provedeny jako zavěšený dvouúrovňový křížový rošt R-

CD se závěsy, svěšené o 500mm pod stropní konstrukci, budou zde 

vedeny instalace ZTI, VZT rozvody a osvětlení. Bude použito jednoduché opláštění 

sádrokartonovými deskami Rigips, reakce na oheň A2-s1,d0, tepelná vodivost λD= 

0,21 W/m.K, faktor difúzního odporu µ 6 - 10, kotveny. Pro prostory se zvýšenou 

vzdušnou vlhkostí budou použity SDK desky impregnované RBI nebo impregnované 

protipožární RFI v tl.12,5mm. 

 

D.1.4.n Klempířské výrobky 

Klempířské prvky jako oplechování atik a okapní plechy jsou řešeny z 

poplastovaného plechu viz výpis klempířských výrobků. 
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D.1.4.o Zámečnické výrobky 

Veškeré zámečnické výrobky budou řešeny dodavatelským způsobem. Všechny 

výrobky budou provedeny z nerezové oceli.  

Podrobněji viz. výpis zámečnických výrobků. 

 

D.1.4.p Zpevněné plochy 

Celý objekt je ohraničen zpevněnou plochou ze skládané betonové zámkové dlažby 

tl. 60mm. Komunikace je ohraničena betonovými obrubníky. Chodníky jsou řešeny 

též pomocí zámkové dlažby.  

 

D.1.5. Bezpečnost pro užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Objekt nebude sloužit k nebezpečným provozům, je navržen tak, aby neohrožoval 

zdraví osob a majetku. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 

zpracuje uživatel provozní řády a manuály. 

Stavba bude provedena v souladu Vyhlášky č.268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby a bude v souladu s dalšími souvisejícími normami. 

Základní požadavky na BOZP určitě Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci na staveništi. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, Zákon č. 309/2006, Požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví pro práci na staveništi s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky. 

Na střeše bude navržen záchytný systém. 

 

D1.6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika, vibrace 

Viz samostatná složka č. 6 - stavební fyzika 

 

D1.7. Zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

vlivy vnějšího prostředí 

V celkovém návrhu je počítáno s účinným zateplením z důvodu minimalizování 

tepelných ztrát.  
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Všechny konstrukce splňují požadavek normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov 

a Vyhlášky č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

V objektu se uvažuje řízení systémem MaR, který optimalizuje chod vytápění. 

Na výplně prosklené fasády jsou aplikovány protisluneční folie, s=0,25, které snižují 

solární zisky zejména v letních měsících. 

K projektové dokumentaci byl řešen energetický štítek obálky budovy. 

Radonový index nízký. 

 

D1.8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Veškeré nosné konstrukce a požárně dělící konstrukce musí být navrženy 

v souladu s PBŘ, která je samotnou částí projektové dokumentace složka č.5 D1.3 - 

požárně bezpečnostní řešení. 

 

D1.9. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 

provedení 

Navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě. 

Průběh výstavby bude kontrolován a zapisován do Stavebního deníku. 

Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických postupů. 

 

D1.10. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění 

Nejsou vyžadovány netradiční technologické postupy ani zvláštní požadavky. 

 

D.1.11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby 

Veškerá výrobní a dílenská dokumentace musí odpovídat celkovému řešení stavby, 

musí být dodrženy požadavky z hlediska stavební fyziky, požární ochrany a 

požadavky stanovené projektantem. Výrobní dokumentaci je provést zejména pro 

LOP skleněnou fasádu v AL profilech. 
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D1.12 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

Investor a dodavatel předepíší kontrolní harmonogram a data kontrolních dní, 

v kterých budou kontrolovat jednotlivé etapy výstavby za přítomnosti generálního 

projektanta stavby. Nejpečlivější kontrola je nutná zejména u: základové spáry, před 

betonáží základových konstrukcí, před betonáží nosných ŽB konstrukcí, při 

osazování nosných železobetonových vazníku, při provádění parotěsných vrstev 

střešního pláště a před zakrytím tepelné izolace střešního pláště hydroizolací. Je 

nutné kontrolovat zejména soulad provedení s projektovou dokumentací a dodržení 

typových detailů projektanta a zhotovitele. 

 

D1.13. Výpis použitých norem 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

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

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov ; ČSN 73 0580- 1:2007 + Z1:2011, ČSN 73 0580 – 

2:2007 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6059 - Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných 

hmot. Základní ustanovení 

ČSN 73 6058 - Jednotlivé hromadné a řadové garáže 
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Cílem této diplomové práce bylo zpracování dokumentace na úrovni pro 

provedení stavby. Jedná se o novostavbu autosalonu s autorizovaným servisem. 

Objekt se nachází ve městě Kroměříž, katastrální území Kroměříž [674834]. 

Pří vytvoření projektové dokumentace jsem vycházela ze své navržené 

architektonické studie, kterou jsem graficky zpracovala. Autosalon jsem navrhla 

podle ČSN 73 6059 a dalších norem, a na základě konzultací v autosalonech v Kyjově, 

Hodoníně, a dle konzultací s automechaniky. 

Diplomová práce byla zpracována na základě nastudovaných potřebných 

norem, vyhlášek, předpisů, technických listů použitých materiálů a konzultací se 

svojí vedoucí práce. Zadání v určeném rozsahu je zpracovanou projektovou 

dokumentací dodrženo. 
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1) PUBLIKACE 

- FIŠAROVÁ, Zuzana. Stavební fyzika - stavební akustika v teorii a praxi, 2014.  

Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 9788021448780. 

- Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček, 

2013. Stavební příručka - to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. Praha: 

Gradapublishing a.s., 2013. ISBN 978-80-247-3818-5. 

- OSTRÝ, Milan a Roman BRZOŇ. Stavební fyzika - tepelná technika v teorii a 

praxi. 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN 9788021448797. 

 

2) PRÁVNÍ PŘEDPISY (ZÁKONY A VYHLÁŠKY): 

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

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

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

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

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

- Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; se změnami 425/1990 Sb., 

40/1994 Sb., 203/1994 Sb., 163/1998 Sb., 71/2000 Sb., 237/2000 Sb., 320/2002 

Sb., 413/2005 Sb., 186/2006 Sb., 281/2009 Sb. 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění všech pozdějších 

předpisů 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb; 

se změnami 268/2011 Sb. 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru 

- Zákon č. 185/2001Sb. Zákon o odpadech. 

 

 



64 
 

3) NORMY 

- ČSN 73 6059 - Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice 

pohonných hmot. Základní ustanovení 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresu stavební části 

- ČSN 73 0532 – Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků-Požadavky 

- ČSN 730810/2009 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

- ČSN 730818/1997 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektu osobami 

-ČSN 730873/2003 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou 

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

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

- ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních 

dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické 

povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody 

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov ; ČSN 73 0580- 1:2007 + Z1:2011, ČSN 

73 0580 – 2:2007 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

 

4) KATALOGY VÝROBCŮ A POUŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

www.ytong.cz 

www.rigips.cz 

www.dektrade.cz 

www.topwet.cz 

www.isover.cz 
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www.transportbeton.cz 

http://mestokromeriz.cz/mestsky-urad/uzemni-plan/ 

http://mapy.geology.cz/geocr_25/ 

www.tzb-info.cz 

http://www.technicke-normy-csn.cz 

https://portal.gov.cz/app/zakony 

www.zakonyprolidi.cz 

http://www.kmbeta.cz/ 

http://www.best.cz/ 

http://www.susjmk.cz/ 

http://www.cuzk.cz/ 

http://bpej.vumop.cz/ 

www.dek.cz 

www.baumit.cz 

www.heroal.cz 

www.lite-smesi.cz 

www.styrotrade.cz 
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NP   Nadzemní podlaží 

EPS   Expandovaný polystyren 

SPB   Stupeň požární bezpečnosti 

PÚ   Požární úsek 

TI   Tepelná izolace 

PT   Původní terén 

UT  Upravený terén 

ŽB   Železobeton 

DN   Světlost 

PHP   Přenosný hasící přístroj 

RŠ   Revizní šachta 

K   Klempířský výrobek 

Z   Zámečnický výrobek 

S   Skladba konstrukce 

P   Sestava překladů 

C20/25  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

XC   Třída prostředí betonu 

H   Výška 

B   Tloušťka 

ČSN   Česká technická norma 

λ   Součinitel tepelné vodivosti 

U   Součinitel prostupu tepla 

OSB  Dřevoštěpková deska 

SDK   Sádrokarton 

ŽB   Železobeton 

m n. m.  metrů nad mořem 

k. ú.   Katastrální úřad 

PD   Projektová dokumentace 
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BPEJ   Bonitovaná půdní ekologická jednotka 

p.č.   Parcelní číslo 

HI   Hydroizolace 

PBŘ   Požární bezpečnostní řešení 

CHÚC  Chráněná úniková cesta 

NN   Nízké napětí 

Sb.   Sbírka 

Vyhl.   Vyhláška 

Ks   Kus 

El   Elektřina 

TL   Tloušťka 

Ø   Průměr 

R   Tepelný odpor 

Uw   Součinitel prostupu tepla oknem 

Ug   Součinitel prostupu tepla sklem 

R´w,N   Vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N  Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového 

zvuku 

K   Korekce 

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 

povrchu 

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θe  Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 

konstrukce v zimním období 

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro 

vnitřní konstrukce 

θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
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θi   Návrhová vnitřní teplota 

θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období 

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období 

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině 

Δθ10,N   Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

Δφi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 

Δφr  Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty 

venkovního vzduchu 

ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla. 

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

e1   Součinitel typu budovy 

HT   Měrná ztráta prostupem 

bj   Teplotních redukční činitel 

A/V   Objemový faktor tvaru budovy 

Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele 

prostupu tepla 
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SLOŽKA Č.1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

         celkem 74 A4 

S.1.1.01 STUDIE 1.NP        8 A4 

 S.1.1.02 STUDIE 2.NP       8 A4 

 S.1.1.03 STUDIE 1.S       8 A4 

 S.1.1.04 STUDIE ŘEZ       3 A4 

 S.1.1.05 STUDIE POHLEDY      8 A4 

 S.1.1.06 REŠERŠE        20 A4 

 S.1.1.07 SEMINÁRNÍ PRÁCE      19 A4  

 

SLOŽKA Č.2 – C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

         celkem 23 A4 

C.1.1.01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ     2 A4 

 C.1.1.02 CELKOVÁ SITUACE      6 A4 

 C.1.1.03 KOORDINAČNÍ SITUACE     15 A4 

 

SLOŽKA Č.3 - D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

               celkem          221 A4 

 D.1.1.01 PŮDORYS 1.S       18 A4 

 D.1.1.02 PŮDORYS 1.NP       21 A4 

 D.1.1.03 PŮDORYS 2.NP       21 A4 

 D.1.1.04 PLOCHÉ STŘECHY      21 A4 

D.1.1.05 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.S    15 A4 

D.1.1.06 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP    10 A4 

D.1.1.07 ZÁKLADY        30 A4 

D.1.1.08 ŘEZ_A-A´        18 A4 

D.1.1.09 ŘEZ_B-B´        14 A4 

D.1.1.10 VÝKRES PODROBNOSTÍ     6 A4 
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D.1.1.11 POHLEDY JIHOVÝCHODNÍ, SEVEROVÝCHODNÍ  10 A4 

D.1.1.12 POHLEDY JIHOZÁPADNÍ, SEVEROZÁPADNÍ   10 A4 

D.1.1.13 DETAIL A - NAPOJENÍ OKNA     9 A4 

D.1.1.14 DETAIL B – ATIKA      9 A4 

D.1.1.15 DETAIL C – VPUST      6 A4 

D.1.1.16 DETAIL D – VSTUP      6 A4 

D.1.1.17 DETAIL E – SOKL       8 A4 

D.1.1.18 VÝPIS PRVKŮ       8 A4 

 

SLOŽKA Č.4 – D.1.2. STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

         celkem 30 A4 

D.1.2.01 NÁVRH A POSOUZENÍ SCHODIŠTĚ    5 A4 

 D.1.2.02 NÁVRH A POSOUZENÍ ZATÍŽENÍ NA ZÁKLADY  5 A4 

 D.1.2.03 SKLADBY KONSTRUKCÍ      20 A4 

SLOŽKA Č.5 - D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

         celkem 45 A4 

D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - SITUACE  6 A4 

 D.1.3.02 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1.NP 6 A4 

 D.1.3.03 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 2.NP 6 A4 

 D.1.3.04 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - PŮDORYS 1.S 6 A4 

D.1.3.05 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – TZ   21 A4 

 

SLOŽKA Č.6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

         Celkem         174 A4 

P1 – TEPLO         58 A4 

 P2 – ZTRÁTY         6 A4 

 P3 – SIMULACE        4 A4 

 P4 – AREA         32 A4 
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 P5 – OSVĚTLENÍ        38 A4 

 P6 – ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY    10 A4 

 CELKOVÉ POSOUZENÍ – STAVEBNÍ FYZIKA    26 A4 

 

SLOŽKA Č.7 – SPECIALIZACE 

SPECIALIZACE VYTÁPĚNÍ A VZDUCHOTECHNIKA  celkem 39 A4 

 SP.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA      25 A4 

 SP.1.1.02 PŮDORYS 1.NP       6 A4 

 SP.1.1.03 PŮDORYS 2.NP       6 A4 

 SP.1.1.04 ŘEZ A-A´        2 A4 

 

SLOŽKA Č.8 – TECHNICKÉ LISTY 

 TECHNICKÉ LISTY                 140 A4 
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