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Abstrakt  
Novostavbou je řešena bytová situace investora a jeho rodiny v souběhu s vytvořením 
podmínek pro provozování aktivit v oblasti služeb v pohřebnictví a v oblasti kamenické 
činnosti s nezbytným technickým, provozním a technologickým zázemím a s uspokojením 
provozních potřeb v oblasti skladování a parkování navazujícím na výše uvedené podnikání.  
  
Klí čová slova 
Pohřební služba, bytová situace ivestora, kamenictví, technické a provozní zázemí, 
skladování, podnikání.  
  
  
  
Abstract 
New building is designed housing situation of the investor and his family in parallel with the 
creation of conditions for conducting activities in services and the funeral stone business with 
the necessary technical, operational and technological background with satisfaction 
operational needs in the field of storage and parking building on the above business.  
  
Keywords 
Funeral service, housing situation ivestora, stonework, technical and operational facilities, 
storage, business.  
… 
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Úvod:   

Ve své diplomové práci jsem se zabýval řešením bytové situace investora a 
jeho rodiny v souběhu s vytvořením podmínek pro provozování aktivit v oblasti služeb 
v pohřebnictví a v oblasti kamenické činnosti s nezbytným technickým, provozním a 
technologickým zázemím a s uspokojením provozních potřeb v oblasti skladování a 
parkování navazujícím na výše uvedené podnikání. Dané zadání se dělí na studii 
projektu a projektovou dokumentaci daného projektu v samostatných přílohách dle 
vyhlášky č.499/2006 Sb. 
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A) IDENTIFIKACE STAVBY, JMÉNO A PŘÍJMENÍ, MÍSTO TRVALÉHO POBYTU STAVEBNÍKA, 
OBCHODNÍ FIRMA (FYZICKÉ OSOBY), OBCHODNÍ FIRMA, IČ, SÍDLO STAVEBNÍKA (PRÁVNICKÉ 
OSOBY), JMÉNO A PŘÍJMENÍ PROJEKTANTA, DÁLE ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍ 
ÚČEL: ................................................................................................................................................................................... - 2 - 

B) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O 
MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH ................................................................................................................................ - 2 - 
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a) identifikace stavby, jméno a p říjmení, místo trvalého pobytu 

stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodn í firma, I Č, sídlo 
stavebníka (právnické osoby), jméno a p říjmení projektanta, dále zá-
kladní charakteristika stavby a její ú čel: 

Název akce: Pohřební služba s kamenictvím v obci Krhová 
Místo stavby:  Valašské Meziříčí - Krhová 
Parcelní číslo:  na parcele č.p.: 995/2 
Katastrální území:   Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální 

pracoviště Valašské Meziříčí 
Kraj:  Zlínský 
Okres:  Vsetín 
Charakter stavby:  Novostavba 
Druh stavby:  Provozovna drobných soukromníků 
Účel stavby:   Provozovna pohřebních služeb s opracová-

ním kamene 
Investor:  Karel Novák 
 Křížná 963 
 757 01  - Valašské Meziříčí 
Kontrolní projektant:  Ing. Dušan Hradil   
Hlavní projektant stavby:  Bc. Martin Čech  
Plocha pozemku : 2190m2 

 
b) údaje o dosavadním využití a zastav ěnosti území, o stavebním po-

zemku a o majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Krhová, a je součástí soustředěné lokality 
určené obcí pro výstavbu smíšené zóny bydlení a podnikání, která je obsažena 
v územním plánu města Valašské Meziříčí. Obecně platné regulativy jsou 
v projektové dokumentaci obsaženy, zachovány a dodrženy. 

Objekt se nachází v sousedství ochranného pásma budoucí plánované komu-
nikace 1/57. 

Pozemek s uvažovanou výstavbou novostavby se nachází na pozemku 
č.p.995/2 katastrálního území - Krhová [776505], pozemek je ve vlastnictví investo-
ra. 

 Dotčené pozemky: 

vlastník parcelní 
č. 

druh pozemku podle katastru ne-
movitostí 

výměra 

Město 
Valašské Meziříčí 

995/1 Orná půda 16036m2 

Město 
Valašské Meziříčí 995/3 Orná půda 21m2 

Michalík Karel 
Vidče 410, 756 53 

166/2 Ostatní plocha 1747m2 

Michalík Karel 
Vidče 410, 756 53 

168 Ostatní plocha 268m2 
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Michalík Karel 
Vidče 410, 756 53 

995/5 Orná půda 776m2 

 
 
 
c) údaje o provedených pr ůzkumech a napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura: Novostavbou vznikne nový samostatný příjezd na stá-
vající místní komunikaci, kde parcela bude napojena novou komunikací od objektů 
vybudované na parcele č. 995/2 ve vlastnictví investora, na zpevněnou místní ko-
munikaci na parcele č.166/3, 995/3, která je vyústěna na komunikaci  III. třídy Valaš-
ské Meziříčí – Krhova č. 05720 na parcele 2151/1 v k.ú. Krhová. 

 
Vodovod: Veřejný vodovod vede přes danou parcelu rovnoběžně s východní 

hranou parcely ve vzdálenosti 1,5m od hranice. Tento vodovod je brán jako věcné 
břemeno na parcele 995/2 – Vodovod a kanalizace Vsetín a.s. Přípojka bude prove-
dená navrtáním vodovodu v místech parcely 995/2 viz. Koordinační situace. 

 
Splašková kanalizace: Odvod splaškových vod z objektu a zpevněných ploch, 

je navržen a sveden do hlavní šachty, označena na výkresech situace RŠ 1, odkud  
je kanalizace vedena do veřejné jednotné kanalizace vedené pod místní komunikaci 
III.-třídy Valašské Meziříčí – Krhova č. 05720 na parcele 2151/1 v k.ú. Krhová. Na-
pojení kanalizace od RŠ 1 na veřejnou kanalizace je přes parcelu 165/1 – vedeno 
jako věcné břemeno. Toto napojení je předchystáno obcí Krhová, jako stávající pří-
prava pro budoucí výstavbu na parcele 995/2. Kanalizace je vedena souběžně 
s hranicí parcely 165/1 ve vzdálenosti od hrany 1m. 

 
Plynovod:  Přípojka Stl. plynovodu, bude napojena na veřejný plynovod, který 

je veden v severovýchodu od parcely 995/2 pod parcelou místní komunikace p.č. 
166/3. Přípojka povede do vybudovaného HUP, který bude umístěn na severový-
chodním rohu parcely 995/2  -  viz. Koordinační situace. 

 
Nízké napětí: Napojení objektu bude na severní hranici parcely, kde budou pří-

pojky svedeny do samostatných vybudovaných zděných třech hlavních domovních 
skříní, odkud budou jednotlivé stavební objekty napojeny přes vnitrostaveništní roz-
vody. Veřejné rozvody NN elektro je vedeno na parcele 995/3, rovnoběžně s hranicí 
parcely 995/2 ve vzdálenosti od této parcely 0,7m -  viz. Koordinační situace. 

 
Dešťová kanalizace: Dešťová kanalizace se při daném projektu dělí pouze jako 

vnitrostaveništní kanalizace, kde dešťová voda je napojena do hlavní revizní šachty 
označené na výkresech situace jako RŠ 1 a dále je vedena jako kanalizace jednotná 
s napojením na veřejnou kanalizaci obce Krhová viz. výše - splašková kanalizace. 

 
Průzkumy: Bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření pozemku. Na 

místě stavby bylo konzultováno zakládání sousedních stávajících objektů, a dle sta-
vu vody v okolních studních byl vyvozen průměrný stav hladiny spodní vody, který 
se nachází pod úrovní základové spáry a vykazuje  poměrně ustálený stav. 

Hydrogeologický průzkum nebyl prováděn. 
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V rámci výstavby přípojek plynu, kanalizace a vedení nn byly provedeny zemní 
sondy k posouzení základových půd a zemního profilu bez negativních závěrů, které 
by vyžadovaly speciální způsoby zakládání. 

Bylo provedeno kontrolní měření radonu ke stanovení stupně radonového ne-
bezpečí, 

které bylo kontrolním měřením stanovené jako 2- přechodná (viz samostatná 
příloha PD). 

Bylo provedeno posouzení dostupných mapových a ostatních grafických pod-
kladu stavu před výstavbou v dané lokalitě k eliminaci negativních zakládacích jevů.  

 
d) informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

Požadavky dotčených orgánů jsou projektovou dokumentací splněny. 
 

e) informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu jsou projektovou dokumentací dle 
platných legislativ splněny. 

 
f) údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí 

Požadavky nebyly stanoveny. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmi ňující stavby a jiné 

opat ření v dot čeném území 

Stavba bude realizována bez návaznosti na jinou výstavbu v dané lokalitě.  
Stavební parcela a příprava inženýrských sítí je plně zajištěna pro potřeby na-

vržené stavby, včetně jejich dílčích částí. 
 

h) předpokládaná lh ůta výstavby 

členění stavby: 
 

SO 01 – POHŘEBNÍ SLUŽBA S KAMENICTVÍM 
SO 02 – PŘÍPRAVNY + GARÁŽ 
SO 03 – SKLADOVACÍ PŘÍSTŘEŠEK 
SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 
SO 05 – VENKOVNÍ LAŤOVÝ PLOT NA PODEZDÍVCE A TAKÉ OPLOCENÍ   

  DRÁTĚNÝM PLETIVEM 
SO 06 – INŽENÝRSKÉ PŘÍPOJKY 
SO 07 – SADOVÉ ÚPRAVY 
 
- zahájení stavby       VI / 2013  SO 05, SO 06 
- ukončení stavby      XII / 2015  I.etapa  SO 01, SO 02 
              XII / 2016  II.etapa SO 03, SO 04, SO 07 
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i) statistické údaje o orienta ční hodnot ě stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prost ředí a ostatní v tis. K č, dále údaje o podlahové 
ploše budovy bytové či nebytové v m 2, a o počtu byt ů v budovách 
bytových a nebytových: 

Počet obytných místností:    
  
SO 01: 
 1NP: nenachází se 
 2NP: 4 
 
SO 02: 

 1NP: nenachází se 
 

SO 03: 
 1NP: nenachází se 
 
  

Obytná plocha:    
SO 01: 
 1NP: nenachází se 
 2NP:   č.m. 203 – 30,90 m2 

 č.m. 204 – 17,50 m2 

 č.m. 208 – 12,10 m2 

 č.m. 209 – 12,20 m2 

 
- celkem SO 01 - 2NP:  72,70 m 2 

 
SO 02: 0  
SO 03: 0 
 
Užitná plocha:    
 
SO 01: 
 1NP:    
 č.m. 101 – 10,40 m2 

č.m. 113 – 9,90 m2 

 č.m. 102 – 4,20 m2  
č.m. 114 – 6,50 m2 

 č.m. 103 – 14,30 m2  
č.m. 115 – 17,10 m2 

 č.m. 104 – 35,60 m2  
č.m. 116 – 1,40 m2 

 č.m. 105 – 15,20 m2  
č.m. 117 – 1,80 m2 

 č.m. 106 – 7,10 m2  
č.m. 118 – 8,00 m2 

 č.m. 107 – 4,20 m2   č.m. 119 – 2,90 m2 

 č.m. 108 – 2,50 m2  
č.m. 121 – 91,20 m2 

 č.m. 109 – 1,70 m2 

 č.m. 111 – 1,70 m2 
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 č.m. 112 – 1,70 m2 

 
- celkem SO 01 - 1NP:  237,40 m 2 

 

 

 
 2NP: 
 č.m. 201 – 14,70 m2 

č.m. 206 – 1,90 m2 

 č.m. 202 – 10,70 m2  
č.m. 207 – 8,30 m2 

 č.m. 205 – 1,20 m2 

 
- celkem SO 01 – 2NP:  36,80 m 2 

 

- celkem SO 01: 274,2m 2  

  
SO 02: 
 1NP:   
 č.m. 122 – 17,90 m2 

č.m. 126 – 21,60 m2 

 č.m. 123 – 16,90 m2  
č.m. 127 – 15,00 m2 

 č.m. 124 – 2,80 m2  
č.m. 128 – 1,20 m2 

 č.m. 125 – 55,60 m2  
č.m. 129 – 1,10 m2 

 

- celkem SO 02: 132m 2  

 
SO 03: 
 1NP:   

 č.m. 131 – 90,0 m2 

 
- celkem SO 03:  90m 2 

 
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA SO 01, SO 02, SO 03: 496,20m2 

 
Zastavěná plocha objektu SO 01:   291,10m 2  
Zastavěná plocha objektu SO 02:   185,60m 2  
Zastavěná plocha objektu SO 03:   90,00m 2 

 

Zastavěná plocha objektu SO 01, SO 02, SO 03: 570,70m 2  
  
Obestav ěný prostor objektu SO 01:   1800,25m 3 

Obestav ěný prostor objektu SO 02:   843,40m 3 

Obestav ěný prostor objektu SO 03:   234,00m 3 

 

Obestav ěný prostor objektu SO 01, SO 02, SO 03: 2877,65m 3 

 

Předpokládaná hodnota výstavby:    23mil. Kč. 
Podrobný propočet nákladů na výstavbu:  viz.samostatná část projektu 
 
 
 
V Brně dne 3.12.2012    Vypracoval: Bc. Martin Čech 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě 
technické řešení 

 zhodnocení staveništ ě 1.a

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Krhová a je součástí soustředěné lokality 
určené obcí pro výstavbu smíšené zóny bydlení a podnikání, která je obsažena 
v územním plánu města Valašské Meziříčí. Objekt se nachází v sousedství ochran-
ného pásma budoucí plánované komunikace 1/57. 

Bude realizován na volné parcele na konci ulice této lokality. Parcela se nachá-
zí na mírně svažitém pozemku s východním mírným sklonem a se severní orientací 
kratší, uliční a vstupní hrany parcely. Parcela je dále charakteristická obdélníkovým 
tvarem. V západní části parcely budou situovány objekty provozu podnikání a bydle-
ní v severní. V jižní části parcely bude umístněn skladovací přístřešek a ve východní 
části bude manipulační plocha a obslužná vnitro objektová komunikace. Ostatní plo-
cha bude využívána jako místo pro zeleň. 

V komunikaci na parcele a ve zpevněných plochách budou vedeny veškeré po-
třebné přípojky na inženýrské sítě a vnitro objektové vedení kanalizace a ostatních 
médií.  

Pozemek je bez dřevin a křovinného porostu. Původní využívání pozemku bylo 
jako orná půda pro místní zemědělskou společnost. 

 
 urbanistické a architektonické řešení stavby, pop řípadě pozemk ů 1.b

s ní souvisejících 

Řešení celé stavby vychází ze studie provedené v konzultaci s odborným dlou-
holetým inženýrem, zabývající se touto problematikou. Před zahájením přípravných 
a projekčních prací byl posouzen stav sousedních objektů na přilehlých parcelách a 
výchozí obecné regulativy stanovené územním plánem pro danou lokalitu. 

Na parcele je navržen nepodsklepený objekt s částečným využitím obou nad-
zemních podlaží, zakládaný ve více výškových úrovních vzhledem ke svažitosti po-
zemku a relativní rozsáhlosti objektu. Objekt je rozdělen na část administrativně – 
sociální s bytem v patře - dvoupodlažní, na část s kamenickou dílnou a část pohřeb-
nictví, které budou jednopodlažní. K hlavnímu objektu bude provozně příslušný ob-
jekt otevřeného ocelového skladu. Parcela a plochy budou doplněny o parkovací 
místa, místo pro ukládání a shromažďování odpadu. 

Z provedené studie, bylo nejlepší řešení řešit objekt architektonicky co nej-
střídměji s důrazem na návaznost na navržené technologicko-stavební řešení a ne-
zbytnou realizační hospodárnost. 

Navržené řešení vychází ze stanovených obecných regulativů a dále vychází 
z orientace ke světovým stranám a z dispozice a orientace pozemku. Uliční, a pře-
devším stavební čára, je patrná z projektové dokumentace. Odstupové vzdálenosti 
jsou mezi objekty v sousedství dodrženy.  

Stavebně se jedná o nepodsklepený objekt, částečně dvoupodlažní, který je 
navržen, zakrytý sedlovou střechou malého sklonu - 15° s orientací h řebene, kolmo  
 
k uliční a stavební čáře. Skladovací přístřešek bude kryt pultovou střechou 
s opačnou orientací sklonu střechy - 3°. St řecha nad objektem, který je kolmo 
k uliční čáře bude krytý plechovou šablonovou krytinou s povrchovou úpravou ka-
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menného granulátu, střecha nad skladovacím přístřeškem bude z drážkového ple-
chu s povrchovou úpravou nátěru (stávající montovaná konstrukce uvažovaného 
provozovatele). 

Fasády budou provedeny v pastelových barvách s upřesněním barevnosti 
v dalších etapách výstavby, a to i vzhledem k barevnosti sousedních objektů. Sou-
částí architektonického výrazu bude provedení terénní a sadové úpravy, a provedení 
venkovního oplocení na podezdívce. 

 
V přízemí SO 01, na navržený vstupní prostor se schodištěm, navazuje hlavní 

komunikační prostor přízemí – chodba 1, z tohoto prostoru je přístupná kancelář 1, 
denní místnost, sociální zařízení (předsíň, WC ženy, WC muži), úklidová místnost, 
technická místnost a také vstup do chodby 2.  

Z denní místnosti se dostaneme do šaten 1 se sousední místností koupelna 1. 
Přístupová chodba 2, z níž se dostaneme do zázemí kamenické dílny, a to 

kancelář 2, předsíň WC, WC, šatna, která sousední s místností koupelna 2, se do-
stáváme do samostatné dílny kamenictví s potřebným technickým a technologickým 
vybavením k výrobě pomníků z kamenických polotovarů.  

Ze schodiště je přístupný byt ve druhém podlaží, který obsahuje kuchyň, hygi-
enické zařízení (samostatné WC, koupelna). Součástí bytu jsou tři obytné místnosti 
– obývací pokoj, pokoj1 a pokoj 2. 

Provoz pohřebnictví – SO 02, je členěn na tři samostatné provozní části. Na 
samostatnou část, která bude sloužit ke skladování a přípravě rakví, na prostor ur-
čený ke garážování přepravních vozidel a k etické skryté manipulaci, která je spoje-
na s převozem zesnulých. Poslední částí je prostor k dočasnému uložení a 
k přípravě zesnulých před odvozem ke smutečnímu obřadu. 

Skladování polotovarů bude v skladovacím přístřešku v jižní části parcely – SO 
03. 

Objekt SO 01 spolu s objektem SO 02, má tvar obdélníku o půdorysných roz-
měrech, kde největší rozměr je 11,5mx47,92m.  

 
Administrativní činnost pohřebnictví se bude vykonávat v objektu SO 01 a je 

uvažováno o maximální kapacitě 3-4 osob v prostorách 1NP, kde prostory odkládací 
a převlékací pro tuto činnost práce jsou v místnosti č.106 - šatna 1. 

V prostorách kamenictví se uvažuje o kapacitním využívání  prostor dílen ma-
ximálně 3-4 lidí, kde prostory odkládací a převlékací pro tuto činnost práce jsou 
v místnosti č.118 – šatna 2. 

U objektu SO 02 je uvažováno s pobytem maximálně 2-3 osob. 
Využití ubytování 2NP objektu SO 01, je pro maximálně 2 osoby. 
 
V celém objektu se bude pohybovat při maximálním provozu – max. 8osob. 
 
 

 technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských 1.c
staveb a řešení vn ějších ploch 

- VLASTNÍ  STAVBY 
 
 Zemní práce:  Mezi zemní práce budou zahrnuty výkopy základů staveb SO 

01, SO 02, SO 03. Výkopy pro napojení přípojek inženýrských sítí, dále pro vni-
trostaveništní rozvody inženýrských sítí. Předpříprava zemního terénu dle projektové 
dokumentace (vnitřní komunikace, základy pro „svahové“ tvárnice Faceblock, vyrov-
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naní terénu v místě stavby SO 03). Dalšími zemními prácemi bude vybudování zá-
kladů pro oplocení parcely (vrtané základy pro drátěný plot a základy pro hlavní 
vjezdový plot). 

Dále bude provedeno dle projektové dokumentace navezení zeminy nad úro-
veň stávajícího terénu a tento návoz bude náležitě zhutněn po 200mm na hodnotu 
0,25Mpa. 

Další hutnění na hodnotu 0,25Mpa, bude provedeno u všech zpevněných ploch 
daného projektu viz.projektová dokumentace. 

 
Základy: U objektů SO 01 a SO 02, jsou navrženy základové pasy. Tyto pasy 

jsou navrženy z betonu tř. C12/15 prokládaného lomovým kamenem, prováděnými 
přímo do terénu. Šířka a hloubka pasů jsou navrženy dle zjednodušeného výpočtu 
pro návrh základových pasů a je součástí PD jako samostatná příloha. V celém pů-
dorysu budou provedeny podkladní betony z betonu tř.C12/15 s vložením armatury 
ze svařovaných sítí Kari o velikosti ok 150x150x6. 

Mezi objekty SO 01 a SO 02 je patrné z výkresové dokumentace rozdílná výš-
ková poloha pro založení těchto dvou objektu. Objekt SO 02 je oproti objektu SO 01 
osazen níže viz. projektová dokumentace. Pří zakládání jižního základového pasu 
objektu SO 01 bude hloubka založení odpovídat hloubce pasu objektu SO 02, kde 
tento prostor bude mezi těmito dvěma základovým pasům vyplněn o dilataci objektů 
pomocí tepelné izolace XPS tl. 30mm.   

U objektu SO 03 je založení převážně na základový patek dvoustupňových 
v kombinaci s jednostupňovými viz.dle projektové dokumentace, beton je tř. C12/15 
prokládaný lomovým kamenem.  

 
Zdivo:  
SO 01, SO 02 
Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy a na tl. 365mm z cihelných bloků 

např.: POROTHERM 36,5 P+D.  
Vnitřní nosné konstrukce jsou tl. 300mm, 240mm např.: POROTHERM 30 

P+D, 24 P+D. viz. projektová dokumentace 
Jako pojivo bude použita obyčejná vápenocementová malta s pevností 

2,5MPa. 
 
SO 03 
Obvodová konstrukce tohoto objektu je dána již stávajícím montovaným 

sloupovým systémem, tvořeným z ocelových uzavřených profilů „jackel“ a obvodo-
vým plášť je tvořen vlnitým plechem. (viz. projektová dokumentace SO 03), viz. pro-
jektová dokumentace. 

 
Stropy:   
SO 01, SO 02 
Stropní konstrukce u těchto objektů je tvořena pouze z 1/3 v severní části ob-

jektu, stopními keramickými vložkami např.: POROTHERM MIAKO tl. 250mm, zbylé 
2/3 jsou tvořeny z dřevěné vazníkové konstrukce viz. střešní konstrukce opatřené 
podhledem ze sádrokartonových desek. 

 
SO 03 
Objekt je jednopodlažní a stropní konstrukce je zároveň střešní konstrukce – 

viz. střešní konstrukce. 
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Střešní konstrukce:  
SO 01, SO 02 
Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými sedlovými vazníky, které budou ulo-

ženy na dřevěnou pozednici a ukotveny pomocí ocelových L – profilů s ocelovými 
hřebíky k přilehlé pozednici.  

Sklon vazníků je 15° s plechovou krytinou opat řenou kamenným granulátem 
např.: Střešní krytina GERARD –Milano. 

 
SO 03 
Střešní konstrukci tvoří montovaný systém daného objektu, tvořen z ocelových 

uzavřených profilů „jackel“ viz. projektová dokumentace, kde sklon střechy je 3°, pul-
tového tvaru a krytina je tvořena drážkovaným plechem se svislou drážkou kolmou 
k průčelí objektu SO 03, opatřen nerezovým nátěrem.  

 
Schodišt ě: Schodiště bude zhotoveno jako železobetonové s částečným za-

kotvením do obvodových nosných zdí cca. 150mm - schodišťová deska a 200mm -
schodišťový mezipodestový nosník. Betonová směs bude použita min. C25/30.  

 
Příčky a dělící konstrukce (p řizdívky):  Příčky a dělící konstrukce či přizdívky, 

jsou pouze u objektů SO 01, SO 02 a jsou navrženy z keramických cihelných bloků 
tl. 140mm, 115mm a 80mm, např.: POROTHERM 140P+D, 115 AKU, 80 P+D viz. 
projektová dokumentace. 

Jako pojivo bude použita obyčejná vápenocementová malta s pevností 
2,5MPa. 

 
Podlahy:  
1NP 
Nášlapné vrstvy v jednotlivých místnostech jsou navrženy podle účelu. Pře-

vážně se jedná o nášlapné plochy, které jdou tvořeny keramickými dlažbami např.: 
333x333x10 Angelo – tato dlažba je navržena v místnostech (101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119), dále dlažba Rako – 
color ona 200/200/10(15) v místnostech (122, 123,124, 125). 

Nášlapná vrstva v podobě zátěžového koberce je navržena v místnosti č. 104. 
V místnostech 121,126,127 je nášlapná vrstva tvořena samonivelační anhydri-

tovou směsí. 
V prostorách 128, 129 je nášlapná vrstva tvořena betonovou mazaninou. 
 
2NP 
V místnostech č. 201, 205, 206, 207 je navržena nášlapná vrstva z keramické 

dlažby např.: RAKO 450/450/10. 
U místností č.202,203,208,209 je podlaha tvořena jako plovoucí a její nášlapná 

vrstva tl.10mm např.: Laminátová plovoucí podlaha. 
 
Podhledy:  Budou konstruovány dle požárních požadavků viz. F.1.3 – požární 

bezpečnostní řešení. Světlá výška podhledů v 2NP (SO 01) je navržena 2,65m, 
v místech 1NP (SO 01) v prostorách dílny 3,36m a místnostech oddělující adminis-
trativní služby pohřebnictví a kamenické dílny je výška podhledu 3,32m.  Materiál 
podhledů bude ze sádrokartonových desek (WHITE, FIRE, GREEN). V místnostech 
116,117, 119 – Green (poslední krycí vrstva), ve zbylých místnostech objektu SO 01 
– jedná se o podhledy kde hlavní krycí desky, ze sádrokartonových desek typu – 
Fire v kombinaci s poslední krycí deskou – White. Zbylý prostor mezi těmito vrstvami 
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bude sloužit jakou prostor pro vedení elektro-instalací.  Systém sádrokartonu bude 
použit např.: KNAUF - D 112. 

 
Tepelná izolace:  V navrženém projektu se jedná o zateplení objektu pouze SO 

01 obvodových nosných konstrukcí, tepelnou izolací tl. 150mm, λ= 0,030W/mK 
např.: EPS 100NEO. 

Izolace u podhledů bude použita výšky 220mm, jedná se o izolaci λ= 
0,033W/mK např.: ISOVER "UNIROL PROFI" 

Tepelná izolace podlah objektu SO 01 bude v místnostech při kontaktu se ze-
minou požita tepelná izolace tl. 120mm λ= 0,037W/mK např.: ISOVER EPS 100S, 
v místnosti dílny č. 121, bude požita teplená izolace tl.80mm λ= 0,035W/mK např.: 
STYRODU 4000CS. 

Dále bude použita tepelná izolace tl.30mm XPS jako dilatace mezi objekty SO 
01 a SO 02. 

Objekty SO 02 a SO 03 zatepleny nejsou.  
 
Hydroizolace:  Vodorovná i svislá izolace stavby se provede hydroizolačním 

modifikovaným asfaltovým pásem, v jedné vrstvě, proti náhodné mírné tlakové vodě 
i jako izolace proti radonu. Hydroizolace bude použita např.: GLASTEK 40 
SPECIAL, CELOPLOŠNĚ NATAVENA - tl. 4mm. 

 
Izolace proti radonu:  Z radonového průzkumu bylo stanoveno jako 2-

přechodové riziko výskytu radonu, proto je navrženo hydroizolační modifikovaný as-
faltový pás např.: GLASTEK 40 SPECIAL, CELOPLOŠNĚ NATAVENA - tl. 4mm. 

 
Akustické izolace:  Mezi akustickou izolací je použito pouze do podlahy 2NP 

objektu SO 01, kde se navzájem liší dva provozy a to administrativní činnost/bytová 
jednotka. Použita izolace je tl. 40mm např.: ROCKWOOL - Steprock ND. Výpočet 
akustického posouzení těchto prostor – viz. samostatná příloha. 

 
Klempí řské výrobky:  Budou provedeny dle ČSN 733610. Jedná se o podo-

kapní žlaby půlkruhového tvaru a odpadní trouby kruhového průřezu včetně kolen a 
zaústění. Tyto výrobky budou provedeny z mědi.  

Dalšími klempířskými prvky jsou venkovní parapety okenních otvorů, je navr-
ženo AL-tažený plech tl.2mm. Podrobný výpis potřebných rozměrů – viz. výpis truh-
lářských výrobků. 

Pro okapničky střešních okapů, bude použito Al-plech tl. 1mm. 
 
 
Truhlá řské a plastové výrobky: Okna budou dřevěná EUROOKNA- GOLD 78 

THERMO, typová s kováním typu Euro, opatřená trojitým izolačním sklem v objektu 
SO 01. U objektu SO 02 budou požita plastová okna typu PRIMA STANDARD 
s izolačním dvojsklem. Podrobný výpis prvků – viz. výpis truhlářských výrobků. 

Vstupní dveře a provozní dveře budou atypická plastové s izolací.. 
Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovými zárubněmi -  dle výběru investora. 
Převážná barevná variace se jedná o vnější povrch (zlatově/hnědy), vnitřní po-

vrch (bílá). Barva bude ještě před objednáním odsouhlasena investorem. 
 
Zámečnické výrobky:  Všechny tyto výrobky budou opatřeny povrchovou 

úpravou – žárové zinkování. viz. výpis zámečnických výrobků. 
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Úprava povrch ů – vnější:  Venkovní úpravou bude ušlechtilá omítkovina na 
třívrstvé fasádě jako silikátová vodorovně drásaná omítka. Barevná variace bude 
upřesněna dle přání investora v průběhu výstavby i výběr výrobce. 

 
Úprava povrch ů – vnit řní:  Obklady v navržených částech 1NP/2NP (SO 01, 

SO 02) dle projektu budou keramické - upřesnění investora. Vnitřní omítky budou 
hladké vápenné, štukové. Podle PD a V průběhu výstavby bude upřesněn rozsah 
dřevěných obkladů. Podhled v přízemí bude omítaný třívrstvý, ostatní podhledy bu-
dou ze sádrokartónu. 

 
Speciální výrobky:  Mezi tyto produkty patří speciálně vyrobeny na zakázku 

potřebné výrobky pro funkci chladícího a mrazícího boxu. Tento systém je samo-
statnou konstrukcí vloženou do přímo vybraných prostor. Jedná se o systém tvořený 
sendvičovými PUR panely opláštěny nerezovým nebo pozinkovaným plechem, který 
řeší samostatná subdodávka. 

Dalšími speciálními prvky jsou stroje pro vybavení dílny, jedná se o pilu dělení 
kamene, leštičku kamene a stroj k pískovaní kamene.  

 
Zdravo-technické výrobky : Tato problematika bude řešena jako samostatná 

část projektové dokumentace. Jedná se o výrobky pro kamenictví (nádrž na dešťo-
vou vodu, jímkové nádrže s kanálky, …) Dalšími prvky pro garáž jsou žlaby. 

 
Vzduchotechnické výrobky:  Tato problematika bude řešena jako samostatná 

část projektové dokumentace. 
 
-  NAPOJENÍ NA ING. SÍTĚ 
Veškeré napojení za přípojkami (elektro, plynu, vody a odpadů) budou prove-

deny jako podzemní z materiálů dle PD v dílčích částech. Budou provedeny do 
hloubek dle příslušných norem a budou dodrženy odstupové vzdálenosti a provede-
ní technických zařízení na těchto zařízeních bude odpovídat normám a PD těchto 
napojovacích částí, domovních částí přípojek. 

 
-  VENKOVNÍCH PLOCH 
Budou upraveny vysvahováním s ohledem na umístění stavby na parcele a 

s ohledem na sousední parcely. Upravována bude komunikace, která bude prove-
dena z asfaltobetonu na zhutněném a stabilizovaném podkladě. Zpevněné ploch a 
parkoviště budou provedeny ze zámkové dlažby, obdobně bude konstrukčně prove-
den i chodník ke vstupu, okapový chodník bude proveden tvořen zahradními obrub-
níky tl.50mm ve vzdálenosti 500mm od objektu a prostor bude vyplněn lomovým 
kačírkem frakce 16/32. Z typových tvarovek bude provedený odvodňovací příkop za 
objektem. 
 

 napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 1.d

Dopravní infrastruktura: Parcela bude napojena novou komunikací od objektů 
vybudované na parcele č. 995/2 ve vlastnictví investora, přes 995/3, na zpevněnou 
místní komunikaci na parcele č.166/3, která je vyústěna na komunikaci  III. třídy Va-
lašské Meziříčí – Krhová č. 05720 na parcele 2151/1 v k.ú. Krhová. 

Komunikace bude provedena na terénním výkopu vibrovaném, bude provede-
na pokládka podsypového materiálu se zhutněním po 200mm na hodnotu 0,25MPa, 
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bude proveden lemovací obrubník a pokládka asfaltobetonu a pokládka dlažby zám-
kové na zhutněný podklad. 

 
Vodovod: Veřejný vodovod vede přes danou parcelu rovnoběžně s východní 

hranou parcely ve vzdálenosti 1,5m od hranice. Tento vodovod je brán jako věcné 
břemeno na parcele 995/2 – Vodovod a kanalizace Vsetín a.s. Přípojka bude prove-
dená navrtáním vodovodu v místech parcely 995/2 viz. Koordinační situace. 

Vodovod bude napojovací a navrtávací soupravou HOD – DN 100/32,s  šou-
pátkem Beta Z ve vodoměrné šachtě. Vlastní napojení bude přípojkou DN 32 do 
prostoru technické místnosti. 

 
Splašková kanalizace: Odvod splaškových vod z objektu a zpevněných ploch, 

je navržen a sveden do hlavní šachty, označena na výkresech situace RŠ 1, odkud  
je kanalizace vedena do veřejné jednotné kanalizace vedené pod místní komunikaci 
III.-třídy Valašské Meziříčí – Krhova č. 05720 na parcele 2151/1 v k.ú. Krhová. Na-
pojení kanalizace od RŠ 1 na veřejnou kanalizace je přes parcelu 165/1 – vedeno 
jako věcné břemeno. Toto napojení je předchystáno obcí Krhová, jako stávající pří-
prava pro budoucí výstavbu na parcele 995/2. Kanalizace je vedena souběžně 
s hranicí parcely 165/1 ve vzdálenosti od hrany 1m. 

Kanalizace jednotná bude přes napojovací a revizní šachtu připojena přípojka-
mi DN 150 KG do veřejné kanalizace přes novou přípojku. 

Samostatně bude provedeno odvedení povrchových vod z komunikací a zpev-
něných ploch přes odkalovací jímku a lapač ropných látek. 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace jsou znázorněny viz. výkres schématické 
rozvody splaškové kanalizace. Detailnější řešení není předmětem zadání diplomové 
práce. 

 
Plynovod: Přípojka Stl. plynovodu, bude napojena na veřejný plynovod, který je 

veden v severovýchodu od parcely 995/2 pod parcelou místní komunikace p.č. 
166/3. Přípojka povede do vybudovaného HUP, který bude umístěn na severový-
chodním rohu parcely 995/2  -  viz. Koordinační situace. 

Stl. plynovod bude veden materiálem PE 100(SDR 11) DN 32 mm od  zemní 
záklopové soupravy  63/1“  a ukončen v HUP plynoměrem s regulátorem a kulovým 
uzávěrem. 

 
Nízké napětí: Napojení objektu bude na severní hranici parcely, kde budou pří-

pojky svedeny do samostatných vybudovaných zděných třech hlavních domovních 
skříní, odkud budou jednotlivé stavební objekty napojeny přes vnitrostaveništní roz-
vody. Veřejné rozvody NN elektro je vedeno na parcele 995/3, rovnoběžně s hranicí 
parcely 995/2 ve vzdálenosti od této parcely 0,7m -  viz. Koordinační situace. 

Vedení nn bude napojeno pomocí kabelu AYKY 3x35+25mm2, z HDS do RS1, 
RS2 a RS3 pak kabelem 4Bx16 ,10 mm2. 

 
Dešťová kanalizace: Dešťová kanalizace se při daném projektu dělí pouze jako 

vnitrostaveništní kanalizace, kde dešťová voda je napojena do hlavní revizní šachty 
označené na výkresech situace jako RŠ 1 a dále je vedena jako kanalizace jednotná 
s napojením na veřejnou kanalizaci obce Krhová viz. výše - splašková kanalizace. 

Samostatně bude provedeno odvedení povrchových vod z komunikací a zpev-
něných ploch přes odkalovací jímku a lapač ropných látek. 
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Vzduchotechnická zařízení: Bude řešeno jako samostatná část projektové do-
kumentace. Není předmětem zadání diplomové práce. 

 
ZTI rozvody: Bude řešeno jako samostatná část projektové dokumentace. Není 

předmětem zadání diplomové práce. Pro schématické znázornění vedení – viz. vý-
kres schématické rozvody TUV, výkres vytápění – rozvody/schéma OT (řešeno jako 
specializovaný projekt DP – F.1.4.a – zařízení vytápění staveb) 

 
 řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v 1.e

klidu 

Uspořádání inženýrských sítí a jejich vztah ke komunikacím a vytyčeným po-
zemkům se řídí dle ČSN 73 60 05 - prostorové uspořádání sítí technického vybave-
ní. 

Objekt není řešen jako bezbariérový. 
Parkovací plochy pro využívání a případnou návštěvnost, budou sloužit 3 par-

kovací místa uvnitř parcely v severní části od objektu SO 01. Parkování pro soukro-
mé účely a dočasné parkování pro osoby pracující pro danou službu, bude sloužit 
parkování na zpevněné ploše mezi objekty SO 02 a SO 03 na jižní straně od objektu 
SO 02. 

Pro doplňování zásob pro kamenictví a pohřebnictví, bude sloužit dočasné par-
kování na asfaltové vnitřní komunikaci projektu.  

Provozní část a byt není veřejným objektem. 
 

 vliv stavby na životní prost ředí 1.f

Při stavbě dojde vzhledem k charakteru stavební činnosti k určitému zhoršení 
životního prostředí. Po dokončení stavby provozem objektu ke zhoršení životního 
prostředí nedojde, pokud budou dodržená opatření snižující vliv na životní prostředí, 
dodržován provozní a technologický řád a technologická kázeň, a to především  
hospodaření s odpadem, prašnost a hlučnost. Odpad vznikající při stavbě bude mi-
nimalizován a bude likvidován v souladu s plánem odpadového hospodářství a pří-
slušné vyhlášce města o likvidaci odpadu. 

Zásadně musí být dodrženy podmínky  zák.č.185/2001 Sb. o odpadech. 
Bude zachována inženýrských kanalizačních sítí před ropnými a mastnými 

složky, které se mohou dostat do těchto sítí z příslušných komunikací objektu a ku-
chyně a to zbudováním k přípojkám od objektu odkalovacích jímek a gravitačních 
odlučovačů. 

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou 
mez. 

 
 řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných 1.g

ploch a komunikací 

Řešená novostavba není řešena jako bezbariérová. 
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 průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění jejich 1.h
výsledk ů do projektové dokumentace 

Bylo provedeno měření radonu a vdané lokalitě splňuje podmínky pro výstavbu 
a není potřeba využívat zvláštního opatření proti radonu. 

Byl proveden průzkum k získání výšky hladiny podzemní vody a to pomocí 
sond a dle stavu vody v okolních studních byl vyvozen průměrný stav hladiny spodní 
vody, který se nenachází v úrovni základové spáry a vykazuje poměrně ustálený 
stav. Proto není potřeba, použít izolaci jako tlakovou. 

 
 údaje o podkladech pro vytý čení stavby, geodetický referen ční 1.i

polohový a výškový system 

Základem polohopisného vytýčení stavby je vytýčení hranic parcel geodetickou 
firmou a stabilizace lomových a dílčích bodů. Výškově je založení staveb vztaženo 
k absolutním výškám výškového systému Balt v návaznosti na údaje o výšce komu-
nikace a pozemku. 

0,000 je vztaženo k relativní výšce 334,00m n.m. B.p.v. 
 

 členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a tech-1.j
nologické provozní soubory 

SO 01 – POHŘEBNÍ SLUŽBA S KAMENICTVÍM 
SO 02 – PŘÍPRAVNY + GARÁŽ 
SO 03 – SKLADOVACÍ PŘÍSTŘEŠEK 
SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE 
SO 05 – VENKOVNÍ LAŤOVÝ PLOT NA PODEZDÍVCE A TAKÉ OPLOCENÍ   

  DRÁTĚNÝM PLETIVEM 
SO 06 – INŽENÝRSKÉ PŘÍPOJKY 
  SO 06 a) - INŽENÝRSKÁ PŘÍPOJKA VODY 
  SO 06 b) - INŽENÝRSKÁ PŘÍPOJKA KANALIZACE 
  SO 06 c) - INŽENÝRSKÁ PŘÍPOJKA ELEKTRO 
  SO 06 d) - INŽENÝRSKÁ PŘÍPOJKA PLYNOVODU 
SO 07 – SADOVÉ ÚPRAVY 
 

 vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana ok olí stavby p řed 1.k
negativními ú činky provád ění stavby a po jejím dokon čení 

Vliv stavby na okolní stavby je reciproční ve vztahu k umístění stavby a parcely 
v soustředěné lokalitě smíšených staveb pro bydlení a podnikání. Negativní vliv bu-
de mít stavba na místní komunikaci, nebude zastiňovat pozemky jiných vlastníků ani 
nebude na tyto pozemky zasahovat požárně nebezpečný prostor. 

Obecně vliv na okolní parcely a stavby bude po dokončení stavby neutrální bez 
eventuality vzniku kolizí. 

 
 způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 1.l

Při výstavbě budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci ve stavebnictví vyhláška 309/2006 Sb - Zákon o zajištění dalších podmínek 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A veden stavební deník. Dále bude dodržena 
vyhláška 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bez-
pečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

Zejména musí být dodrženo celkové mikroklima na staveništi, čistota a pořá-
dek, volné únikové cesty ze staveniště a stavební plochy a stavební parcely. Musí 
být prováděny pravidelné předepsané kontroly a revize technických i ostatních zaří-
zení.Činností na stavbě se musí předcházet rizikům a možnosti poškození zdraví 
osob na stavě pracujících. Organizace dodávají dílčí stavební části musí mít zpraco-
vány vlastní plány ochrany zdraví osob a BOZP veškeré stavební práce se musí 
provádět dle platných norem a předpisu. Bezpečnost práce musí probíhat dle vy-
hlášky nařízené vládou  NV 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a NV 362/2005 Sb. Se zaměře-
ním na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou 
pomocí osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Všichni pracovníci a 
osoby vyskytované na stavbě musí být seznámeni s těmito vyhláškami a nařízení 
vlády. 

 Stavba bude provedena dle schválené projektové dokumentace a veškeré 
změny a doplňky budou projednány odsouhlaseny projektantem. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

(není předmětem řešení diplomové práce) 
 
Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni pů-

sobící v průběhu výstavby a užívání nemělo následek:  
 
2.a  zřícení stavby nebo její části 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby nemohlo dojít ke zřícení stavby nebo její 
části. 

 
2.b větší stupe ň nepřípustného p řetvo ření 

Mezní průhyb u podstatných konstrukcí je ve všech případech menší, než ma-
ximální přípustné hodnoty. 

 
2.c poškození jiných částí stavby nebo technických za řízení anebo in-

stalovaného vybavení v d ůsledku v ětšího p řetvo ření nosné kon-
strukce 

Je konstrukčně zabráněno. 
 
2.d poškození v p řípadě, kdy je rozsah neúm ěrný p ůvodní p říčině 

S touto problematikou se neuvažuje. Objekt není v žádném rozsahu vzniku ne-
úměrné příčině. 

 



B – Souhrnná technická zpráva  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Pohřební služba s kamenictvím v obci Krhová 

 - 13 - 

3. Požární bezpe čnost 

3.a zachování nosnosti a stability konstrukce po ur čitou dobu 

  Daná problematika je řešena v samostatné projektové dokumentaci – 
F.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 
3.b omezení rozvoje a ší ření ohn ě a kou ře ve stavb ě 

Daná problematika je řešena v samostatné projektové dokumentaci – F.1.3 – 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 
3.c omezení ší ření požáru na sousední stavbu 

Daná problematika je řešena v samostatné projektové dokumentaci – F.1.3 – 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 
3.d umožn ění evakuace osob a zví řat 

Daná problematika je řešena v samostatné projektové dokumentaci – F.1.3 – 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 
3.e umožn ění bezpe čného zásahu jednotek požární ochrany 

Daná problematika je řešena v samostatné projektové dokumentaci – F.1.3 – 
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

Vzhledem k charakteru provozu, bude životní prostředí ovlivňovat z pohledu li-
kvidace odpadních vod (OV), tuhého komunálního odpadu (TKO) bude velmi mini-
málně. TKO bude ukládán do nádob tomu určených a vyvážen specializovanou fir-
mou. Při zpracování projektové dokumentace byly respektovány všechny zákonná 
ustanovení ve vztahu k hygieně a ochraně zdraví a životního prostředí, zvláště pak 
příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo při poskytování služeb mimo pracov-
ně právní vztah. 

5. Bezpečnost p ři užívání 

Stavba je projektována tak, aby nemohlo dojít k bezpečnostním rizikům při uží-
vání (např. výšky parapetů oken, schodišťová zábradlí, použité materiály,…). 

Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry 
užívání stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani 
dočasných nebo i nahodilých uživatelů objektu. Základem bezpečnosti při užívání je 
dodržení obecných technických požadavků na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. 
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Zpracovatel projektové dokumentace nemůže ovlivnit míru ohrožení zdraví vyvola-
nou užíváním objektu v rozporu s běžnými uživatelskými zvyklostmi nebo užívání 
v rozporu s příslušnými ustanoveními zákonů, směrnic, vyhlášek a nařízení, i když 
toto nelze vyloučit ani opatřeními stavebního rázu ovlivnit. 

6. Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku je konstrukcemi stavby a použitými výplněmi otvorů řešena 
v rámci obvyklých hodnot. Zvýšení ochrany proti hluku zabezpečují použité izolační 
materiály. 

Další protihluková opatření se v dané lokalitě nevyžadují a neuvažují se o nich. 
Lokalita nevykazuje nadměrnou míru hodnot hladiny hluku v současné době ani nej-
sou známy okolnosti, které by vedly ke zvýšení hladiny hluku v budoucí době.  

Ke snížení hladiny hluku budou dále přispívat provedené sadové úpravy a oze-
lenění ploch. 

Hladina hluku v dané lokalitě nebyla pro potřeby zpracování projektové doku-
mentace měřena.  

Hladina hluku z provozu kamenické dílny, resp. její přípustná mez bude stano-
vena na základě měření v rámci zkušebního provozu. 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

Pro základ zpracování a výpočtů byla vzata Vyhláška č. 148/2007 Sb. o ener-
getické náročnosti budov, včetně novelizací a příslušných příloh. 

Vytápěná bude pouze část SO 01. V prostorách SO 02 budou použity pouze 
elektrické nástěnné přímotopy.  

Kamenická dílna bude vzhledem k charakteru mokrého provozu využívána 
pouze za příznivých klimatických podmínek.  

Z výše uvedených důvodů bylo vypracování protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy – viz. F.1.4.a – Zařízení pro vytápění staveb (příloha č.1), kde obál-
kovou metodou bylo zjištěna ztráta budovy na – 29kW. Stavba je zatříděná jako C-
vyhovující. 

 
Výpočet jednotlivých hlavních potřebných konstrukcí je počítáno v softwaru 

Teplo 2011. Výpočtové protokoly jsou součástí samostatné přílohy projektu. Všech-
ny podmínky pro prostup tepla jsou splněny. 

 

8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu 

Tato problematika není řešena. Nepředpokládá se zaměstnáváním ani pohyb 
osob se zdravotním postižením a omezenou schopností pohybu a orientace. Pro-
vozní část a byt není po této stránce řešen, provozní část a byt není veřejným objek-
tem. 
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9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ější-
ho prost ředí 

Z podkladů plyne, že radonový index na pozemku byl stanoven jako přechodný 
- 2, je tedy možné uvažovat s výskytem radonu, proto bude nad přístavbou jako izo-
lace proti radonu navržen modifikovaný asfaltový pás. Objekt se nachází v prostředí, 
které není ovlivněno agresivní vodou spodní, seismicitou, není v území poddolova-
ném ani není v území, které je součástí jakýchkoliv ochranných pásem, vyjma 
ochranného pásma budoucí komunikace 1/57. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Z užívání stavby nebezpečné dopady nevyplývají. Stavba není dotčena sta-
vebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany a stavby dotčené požadavky 
civilní ochrany (viz.§ 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb.) ani není zahrnuta do požadavků 
na stálé úkryty, ochranné systémy podzemních dopravních staveb, stavby škol a 
školských zařízení, ubytovny a stavby pro poskytování zdravotní nebo sociální péče 
z hlediska jejich využitelnosti jako improvizované úkryty. 

11. Inženýrské stavby 

Stavba neobsahuje objekty s charakterem inženýrských staveb mimo napojení 
sítí a komunikace. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení 
staveb 

V navrženém projektu se nevyskytují. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 5.12.2012    Vypracoval: Bc. Martin Čech 
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F.1.  Pozemní (stavební) objekty 

F.1.1  Architektonické a stavebn ě technické řešení 

F.1.1.1 Technická zpráva 

a)   Účel objektu: 

Novostavbou bude řešena bytová situace investora a jeho rodiny v souběhu 
s vytvořením podmínek pro provozování aktivit v oblasti služeb v pohřebnictví a 
v oblasti kamenické činnosti s nezbytným technickým, provozním a technologickým 
zázemím a s uspokojením provozních potřeb v oblasti skladování a parkování 
navazujícím na výše uvedené podnikání.º 

b) Zásady architektonického, funk čního, dispozi čního a výtvarného 
řešení a řešení vegeta čních úprav okolí objektu, v četně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopno stí pohybu 
a orientace 

Řešení celé stavby vychází z požadavků investora. Před zahájením přípravných 
a projekčních prací byl posouzen stav sousedních objektů na přilehlých parcelách a 
výchozí obecné regulativy stanovené územním plánem pro danou lokalitu. 

Na parcele je navržen nepodsklepený objekt s částečným využitím obou 
nadzemních podlaží, zakládaný ve více výškových úrovních vzhledem ke svažitosti 
pozemku a relativní rozsáhlosti objektu. Objekt je rozdělen na část administrativně – 
sociální s bytem v patře na část s kamenickou dílnou a část pohřebnictví, které 
budou jednopodlažní. K hlavnímu objektu bude provozně příslušný objekt otevřeného 
ocelového skladu. Parcela a plochy budou doplněny o parkovací místa, místo pro 
ukládání a shromažďování odpadu. 

Požadavkem investora bylo řešit objekt architektonicky co nejstřídměji s důrazem 
na návaznost na navržené technologicko-stavební řešení a nezbytnou realizační 
hospodárnost. 

Navržené řešení vychází ze stanovených obecných regulativů a dále vychází 
z orientace ke světovým stranám a z dispozice a orientace pozemku. Uliční, a 
především stavební čára, je patrná z projektové dokumentace. Odstupové 
vzdálenosti jsou mezi objekty v sousedství dodrženy.  

Stavebně se jedná se nepodsklepený objekt obdélníkové tvaru kde objekt část 
administrativně – sociální s bytem v patře, dělený na část s kamenickou dílnou a část 
pohřebnictví (SO 01, SO 02), je o půdorysných vnějších rozměrů 47,92m x 11,8m , , 
který je navržen zakrytý sedlovou střechou malého sklonu - 15º s orientací hřebene 
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kolmo k uliční a stavební čáře. Skladovací přístřešek (SO 03) bude kryt pultovou 
střechou – sklonem 3º s opačnou orientací sklonu střechy. Střecha bude u všech 
staveb kryta plechovou povrchově upravenou krytinou – kde u objektu (SO 01, SO 03 
– šablonová plechová krytina, SO 03 – plechová krytina se stojatou drážkou). 

Fasády budou provedeny v pastelových barvách s upřesněním barevnosti 
v dalších etapách výstavby, a to i vzhledem k barevnosti sousedních – navržená 
barevnost fasády je oranžovohnědý odstín (může se během výstavby dle přání 
investora změnit).  

Součástí architektonického výrazu bude provedení terénní a sadové úpravy, a 
provedení venkovního oplocení na podezdívce.  

V přízemí SO 01, na navržený vstupní prostor s hlavním projektovým schodištěm 
č.m. (101 - 201), které propojuje 1NP (administrativní část) a 2NP (byt), se pod 
výstupním ramenem nachází místnost č.m. 102 – Komora, která slouží k ukládání 
přebytečných materiálů sloužící k chodu administrativní činnosti pohřebnictví, 
navazuje hlavní komunikační prostor přízemí administrativní a sociální části č.m. 103 
– chodba 1. Z tohoto prostoru je přístupná po levé straně od vstupu do tohoto 
prostoru č.m. 104 – Kancelář 1 (kde se nachází zázemí pro chod podnikatelské 
činnosti pohřebnictví s max. kapacitou osob – 3os.), a dále po levé straně na konci 
chodby místnost č.m. 113 – Technická místnost (kde je umístěné topné těleso – 
plynový kotel o výkonu max. 35Kw). Po pravé straně od vstupu do chodby 1, se 
nachází místnost č.m. 105 - Denní místnost (sloužící k odpočinkovému a 
stravovacímu zázemí zaměstnanců – vybavena kuchyňskou linkou “dřez, elektrický 
sporák, myčka, lednice“, a jídelním stolem o 5 židlích), za touto místností se nachází 
místnost č.m. 106 – Šatna 1 (která slouží k případnému převlečení, či odložení oděvů 
zaměstnanců administrativní činnosti pohřebnictví – s kapacitou čtyř šatních skříní a 
jednou lavičkou), za touto místností se nachází č.m. 107 – Koupelna 1 (sloužící pro 
případné hygienické potřeby zaměstnanců – vybavena sprchovým koutem s 
umyvadlem). Další místností po pravé straně chodby 1, je místnost č.m. 108 – 
Umývárna (vybavena 2 umyvadly) a dále se rozvětvující se dvěma vstupy do 
samostatných dvou místností s WC, pod označením na výkresech č.m. 109 – Wc 
muži, č.m.111 – WC ženy. Na konci chodby 1 po pravé straně č.m. 112 – Úklidová 
místnost (vybavena výlevkou s bakteriálním kohoutem TUV). Podlahová plocha u 
všech místností je z keramické dlažby, vyjma místností č. 104 – Kancelář 1, kde 
nášlapnou vrstvu tvoří zátěžový koberec.  U místností č. 107, 108, 109, 111, 112 – 
jsou místnosti upravený keramickým obkladem do výšky 1,8m, a u místnosti č. 105 je 
keramický obklad navržen v místech kuchyňské linky. Zbylé povrchové úpravy stěn a 
stropů jsou z hladké štukové omítky. Světlá výška těchto místností je 3,05m.  

Ve 2NP objektu (SO 01), které je propojeno s 1NP v místech místnosti 101 – 201 
– schodišťový prostor, kde na patrové podestě se nachází hlavní vstup do bytového 
prostoru objektu. Po vstupu se dostáváme do spojovací chodby značené pod č.m. 
202 – chodba (na této chodbě v jižní části se nachází sklápění schodišťový prostor 
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0,6m x 1,2m sloužící k výlezu na střechu – musí splňovat podmínky k požárně 
bezpečnostnímu řešení objektu), kde po levé straně se nachází místnost č.m. 203 – 
obývací pokoj (tento prostor slouží jako odpočinkové a shromažďovací místnost 
daného bytu). Dalšími místnosti na chodba, je vstup do místnosti 204 – kuchyně 
s jídelnou (tato místnost slouží k přípravě jídel ubytovaných, mezi vybavení této 
místnosti patří kuchyňská linka „dřez, elektrický sporák, lednice, myčka“, jídelní stůl 
s 4 židlemi. V této místnosti se nachází místnost č.m. 205 – Spíž (sloužící ke 
skladování potravin). Po projití chodbou do jižní části bytu se dostáváme do místnosti 
č.m. 206 – WC (samostatné WC bytu). Vedle této místnosti po pravé straně se 
nachází místnost č.m. 207 – Koupelna (v této místnosti se nachází samostatná 
koupelna, pračka a samostatné umyvadlo). Po pravé straně na chodbě se nacházejí 
místnosti č.m. 208 – Pokoj 1 a místnost 209 – Pokoj 2 (sloužící jako samostatné 
soukromé pokoje ubytovaných). Stropní konstrukcí je tvořena nosnou konstrukcí 
střechy (dřevěnými vazníky) a kryta zavěšenými podhledy tvořené se 
sádrokartonových desek, které musí splňovat požárně bezpečnostní řešení objektu. 
Podlahová vrstvy u místností 202, 203, 204, 205, 208, 209 je tvořeno plovoucí 
podlahou z laminátových desek, u místností 101-201, 206, 207 je podlaha 
z keramických dlažeb. U místností 206, 207 je konstrukce stěn opatřena keramickými 
obklady do výšky 1,8m, u místnosti 204 je keramický obklad pouze v místech 
kuchyňské linky. Zbylé konstrukce stěn jsou opatřeny hladkou štukovou omítkou. 
Světlá výška všech místností je 2,65m.  

Provoz kamenictví (součástí objektu SO 01), je situován do prostorů propojené 
s hlavní chodbou 1, kde se nachází místnost č.m. 114 - Chodba 2. Po projití 114 -
Chodby 2 směrem k kamenické dílně, je po levé straně místnost č.m. 115 – Kancelář 
2 (sloužící k administrativní činnosti provozu kamenického podnikání, s maximální 
kapacitou 2os.). Po pravé straně na chodbě 2 se nachází místnost č.m. 116 – 
předsíň WC (vybaveno umyvadlem – sloužící k provozu a užívání zaměstnanců 
převážně v kamenickém provozu) se za touto místností nachází místnost č.m. 117 – 
WC (vybavena 1WC – sloužící pro zaměstnance kamenického provozu). Další 
místností na chodbě 2 po pravé straně, je místnost č.m. 118 – šatna 2 (sloužící jako 
převlékací či odkládací zázemí zaměstnanců kamenického provozu, vybavena 
4šatními skříněmi, lavičkou, stolem s 2 židlemi) za touto místností se nachází 
místnost č.m. 119 – koupelna 2 (sloužící jako hygienické zázemí zaměstnanců 
kamenictví, vybavena umyvadlem a sprchovým koutem). Po průchodu mísntostí 114 
– chodba 2 se dostáváme do místnosti č.m. 121 – Dílna (Kamenická dílna 
s potřebnými provozními vybaveními „pila – dělení kamene, bruska – leštění kamene, 
pískovací stroj – vyrývání písma či ornamentu na kámen“, tyto potřebné stroje, jsou 
stroje na bázi v kombinaci vodního chlazení či vodním prachem zabraňujícím se 
šíření vzdušného prachu. Proto je navržena nášlapná vrstva u této místnosti 
z vodotěsné anhydritové směsi, spádované do jímacích kanálků – které budou 
odvedeny po odkalení pomocí kanalizace do vnější pojistné jímkové nádrže, a odtud 
již čistá záměsová voda svedena do kanalizace. Dalším vybavením dílny patří 
plastová vodní nádrž o obejmu 1m3, která bude umístěna v jihozápadním rohu 
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místnosti a bude zde zveden zdejší svod dešťové vody ze střešní roviny opatřené 
pojistnou manuální plovákovou klapkou, zabraňující přelití nádrže. V místnosti se 
nachází samostatné umyvadlo, nástěnný kohout s TUV, nástěnný vzduchový 
teplovodní agregát a potřebné kovové skříně k ukládání potřebných pomůcek pro 
provoz kamenictví. Tato místnost je opatřena také vjezdními posuvnými sekčními 
vraty 3mx2,75m, kde vrata jsou ještě členěna na samostatný vstup 0,8mx2m. 
Místnost 121 je opatřena nosnou elektrickou zvedací soupravou „zvedací kočka“ o 
nosnosti max. 800kg, která má svou pojezdovou dráhu tvořenou válcovaným profilem 
IPEØ200, délky 10,435m uložený na nosných stěnách jih/sever, podporující dvěma 
nosníky HEBØ160, délky 10m uloženými kolmo na pojezdovou dráhu na obvodových 
stěnách západ/východ.) Podlahová krytina místností č.m. 114, 116, 117, 118, 119 – 
je tvořena keramickou dlažbou, u místnosti č. 115 – zátěžový koberec a u místnosti 
č. 121 – vodotěsná anhydritová směs. U místností č. 116, 118, 119 jsou stěny 
opatřeny keramickým obkladem do výšky 1,8m a u místnosti 121 je keramický obklad 
do výšky 2,25m od úrovně podlahy. Zbylé povrchové úpravy stěn jsou z hladké 
štukové omítky. Strop nad touto celou dispoziční částí je tvořen z sádrokartonových 
desek, kde nosnou konstrukcí jsou dřevěné vazníky, a splňují požárně bezpečnostní 
řešení objektu. Světlá výška u místností č. 114, 115, 116, 117, 118, 119 je 3,32m a u 
místností č. 121 je výška 3,36m.  

Provoz pohřebnictví, který je v objektu (SO 03), je členěn na tři samostatné 
provozní části. Na samostatnou část, která bude sloužit ke skladování místnost č.m. 
127 – sklad rakví (vybavena surovou základní konstrukcí kostrou rakev uložených na 
stojato, v případným ukládáním dovnitř jednotlivého kusu, tato místnost je propojena 
s místností přípravnou posuvnými dveřmi o šířce 1,2m) a přípravě rakví č.m. 126 – 
přípravna rakví (která je vybavena příslušnými stojany k opracování a přípravě 
surového kusu rakve dle přání zákazníka a také jednotlivými kovovými skříněmi pro 
ukládání potřebného vybavení, z této místnosti je samostatný přístup na volné 
prostranství - vstup), dále na prostor určený ke garážování přepravních vozidel a 
k etické skryté manipulaci, která je spojena s převozem zesnulých, místnost č.m. 125 
– garáž (tato místnost je spádována do sběrných žlabů a odvedena do kanalizace 
dělené odlučovačem ropných hmot, místnost má dva výjezdy tvořené garážovými 
vraty 2,75m x 2,65m). Poslední částí je prostor k dočasnému uložení a k přípravě 
zesnulých před odvozem ke smutečnímu obřadu místnost č.m. 122 – přípravna 
zesnulých (místnost je vybavena samostatným umyvadlem, pračkou a samostatným 
kohoutovou baterii s TUV, podlaha této místnosti je spádována do podlahové vpusti 
umístěna ve středu této místnosti, stěny místností jsou opatřeny keramickými 
obklady do výšky 2m, u této místnosti musí být okenní výplně pouze světlopropustné 
!NESMÍ BÝT PRŮHLEDNÉ!). Dalšími místnosti v této dělící provozní části jsou 
místnosti č.m. 124 – marazící box (sloužící k uchování zesnulých pro delší dobu než 
7 dnů s udržovací teplotou -5ºC/-10ºC) a místností č.m. 123 – chladící místnost 
(slouží pro uchování zesnulých do doby max. 7dnů s udržovací teplotou 0ºC/-2ºC). 
Tyto dvě místnosti č.m. 124, 123 jsou opatřeny speciálními stěnami tvořeni vnitřní 
výplní PUR pěny s povrchovou tvorbou nerezových plechu omyvatelného vnitřního 
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povrchu. Tato konstrukce je řešena jako samostatná subdodávka do předem 
připraveného stavebního prostoru. Světlá výška těchto konstrukcí je 2,31m. Podlaha 
těchto místností je z keramických dlažeb vyspádována do podlahových vpustí 
umístěných do středu jednotlivých místností.  Nosná stropní konstrukce této části 
objektu SO 02 je tvořena dřevěnými vazníky, kde krycí stropní konstrukcí jsou 
sádrokartonové podhledy, které musí splňovat požárně bezpečností řešení stavby. 
Zbylé části stěn a jejich povrchová úprava je tvořena hladkou štukovou omítkou. 
Světlá výška všech místnosti vyjma místnosti 123, 124 (výška 2,31m „subdodávka“) 
je výška 3,17m. Nášlapná vrstva podlah je u místností 126, 127 – tvořena 
anhydritovou směsí, místnosti 125, 124, 123, 122 – jsou tvořeny keramickou dlažbou.   

Střešní krytina objektu SO 01 a SO 02 je tvořena šablonovými plechy ve tvaru 
keramické tašky.  

Objekt (SO 03) - skladovací přístřešek, je řešeno doplňkové a skladovací činnosti 
v rámci provozovny pohřebnictví a kamenictví. V navržené stavbě vznikne jeden 
nedělený prostor upravený pro skladování. Nosná konstrukce celého objektu bude 
tvořena s ocelových sloupků a obvodový plášť bude tvořen válcovaným plechem ze 
tří stran východ/jih/západ. Střešní krytina bude tvořena vaznicovou konstrukcí 
z ocelových „jackelu“ a pokryta pozinkovaným plechem se stojatou drážkou.  
Podlahová vrtstva bude tvořena ze zámkové dlažby.  

Pozemek bude opatřen plotem na straně vlastníka dané parcely a bude tvořen 
drátěným pletivem s ocelovými sloupky vyjma hlavního vstupu/vjezd na pozemek. 
Výška plotu min. 1,8m. 

Hlavní vstup/vjezd na parcelu bude vybudován v severní části parcely 
s napojením na místní komunikace. Hranice plotu je posunuta od hranice pozemku 
2,5m od severní hranice – viz. situace stavby. Tato severní rovina parcely bude 
tvořena plotem, kde hlavní kostra bude z pozinkovaných sloupků a dělících 
vodorovných šprušlí, kde svislou vzhledovou částí budou svislé dřevěné latě 
impregnovány směsí proti hnilobě a napadení živočišných škůdců, spodní část plotu 
budou tvořit betonové dílce vložené do délkových roztečí mezi svislými nosnými 
konstrukcemi plotu. V tomto plotovém systému budou zabudovány dva vstupy na 
pozemek investora. První bude tvořen samostatnou vstupní brankou  1m x 1,8m a 
vjezdovou posuvnou bránou 4m x 1,8m posouvající se k západní světové straně jako 
samostatná subdodávka projektu.  

Vjezdová brána navazuje na vnitrostaveništní komunikaci tvořenou asfaltovým 
povrchem ve vzdálenosti 55,92m od této brány směrem k jižní světové straně, která 
je přímo kolmá na tuto bránu a široká 4m. Napojení na místní komunikace od této 
brány na místní komunikace na parcele 166/3 je napojeno dle projektové 
dokumentace – viz. situace stavby a povrch je tvořen asfaltovým povrchem.  

Zbylé zpevněné plochy nacházející se v projektu jsou zpevněné plochy tvořené 
zámkovou dlažbou – viz. situace architektonická. 
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Objekty budou realizovány na parcele ve vlastnictví investora. 

Součástí stavby budou nezbytné terénní a doplňkové sadové úpravy. 

Vnější povrchy objektů SO 01, SO 02 a SO 03 budou po výstavbě a následné 
úpravě vnějších ploch upraveny a barevně sladěny.  

Barevná kombinace jednotlivých vnějších povrchů bude před objednáním 
konzultována s investorem. 

S bezbariérovým užíváním objektu se nauvažuje. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 
orientace, osv ětlení a oslun ění:  

Počet obytných místností:    

SO 01: 

 1NP: nenachází se 

 2NP: 4 

SO 02: 

 1NP: nenachází se 

SO 03: 

 1NP: nenachází se 

Obytná plocha:    

SO 01: 

 1NP: nenachází se 

 2NP:   č.m. 203 – 30,90 m2 

 č.m. 204 – 17,50 m2 

 č.m. 208 – 12,10 m2 

 č.m. 209 – 12,20 m2 

- celkem SO 01 - 2NP:  72,70 m 2 

SO 02: 0  

SO 03: 0 
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Užitná plocha:    

SO 01: 

 1NP:    

 č.m. 101 – 10,40 m2 č.m. 113 – 9,90 m2 

 č.m. 102 – 4,20 m2  č.m. 114 – 6,50 m2 

 č.m. 103 – 14,30 m2  č.m. 115 – 17,10 m2 

 č.m. 104 – 35,60 m2  č.m. 116 – 1,40 m2 

 č.m. 105 – 15,20 m2  č.m. 117 – 1,80 m2 

 č.m. 106 – 7,10 m2  č.m. 118 – 8,00 m2 

 č.m. 107 – 4,20 m2   č.m. 119 – 2,90 m2 

 č.m. 108 – 2,50 m2  č.m. 121 – 91,20 m2 

 č.m. 109 – 1,70 m2 

 č.m. 111 – 1,70 m2 

 č.m. 112 – 1,70 m2 

- celkem SO 01 - 1NP:  237,40 m 2 

 2NP: 

 č.m. 201 – 14,70 m2 č.m. 206 – 1,90 m2 

 č.m. 202 – 10,70 m2  č.m. 207 – 8,30 m2 

 č.m. 205 – 1,20 m2 

- celkem SO 01 – 2NP:  36,80 m 2 

 

- celkem SO 01: 274,2m 2  
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SO 02: 

 1NP:   

 č.m. 122 – 17,90 m2 č.m. 126 – 21,60 m2 

 č.m. 123 – 16,90 m2  č.m. 127 – 15,00 m2 

 č.m. 124 – 2,80 m2  č.m. 128 – 1,20 m2 

 č.m. 125 – 55,60 m2  č.m. 129 – 1,10 m2 

- celkem SO 02: 132m 2  

SO 03: 

 1NP:   

 č.m. 131 – 90,0 m2 

- celkem SO 03:  90m 2 

CELKEM UŽITNÁ PLOCHA SO 01, SO 02, SO 03: 496,20m2 

Zastavěná plocha objektu SO 01:   291,10m 2  

Zastavěná plocha objektu SO 02:   185,60m 2  

Zastavěná plocha objektu SO 03:   90,00m 2 

Zastavěná plocha objektu SO 01, SO 02, SO 03: 570,70m 2  

Obestav ěný prostor objektu SO 01:   1800,25m 3 

Obestav ěný prostor objektu SO 02:   843,40m 3 

Obestav ěný prostor objektu SO 03:   234,00m 3 

Obestav ěný prostor objektu SO 01, SO 02, SO 03: 2877,65m 3 

 
Oslunění a osvětlení:  

Objekt, resp.objekty, jsou orientovány ve směru parcely v ose sever - jih. Hlavní 
provozní místnosti v přízemí jsou orientovány a prosluněny ze západní a východní 
strany, což je umožněno dispozicí zabírající celou šíři objektu. Obytné místnosti 
v patře na východ a západ. Vstup je orientován na východ.  

Příslušné technické normy pro oslunění a osvětlení jsou splněny. 
Základní hodnotou je nezastínění objektu ani jeho části výškovými budovami, ani 

nadměrné zastínění vlastními převislými konstrukcemi. 
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d) Technické a konstruk ční řešení objektu, jeho zd ůvodn ění ve vazb ě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost: 

 
d1) SO 01, SO 02, SO 03 - Stavební objekty:   

Přípravné práce:  
Před zahájením stavebních prací bude provedeno provizorní oplocení pozemku 

s vjezdovou bránou. Vjezd na staveniště bude po odstranění a uložení zeminy 
opatřen pojezdovou vrstvou drceného lomového kamene. Budou vybudovány 
dočasné stavby zařízení staveniště a budou zbudovány odběrné objekty a zařízení 
na stávajících přípojkách vody a nn. 

Skrývka ornice bude prováděna včetně uložení dočasné deponie na parcele 
investora č.p. 995/3. 

Výkopové práce: 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o podsklepený objekt (SO 01, SO02), nebude 

prováděn výkop stavební jámy, která bude v tomto případě nahrazena výkopem 
jednotlivých základových pasů do hloubek dle projektové dokumentace. Vlastnímu 
výkopu bude předcházet vytvoření terénní nivelety dle PD ve dvou výškových 
úrovních. Zemina ze základových pasů bude částečně přemístěna dovnitř stavby, 
kde bude na jihozápadu vytvořená dočasná deponie zeminy a z větší části odvezena 
na místo vznikajících terénních násypů pro zpevněné plochy. Skrývka ornice a výkop 
hrubého profilu bude proveden strojně, začistění a úprava základové spáry bude 
provedena ručně. 

U objektu SO 03, bude proveden výkop jednotlivých základových patek pro 
sloupy na zhutněném terénním násypu na hodnotu 0,25MPa po 200mm. Vlastnímu 
výkopu bude předcházet vytvoření terénní nivelety dle PD nasypáním materiálu.  

Součástí zemních prací je návoz zásypového a obsypového materiálu a následné 
zhutnění na hodnotu 0,25Mpa po 200mm. Výška zásypového materiálu je patrná 
z projektové dokumentace. Jako zásypový materiál je navržena recyklovaná stavební 
suť nebo odpadový štěrk. Jako obsypový materiál a materiál násypů je navržena 
zemina ze základových pasů a zemina z vytváření terénní nivelety před založením. 

Součástí výkopů jsou i zemní rýhy pro vedení ležaté kanalizace a výkop pro 
přípojku vody, výkop pro řešení vodního hospodářství v provozu kamenictví a výkopy 
pro základy strojů resp. stroje v kamenické dílně.  

 
Konstrukce základu: 

Základové pasy u objektu (SO 01, SO 02), jsou navrženy z betonu prokládaného 
kamenem, částečně prováděnými do bednění (horní část) a částečně do terénu. Šíře 
a hloubka základů jsou patrny z PD, kde se šířka pohybuje okolo 550mm. Nadzemní 
část základů bude provedena z betonu tř.C12/15 do bednění, které bude řádně 
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zajištěno. V celém půdorysu budou provedeny podkladní betony z betonu tř.C12/15 
s vložením armatury ze svařovaných sítí prům.6mm s oky  150x150mm. 

V základových konstrukcích budou vynechány nutné prostupy, a to především 
pro vedení ležaté kanalizace, připojení vody a plynovodní přípojka. 

Současně s prováděním základových pasů bude provedena ležatá kanalizace po 
místo vyústění z objektu. Vývody nad podkladní beton budou po dobu stavby 
zajištěny. 

Objekty na dvou výškových niveletách jsou zakládány samostatně a jsou 
dilatovány polystyrenem XPS tl 30mm. Samostatně s dilatací jsou zakládány i 
přístřešky na chladící a vzduchotechnický agregát a na vzduchový stroj – pro 
kamenickou pilu a to polystyrenem XPS tl. 20mm. 

U objektu (SO 03), jsou základové patky navrženy z betonu prokládaného 
kamenem tř. C12/15 částečně prováděnými do bednění (horní část) a částečně do 
terénu. Šíře a hloubka patek jsou patrny z PD. 

Izolace proti vod ě a zemní vlhkosti:  
Při stavbě (SO 01, SO 02), budou odizolovány u přízemí veškeré základové 

konstrukce na kótě horního líce podkladního betonu. Na penetračním dvojitém nátěru 
bude provedeno natavení základní vrstvy např.: GLASTEK 40 special tl.4mm, se 
zatřením. Pod obvodovým zdivem bude provedena izolace ve dvou vrstvách. 
Vodorovná izolace bude provedena ve dvou krocích. První bude provedena izolace 
před vyzdívkou obvodového a středního nosného zdiva, druhá bude provedena 
izolace před pokládkou tepelné izolace v podlahách přízemí. 

Vzhledem k nepodsklepení objektu a polojílovité rostlé zemině, je navrženo po 
obvodu základových konstrukcí a zpevněných ploch drenážování z perforovaných 
PVC hadic Ø100mm a jejich zaústění do revizních šachet  kanalizace, vpustí nebo 
do samostatných odboček  kanalizace v hloubce cca 1,25m – 2,4m. 

Svislé nosné konstrukce:  
Veškeré konstrukce vyzdívané (SO 01, SO 02) budou provedeny z velko-

formátových keramických voštinových cihel na pero a drážku např.: Porotherm alt. 
Keratherm tl 365, 300 a 240mm, které budou vyzdívány na maltu obyčejnou 
vápenocementovou 2,5MPa na spáru tl. 12mm. Bude použito plného sortimentu pro 
vazbu zdiva tj. cihel polovičních a ukončovacích, nebude použito dozdívek z plných 
cihel či jiných materiálů. Zvýšená pozornost bude věnována možnosti vzniku 
tepelných mostů a jejich eliminace. 

U objektu (SO 03) budou veškeré nosné konstrukce z ocelových trub dle PD, 
které budou kotveny a osazeny do betonových patek. Svislé konstrukce budou 
zavětrovány pomocí křížů z ocelových profilů v rovině opláštění. 
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Vodorovné (stropní) konstrukce: 
Strop nad 1.NP (nad částí objektu SO 01) u dvoupodlažní části bude v celém 

půdorysu proveden z keramických železobetonových nosníků např.: Porotherm POT 
délek dle PD, které budou osazeny vložkami např.: Porotherm Miako 62,5PHT 
v kombinaci s 50PHT. Keramické nosníky budou ukládány na těžký asfaltový pás 
např.: Bitagit S, a do maltového lože MC10. Části stropu dle projektové dokumentace 
budou řešena dobetonováním s výztuží z betonu tř. C16/20. Stropní vložky a trámce 
budou opatřeny betonovou zálivkou se zmonolitňující funkcí s minimální krycí sílou 
betonu tl. 60 mm s třídou betonu C16/20 a tato vrstva bude opatřena ocelovou 
výztuhou kari sítě 150x150x4. 

Pod příčkami tl. 115mm, bude nosník zdvojen a vložky mezi těmito zdvojenými 
nosníky budou použity Miako 50PHT. 

Strop bude na horním líci dokončen kročejovou izolací a na dolním líci 
vápenocementou dvouvrstvou omítkou. 

Strop nad posledním podlažím (SO 01, SO 02) bude na všech objektech 
zavěšený ze sádrokartonu a bude splňovat požárně bezpečnostní řešení objektu. 
Bude dostatečně tepelně izolován a splňovat příslušné tepelně izolační normy. 

Vodorovnou konstrukcí objektu (SO 03) je společná konstrukce zastropení a 
zastřešení půltovou střechou se sklonem - 3°. Jako konstruk ční materiál je použita 
ocel, uzavřené ocelové profily „jackel“ v dimenzích dle výkresové dokumentace. 

Na nosných sloupech jsou navařeny střešní nosníky kolmo na hlavní konstrukční 
osu objektu. Na těchto střešních nosnících jsou navařeny v pravidelném rozestupu 
střešní ocelové prvky k vynášení a kotvení krytiny.   

 Střešní konstrukce:  
Na celém půdorysu (SO 01, SO 02) bude proveden vazníkový krov ze smrkového 

řeziva sbíjený alternativně styčníkový lisovaný dle možnosti dodavatele stavby se 
sklonem - 15° jako sedlová konstrukce. Strop nad sc hodištěm bude klasický vázaný 
ze smrkových trámů. Sedlová konstrukce střechy bude osazena na pozednice , které 
budou kotveny do věnců a budou kotveny pomocí  kotevních šroubovnic Ø12mm 
s podložkou s maticemi rozmístěnými po cca 2m a  pásovin 800x55x5mm na krajích 
každé štítové stěny. Jednotlivé vazníky budou kotveny k pozednicím po rozmístění 
k připraveným prvkům-úhelníků 110x80x4 z každé strany vazníku a budou kotveny 
sbíjenými hřebíky dl. 80mm. Vazníková konstrukce bude zavětrována dle PD.  

Zatížení z nosných střešních prvků-vazníků bude do stavby přenášeno pomocí 
nosných obvodových zdí. 

U objektu (SO 03) je střešní konstrukce totožná s vodorovnou (stropní) 
konstrukcí.  
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Překlady a pr ůvlaky:  
Překlady u objektu (SO 01, SO 02) malých rozměrů budou provedeny jako 

kombinovaná konstrukce typových keramických překladů Porotherm případně s části 
překladů provedených z monolitického betonu. Podrobný výpis překladů dle PD u 
jednotlivých podlaží. 

Překlady větších rozměrů – vrata a průvlak 2.NP, budou provedeny z ocelových 
válcovaných I-nosníku rozměrů dle PD s podezdívkou uložení  z cihel plných na 
MVC. Podrobný výpis překladů dle PD u jednotlivých podlaží. 

Ztužující v ěnce: 
SO 01, SO 02: 
Věnec v úrovni nad 1.NP bude proveden jako součást stropní konstrukce. Vnitřní 

obezdívka věnce bude provedena z věncovek např.: Porotherm tl.70. Věnce budou 
armovány betonářskou ocelí v provedení s hlavní a vedlejší výztuží a betonovány 
betonem tř. C16/20 a budou provedeny na všech obvodových a středních nosných 
zdech. 

V úrovních ukládání vazníků v posledním podlaží (prvním nebo druhém) bude 
proveden konstrukčně shodný věnec s vložením kotevních prvků pro uložení a 
kotvení střešních sbíjených vazníků. 

Věnce budou provedený v celoobvodovém provedení. 

U objektu (SO 03) se věnce nevyskytují.  

Schodišt ě: 
Vnitřní schodiště bude dvouramenné železobetonové, monolitické, betonované 

do bednění, opatřené obkladem z keramické dlažby s rohovými lištami. 
Bude armováno betonářskou výztuží dle PD a betonováno betonem tř. C16/20. 
Schodiště bude opatřeno zábradlím 
Do prostoru půdy bude v chodbě v patře osazeno spouštěcí, skládací dřevěné 

schodiště typové k revizním účelům, dle požárně bezpečnostního řešení musí 
splňovat dané podmínky. 

Venkovní výškové rozdíly budou řešeny rampami. 

Příčky a dělící konstrukce: 
Příčky v přízemí a patře jsou navrženy z příčkovek porotherm tl.100 mm, 115mm 

a 150mm. Jako použitý zdící materiál bude použito např.: Porotherm tl. 80 P+D, 
115AKU a 140 P+D. 

Překlady v příčkách jsou navrženy z typových překladů nebo překladů 
z ocelových profilů „L -40x40x5“ viz. výpisy překladů jednotlivých podlaží v PD. 
V příčkách budou vynechány otvory pro osazení obložkových zárubní nebo 
v provozní části budou zazděny zárubně ocelové. 
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Komíny: 
Bude proveden plno sortimentní komín Ø120mm např.: Schiedel-ABSOLUT 12. 
Nadstřešní část komínů bude provedena z lícových keramických cihel se 

zaspárováním, která bude ukončena železobetonovou armovanou hlavou 
s odkapovou drážkou.  

Povrch komínu bude opatřen uzavíracím hydrofobním nátěrem na bázi vodního 
skla. 

Krytina: 
SO 01, SO 02: 
Bude použita plechová šablonová krytina z pozinkovaného plechu s vícevrstvou 

povrchovou úpravou dle výběru investora (např.: střešní krytina GERARD – Milano). 
Střešní  plášť bude proveden na vzdušném laťování s kontra latěmi o rozměrech min. 
50x60mm a nosnými latěmi min rozměru 55/45mm. Při provádění bude střešní plášť 
doplněn o nezbytné množství doplňků střechy. Budou dále osazeny ventilační 
hlavice odvětrání a alternativně jeden komínový výlez. 

Střecha bude opatřena hromosvodem. 

SO 03: 
Bude použita plechová krytina z pozinkovaného plechu se stojatou drážkou 

s nátěrem. Střešní plášť bude proveden na latování z ocelových profilů a bude 
kotven pomocí typových kotevních háků se závitem opatřených pryžovou podložkou 
s těsnící funkcí a s plastovým krytem matky a šroubu. 

Střecha bude opatřena hromosvodem. 

Podlahy: 
V celém objektu bude provedeno základní řešení pro alternativní výběr podlah 

investorem v průběhu výstavby. 

V návrhu převažují podlahy keramické dlažby, které jsou navrženy v místnostech 
č.m. 101-201, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 
119, 122 – ve spádu, 123 – ve spádu, 124 – ve spádu a 125 – ve spádu.  

Další podlahovou krytinou je anhydritová vodotěsná protiskluzová směs ve 
spádu, která se nachází v místnosti č.m. 121. 

Betonová mazanina je navržena v místnostech č.m. 128, 129. 
Anhydritová směs se nachází v místnostech č.m. 126 a 127.  
V bytě bude převládat plovoucí podlaha tvořená laminátovými deskami č.m. 202, 

203, 204, 205, 208, 209 doplněné o keramickou dlažbu v hygienickém zařízení bytu 
v místnostech č.m. 206 a 207.  

Vstupní chodník a komunikace k objektům bude provedena z betonové ražené 
zámkové dlažby, včetně podlahy u objektu (SO 03). Ze stejného materiálu bude 
provedena i parkovací a manipulační plocha. Hlavní komunikace na parcele bude 
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provedena z asfaltobetonu mezi obruby.  Okapový chodník bude proveden 
z těženého kameniva frakce 8/16. 

U objektu SO 03 bude proveden okapový chodník z betonové dlažby 
500/500X50mm do pískového lože. 

Podhledy: 
Budou konstruovány dle požárních požadavků viz. F.1.3 – požární bezpečnostní 

řešení. Světlá výška podhledů v 2NP (SO 01) je navržena 2,65m, v místech 1NP (SO 
01) v prostorách dílny 3,36m a místnostech oddělující administrativní služby 
pohřebnictví a kamenické dílny je výška podhledu 3,32m.  Materiál podhledů bude ze 
sádrokartonových desek (WHITE, FIRE, GREEN). V místnostech 116,117, 119 – 
Green (poslední krycí vrstva), ve zbylých místnostech objektu SO 01 – jedná se o 
podhledy kde hlavní krycí desky, ze sádrokartonových desek typu – Fire v kombinaci 
s poslední krycí deskou – White. Zbylý prostor mezi těmito vrstvami bude sloužit 
jakou prostor pro vedení elektro-instalací.  Systém sádrokartonu bude použit např.: 
KNAUF - D 112. Na hlavní krycí vrstvu bude přichycena reflexní parozábrana např.: 
Jutafol Reflex N 150, přilepena oboustrannou páskou k sádrokartónu s kombinaci 
s mechanickým přichycením v místech ocelových profilů s přelepením reflexní 
páskou. 

Teplená izolace:  
V navrženém projektu se jedná o zateplení objektu pouze SO 01 obvodových 

nosných konstrukcí, tepelnou izolací tl. 150mm, λ= 0,030W/mK např.: EPS 100NEO. 
Izolace u podhledů bude použita výšky 220mm, jedná se o izolaci λ= 0,033W/mK 

např.: ISOVER "UNIROL PROFI" 
Tepelná izolace podlah objektu SO 01 bude v místnostech při kontaktu se 

zeminou požita tepelná izolace tl. 120mm λ= 0,037W/mK např.: ISOVER EPS 100S, 
v místnosti dílny č. 121, bude požita teplená izolace tl.80mm λ= 0,035W/mK např.: 
STYRODU 4000CS. 

Dále bude použita tepelná izolace tl.30mm XPS jako dilatace mezi objekty SO 01 
a SO 02. 

Objekty SO 02 a SO 03 zatepleny nejsou.  

Izolace proti radonu:   
Vodorovná i svislá izolace stavby se provede hydroizolačním modifikovaným 

asfaltovým pásem tl. 4mm faktor difuzního odporu µ=30 000, v jedné vrstvě (např.: 
Glastek 40 special). viz. izolace proti vodě a zemní vlhkosti. Průzkumem bylo zjiště 
radonové riziko 2 – přechodové. 

Akustické izolace:   
Mezi akustickou izolací je použito pouze do podlahy 2NP objektu SO 01, kde se 

navzájem liší dva provozy a to administrativní činnost/bytová jednotka. Použita 
izolace je tl. 40mm např.: ROCKWOOL - Steprock ND. Výpočet akustického 
posouzení těchto prostor – viz. samostatná příloha. 
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Klempí řské výrobky:   
Budou provedeny dle ČSN 733610. Jedná se o podokapní žlaby půlkruhového 

tvaru a odpadní trouby kruhového průřezu včetně kolen a zaústění. Tyto výrobky 
budou provedeny z mědi.  

Dalšími klempířskými prvky jsou venkovní parapety okenních otvorů, je navrženo 
AL-tažený plech tl.2mm. Podrobný výpis potřebných rozměrů – viz. výpis 
truhlářských výrobků. 

Pro okapničky střešních okapů, bude použito Al-plech tl. 1mm. 

Truhlá řské a plastové výrobky:  
Okna budou dřevěná EUROOKNA- GOLD 78 THERMO s min. λ=1,1W/mK, 

typová s kováním typu Euro, opatřená trojitým izolačním sklem v objektu SO 01. U 
objektu SO 02 budou požita plastová okna typu PRIMA STANDARD s izolačním 
dvojsklem. Podrobný výpis prvků – viz. výpis truhlářských výrobků. 

Vstupní dveře a provozní dveře budou atypická plastové s izolací min. 
λ=1,1W/mK. 

Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovými zárubněmi -  dle výběru investora. 
Převážná barevná variace se jedná o vnější povrch (zlatově/hnědy), vnitřní 

povrch (bílá). Barva bude ještě před objednáním odsouhlasena investorem. 

Zámečnické výrobky:   
Všechny tyto výrobky budou opatřeny povrchovou úpravou – žárové zinkování 
Bude zhotoveno nerezové zábradlí v místě schodiště, které bude děleno 

vodorovnými šprušlemi s alternativou výplně mléčného skla, výška zábradlí min. 
1000mm.  

V místech výškového rozhraní mezi objekty SO 01 a SO 02 je u místností č.m. 
128 a 129 navrženo zábradlí s vodorovnými šprušlemi z nerezové oceli s výškou min. 
1100mm. 

Úprava povrch ů - vnější:  
Venkovní úpravou objektů (SO 01, SO 02) bude ušlechtilá omítkovina na třívrstvé 

fasádě jako silikátová vodorovně drásaná omítka. Barevná variace bude upřesněna 
dle přání investora v průběhu výstavby i výběr výrobce, předběžné navržená barevná 
kombinace je z oranžovo-hnědé barvy. Alternativa je vzhledu vnějších povrchů 
kombinace s kamenným obkladem, tato varianta bude upřesněna v průběhu 
realizace vnějších povrchů. 

U objektu (SO 03) budou veškeré ocelové konstrukce opatřeny vícevrstvým 
nátěrem. 

Úprava povrch ů - vnit řní:  
Obklady v navržených částech 1NP/2NP (SO 01, SO 02) dle projektu budou 

keramické - upřesnění investora. Vnitřní omítky budou hladké vápenné, štukové. 
Podle PD a V průběhu výstavby bude upřesněn rozsah dřevěných obkladů. Podhled 
v přízemí bude omítaný třívrstvý, ostatní podhledy budou ze sádrokartónu. 
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Malby a nát ěry: 
Budou provedeny jako součást dokončovacích prací. Jde především o nátěr 

venkovních tesařských a truhlářských konstrukcí. Všechny místnosti budou po 
dokončení stavebních prací opatřeny dvojnásobným pačokem a malbou dle výběru 
investora. Sádrokartónové konstrukce budou před malbou penetrovány. 

Fasáda bude po dokončení opatřena tónovaným nátěrem. 

Speciální práce: 
Mezi tyto produkty patří speciálně vyrobeny na zakázku potřebné výrobky pro 

funkci chladícího a mrazícího boxu. Tento systém je samostatnou konstrukcí 
vloženou do přímo vybraných prostor. Jedná se o systém tvořený sendvičovými PUR 
panely opláštěny nerezovým nebo pozinkovaným plechem, který řeší samostatná 
subdodávka. 

Dalšími speciálními prvky jsou stroje pro vybavení dílny, jedná se o pilu dělení 
kamene, leštičku kamene a stroj k pískovaní kamene.  

Zdravo-technické výrobky :  

Tato problematika bude řešena jako samostatná část projektové dokumentace. 
Jedná se o výrobky pro kamenictví (nádrž na dešťovou vodu, jímkové nádrže 
s kanálky, …) Dalšími prvky pro garáž jsou žlaby. 

Vzduchotechnické výrobky:   

Tato problematika bude řešena jako samostatná část projektové dokumentace. 

d2)  SO 04 – Zpevn ěné plochy a komunikace: 

Veškeré plochy navržené ze zámkové ražené dlažby jsou uvažovány jako 
pojízdné, určené primárně ke komunikaci, sekundárně k technologické manipulaci a 
parkování, dočasně ke  krátkodobému uskladnění. Část plochy je uvažována 
k parkování vozidel zaměstnanců. 

Základní vrstvou je dvouvrstvý vibrovaný štěrk vrstvený do obrub nebo do jiných 
stavebních objektů. Pro dělení ploch a nájezdové hrany do objektů je použito 
betonové přídlažby do betonového lože. 

Okapové chodníky budou navazovat na zpevněné plochy a budou provedeny na 
stejné skladbě spodních vrstev a budou pouze materiálově odděleny případně 
odděleny řešením v jiných barevných úpravách. 

Vjezdová komunikace, která plynule přechází ve vnitroobjektovou komunikaci, je 
hlavní a základní části komunikačního a dopravního systému provozovny. 

Jedná se o přímou komunikaci podél východní hrany parcely o celkové délce cca 
55,97 bm, která začíná 3,8m před vjezdovou branou na katastrální hranici s místní 
komunikací. Vzhledem k jejímu zatížení je navržena z vícevrstvého asfaltobetonu na 
zhutněném vícevrstvém štěrkopískovém podsypu. Komunikace bude provedena na 
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terénním výkopu vibrovaném, , bude provedena pokládka podsypového materiálu se 
zhutněním na hodnotu 0,25MPa po 200mm, bude proveden lemovací obrubník a 
pokládka  asfaltobetonu  a pokládka dlažby zámkové na zhutněný podklad 0,25MPa. 

 
Komunikace je opatřena obrubníkem a přídlažbou. 

Při stavbě bude řešeno odvedení povrchových vod ze západní části parcely. 
Charakter svažitého pozemku vyžaduje pro založení objektu vytvoření terénní 
nivelety a následný vznik násypů a zářezů. Paty zářezů jsou zabezpečeny osazením 
příkopových tvárnic k odvedení povrchových vod z pozemku vlastního a také 
z pozemků stavebně nedotčených v sousedství. Příkopové tvárnice, jejich trasy  
vyúsťují do míst osazených uličními vpusťmi napojenými na kanalizaci jednotnou. 

Příkopové tvárnice jsou ozazeny do betonového lože na štěrkopískovém 
podsypu. 

Ostatní vysvahování zpevněných ploch a komunikací ústí dle projektové 
dokumentace do navržených uličních vpustí s vyústěním do zabudovaného 
odlučovače ropných látek – např.: LAPOL- GSOL-2/10, umístěným v jihovýchodní 
části parcely a dále napojením na kanalizaci jednotnou. Napojeny jsou pomocí 
kanalizačního PVC potrubí 125 a 150 mm. 

Odlučovač ropných látek:  

Odlučovač ropných látek je navržen k osazení na samostatnou část kanalizace 
odvádějící povrchové vody ze zpevněných ploch a komunikace. 

Je navrženo použití a osazení typového odlučovače ropných látek – LAPOL- 
GSOL-2/10, který je konstrukčně proveden z PP a osazen na betonové základové 
desce a obetonován pro možnost nadbetonování a osazení revizního a odběrného 
poklopu s rámem. Konstrukčně se jedná o vícekomorové zařízení opatřené kalovým 
prostorem a filtrem s možností odběru ropných látek podle provozního řádu lapolu. 

d3)  SO 5 – Venkovní la ťový plot na podezdívce a také oplocení drát ěným  
                        pletivem 

   Viz. bod a) 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 

Opěrné zdi: 

V místech, kde není možné konstrukčně řešit vysvahování s osazením 
příkopových tvárnic jsou navržené opěrné zdi. 

U parkoviště v přední části parcely a v místě změny výškových úrovní mezi 
objekty SO 01 a SO 02 je navrženo řešení pomocí vyzdívaných betonových Face 
bloků s vyspárováním a armováním betonářskou ocelí. Zadní líc je opatřen nopovou 
folií a je odrenážován. 
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d4)  SO 06 – Inženýrské p řípojky 

Řešeno v samostatných profesních přílohách projektové dokumentace. 

d5)  SO 07 – Sadbové úpravy 
 

V přední části parcely a kolem severní a východní hranice parcely bude bohatě 
provedená výsadba okrasné zeleně.  

Sousední parcely budou odcloněny pohledově výsadbou přírodních živých plotů 
v nepravidelné výsadbě.  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výpln í otvor ů 

Pro základ zpracování a výpočtů byla vzata Vyhláška č. 148/2007 Sb. o 
energetické náročnosti budov, včetně novelizací a příslušných příloh. 

Vytápěná bude pouze část SO 01. V prostorách SO 02 budou použity pouze 
elektrické nástěnné přímotopy.  

Kamenická dílna bude vzhledem k charakteru mokrého provozu využívána pouze 
za příznivých klimatických podmínek.  

Z výše uvedených důvodů bylo vypracování protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy – viz. F.1.4.a – Zařízení pro vytápění staveb (příloha č.1), kde 
obálkovou metodou bylo zjištěna ztráta budovy na – 29kW. Stavba je zatříděná jako 
C-vyhovující. 

Výpočet jednotlivých hlavních potřebných konstrukcí je počítáno v softwaru Teplo 
2011. Výpočtové protokoly jsou součástí samostatné přílohy projektu. Všechny 
podmínky pro prostup tepla jsou splněny 

Výplň otvorů (okna): Uw = 1,1 W/m2K 
Výplň otvorů (vstupní dveře): Uw = 1,1 W/m2K  
Výplň otvorů (vrata): Uw = 1,2 W/m2K  

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs ko-
geologického a hydrogeologického pr ůzkumu: 

Inženýrsko geologické poměry: 

SO 01, SO 02: 
Stavba je založena na plošných základech, na základových pasech.  
Založení stavby nevyžaduje provedení hydrogeologického a geologického 

průzkumu. 
Dle ČSN 731001 se jedná o založení „ nenáročné konstrukce“ na „jednoduchých 

základových poměrech“, tzn. o kombinaci v rámci 1. geotechnické kategorie 



20 
 

(nejjednodušší zakládací poměry). Zakládání bude probíhat z tabulkových hodnot 
únosnosti základové půdy a bude hodnocena z výpočtu provozního zatížení 
v základní kombinaci.  

SO 03: 
Stavba je založena na základových patkách.  
Založení stavby nevyžaduje provedení hydrogeologického a geologického 

průzkumu. 
Dle ČSN 731001 se jedná o založení „ nenáročné konstrukce“ na „jednoduchých 

základových poměrech“, tzn. o kombinaci v rámci 1. geotechnické kategorie 
(nejjednodušší zakládací poměry). Zakládání bude probíhat z tabulkových hodnot 
únosnosti základové půdy a bude hodnocena z výpočtu provozního zatížení 
v základní kombinaci.  

Hydrogeologické poměry: 

Zjištěna hladina podzemní vody byla zjištěna sondami v místech jednotlivých 
objektů a s hladiny sousedních studní, kde hladina vykazovala poměrně ustálenou 
hodnotu. Možný výskyt hladiny podzemní vody v období dlouhodobých srážek je tato 
skutečnost eliminována navrženou hydroizolací.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost ředí a řešení p řípadných 
negativních ú činků: 

Stavba po jejím dokončení bude mít neutrální vliv na životní prostředí, resp 
dopad na životní prostředí bude odpovídat zatížení obvykle vyvolanému provozními 
objekty podnikaní. 

Základním zatížením bude spotřeba energií, tvorba plynných zplodin při vytápění 
a tvorba ostatních druhů odpadů. Negativní dopady jsou eliminovány a 
minimalizovány vlastní konstrukcí a charakterem stavby objektu. 

Při stavbě dojde vzhledem k charakteru stavební činnosti k určitému zhoršení 
životního prostředí. Po dokončení stavby provozem objektu RD ke zhoršení životního 
prostředí nedojde. Odpad vznikající při stavbě bude minimalizován a bude likvidován 
v souladu s plánem odpadového hospodářství a příslušné vyhlášce města o likvidaci 
odpadu. 

Zásadně musí být dodrženy podmínky  zák.č.185/2001 Sb. o odpadech. 

Užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí nad obvyklou mez. 

h) Dopravní řešení: 

Základní „dopravní“  stavbou je příjezdová komunikace. Vzhledem k výjezdu na 
místní komunikaci, není povolení vjezdu vázáno na samostatné povolovací řízení. 
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Na parcele bude vytvořen prostor pro parkování několika vozů zaměstnanců a 
bude vytvořen prostor, pro parkování dalších vozů dodavatelů na zpevněných a 
ekologicky zajištěných plochách. 

i) Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu: 

Projektová dokumentace splňuje ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb.v 
platném znění. 

j) Uvádí výsledky dopl ňujících pr ůzkumů a výpo čtů: 

Doplňující průzkumy nebyly provedeny. 

k) Zdůvodňuje p řípadné zm ěny technického, konstruk čního a 
dispozi čního řešení, vyplívajících ze schvalovaného řízení 
předchozího stupn ě: 

 Žádné změny z předchozího stupně nebyly požadovány. 

l) Stanovuje požadavky a zásady technického řešení stavebních 
detail ů a materiálových variant dodavatelské dokumentace: 

viz bod d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě 
na užití objektu a jeho požadovanou životnost: 

m) Obsahuje podrobné požadavky technického a materi álového řešení 
bezbariérových úprav: 

Objekt není řešen jako bezbariérový a není s tímto ani uvažováno. 

n) Řešení způsob likvidace p řebyte čných zemin nebo odpad ů: 

Sejmutá ornice a vytěžená zemina bude odvezena na pozemek investora do 
jiho/západní části parcely a bude použita na případné terénní úpravy pozemku. 
Zeminy budou hutněny. Po dokončení stavebních prací budou provedeny sadové 
a terénní úpravy. 

Přebytečné odpady budou odvezeny na skládku. 
 

 

V Brně 10.12.2012     Vypracoval: Bc. Martin Čech 



Závěr: 

 Daná diplomová práce je zhotovena dle vyhlášky č.499/2006 Sb. která je 
svým uspořádáním v souladu s touto vyhláškou.  

Závěrem lze říci, že projektová dokumentace se od studie poměrně liší, ale ne 
velkými zásahy. Původní jednopodlažní objekt byl v projektové dokumentaci rozšířen 
o rozměry jak na šířku tak podélně a byl také doplněn o zázemí pro kamenickou 
podnikovou činnost. Také původní navržení dvou-průduchového komínového tělesa 
pro pevná a plynná paliva, bylo po projednání zaměněno pouze za jedno-průduchový 
pouze pro plynná paliva. Tvar a celkový nádech původní smyšlené studie zůstal 
zachován i v projektové dokumentaci.  
 



Seznam použitých zdrojů: 

Právní předpisy: 
 
[1]   Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební  

zákon) 
[2]   Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
[3]   Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
[4]   Vyhláška c. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
[5]   Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
[6]   Vyhláška 309/2006 Sb - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
[7]   Vyhláška 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[8]   Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 
 
Použitá literatura: 
 
[9]   Ing. Jarmila KLIMEŠOVÁ: Nauka o pozemních stavbách - Modul M01. Studijní  

opora. Brno 2005. 
[10]   Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D., Ing. Táňa Juráková, Ing. Markéta Sedláková:  

Požární bezpečnost staveb - Modul M01. Studijní opora. Brno 2006 
[11]   Ernst NEUFERT: Navrhování staveb. Consultinvest, Praha 2000. 
 
Použité CSN a EN normy: 
 
[12]   ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. ČNI Praha, 

2009. 
[13]   ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. 

ČNI Praha, 2010. 
[14]   ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. ČNI Praha, 

2010. 
[15]   ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. ČNI 

Praha 
[16]   ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
[17]   ČSN 73 0532 Akustika- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování  

akustických vlastností stavebních výrobků- Požadavky 
[18]   ČSN 73 0540-1,2,3,4 – Tepelná ochrana budov.  ČNI Praha. 2007 
[19]   ČSN EN 15017 76 2001 - Pohřební služby – požadavky  

Webové stránky výrobců a dodavatelů: 

[20]   www.baumit.cz   
[21]   www.dektrade.cz 
[22]   www.wienerberger.cz 
[23]   www.isover.cz 
[24]   www.rockwool.cz 
[25]   www.rako.cz 
[26]   www.soudal.cz 
[27]   www.tzb-info.cz 



[28]   www.schody-jap.cz 
[29]   www.weber-terranova.cz 
[30]   www.best.info 
[31]   www.bauernfeind.cz 
[32]   www.brservis.cz 
[33]   www.viessmann.cz 
[34]   www.sekoprojekt.cz 
[35]   www.unitechmoravia.cz 
[36]   www.cemix.cz 
[37]   www.portal.geostore.cz 
[38]   www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
[39]   www.ri-okna.cz 
[40]   www.schiedel.cz 
[41]   www.gerard.cz 
[42]  www.juta.cz 
 
Použité výpočetní programy: 
 
[43]  Svoboda,Z., Teplo 2011 pro Windows, výpoctový program pro PC  
[44]  Svoboda,Z., AREA 2011 pro Windows, výpoctový program pro PC  
[45]  Svoboda,Z., Energie 2011 pro Windows, výpoctový program pro PC  
[46]  Požární bezpečnost FIRE Nx 10 pro Windows, výpoctový program pro PC 
[47]  NEMETCHEK - Scia, výpoctový program pro PC 
 
Seznam použitých zkratek: 
 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
NÚC    nechráněná úniková cesta  
KCE     konstrukce  
MVC     malta vápenno cementová  
NP      nadzemní podlaží  
PBS      požární bezpečnost staveb  
PO      požární ochrana  
PT      původní terén  
SPB     stupeň požární bezpečnosti  
ÚT      upravený terén  
V.B.     výškový bod  
ŽB      železobeton  
p. č.     parcelní číslo  
k.ú.      katastrální území  
PD   projektová dokumentace 
EPS  expandovaný polystyrén 
XPS  extrudovaný polystyrén 
 



SEZNAM PŘÍLOH:  

SLOŽKA – A 

A) TITULNÍ LIST,  
B) ZADÁNÍ VŠKP  
C) ABSTRAKT V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, KLÍČOVÁ SLOVA V         
     ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE 
D) BIBLIOGRAFICKÁ CITACE VŠKP  
E) PROHLÁŠENÍ AUTORA O PŮVODNOSTI PRÁCE S PODPISEM AUTORA  
F) PODĚKOVÁNÍ  
G) OBSAH 
H) ÚVOD 
I)  VLASTNÍ TEXT PRÁCE 
J)  ZÁVĚR 
K) SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ  
L) SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
M) SEZNAM PŘÍLOH 
N) PŘÍLOHY 

 
SLOŽBA – B 

A  – PRŮVODNÍ ZPRÁVA      A4 
C.1  – KATASTRÁLNÍ SITUACE    1:2880 (A4) 
S.1  – SITUACE – KOORDINAČNÍ    1:250 (A3) 

 S.2 – SITUACE – PŮDORYS KOMUNIKACE  1:250 (A3) 
 S.3  – OSAZENÍ DO TERÉNU – ŘEZ A-A´   1:100 (A3) 
  S.4  – OSAZENÍ DO TERÉNU – ŘEZ B-B´   1:100 (A3) 
 S.5  – OSAZENÍ DO TERÉNU – ŘEZ C-C´   1:100 (A3) 
 S.6  – OSAZENÍ DO TERÉNU – ŘEZ D-D´   1:100 (A3) 
 S.7  – OSAZENÍ DO TERÉNU – ŘEZ E-E´   1:100 (4xA4) 
 S.8  – PŮDORYS 1NP      1:100 (A3) 
 S.9 – PŮDORYS 2NP      1:100 (A4) 
 S.10 – ŘEZ A-A´       1:100 (A4) 

S.11 – ŘEZ B-B´       1:100 (A4) 
S.12 – POHLED OD SEVERU     1:100 (A4) 
S.13 – POHLED OD JIHU     1:100 (A4) 
S.14 – POHLED OD VÝCHODU    1:100 (3xA4) 
S.15 – POHLED OD ZÁPADU     1:100 (3XA4) 
S.16 – SITUACE – DOPRAVNÍ SCHÉMA   1:250 (A3) 
S.17 – POHŘEBNICTVÍ VYBAVENÍ    1:100 (A3) 
S.18 – TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - POHŘEBNICTVÍ 1:100 (A3) 
S.19 – KAMENICTVÍ - VYBAVENÍ    1:100 (A3) 
S.20 – TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA - KAMENICTVÍ 1:100 (A3) 
S.21 – PŘÍSTŘEŠEK - PŮDORYS 2NP   1:100 (A4) 
S.22 – PŘÍSTŘEŠEK – ŘEZ A-A´    1:100 (A4) 
S.23 – PŘÍSTŘEŠEK – POHLEDY    1:100 (A3) 
 

 

 



 

SLOŽKA – C 

 A  – PRŮVODNÍ ZPRÁVA      

 B  –  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 C  –  SITUACE STAVBY  

 C.1 -  SITUACE KATASTRÁLNÍ      1:2880 (A4) 
 C.2 -  SITUACE KOORDINAČNÍ     1:250 (A2) 
 C.3 -  SITUACE VÝŠKOPISNÁ     1:250 (A2) 
 C.4 -  SITUACE ARCHITEKTONICKÁ    1:250 (A2) 

 D   –  DOKLADOVÁ ČÁST 

  D.1 –  POSOUZENÍ KROČEJOVÉ A VZDUCHOVÉ  
     NEPRŮZVUČNOSTI  

D.2 –  MĚŘENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM  
D.3 –  POSOUZENÍ ČINITELE DENNÍ OSVĚTLENOSTI PROSLUNĚNÍ  
 D.3.1    - VÝPOČET DENNÍHO OSVĚTLENÍ - STUDIE     
 D.3.2    - VÝPOČET DENNÍHO PROSLUNĚNÍ - STUDIE    
  D.3.2.1 - VÝPOČET DENNÍHO PROSLUNĚNÍ – STUDIE     (A4)   
  D.3.2.2 - PROSLUNĚNÍ OBÝVACÍHO POKOJE – STUDIE   (A3)   
  D.3.2.3 - PROSLUNĚNÍ POKOJE 2 – STUDIE      (A3) 
D.4 –  VÝPOČET ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU OBJEKTU  
D.5 –  VÝPOČET ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY  
 D.5.1 - VYPOČET ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY  
 D.5.2 - PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
D.6 –  ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

STAVEBNÍCH  KCÍ 
  D.7 –  DVOUROZMĚRNÉ STACIONÁRNÍ POLE TEPLOT 
 
 E –  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 F  –  DOKUMENTACE OBJEKTŮ 

  F.1.1. - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

   F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA  (22xA4)  

      VÝKRESY: SO 01, SO 02  

   F.1.1.2.1 - SO01, SO 02 - VÝKRES ZÁKLADŮ  1:50 (A0)  
   F.1.1.2.2 - SO01, SO 02 - PŮDORYS 1NP  1:50 (A0)  
   F.1.1.2.3 - SO01 - PŮDORYS 2NP  1:50 (A2)    
   F.1.1.2.4 - SO01 - ŘEZ A-A´  1:50 (A2)    
   F.1.1.2.5 - SO01 - ŘEZ B-B´  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.6 - SO01 - ŘEZ C-C´  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.7 - SO01 - ŘEZ D-D´  1:50 (A2)  



   F.1.1.2.8 - SO01 - VÝKRES STROPU  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.9 - SO01, SO02 - VÝKRES KROVU  1:50 (A0)  
   F.1.1.2.10 - SO01, SO02 - VÝKRES STŘECHY  1:50 (A0)  
   F.1.1.2.11 - SO01, SO02 - POHLED OD SEVERU  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.12 - SO01, SO02 - POHLED OD JIHU  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.13 - SO01, SO02, SO 03 - POHLED OD VÝCHODU 1:50 (A2P)  
   F.1.1.2.14 - SO01, SO02, SO 03 - POHLED OD ZÁPADU  1:50 (A2P)  

      VÝKRESY: SO 03  

   F.1.1.2.15 - SO 03 - VÝKRES ZÁKLADŮ  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.16 - SO 03 - PŮDORYS 1NP  1:50 (A3)  
   F.1.1.2.17 - SO 03 - ŘEZ A-A´  1:50 (A3)  
   F.1.1.2.18 - SO 03 - STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  1:50 (A3)  
   F.1.1.2.19 - SO 03 - POHLED OD SEVERU_JIHU  1:50 (A3)  
   F.1.1.2.20 - SO 03 - POHLED OD VÝCHODU_ZÁPADU  1:50 (A3)  

      DETAILY:  

   F.1.1.2.21 - DETAIL 1 - NAPOJENÍ VCHODOVÉHO   
               ZASTŘEŠENÍ K OBVODOVÉ STĚNĚ  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.22 - DETAIL 2 - ZÁKLADU A ŘEZU OBVODOVÉ ZDI 1:50 (A2)  
   F.1.1.2.23 - DETAIL 3 - STŘEŠNÍ OKAP  1:50 (A2)  
   F.1.1.2.24 - DETAIL 4 - ŘEZ KOMÍNOVÉHO TĚLESA  1:50 (A1)  
   F.1.1.2.25 - DETAIL 5 - ŘEZ OKNA  1:50 (A2)  

      VÝPISY:  

   F.1.1.2.26 - SO 01 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ    (15xA4)  
   F.1.1.2.27 - SO 02 - VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ  (6xA4)  

  F.1.1.2.28 - SO 01, SO 02 - VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ(2xA4)  
   F.1.1.2.29 - SO 01, SO 02 - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ(2xA4)  
   F.1.1.2.30 - SO 01, SO 02 - VÝPIS SPECIÁLNÍCH VÝROBKŮ  (2xA4)  

      SKLADBY KONSTRUKCÍ:  

   F.1.1.2.31 - SO 01, SO 02, SO 03 - SKLADBY KONSTKUKCÍ  (12xA4) 

  F.1.2. - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

   F.1.2.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA   VYPUŠTĚNO  
  
   F.1.2.2 – VÝKRESOVÁ ČÁST   VYPUŠTĚNO  
  
     STATICKÉ POSOUZENÍ:  

   F.1.2.3.1 - NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  (5xA4)  
   F.1.2.3.2 - SO 01 - POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH  STŘEŠNÍCH  
      VAZNÍKŮ  (11xA4)  
   F.1.2.3.2 - SO 02 - POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH STŘEŠNÍCH  
      VAZNÍKŮ  (12xA4)  
     F.1.2.3.4 - POSOUZENÍ NAVRŽENÉ DRÁHY PRO KOČKU (14xA4) 
  

   



F.1.3. - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

   F.1.3.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO  
         ŘEŠENÍ  (21xA4)  
   F.1.3.2 -  POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  - PŮDORYS  
        1NP_2NP  (A2)  
   F.1.3.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  - ODSTUPOVÉ   
        VZDÁLENOSTI (A2)  
     PŘÍLOHY:  
   PŘÍLOHA 1a) – SOFTWAROVÝ PROGRAMOVÝ VÝPOČET SO 01   
         (27xA4)  
   PŘÍLOHA 1b) – SOFTWAROVÝ PROGRAMOVÝ VÝPOČET SO 02   
         (19xA4)  
  
   PŘÍLOHA 2 – SÁDROKARTONOVÝ STROP KNAUF D112- 
      PROTIPOŽÁRNÍ V KOMBINACI S DEKORATIVNÍM   
      (3xA4) 

  F.1.4.a) -  ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB 

   F.1.4.a).1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA  (5xA4)  

     VÝKRESY:  

     F.1.4.a).2 – VYTÁPĚNÍ-ROZVODY/SCHÉMA OT (A2)  

     PŘÍLOHY:  

     PŘÍLOHA 1 – PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY   
             BUDOVY (4xA4)  
        PŘÍLOHA 2a) –   PODROBNÝ VÝPOČET ZTRÁT JEDNOTLIVÝCH   
                MÍSTNOSTÍ (27xA4)  
     PŘÍLOHA 2b) –   SOUČET VŠECH ZTRÁT JEDNOSTLIVÝCH  
            MÍSTNOSTÍ  
      PŘÍLOHA 3a) –   NÁVRH TEPLOTNÍHO SPÁDU (A4)  
    PŘÍLOHA 3b) –   TABULKA VÝKONU OTOPNÝCH TĚLES + STUPEŇ   
                PŘEDNASTAVENÍ  (2xA4) 

  F.1.4.b) - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 

   F.1.4.b).1 - SCHÉMATICKÉ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE   
            (A2)  
   F.1.4.b).2 - SCHÉMATICKÉ ROZVODY TUV  (A2) 
 

 G  –  VIZUALIZACE 

   1 - NÁHLED OD JIHOVÝCHODU              (2xA4)  
   2 - POHLED OD JIHOVÝCHODU             (2xA4)  
   3 - POHLED OD SEVEROVÝCHODU             (2xA4) 


