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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provád�ní 

stavby. Stavba je navr�ená jako autosalon se servisem. Stavební parcela se nachází v 

katastrálním území Ostrava - Vítkovice. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s 

platnými zákony, vyhlá�kami a normami. 

Stavba je funk�n� rozd�lena na dva objekty a to výstavní sál s administrativním a 

sociálním zázemím a servisní �ást s my�kou a sociálním zázemím. Tyto dva objekty jsou 

provozn� a stavebn� propojeny. Nejdel�í p�dorysný rozm�r objektu je 68,56 x 38,36 m. 

Stavba je navr�ena jako �elezobetonový skelet v administrativní �ásti a �elezobetonový 

st�nový systém v servisní �ásti. Zast�e�ení v obou p�ípadech je realizováno pomocí ocelových 

vazník�. �elezobetonový skelet je vyzd�n pórobetonovými tvárnicemi a v st�e�ní �ásti 

oplá�t�ný sendvi�ovými panely. Objekt je zalo�en na �elezobetonových základových patkách 

v kombinaci se základovými pásy. Servisní �ást je navr�ená jako jednopodla�ní, kde�to 

administrativní �ást je dvoupodla�ní. 

Abstract 

This diploma thesis is being solved for documentation of building in the stage of 

execution. The building is designed as a showroom with car repair shop. The building site is 

located in the land registry of Ostrava � Vítkovice. Project documentation is designed 

accordingly to the valid Czech Republic�s laws, bills and building standards. 

The building is divided into two objects the first one is showroom with administration 

and the second one is the car repair shop with washing room and restrooms. These two objects 

are structurally and operationally connected. The largest plan dimensions are 68,56 x 38,36 m. 

The building is designed as a reinforced concrete frame in the administrative part and a 

reinforced concrete wall system in the car repair part. The roof is in both cases realized by 

using steel trusses. The reinforced concrete frame is lined with aerated concrete masonry. In 

the roof part it is cladded with sandwich steel panels. The building is founded on reinforced 

concrete foundation pads with combination of strip foundations. The car repair shop is 

designed as one floor building, whereas the administrative part is designed as two floor. 

  



Klí�ová slova 

Autosalon, výstavní sál, kancelá�, servis, sendvi�ový panel, ocelový vazník, 

�elezobetonový skelet, pórobeton, dilata�ní spára, základové patky, plochá st�echa, prosklený 

lehký obvodový plá��, kontaktní zateplovací systém 

Key words 

Showroom, exhibition hall, car repair shop, sandwich panel, steel truss, reinforced 

concrete frame, aerated concrete, expansion joint, foundation pad, flat roof, glazed curtain 

wall, contact thermal insulation system 

  



Bibliografická citace V�KP 

Bc. Roman Wilkonský Autosalon se servisem. Brno, 2015. 49 s., 566 s. p�íl. 

Diplomová práce. Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

  





Pod�kování 

Rád bych pod�koval svému vedoucímu diplomové práce ING. et ING. PETRU 

KACÁLKOVI, PH.D. za vst�ícný p�ístup a cenné rady p�i konzultacích. Panu ING. 

MICHALU �TRBOVI, PH.D. a paní ING. OLZE RUBINOVÉ, PH.D. za vedení p�i 

specializacích k této diplomové práci. 

Také chci pod�kovat svým rodi��m a své p�ítelkyni za velikou podporu p�i 

zpracovávání této diplomové práce. 

Dále bych rád pod�koval svým spolu�ák�m za vzájemnou týmovou podporu a to 

zejména BC. TOMÁ�OVI LANDECKÉMU, BC. JAKUBOVI MACE�KOVI, BC. SABIN�

BÖHMOVÉ a BC. ZUZAN� JURUTKOVÉ. 

  



Obsah 

1. Úvod 

2. Vlastní text práce 

2.1. A. pr�vodní zpráva 

2.2. B. Souhrnná technická zpráva 

2.3. D.1.1 Technická zpráva 

3. Záv�r 

4. Seznam pou�itých zdroj�

5. Seznam pou�itých zkratek a symbol�

6. Seznam p�íloh 

  



Úvod 

Smyslem práce bylo navr�ení provád�cí dokumentace pro autosalon se servisem na 

základ� provedených architektonických studií a normových po�adavk� na tento typ staveb. 

Práce je zam��ena na d�kladné provedení výkres� a zejména koordinaci jednotlivých 

profesí, tak aby vytvá�ely jeden funk�ní celek v navr�eném objektu. 

Cílem práce je vy�e�ení stavebn�-technického �e�ení objektu, v�etn� dvou specializací. 

První specializace �e�í návrh a statický výpo�et ocelového st�e�ního vazníku a druhá 

specializace �e�í návrh vzduchotechnického vytáp�ní a chlazení. 

P�ílohy práce jsou �len�ny na dv� hlavní �ásti a to jsou studie a provád�cí projekt. 

  



Vlastní text práce 

A Pr�vodní zpráva 

A. 1 Identifika�ní údaje 

A. 1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby, 

Autosalon se servisem 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�), 

Stavba se bude nacházet na parcelách �íslo: 1136/19, 1136/1 a 1136/70; katastrální 

území Vítkovice obce Ostrava-m�sto 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická 

osoba). 

�KODA AUTO a.s., 00177041, T�. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 

komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 

oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 

Vypracoval Bc. Roman Wilkonský, Vysoké u�ení technické v Brn�, kontroloval Ing. et 

Ing. Petr Kacálek, Ph.D., Vysoké u�ení technické v Brn�, Ústav pozemního stavitelství 

A. 2 Seznam vstupních podklad�

Projektová dokumentace byla vypracována na základ� zadání diplomové práce, které 

je k projektové dokumentaci p�ilo�eno. Projektová dokumentace byla zhotovena na základ�

studie, která je k diplomové práci rovn�� p�ilo�ena. Jako dal�í podklady pro vypracování 

projektové dokumentace byly platné legislativní p�edpisy a normy.  

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah �e�eného území, 



Stavba se nachází na parcelách �íslo 1136/19, 1139/1 a 1136/70 v katastrálním území 

Vítkovice, obec Ostrava-m�sto. Vým�ra stavebních pozemk� je 21 840 m2. Stavba bude 

realizována na sousední parcele u nov� postaveného obchodního centra. Ke stavebním 

pozemk�m ji� byla z�ízená nová komunikace, spojující tyto pozemky se silnicí I. t�ídy. 

Snímek a výpisy z katastru nemovitostí jsou dolo�eny v dokladové �ásti projektované 

dokumentace. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 

rezervace, památková zóna, zvlá�t� chrán�né území, záplavové území apod.), 

Objekt se nenachází ve zvlá�t� chrán�ném území ani v záplavovém území a nejedná se 

o památkovou rezervaci ani památkovou zónu. 

c) údaje o odtokových pom�rech, 

Pozemky se nachází v povodí �eky Odry. Srá�kové vody dopadající na nezpevn�né 

plochy budou vsakovány. Srá�kové vody dopadající na st�e�ní plá�� a zpevn�né plochy budou 

svedeny do de��ové kanalizace. Parcela se nachází na propustné zemin� G4-GM (hlinitý 

�t�rk, klasifikace dle �SN 73 1001), propustnost této zeminy ji� sama o sob� zaji��uje 

vsakování srá�kových vod na pozemku. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní 

souhlas, 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem m�sta Ostravy ze dne 21. 5. 2014. 

Dané území je vedena jako plocha pro ob�anské vybavení. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s 

regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v 

p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v u�ívání stavby údaje o 

jejím souladu s územn� plánovací dokumentací, 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím a regula�ním plánem m�sta 

Ostravy. 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území, 

Jsou dodr�eny ve�keré po�adavky na vyu�ití území. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 



Po�adavky dot�ených orgán� byly rovn�� spln�ny. P�ipomínky, které vyplynuly z 

vydaného závazného stanoviska a vyjád�ení dot�ených orgán� a stanovisek vlastník� ve�ejné 

a dopravní infrastruktury p�i projednávání zám�ru výstavby jsou zapracovány do projektové 

dokumentace pro stavební povolení. 

h) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 

Na stavbu se nevztahují �ádné výjimky ani úlevová �e�ení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 

Pro provedení stavby není nutné realizovat �ádné související podmi�ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

�íslo 
parcely 

Plocha 
[m2] 

Typ Obec 
Katastrální 
území 

Vlastník 

1136/19 12 020 ostatní plocha 
Ostrava-
m�sto 

Vítkovice 
TBB, 
s.r.o. 

1136/1 5 569 
manipula�ní 
plocha 

Ostrava-
m�sto 

Vítkovice 
TBB, 
s.r.o. 

1136/70 2684 ostatní plocha 
Ostrava-
m�sto 

Vítkovice 
TBB, 
s.r.o. 

A. 4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 

Jedná se o novostavbu autosalonu se servisem. 

b) ú�el u�ívání stavby, 

Stavba bude u�ívána svým charakterem jako výstavní sál pro prodej automobil� a 

servis pro servisování ji� prodaných automobil�.  Sou�ástí výstavního sálu je také 

administrativní zázemí pro zam�stnance. Servisní �ást je navr�ena pro servisování vozidel 

skupiny 1. V navazujícím okolí stavbu na pozemcích investora budou vybudovány zpevn�né 

plochy (parkovi�t�, odstavné plochy a plochy pro manipulaci vozidel).

c) trvalá nebo do�asná stavba, 

Z tohoto hlediska se jedná o stavbu trvalou 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 

apod.), 

Nejedná se o kulturní památku, nevztahuje se. 



e) údaje o dodr�ení technických po�adavk� na stavby a obecných 

technických po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb, 

Návrhem stavby jsou dodr�eny technické po�adavky na stavby tohoto typu. Jednalo se 

o dodr�ení technických po�adavk� dle vyhlá�ky 268/2009 Sb. O technických po�adavcích na 

stavby. Stavba je �e�ena jako bezbariérová dle vyhlá�ky 398/2009 Sb. O obecných 

technických po�adavcích na bezbariérové u�ívání staveb. Po�ární bezpe�nost stavby je �e�ena 

v souladu s vyhlá�kou 23/2008 Sb. O technických podmínkách po�ární ochrany staveb. 

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplývajících z 

jiných právních p�edpis�, 

Návrhem byly spln�ny po�adavky v�ech dot�ených orgán�. Dále byly brány v potaz a 

také spln�ny po�adavky platných legislativních p�edpis� a norem týkajících se autosalonu, 

administrativy a servisní �ásti. Nebo dal�ích �ástí budovy, pro které platí jiné v�cn� p�íslu�né 

normy a zákony. 

g) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 

Pro tuto stavbu se nevztahují �ádné výjimky ani úlevová území. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, u�itná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et u�ivatel� / pracovník�

apod.), 

• Zastav�ná plocha: 2 402 m2

• Obestav�ný prostor: 21 142 m3

• Po�et vystavovaných automobil�: 30 ks 

• Po�et servisovaných automobil�: 6 ks 

• Po�et zam�stnanc�: 16 osob 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 

s de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, t�ída 

energetické náro�nosti budov apod.), 

Spot�eba vody: 11 osob po 18 m3 5 osob po 30 m3 a mytí aut 0,2 m3/den/auto = 441 m3

za rok  

Odpady: p�i provozu této stavby budou vznikat následující odpady (podle katalogu 

odpadu ve vyhlá�ce 381/2001): 

• 13 � Odpady olej� a odpady kapalných paliv  



• 15 � Odpadní obaly, absorp�ní �inidla, �istící tkaniny, filtra�ní materiály, 

ochranné od�vy 

• 16 � Odpady jinak neur�ené (nap�. 160103 � pneumatiky, 160107 � olejové 

filtry, 160112 � brzdové desti�ky apod.) 

• 20 � Komunální odpady 

Výsledná pot�eba tepla na vytáp�ní �iní 244,810 MWh za rok. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 

etapy), 

P�edpokládaná doba výstavby �iní 12 m�síc�. 

k) orienta�ní náklady stavby. 

Orienta�ní cena stavby je 136 217 900,- K�. 

A. 5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 

za�ízení 

Stavba je �len�na do dvou hlavních stavebních objekt� a dal�ích men�ích provozních 

objekt�, které jim tvo�í pot�ebné p�íslu�enství. V�echny tyto objekty tvo�í spole�n� jeden 

provozní celek. 

Stavební objekty: 

• SO01 � Autosalon 

• SO02 � Servis 

• SO03 � Parkovi�t� a zpevn�né plochy 

• SO04 � P�ípojka vodovodu 

• SO05 � P�ípojka spla�kové kanalizace 

• SO06 � P�ípojka de��ové kanalizace 

• SO07 � P�ípojka plynovodu 

  



B Souhrnná technická zpráva 

B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek se nachází u ulice Rudná v Ostrav� � Vítkovicích. Doposud byl 

vyu�íván jako ostatní a manipula�ní plocha. Pozemek je spí�e plochého tvaru a je svahován 

sm�rem na sever a východ k p�íjezdové komunikaci. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 

Jako podklad pro návrh bude slou�it geologický a hydrogeologický pr�zkum 

vedlej�ího pozemku, který byl provád�n pro stavbu prodejny Hornbach AG. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 

Na pozemku se nenacházejí �ádná ochranná a bezpe�nostní pásma. 

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

Jedná se o území, které není ohro�ené záplavami ani d�lními vlivy. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom�ry v území, 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky je zanedbatelný. Odtokové pom�ru budou 

pozm�n�ny z d�vodu velkých zpevn�ných ploch, které v�ak budou �e�eny jako odtokové a 

voda bude odtékat do de��ové kanalizace. Voda z parkovi�t� bude odtékat p�es odlu�ova�

ropných látek. 

f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 

Na pozemku se nenacházejí �ádné objekty ur�ené k demolici ani asanaci, zárove� se 

na pozemku nevyskytují �ádné d�eviny. 

g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 

Vzhledem k územnímu plánu a poloze pozemku, ne�e�í se. 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

P�ístup ke stavb� je �e�en na základ� komunikace ve vlastnictví obce Ostrava-m�sto. 

Na pozemku stavby bude vybudována p�íjezdová komunikace v�etn� zpevn�ných ploch 

slou�ících jako parkovi�t� a výstavní plocha ojetých a skladových automobil�. Technická 



infrastruktura, na sousedním pozemku 1136/22 (silni�ní komunikace) se ji� nachází 

vodovodní �ad (litina DN 150), spla�ková kanalizace (litina DN 600), kanalizace de��ová 

(litina DN 500), nízkotlaký plynovod NTL-PE DN 90, elektrické vedení a vedení 

informa�ních sítí. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 

Pro výstavbu je t�eba v p�edstihu vybudovat v projektu uvedené p�ípojky technických 

sítí. P�i realizaci bude dodr�ena �SN 736005 - Prostorové uspo�ádání sítí technického 

vybavení. 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Stavba bude vyu�ívána jako autosalon se servisem pro prodej a následný servis 

prodaných automobil�. Dále se v objektu bude nacházet showroom se zákaznickou zónou. 

V dal�í �ásti objektu bude administrativní zázemí, d�le�ité pro provoz autosalonu. V servisní 

�ásti se nachází hygienické zázemí pro zam�stnance (�atny, WC a sprchy). Dále se zde bude 

nacházet sklad pro náhradní díly a pneumatiky. Showroom je schopen pojmout a� 30 

vystavovaných aut a servis je schopen servisovat a� 6 automobil� najednou.  

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 

Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �e�ení. 

Urbanistické �e�ení vychází z místní situace a platné Územn� plánovací dokumentace. 

Stavba navazuje na okolní výstavbu � dodr�uje koncepci zastav�nosti území vyjád�enou 

územním plánem m�sta Ostravy. 

Architektonické �e�ení - kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné �e�ení. 

Stavba je vzhledov� koncipována v jednoduchém geometrickém tvaru kvádru 

s plochou st�echou a s proskleným lehkým obvodovým plá�t�m. St�echa spolu s barevn�

�lenitou fasádou zapadá do ji� stávající zástavby. 

B. 2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

Vstup do budovy pro zákazníky je koncipován ze severní strany a je p�ímo vstupem od 

showroomu. Ze západní strany je orientován vstup pro zam�stnance, který dispozi�n�

navazuje na zázemí pro zam�stnance. V 1. NP se nachází showroom s vystavovanými vozidly 

a místy pro prodej a p�íjem servisovaných vozidel, je zde také koncipována relaxa�ní a 



odpo�inková zóna pro �ekající zákazníky. Z pohledu dispozi�ního �e�ení se zde nachází WC, 

kuchy�ka, místnost pro zam�stnance. Dále se v místnosti showroomu budou nacházet 

kancelá�e pro vedoucí prodeje a servisu a no úplném konci archív. 

Vstup do servisu je z oblasti showroomu a je odd�len skeln�nou p�í�kou. Dále pro 

navá�ení vozidel budou instalovány pr�myslová vrata. Dispozice uvnit� servisu je d�lena na 

hlavní místnost a to pro servisování vozidel, schodi�t� pro vstup do suterénu (strojovna TZB a 

kotelna), sklady náhradních díl� a pneumatik, WC se sprchami a �atna, my�ka vozidel. 

Technologická za�ízení v objektu autoservisu budou instalována dle po�adavk� �SN 

736059 � Autoservisy, autoopravny. 

B. 2.4 Bezbariérové u�ívání stavby  

Vstup pro zákazníky je navr�en jako bezbariérový, tudí� se na p�ístupu nebudou 

nacházet �ádné rozdíly vý�ek v�t�í jak 20 mm a bude dodr�ena minimální pr�chozí �í�ka. WC 

v 1. NP je navr�eno jako bezbariérové. U venkovních parkovacích stání jsou navr�ena 2 

bezbariérová místa pro parkování jak u parkování náv�t�v, tak u parkování pro zam�stnance. 

B. 2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby 

Stavba je navr�ena podle vyhlá�ky �. 268/2009 Sb. o obecných technických 

po�adavcích na výstavbu a podle vyhlá�ek �. 491/2006 Sb. a �. 502/2006 Sb. a nevy�ádá si 

�ádná zvlá�tní opat�ení na ochranu zdraví a bezpe�nost p�i u�ívání. 

B. 2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �e�ení, 

Budova obsahuje dv� nadzemní podla�í a je �áste�n� podsklepená. Je �e�ena jako hala 

z �elezobetonových sloup� s ocelovými stropními vazníky. Zalo�ení je provedeno na 

základových �B patkách. St�ny jsou z �elezobetonu s kontaktním zateplením, vyzdívky �B 

skeletu jsou z pórobetonového zdiva, které je rovn�� zatepleno. Lehký obvodový plá�� je 

kotven do �elezobetonových sloup�. St�echa je jedno plá��ová plochá a nad servisem se jedná 

op�t o st�echu jednoplá��ovou plochou. 

b) konstruk�ní a materiálové �e�ení, 

Výkopové práce 

Výkopové práce ve svrchní partii budou provedeny ve smyslu �SN 73 3050 Zemní 

práce p�evá�n� v prost�edí 3. a 4. t�ídy t��itelnosti. 



Základy 

Základové patky a pásy jsou provedeny z �elezobetonu C 25/30 � XC2 (CZ,F.1) � Cl 

0,4 � Dmax 22 � S3. 

Svislé konstrukce 

Nosný systém je tvo�en �elezobetonovými sloupy 400 x 400 mm, které jsou vetknuté 

do základových patek. Obvodové st�ny tvo�eny �elezobetonem tl. 300 mm s kontaktním 

zateplovacím systém s tepelným izolantem z minerální vlny tl. 160 mm, vyzdívky skeletu jsou 

vyzd�ny z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm a op�t zatepleny stejným KZS. D�lící p�í�ky 

budou provedeny z p�í�kovek Ytong tl. 150 mm. Vstupní �ást do kancelá�í bude tvo�ena 

sklen�nou p�í�kou. Je navr�en beton C 30/37 � XC1 (CZ,F.1) � Cl 0,4 � Dmax 22 � S4. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Tvo�eny z k�í�em vyztu�ených �elezobetonových desek tl. 150 mm, které jsou 

vetknuty do �elezobetonových trám� vý�ky 650 mm. Je navr�en beton C 30/37 � XC1 

(CZ,F.1) � Cl 0,4 � Dmax 22 � S4. 

Schodi�t� a rampy 

V objektu se budou nacházet dv� schodi�t�, první, ocelové, pro p�ístup do 2.NP a 

druhé schodi�t�, betonové pro p�ístup do suterénu. 

St�e�ní konstrukce 

Autosalon a servis jsou zast�e�eny jednoplá��ovou st�echou nesenou ocelovými 

vazníky. Skladbu st�echy vyná�í trapézový plech. Tepelná vrstva je tvo�ena minerální vlnou a 

hydroizola�ní vrstva je tvo�ena mPVC hydroizola�ní fólií tl. 1,8 mm. 

Komín 

Komín je navr�en v exteriéru jako systémové dvouplá��ové komínové t�leso z 

nerezového plechu Schiedel ICS 25 s tlou��kou st�ny 0,6 mm a 1 mm vypln�ný tepelnou 

izolací o tlou��ce 50mm.  Pr�m�r komínového t�lesa je 400 mm. V 1S je komín ulo�en na 

konzolu kotvenou do zdiva. Prostup p�es nosnou ze	 je vypln�n izola�ní pru�nou hmotou. 

Tepelná izolace 

Obvodová st�na je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek 

ISOVER TF PROFI z p�nového polystyrenu tl. 160 mm, kotvená k podkladu 

polyetylenovými zatloukacímu talí�ovými hmo�dinkami s ocelovým trnem. V podlahách je 



pou�ita izolace z p�nového polystyrenu ISOVER 200S tl. 100 mm. V podlahách v 2. NP je 

pou�ita kro�ejová izolace s nízkým sou�initelem dynamické tuhosti EPS Rigifloor 4000. 

Plochá st�echa je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER S kladeny ve dvou vrstvách 

260 mm a 80 mm s vyst�ídáním svislé spáry. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navr�ena izolace z 2 asfaltových pás� z 

modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vlo�kou z polyesterového rouna 180 g/m2, typ S s 

povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem, konkrétn� Elastodek 40 Special 

Mineral a druhý pás s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny nap�íklad Glastek 40 Mineral. Izolace 

zárove� slou�í jako ochrana proti radonu. Izolace je vyvedena 150 a 300 mm nad úrove�

upraveného terénu. 

Izolace proti de��ové vod�

St�echa bude izolována proti de��ové vod� st�e�ní hydroizola�ní fólií z PVC-P 

DEKPLAN 77 se sklen�nou výztu�nou vlo�kou tl. 1,8 mm. Kolem prostup� a v rozích bude 

tato vrstva zesílena a tyto typové detaily budou �ádn� opracovány. Pojistná hydroizolace 

ploché st�echy bude z asfaltových pás� DACO BÖRNER KSD z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou hliníkovou vlo�kou. 

Výpln� otvor�

Okenní výpln� budou tvo�it ocelová okna s p�eru�eným tepelným mostem Jansen Viss 

Primo Hi s izola�ním trojsklem. Lehký obvodový plá�� je navr�en systém Jansen Viss BASIC 

TVS. Zasklení LOP bude dvojité z AGC Stopray sol.2 tl 8 mm + AGC Plannibell clear 8 mm, 

mezivrstva 90% Ar tl. 18 mm. 

Podlahy 

Podlahy jsou tvo�eny t��kým plovoucím systémem � v 1. NP drátkobetonová 

rozná�ecí deska a v 2. NP anhydritový pot�r, tepelnou izolaci zaji�tuje 100 mm tepelné 

izolace EPS 200S resp. 40 mm EPS Rigifloor 4000. V místnostech s velkým vlhkostním 

zatí�ením (koupelny) jsou pod dla�bou naneseny cementové hydroizola�ní st�rky do vý�ky 

300 mm na povrch zdí. V gará�ích a ve sklepech je epoxidový nát�r. V ostatních místnostech 

keramická dla�ba a v kancelá�ích laminátová podlaha. U vstupu je v podlaze zabudovaný 3x 

�istící roho� tl. 30 mm pro ulo�ení �istících roho�í. 

Obklady 



Keramické obklady jsou lepeny na podkladní omítku systémovým flexibilním 

lepidlem. Vý�ka keramického obkladu je podle typu místnosti nazna�ena v p�dorysech 

jednotlivých podla�í. 

Omítky 

Vnit�ní omítka je navr�ená jako sádrová leh�ená omítka, strojn� zpracovatelná nap�. 

Baumit Ratio Glatt L tl. 15 mm. Venkovní tenkovrstvá pastovitá omítka Baumit DuoTop, 

zrnitosti 2mm. Soklové zdivo je chrán�no paropropustnou jednoslo�kovou pastovitou 

omítkou s kamínky Baumit MosaikTop. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Projektová dokumentace bude respektovat statický výpo�et pro nosné konstrukce, 

který provede autorizovaný statik. 

V rámci specializace byl proveden návrh statický výpo�et pro st�e�ní ocelový vazník, 

viz specializace. 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �e�ení, 

Topení 

Vytáp�ní SO01 showroomu je zaji��ováno vzduchotechnikou, vytáp�ní SO02 servisní 

�ásti bude také zaji�t�no druhou VZT jednotkou, navr�eno v rámci specializace. Navr�ená 

VZT jednotka pro �ást showroomu je Atrea Duplex-BT-CHW 15000, topný výkon 54,15 kW, 

Chladící výkon 36,99 kW. Tvorba kondenzátu v zimním období je 33,5 l/h. Celkový pr�tok 

vzduchu je 9514 m3/h. 

Teplá voda 

Kotel se zásobníkovým oh�íva�em. 

Chlazení 

Je zaji��ováno VZT jednotkou, navr�eno v rámci specializace.

b) vý�et technických a technologických za�ízení. 

Plynový kotel, zásobník TUV, VZT jednotka, zdroj chladu, vzduchové clony u 

autoservisu, vzduchové clony u místnosti 126 (ZÁDVE
Í).  V rámci specializace byl 

proveden p�edb��ný návrh VZT jednotky a zdroje chladu, viz specializace. 



B. 2.8 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

Navrhovaná stavba je posuzována dle �SN 73 0802 Po�ární bezpe�nost staveb � 

Nevýrobní objekty. Pro podrobn�j�í �e�ení viz Technická zpráva po�ární ochrany, která je 

nedílnou sou�ástí projektové dokumentace. 

Ve smyslu �SN 730802 tvo�í posuzovaný administrativní objekt 9 po�árních úsek�, 

viz tabulka. 

Stupn� po�ární bezpe�nosti po�árních úsek� ur�eny z tab. 8 �SN 730802, viz tabulka. 

B. 2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 

Tepeln�-technické parametry objektu spl�ují po�adavky �SN 730540 Tepelná ochrana 

budov. Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou: 

nejni��í vnit�ní povrchová teplota neboli teplotní faktor konstrukce 

 fRsi > fRsi,N [-] 

Po�ární úsek Výpis místností
Celková 
plocha 

N1.01/N2 � I.
101-126; 201-

209
1702,63

N1.02 � VI. 117 39,00

N1.03 � II. 105-116 711,39

N1.04 � II. 114 71,68
N1.05 � IV. 113 85,98
P1.01. � II. 1S01 151,18
P1.02 � II. 1S02 34,88
�-P 1.01/N1 - 3,60
�-N 1.01/N2 - 3,60

P.Ú. S (m2) p a b c pv SPB

N1.01/N2 1702,63 22,28 0,99 0,50 1,00 11,06 I.

N1.02 39,00 120,00 0,70 1,70 1,00 142,80 VI.

N1.03 711,39 14,31 1,02 1,70 1,00 24,75 II.

N1.04 71,68 60,00 1,04 0,50 1,00 31,13 II.

N1.05 85,98 155,00 1,24 0,50 1,00 96,00 IV.

P1.01 151,18 15,00 0,90 1,70 1,00 22,95 II.

P1.02 34,88 15,00 1,10 1,70 1,00 28,05 II.

�-P 1.01/N1 3,60 I.

�-N 1.01/N2 3,60 I.
-
-



sou�initel prostupu tepla vyjád�ený hodnotou 

 U [W/m2K] 

po�adavek na �í�ení vlhkosti v konstrukci 

 Mc,a < Mev,a [kg/m2.rok] 

 Mc,a < Mc,N [kg/m2.rok]  

Tyto parametry jsou více rozepsány v tepeln� technické zpráv�. 

b) energetická náro�nost stavby, 

Budova byla zat�ízena do klasifika�ní t�ídy B � úsporná. Viz pr�kaz energetické 

náro�nosti budovy. 

c) posouzení vyu�ití alternativních zdroj� energií. 

Není navr�eno vyu�ívání alternativních zdroj� energie. 

B. 2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a 

komunální prost�edí Zásady �e�ení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, 

osv�tlení, zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady �e�ení vlivu 

stavby na okolí (vibrace, hluk, pra�nost apod.). 

P�i provád�ní stavby nesmí být okolí stavby nadm�rn� obt��ováno negativními jevy, 

zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být odstra�ován neprodlen� a 

nep�etr�it� tak, aby nedocházelo k naru�ování bezpe�nosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích a nenaru�ovalo se �ivotní prost�edí. Ve�kerý odpadový materiál bude odvá�en 

na p�íslu�né skládky. Zne�kod�ování odpadového materiálu je popsáno v kapitole B. 7. 

Výstavba budovy nebude zdrojem nadm�rných hlu�ností, exhalací a jiných ekologických 

�kodlivin. Osv�tlení místností je provedeno dle �SN 36 0450 a �SN 360451. Bude 

realizováno zá�ivkovými �i �árovkovými svítidly. Budou spln�ny po�adavky dle �SN 73 

0580-1 ,,Denní osv�tlení budov,,. Stavebn� konstruk�ní, dispozi�ní a technické �e�ení domu 

tedy zaji�tuje spln�ní v�ech pot�eb a po�adavk� kladených na hygienu prost�edí a u�ivatel�

domu (osv�tlení, v�trání, tepelnou pohodu, osobní hygienu atd.). Stavba nebude vydávat 

hlukovou zát�� do okolí, zárove� nebude zhor�ovat rozptylové podmínky. 

B. 2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podlo�í, 



Navr�ená hydroizolace spl�uje po�adavky na ochranu proti pronikání radonu 

z podlo�í. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 

Okolo základ� bude zhotoven zemnící pásek z FeZn. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 

Vzhledem k charakteru okolí a stavby nebyla �e�ena. 

d) ochrana p�ed hlukem, 

Obvodový plá�� stavby, LOP a navr�ené výpln� otvor� poskytují dostate�nou ochranu 

p�ed hlukem z vn�j�ího prost�edí. V budov� jako zdroj hluku je VZ jednotka, kde jsou v�ak 

navr�eny tlumi�e hluku v potrubí � viz specializace VZT. Kancelá�e jsou odd�leny 

akustickými p�í�kami z akustických tvárnic Silka. V�echny tyto konstrukce svými parametry 

vyhovují norm� �SN 730532.  

e) protipovod�ová opat�ení. 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti � ne�e�í se. 

B. 3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napoj ovací místa technické infrastruktury, 

Stavba je p�ipojena na ve�ejnou elektrickou sí�, vodovodní sí� a kanalizaci. Polohy 

p�ípojek jsou patrné na výkrese koordina�ní situace. P�ipojovací místo pro p�ípojku el. 

energie se nachází na pozemku na p�ístupném míst�. P�ipojovací místo pro vodovodní 

p�ípojku je na ve�ejném vodovodu v p�ilehlé komunikaci, vodom�rná �achta je umíst�na na 

pozemku investora a je trvale p�ístupná z ve�ejného prostoru. P�ipojovací místo pro 

kanaliza�ní p�ípojku je na ve�ejné kanalizaci v p�ilehlé komunikaci, revizní �achta kanalizace 

je umíst�na na pozemku investora. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 

Elektrická energie 

P�ipojení je navr�eno ze stávajícího vedení NN v komunikaci na západní stran�

staveni�t�. Na hranici pozemku bude z�ízena p�ípojková a elektrom�rná sk�í�. Elektrom�r 

bude p�ístupný z ve�ejného pozemku. P�ípojková sk�í� a p�ípojka budou provedeny s 

p�edstihem. P�ívod bude slou�it i pro za�ízení staveni�t� a pot�eby stavby. Délka elektrické 

p�ípojky bude 43 metr� a bude provedena z kabelu 3x22-AXEKVCE 1x240/25. 

Plynovod 



Do objektu bude zemní plyn p�iveden novou NTL plynovodní p�ípojkou z potrubí PE 

100 SDR 11 DN 63. Nová p�ípojka bude napojena na stávající NTL plynovodní �ád. Hlavní 

uzáv�r plynu a plynom�r G 4 budou umíst�ny v nice v boud� o rozm�rech 1500 x 800 x 1500 

mm na pozemku investora. Délka elektrické p�ípojky bude 42,5 metr�. 

Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p�ípojka provedená 

z HDPE 100 SDR 11 Ø 80, napojená na vodovodní �ád pro ve�ejnou pot�ebu v p�ístupové 

komunikaci. Vodom�rná souprava s vodom�rem DN 80 a hlavním uzáv�rem vody bude 

umíst�na v typové betonové vodom�rné �acht� o rozm�ru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku 

investora. Délka vodovodní p�ípojky bude 41,5 metr�. 

Kanalizace spla�ková 

Kanalizace odvád�jící spla�kové odpadní vody z nemovitosti bude napojena na 

kanaliza�ní p�ípojku vedenou do stoky v ulici na pozemku 1136/22. Pr�tok odpadních vod 

p�ípojkou �iní 6,12 l/s. Spla�ková kanalizace v objektu odvádí odpadní vody od za�izovacích 

p�edm�t�, osazených v jednotlivých podla�ích. Délka kanaliza�ní spla�kové p�ípojky bude 15 

metr�. P�ípojka bude provedena z materiálu PVC KG DN 250. 

Kanalizace de��ová 

Kanalizace odvád�jící de��ovou vodu zejména ze st�echy a zpevn�ných ploch bude 

napojena na kanaliza�ní p�ípojku vedenou do stoky v ulici na pozemku 1136/22. Pr�tok 

odpadních vod p�ípojkou �iní 32,9 l/s. Odvád�ná voda ze zpevn�ných ploch bude napojena na 

odlu�ova� ropných látek, na základ� na�ízení vlády 61/2003 Sb. A tyto vy�i�t�né odpadní 

vody budou svedeny spole�n� s de��ovou st�e�ní vodou do de��ové kanalizace pomocí 

p�ípojky z PVC KG DN 250. 

B. 4 Dopravní �e�ení 

a) popis dopravního �e�ení, 

Pro autosalon bude vybudována p�íjezdová komunikace s parkovacím stáním. 

Autosalon je p�ístupný z obousm�rné komunikace, která dále navazuje na ulici Rudná.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Nové komunikace budou napojeny na stávající komunikace ohrani�ující pozemek 

stavby. 

c) doprava v klidu, 



P�ed hlavním vstupem bude navr�eno parkovi�t� pro 42 vozidel s 2 invalidními 

stáními pro náv�t�vy a druhé bo�ní parkovi�t� pro zam�stnance pro 13 vozidel s 2 invalidními 

stáními. Stání pro osobní vozidla má rozm�ry 2,5 x 5 m, pro invalidní 3,5 x 5 m. 

d) p��í a cyklistické stezky. 

V rámci výstavby p�íjezdové komunikace budou vybudovány chodníky pro p��í 

komunikaci, slou�ící pro p�ístup do objektu a komunikaci kolem objektu. Cyklistické stezky � 

nevztahuje se. 

B. 5 �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

P�ed zapo�etím stavby bude provedena skrývka ornice, která bude uschována na 

mezideponii na pozemku investora pro záv�re�né terénní úpravy. Zemina z výkopu pro 

základy bude odvezena na p�íslu�nou skládku, ponecháno bude pouze mno�ství nutné pro 

hrubé terénní úpravy. Na záv�r budou provedeny jemné terénní úpravy respektující p�vodní 

terén. 

b) pou�ité vegeta�ní prvky, 

Plocha kolem autosalonu bude p�evá�n� vyseta travinami a nízkými p�dopokryvnými 

ke�i. Kolem chodník� a komunikace budou vysázeny nízké listnaté stromy. �len�ní t�chto 

výsadeb vizuáln� navá�e na �len�ní stávající zástavby. 

c) biotechnická opat�ení. 

Vzhledem k charakteru stavby není �e�eno. 

B. 6 Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na �ivotní prost�edí - ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da, 

Stavba nebude produkovat emise, ani hluk, který by zat��oval �ivotní prost�edí do té 

míry, aby byla nutno navrhnout speciální technická opat�ení. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�, 

Na pozemku se nenachází zele�, která by vy�adovala ochranu nebo zvlá�tní zacházení. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Nátura 2000, 

Stavba je mimo chrán�ná území Natura 2000 a �ádná taková území neovlivní. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska ElA, 

Stavba nepodléhá zji��ovacímu �ízení ElA. 



e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�. 

Stavba nevyvolá pot�ebu z�ídit nová ochranná ani bezpe�nostní pásma. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva, spln�ní základních po�adavk� z 

hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu se nevztahují �ádné po�adavky z hlediska pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní, 

Energie a voda pro stavbu budou z vlastních p�ípojek realizovaných v p�edstihu. 

P�ípojky budou vybaveny m��ením spot�ebované energie a vody 

b) odvodn�ní staveni�t�, 

B�hem výstavby bude staveni�t� odvodn�no p�irozeným odvodn�ním, vsakem. 

c) napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Napojení bude ze stávající komunikace na ulici Rudná na západní stran� pozemku. Po 

celou dobu provád�ní stavebních prací musí být zaji�t�na bezpe�nost chodc�. Dopravní 

�e�ení, v�etn� u�ití p�echodného dopravního zna�ení bude p�edem projednáno, odsouhlaseno 

MÚ Ostrava-Vítkovice a stanoveno p�íslu�ným silni�ním ú�adem zvlá�tním u�íváním 

komunikace. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba bude provedena s ohledem na sousedící stavby a musí být provedeno 

technologicky správn� a dle výkresové dokumentace. Ve�keré nesrovnalosti a nejasnosti 

budou ihned �e�eny s p�íslu�ným projektantem. 

e) ochrana okolí staveni�t� a po�adavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin, 

Staveni�t� bude oploceno, okolí bude chrán�no b��nými opat�eními. Stavební technika 

bude p�ed výjezdem na ve�ejnou komunikaci �ádn� o�i�t�na. Asanace, demolice a kácení 

d�evin není nutné. 

f) maximální zábory pro staveni�t� (do�asné / trvalé), 



Staveni�t� bude na pozemku investora, stejn� tak staveni�tní za�ízení, do�asné skládky 

materiálu a staveni�t� technických p�ípojek. 

g) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace, 

V�echny pou�ité stavební materiály a technologie jsou tradi�ní a neovliv�ují negativn�

�ivotní prost�edí, nejsou zde vytvá�eny �ádné nebezpe�né zplodiny ani ne�ádoucí nebezpe�né 

výpary. Ve�keré odpady vzniklé p�i stavb� (prázdné papírové a plastové obaly, d�evo, 

stavební su� a dal�í) budou odvá�eny do nejbli��ího sb�rného dvoru odpad�. 

�íslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 
papírové a lepenkové 
obaly 

O 

15 01 02 plastové obaly O 
15 01 06 sm�sné obaly O 
17 01 02 cihly O 

17 01 07 
sm�si nebo odd�lené 
frakce betonu, cihel a 
keramických výrobk�

O 

17 02 01 d�evo O 

17 03 01 
asfaltové sm�si obsahuji 
dehet 

O 

17 04 05 �elezo a ocel O 

17 08 02 
stavební materiály na bázi 
sádry neuvedené pod 
�íslem 17 08 01 

O 

h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin, 

Zemina - skrývka ornice do hloubky 30 cm, bude uskladn�na na vlastním pozemku a 

bude vyu�ita k dokon�ovacím zemním pracím. Zemina z výkop� základových pas� bude 

�áste�n� také uskladn�na na pozemku a vyu�ita k hrubým terénním úpravám, zbytek bude 

odvezen na skládku. 

i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�, 

P�i stavb� bude brán z�etel na ochranu �ivotního prost�edí. V p�ípad� havárie budou 

v�echny nehody �e�eny ihned na míst�. Návrh respektuje zákon �. 114/1992 Sb. o ochran�

p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�j�ích úprav a provád�cí vyhlá�ky. Dodavatel bude p�i 

likvidaci odpad� postupovat v souladu s platnými p�edpisy, tj. zákonem �. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o zm�n� n�kterých dal�ích zákon�, ve zn�ní novely �. 169/2013, dále dle 

vyhlá�ky M�P �. 381/2001 Sb., Katalog odpad� ve zn�ní vyhlá�ky �. 503/2004 Sb. a p�ílohy 

�. 1. � Katalog odpad�, dále v souladu s vyhlá�kou �. 383/2001 Sb., Vyhlá�ka Ministerstva 



�ivotního prost�edí o podrobnostech nakládání s odpady. P�ehled vznikajících odpad� a 

ozna�ení dle katalogu odpad�: Ozna�ení odpad� dle katalogu odpad� (dle p�ílohy �. 1 

vyhlá�ky M�P 381/2001 Sb., ve zn�ní vyhlá�ky �. 503/2004 Sb.) 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení 

pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 

právních p�edpis�, 

Ve�keré stavební práce a �innosti na stavb� budou provád�ny v souladu s platnými 

zákony, na�ízeními vlády, vyhlá�kami, p�edpisy a ustanoveními �SN, které se týkají 

bezpe�nosti a ochrany zdraví, zejména v�ak následujícími:

• Zákon �. 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci 

• Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 

• Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 

hluku a vibrací  

• Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bli��ích po�adavcích na bezpe�nost a 

ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky nebo do 

hloubky. 

• Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a 

pracovní prost�edí 

• Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bli��í po�adavky na 

bezpe�ný provoz a pou�ívání stroj�, za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Dodavatel stavby je odpov�dný za dodr�ování t�chto p�edpisy a zajistí, aby v�echny 

osoby pohybující se po staveni�ti byly s vý�e uvedenými p�edpisy seznámeny. Jakékoliv 

zm�ny oproti dokumentaci schválené ve stavebním �ízení budou konzultovány s projektantem 

a zapsány do stavebního deníku. Prost�edky a za�ízení pro poskytování první pomoci budou 

umíst�ny v mobilní bu�ce, která bude ozna�ena p�íslu�nou zna�kou. V bu�ce bude také trvale 

k dispozici mobilní telefon. 

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb, 

Vstup pro zákazníky je �e�en jako bezbariérový, WC v 1. NP také bezbariérové. 

l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení, 



Nutné zábory a zásahy do komunikace budou projednány s p�íslu�nými orgány. P�i 

provád�ní bude pou�ito do�asné dopravní zna�ení dle po�adavk� a v koordinaci s Dopravním 

inspektorátem Policie �R. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby 

za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.), 

P�i stavb� musí být brán ohled na stávající zástavbu. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 

Stavba bude provedena v jedné etap� a bude probíhat cca jeden rok. 

  



D.1.1 Technická zpráva 

Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Stavba bude vyu�ívána jako autosalon se servisem pro prodej a následný servis 

prodaných automobil�. Dále se v objektu bude nacházet showroom se zákaznickou zónou. 

V dal�í �ásti objektu bude administrativní zázemí, d�le�ité pro provoz autosalonu. V servisní 

�ásti se nachází hygienické zázemí pro zam�stnance (�atny, WC a sprchy). Dále se zde bude 

nacházet sklad pro náhradní díly a pneumatiky. Showroom je schopen pojmout a� 30 

vystavovaných aut a servis je schopen servisovat a� 6 automobil� najednou.  

• Zastav�ná plocha: 2 402 m2

• Obestav�ný prostor: 21 142 m3

• Po�et vystavovaných automobil�: 30 ks 

• Po�et servisovaných automobil�: 6 ks 

• Po�et zam�stnanc�: 16 osob 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �e�ení, bezbariérové 

u�ívání stavby 

Urbanistické �e�ení vychází z místní situace a platné Územn� plánovací dokumentace. 

Stavba navazuje na okolní výstavbu � dodr�uje koncepci zastav�nosti území vyjád�enou 

územním plánem m�sta Ostravy. 

Stavba je vzhledov� koncipována v jednoduchém geometrickém tvaru kvádru 

s plochou st�echou a s proskleným lehkým obvodovým plá�t�m. St�echa spolu s barevn�

�lenitou fasádou zapadá do ji� stávající zástavby. Na sendvi�ovém panelu bude proveden 

nát�r, barva, viz výkresy pohled�. Fasáda ETICS, nebude natírána barvou, bude pou�ita 

barevná omítka dle specifikace op�t ve výkrese pohled�

Vstup do budovy pro zákazníky je koncipován ze severní strany a je p�ímo vstupem od 

showroomu. Ze západní strany je orientován vstup pro zam�stnance, který dispozi�n�

navazuje na zázemí pro zam�stnance. V 1. NP se nachází showroom s vystavovanými vozidly 

a místy pro prodej a p�íjem servisovaných vozidel, je zde také koncipována relaxa�ní a 

odpo�inková zóna pro �ekající zákazníky. Z pohledu dispozi�ního �e�ení se zde nachází WC, 



kuchy�ka, místnost pro zam�stnance. Dále se v místnosti showroomu budou nacházet 

kancelá�e pro vedoucí prodeje a servisu a no úplném konci archív. 

Vstup do servisu je z oblasti showroomu a je odd�len skeln�nou p�í�kou. Dále pro 

navá�ení vozidel budou instalována pr�myslová vrata. Dispozice uvnit� servisu je d�lena na 

hlavní místnost a to pro servisování vozidel, schodi�t� pro vstup do suterénu (strojovna TZB a 

kotelna), sklady náhradních díl� a pneumatik, WC se sprchami a �atna, my�ka vozidel. 

Stavba je navr�ena jako bezbariérová v souladu s vyhlá�kou 398/2009 Sb. 

Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

Vstup do budovy pro zákazníky je koncipován ze severní strany a je p�ímo vstupem od 

showroomu. Ze západní strany je orientován vstup pro zam�stnance, který dispozi�n�

navazuje na zázemí pro zam�stnance. V 1. NP se nachází showroom s vystavovanými vozidly 

a místy pro prodej a p�íjem servisovaných vozidel, je zde také koncipována relaxa�ní a 

odpo�inková zóna pro �ekající zákazníky. Z pohledu dispozi�ního �e�ení se zde nachází WC, 

kuchy�ka, místnost pro zam�stnance. Dále se v místnosti showroomu budou nacházet 

kancelá�e pro vedoucí prodeje a servisu a no úplném konci archív. 

Vstup do servisu je z oblasti showroomu a je odd�len skeln�nou p�í�kou. Dále pro 

navá�ení vozidel budou instalována pr�myslová vrata. Dispozice uvnit� servisu je d�lena na 

hlavní místnost a to pro servisování vozidel, schodi�t� pro vstup do suterénu (strojovna TZB a 

kotelna), sklady náhradních díl� a pneumatik, WC se sprchami a �atna, my�ka vozidel. 

Konstruk�ní a stavebn� technické �e�ení a technické vlastnosti stavby 

d) stavební �e�ení, 

Budova obsahuje dv� nadzemní podla�í a je �áste�n� podsklepená. Je �e�ena jako hala 

z �elezobetonových sloup� s ocelovými stropními vazníky. Zalo�ení je provedeno na 

základových �B patkách. St�ny jsou z �elezobetonu s kontaktním zateplením, vyzdívky �B 

skeletu jsou z pórobetonového zdiva, které je rovn�� zatepleno. Lehký obvodový plá�� je 

kotven do �elezobetonových sloup�. St�echa je jedno plá��ová plochá a nad servisem se jedná 

op�t o st�echu jednoplá��ovou plochou. 

e) konstruk�ní a materiálové �e�ení, 

Výkopové práce 



Výkopové práce ve svrchní partii budou provedeny ve smyslu �SN 73 3050 Zemní 

práce p�evá�n� v prost�edí 3. a 4. t�ídy t��itelnosti. 

Základy 

Základové patky a pásy jsou provedeny z �elezobetonu C 25/30 � XC2 (CZ,F.1) � Cl 

0,4 � Dmax 22 � S3. Základy v míst� dilata�ní spáry budou navr�eny z hlediska 

stejnom�rného sedání, tento návrh provede geotechnik na základ� geotechnického výpo�tu. 

Hodnota kone�ného celkového pr�m�rného sednutí s � 60 mm, a hodnota nerovnom�rného 

sednutí �s/L � 0,0015. Dále musí být dodr�eny v�echny platné geotechnice normy a také 

�SN 73 1001 

Svislé konstrukce 

Nosný systém je tvo�en �elezobetonovými sloupy 400 x 400 mm, které jsou vetknuté 

do základových patek. Obvodové st�ny tvo�eny �elezobetonem tl. 300 mm s kontaktním 

zateplovacím systém s tepelným izolantem z minerální vlny tl. 160 mm, vyzdívky skeletu jsou 

vyzd�ny z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm a op�t zatepleny stejným KZS. D�lící p�í�ky 

budou provedeny z p�í�kovek Ytong tl. 150 mm. Vstupní �ást do kancelá�í bude tvo�ena 

sklen�nou p�í�kou. Je navr�en beton C 30/37 � XC1 (CZ,F.1) � Cl 0,4 � Dmax 22 � S4. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Tvo�eny z k�í�em vyztu�ených �elezobetonových desek tl. 150 mm, které jsou 

vetknuty do �elezobetonových trám� vý�ky 650 mm. Je navr�en beton C 30/37 � XC1 

(CZ,F.1) � Cl 0,4 � Dmax 22 � S4. 

Schodi�t� a rampy 

V objektu se budou nacházet dv� schodi�t�, první, ocelové, pro p�ístup do 2.NP a 

druhé schodi�t�, betonové pro p�ístup do suterénu. 

St�e�ní konstrukce 

Autosalon a servis jsou zast�e�eny jednoplá��ovou st�echou nesenou ocelovými 

vazníky. Skladbu st�echy vyná�í trapézový plech. Tepelná vrstva je tvo�ena minerální vlnou a 

hydroizola�ní vrstva je tvo�ena mPVC hydroizola�ní fólií tl. 1,8 mm. 

Komín 

Komín je navr�en v exteriéru jako systémové dvouplá��ové komínové t�leso z 

nerezového plechu Schiedel ICS 25 s tlou��kou st�ny 0,6 mm a 1 mm vypln�ný tepelnou 



izolací o tlou��ce 50mm.  Pr�m�r komínového t�lesa je 400 mm. V 1S je komín ulo�en na 

konzolu kotvenou do zdiva. Prostup p�es nosnou ze	 je vypln�n izola�ní pru�nou hmotou. 

Tepelná izolace 

Obvodová st�na je zateplena kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek 

ISOVER TF PROFI z p�nového polystyrenu tl. 160 mm, kotvená k podkladu 

polyetylenovými zatloukacími talí�ovými hmo�dinkami s ocelovým trnem. V podlahách je 

pou�ita izolace z p�nového polystyrenu ISOVER 200S tl. 100 mm. V podlahách v 2. NP je 

pou�ita kro�ejová izolace s nízkým sou�initelem dynamické tuhosti EPS Rigifloor 4000. 

Plochá st�echa je zateplena deskami z minerální vlny ISOVER S kladeny ve dvou vrstvách 

260 mm a 80 mm s vyst�ídáním svislé spáry. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navr�ena izolace z 2 asfaltových pás� z 

modifikovaného asfaltu SBS s nosnou vlo�kou z polyesterového rouna 180 g/m2, typ S s 

povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem, konkrétn� Elastodek 40 Special 

Mineral a druhý pás s nosnou vrstvou ze skelné tkaniny nap�íklad Glastek 40 Mineral. Izolace 

zárove� slou�í jako ochrana proti radonu. Izolace je vyvedena 150 a 300 mm nad úrove�

upraveného terénu. 

Izolace proti de��ové vod�

St�echa bude izolována proti de��ové vod� st�e�ní hydroizola�ní fólií z PVC-P 

DEKPLAN 77 se sklen�nou výztu�nou vlo�kou tl. 1,8 mm. Kolem prostup� a v rozích bude 

tato vrstva zesílena a tyto typové detaily budou �ádn� opracovány. Pojistná hydroizolace 

ploché st�echy bude z asfaltových pás� DACO BÖRNER KSD z SBS modifikovaného asfaltu 

s nosnou hliníkovou vlo�kou. 

Výpln� otvor�

Okenní výpln� budou tvo�it ocelová okna s p�eru�eným tepelným mostem Jansen Viss 

Primo Hi s izola�ním trojsklem. Lehký obvodový plá�� je navr�en systém Jansen Viss BASIC 

TVS. Zasklení LOP bude dvojité z AGC Stopray sol.2 tl 8 mm + AGC Plannibell clear 8 mm, 

mezivrstva 90% Ar tl. 18 mm. 

Podlahy 

Podlahy jsou tvo�eny t��kým plovoucím systémem � v 1. NP drátkobetonová 

rozná�ecí deska a v 2. NP anhydritový pot�r, tepelnou izolaci zaji�tuje 100 mm tepelné 



izolace EPS 200S resp. 40 mm EPS Rigifloor 4000. V místnostech s velkým vlhkostním 

zatí�ením (koupelny) jsou pod dla�bou naneseny cementové hydroizola�ní st�rky do vý�ky 

300 mm na povrch zdí. V gará�ích a ve sklepech je epoxidový nát�r. V ostatních místnostech 

keramická dla�ba a v kancelá�ích laminátová podlaha. U vstupu je v podlaze zabudovaný 3x 

�istící roho� tl. 30 mm pro ulo�ení �istících roho�í. 

Obklady 

Keramické obklady jsou lepeny na podkladní omítku systémovým flexibilním 

lepidlem. Vý�ka keramického obkladu je podle typu místnosti nazna�ena v p�dorysech 

jednotlivých podla�í. 

Omítky 

Vnit�ní omítka je navr�ená jako sádrová leh�ená omítka, strojn� zpracovatelná nap�. 

Baumit Ratio Glatt L tl. 15 mm. Venkovní tenkovrstvá pastovitá omítka Baumit DuoTop, 

zrnitosti 2mm. Soklové zdivo je chrán�no paropropustnou jednoslo�kovou pastovitou 

omítkou s kamínky Baumit MosaikTop. 

Vnit�ní výpln� otvor�

Jsou navr�eny ocelové dve�e a prosklené d�lící p�í�ky � zejména u kancelá�ských 

prostor � výrobce Jansen Viss referen�ní výrobek Jansen Janisol. Viz odpovídající výpisy 

výrobk� dve�í, p�í�ek a p�eklad�

Klempí�ské výrobky 

Oplechování atik, sendvi�ových panel� a prostup� na st�e�e jsou �e�eny z FeZn plechu 

tl. 0,7 mm. Podrobn� viz výpis t�chto výrobk�- 

Záme�nické výrobky 

Sek�ní gará�ová vrata � výrobce Hörmann viz výpis záme�nických výrobk�. Ocelové 

�árov� pozinkované �eb�íky pro p�ístup na st�echu budou �e�eny jako dodávka záme�nických 

prvk�, dodavatel dodá ve�keré bezpe�nostní certifikáty vy�adované pro tyto �eb�íky, 

podrobn� viz výpis záme�nických výrobk�. 

  



Zpevn�né plochy 

V okolí autosalónu jsou navr�ené asfaltové plochy z d�vodu p�edpokládaného provozu 

aut. Skladba asfaltové plochy: 

Vrstva Tlou��ka [mm]
Asfaltový beton obrusný ACO 11+ 40 

Post�ik spojovací emulzní PS,E 0,20 kg/m2 
Asfaltový beton lo�ný ACL 16+ 60 
Post�ik spojovací emulzní PS,E 0,20 kg/m2 

Asfaltový beton podkladní ACP 22+ 90 
Post�ik spojovací emulzní PS,E 0,40 kg/m2 
Infiltra�ní post�ik asfaltový PI,E 1,00 kg/m2 

�t�rkodr� �Da 0-63 200 
�t�rkodr� �Da 0-63 150 

Mechanická odolnost a stabilita. 

Stavební konstrukce a za�ízení jsou navr�eny a provedeny tak, aby po dobu 

po�adované �ivotnosti vyhov�ly po�adovanému ú�elu a odolaly v�em zatí�ením a vliv�m, 

které se mohou b��n� vyskytnout p�i provád�ní a u�ívání a �kodlivému p�sobení prost�edí, 

zejména atmosférickým a chemickým vliv�m, korozi apod. 

Je také dána výrobcem jednotlivých stavebních výrobk� a je k náhledu v p�ilo�ené 

slo�ce Technické listy. Dále ve�keré konstrukce jsou navr�eny v souladu s platnými 

Eurokódy, podrobn� viz specializace � ocelový vazník. 

Bezpe�nost p�i u�ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

V objektu se nenachází nebezpe�né provozy. 

Na st�e�e bude z�ízen záchytný systém CRYSTAL 500T a bezpe�nostní lano BRAKE 

25 m pro ochranu osob p�ed pádem z vý�ky, podrobn� viz výkres st�echy. 

Ve�keré práce a �innosti p�i u�ívání stavby budou provád�ny v souladu s platnými 

zákony, na�ízeními vlády, vyhlá�kami, p�edpisy a ustanoveními �SN, které se týkají 

bezpe�nosti a ochrany zdraví, zejména v�ak následujícími:

• Zákon �. 309/2006 Sb. o zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci 

• Na�ízení vlády �. 148/2006 Sb. o ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a 

vibrací  



• Na�ízení vlády �. 101/2005 Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a 

pracovní prost�edí 

• Na�ízení vlády �. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bli��í po�adavky na bezpe�ný 

provoz a pou�ívání stroj�, za�ízení, p�ístroj� a ná�adí. 

Stavební fyzika � tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, 

vibrace � popis �e�ení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed 

negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

Tepelná technika 

Ve�keré obalové konstrukce spl�ují normové po�adavky uvedené v �SN 73 0540-

2:2011 Tepelná ochrana budov - �ást 2: Po�adavky. 

Obvodové zdivo a st�ny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 

p�edb��ný navr�ený referen�ní systém Baumit DuoTop, navr�ený tepelný izolant je minerální 

vata s podélným vláknem tl. 160 mm.  

St�e�ní plá�� bude zateplen minerální vatou tl. 340 mm, vata bude polo�ena minimáln�

ve dvou vrstvách s prost�ídáním spár z d�vodu redukce tepelných most�. Kv�li dostate�né 

pevnosti bude horní vrstva ploché st�echy z izolace tl. 80 mm z minerální vaty v�t�í pevnosti a 

to 70 kPa u spodní vrstvy ploché st�echy smí být pou�ita tepelní minerální izolace pevnosti 50 

kPa. 

V podlaze na terénu bude tepelná izolace provedena z EPS 200S, který vyhoví 

po�adavku vysokého zatí�ení u t�chto podlah, zejména v servisní �ásti a vystavovací �ásti. 

Tlou��ka této vrstvy EPS bude 100 mm. 

Suterénní st�ny budou zatepleny pomocí XPS tlou��ky 80 mm. 

Osv�tlení 

U v�ech kancelá�ských prostor jsou navr�ena velká okna, která budou zaji��ovat 

dostate�né prosv�tlení, p�i nevyhovujícím �initeli denní osv�tlenosti Dmin [%] a rovnom�rnost 

denního osv�tlení, bude uva�ováno s vyhovujícím denním osv�tlením ve funk�n� vymezené 

�ásti, kde bude nutno v tomto p�ípad� umístit trvalé pracovi�t�. 

�ást servisu bude posouzena dodate�n� dle po�adavk� �SN 73 6059: Servisy a 

opravny motorových vozidel. �erpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení.



Oslun�ní 

Nejedná se o obytnou budovu, nevztahuje se. 

Akustika / hluk 

V budov� se nachází kancelá�ské prostory. D�lící p�í�ky okolo t�chto kancelá�í budou 

zhotoveny z akustických izola�ních tvárnic Silka P20-200, zárove� sklen�né p�í�ky 

po�adované investorem budou vykazovat akustickou nepr�zvu�nost. 

Zdrojem hluku v budov� je VZT jednotka, která se v�ak nachází v suterénním prostoru 

a v rozvodném VZT potrubí budou navr�eny tlumi�e hluku. Zárove� je tato jednotka zdrojem 

vibrací, proto bude umíst�na na nadbetonovaném základu z betonu C 16/20 tl. 150 mm, který 

je vybetonován na antivibra�ní podlo�ce REGUPOL 300. 

Zásady hospoda�ení s energiemi 

Obálka budovy je klasifikována jako B � úsporná. Celkový sou�et tepelných ztrát HL

= 45,614 kW. Sou�et tepelných ztrát prostupem T = 21,166 kW. Sou�et tepelných ztrát 

v�tráním V = 24,448 kW. Výsledná pot�eba tepla na vytáp�ní Qh = 244,810 MWh/a. Pot�eba 

teplé vody je kalkulována pro 15 osob v administrativní �ásti a 2 sprchové koupele v servisní 

�ásti, tudí� 15 x 20 + 2 x 30 = 360 l/den. Pot�eba elektrické energie na osv�tlení bude �e�ená 

jako samostatná profese elektro. Pro jednotku VZT zaji��ující vytáp�ní a chlazení autosalonu 

je topný výkon Q01 = 54,2 kW, chladící výkon Qch = 37 kW. Celkový pot�ebný výkon pro 

chlazený byl navý�en o 10 % a je po�ítáno s 10kW p�ípravou pro fancoily, celkem tedy Qchc = 

50 kW. Byl navr�en vnit�ní zdroj chladu umíst�ný v suterénu od výrobce LU-VE, SDHV typ 

F. 

Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

Radonový index pozemku je nízký, navr�ené hydroizola�ní souvrství ze dvou 

asfaltových pás� je dosta�ující ochranné opat�ení v��i pronikání radonu z podlo�í. 

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. Zárove� zde nehrozí 

sesuvy p�dy. 

Navr�ená stavba nenaru�uje �ádné ochranné pásmo infrastruktury. 



Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí 

V souladu s odstavcem 1 §5 vyhlá�ky �.23/2008Sb. jsou po�adavky na po�ární 

odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12, �SN 730802. Podrobn�j�í �e�ení viz 

Technická zpráva po�ární ochrany, která je nedílnou sou�ástí projektové dokumentace. 

Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál� a o po�adované jakosti 

provedení 

Ve�keré pou�ité nebo zabudované materiály musí mít atest anebo prohlá�ení o shod�.  

Provedení ve�kerých dodávek a konstrukcí bude v souladu s technologickými postupy 

výrobce. Dále je nutné s ve�kerými výrobky dodat i p�íslu�né technické listy. 

Popis netradi�ních technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na 

provád�ní a jakost navr�ených konstrukcí 

Nevztahuje se. 

Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem stavby � 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Ve�kerá výrobní a dílenská dokumentace musí odpovídat celkovému �e�ení stavby, 

musí být dodr�eny po�adavky z hlediska stavební fyziky, po�ární ochrany a po�adavky 

stanovené projektantem. Výrobní dokumentaci je provést zejména pro LOP Jansen Viss Basic 

TVS a ocelový nosný vazník. 

Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 

kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec 

povinných � stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami 

Investor a dodavatel p�edepí�í kontrolní harmonogram a data kontrolních dní, 

v kterých budou kontrolovat jednotlivé etapy výstavby za p�ítomnosti generálního projektanta 

stavby. 

Nejpe�liv�j�í kontrola je nutná zejména u: základové spáry, p�ed betoná�í základové 

desky, p�ed betoná�í nosných �B konstrukcí, p�i osazování nosných ocelových vazníku, p�i 

provád�ní parot�snící vrstvy st�e�ního plá�t� a p�ed zakrytím tepelné izolace st�e�ní plá�t�

hydroizola�ní fólií. 



Je nutné kontrolovat zejména soulad provedení s projektovou dokumentací a dodr�ení 

typových detail� projektanta a zhotovitele. 
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Záv�r 

Výstupem této diplomové práce je projektová dokumentace pro provád�ní stavby 

autosalon se servisem. Projektová práce vychází z architektonických studií, kde oproti 

p�vodním návrh�m do�lo ke zm�n� vnit�ní dispozice a to zejména kv�li po�adavk�m na 

proslun�ní kancelá�ského prostoru a p�irozeného odv�trávání sociálního zázemí. 

V rámci návrhu bylo navr�eno statické �e�ení zast�e�ení budovy a to ocelovým 

vazníkem, který je navr�en dle platných stavebních zákon� a norem. Dále bylo navr�eno 

vzduchotechnické za�ízení pro �ást showroomu a administrativního zázemí, toto 

vzduchotechnické za�ízení bude zaji��ovat jak chlazení tak vytáp�ní. 

Projektová dokumentace respektuje vyhlá�ku 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 

vyhlá�ku 62/2013 Sb., která m�ní vyhlá�ku 499/2006 Sb. 

Sou�ástí diplomové práce je i ov��ení tepeln� technických vlastností navr�ených 

skladeb a konstrukcí. Byly také posuzovány akustické po�adavky na konstrukce u chrán�ných 

prostor a osv�tlení prostor, tam kde je vznesen normový po�adavek. 

Diplomová práce byla vypracována v souladu se zadáním. 
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