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Abstrakt 
 
Předmětem mé diplomové práce je zpracování dokumentace novostavby 
Správní budovy letiště. Objekt je třípodlažní, nepodsklepený. Objekt je založen na 
základových pasech. Půdorys objektu je obdélníkový. Budova je navržena z 
konstrukčního systému YTONG. Objekt je zastřešen plochou střechou. 
  
Klíčová slova 
 
 diplomová práce, letiště, samostatně stojící objekt, třípodlažní objekt, plochá střecha 
  
  
Abstract 
 
 Subject of my master´s thesis is to make a project documentation for a new building of 
airport. The building is three–storeys, without basement. Foundation strips are used as 
a foundation system of the building. Floor plan of the building is in a rectangle shape. 
The building is designed from YTONG  construction system. The building is covered by 
a flat roof. 
 
Keywords 
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Úvod: 
Správní budova letiště má nahradit stávající již nevyhovující objekt. Má tak 
zvýšit komfort a kvalitu stráveného času na letišti členů Slezského aeroklubu 
Zábřeh i návštěvníků letiště. 
Jedná se o samostatně stojící třípodlažní, nepodsklepený, zděný objekt 
s plochou střechou. 
Objekt je rozdělen do pěti funkčních celků. První se samostatným vstupem a 
dále nepropojený se zbytkem objektu je dvoupodlažní byt pro správce areálu. 
V prvním patře se nachází druhý celek, bar se zázemím pro zaměstnance a 
sociálním zázemím pro návštěvníky a třetí, prostory pro parašutisty (šatny, 
výcviková místnost, sklad padáků) V patře druhém je část ubytovací a část 
administrativní a vzdělávací. 
Obvodové a vnitřní nosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic YTONG 
s kontaktním zateplovacím systémem Baumit Pro, vnitřní nenosné zdivo jsou 
sádrokartónové příčky Knauf. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou 
střechou s mírným sklonem 3 %. Střecha je navržena jako nepochozí – plochá 
střecha povrchovou vrstvou z modifikovaného asfaltového pásu s hrubozrnným 
posypem a část jako vegetační extenzivní střecha.  
Odvod vody bude řešen pomocí střešních vtoků napojených na dešťovou 
kanalizaci s odvodem do zasakovacího systému. Stropní konstrukce jsou 
navrženy z předem předepjatých stropních panelů systému Spiroll tl. 200 mm. 
Fasáda je provedena ze silikonové zatírané omítky Baumit v různých 
barvách.  
Zajímavým architektonickým prvkem celého objektu je nad střechu vyčnívající 
prosklená kancelář dispečera letového provozu s opláštěním z proskleného 
fasádního systému Sapa building system 
Pozemek bude zatravněn a vysázen okrasnými keři. Zpevněné plochy kolem 
objektu jsou provedeny z asfaltu na štěrkovém podloží. 
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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, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 
autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

 
stavba : novostavba víceúčelové budovy letiště 
 
stavebník :   Město Dolní Benešov, Hájecká 65, Dolní Benešov, 74722 
 
zpracovatel projektové dokumentace : Bc. Silvie Rycková, Nádražní 159, Dolní 
Benešov, 74722 
 
stru čná charakteristika stavby : jedná se o novostavbu víceúčelové budovy na 
pozemku parc. č. 652/1 v katastrálním území Zábřeh u Hlučína. Stavba je určená 
k trvalému bydlení, občasnému bydlení, občerstvování, administrativě a vzdělání. 
Stavba není podsklepena a má tři nadzemní podlaží. Střecha je plochá jednoplášťová 
 
Zastavěná plocha stavby   564,5 m2 
Plocha zpevněných ploch   480 m2 
 
Vnitřní dispozice je rozdělena na dvě samostatné části. Prostory bytu a prostory 
zajišťující a podporující chod letiště. Byt v 1.NP obsahuje zádveří, chodbu se 
schodištěm, koupelnu, technickou místnost, toaletu a obývací pokoj s kuchyní. Ve 2.np 
je opět chodba se schodištěm, dětský pokoj, ložnice, šatna, toaleta, koupelna a 
pracovna. Prostory druhé části budovy obsahují v 1.NP zádveří, halu se schodištěm, 
toalety pro návštěvníky, bar se zázemím (výdejna jídel, sklady, zázemí pro 
zaměstnance baru), a prostory pro parašutisty (sklad padáků, šatny a výcvikovou 
místnost). Ve 2.NP jsou prostory pro ubytování letců a parašutistů (7 ubytovacích 
buněk obsahujících vždy chodbičku, koupelnu s WC a pokoj), sklad prádla a úklidová 
místnost. Dále jsou zde prostory zajišťující administrativní chod letiště, kanceláře 
(správce, ředitele a zástupců jednotlivých sekcí), spisovna, kuchyňka a výuková 
místnost. 
Stavba bude vybavena vnějšími a vnitřními rozvody elektřiny, vnějšími a vnitřními 
rozvody kanalizace, vnějšími a vnitřními rozvody vody, vytápěním. 
Splaškové vody budou svedeny do stávající kanalizace před objektem na pozemku 
stavebníka, dešťové vody budou svedeny do nově zřízeného zasakovacího systému 
na pozemku stavebníka. 
Vjezd na pozemek je zajištěn z místní účelové komunikace. 

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 
Parc.č. 652/1 v katastrálním území Zábřeh u Hlučína – druh pozemku – ostatní plocha. 
 
Stavba se nachází na samotě v areálu Slezského aeroklubu Zábřeh s dalšími dvěma 
budovami hangárů, pozemek je velmi mírně svažitý, na pozemku se nacházejí dvě 
pevné stavby hangárů, dopravní infrastruktura a inženýrské sítě, pozemek je částečně 
oplocen. Vjezd na pozemek je zajištěn z místní účelové komunikace na pozemku 
parc.č. 684. Stavba se nachází mimo ochranném pásmo dráhy, nenachází se 
v památkové zóně, staveniště je umístěno na pozemku stavebníka. 
 



c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 
Byl proveden radonový průzkum, ze dne 5.11.2014, s výsledným nízkým radonovým 
indexem.  
 
Dále byl proveden hydrogeologický průzkum za účelem ověření možnosti zásaku 
jímaných dešťových vod s výsledkem – zásak dešťových vod na pozemku stavebníka 
je možný.  
 
Vjezd na pozemek bude zajištěn z místní účelové komunikace.  
 
Stavba bude napojena na stávající vodovod s vlastní studnou, zásobování elektrickou 
energií bude provedeno novou přípojkou elektro (není předmětem této projektové 
dokumentace) ze stávající místní sítě VN nově zřízenou přípojkou NN zemním 
vedením, teplo bude zajištěno ústředním vytápěním elektrokotlem. Splaškové vody 
budou odvedeny do stávající kanalizace na pozemku stavebníka. Dešťové vody budou 
zasakovány do pozemku stavebníka. 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Veškeré požadavky a připomínky dotčených orgánů uvedené v jejich vyjádřeních byly 
zapracovány do dokumentace. Jedná se především o dodržení odstupových 
vzdáleností u podzemních inženýrských sítí pro pojezdy těžkou technikou (nákladní 
automobily) a pro umístění těžkých zařízení staveniště (sila atd.), popřípadě jiných 
požadavků uvedených ve vyjádřeních. 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 
Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2011 Sb. 
platným ČSN a ČSN EN a technologickém předpisů výrobců požívaných stavebních 
hmot. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona, 

 
Město Dolní Benešov má schválený územní plán. Stavba je v souladu záměru se 
schválenou územně plánovací dokumentací. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území, 

 
v dotčeném území nejsou související a podmiňující stavby 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 
předpoklad zahájení stavby   duben 2015 
předpoklad ukončení stavby  srpen 2017 
 
 
 
 
 



i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 
prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v 
m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 
Orientační hodnota stavby není stanovena. Objekt má zastavěnou plochu 564,5 m2. 
Plocha zpevněných ploch je 480 m2. 
Statistické údaje na ochranu životního prostředí nebyly zadávány 
 
 
zpracovala : 
 
leden 2015 
Bc. Silvie Rycková 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v 
památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 
Stavba se nachází na samotě v areálu Slezského aeroklubu Zábřeh s dalšími dvěma 
budovami hangárů, pozemek je velmi mírně svažitý, na pozemku se nacházejí dvě 
pevné stavby hangárů, dopravní infrastruktura a inženýrské sítě, pozemek je částečně 
oplocen. Vjezd na pozemek je zajištěn z místní účelové komunikace na pozemku 
parc.č. 684. Stavba se nachází mimo ochranném pásmo dráhy, nenachází se 
v památkové zóně, staveniště je umístěno na pozemku stavebníka. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Jedná se o zděnou třípodlažní stavbu bez podsklepení s plochou střechou. Nosný 
systém tvoří nosné zděné stěny, strop prefabrikovaný a monolitický, střecha plochá, 
veškeré přípojky jsou stávající. Vedle stavby je umístěn trativod na jímání dešťových 
vod.  V okolí stavby jsou pozemky stavebníka. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 
 
jedná se o novostavbu víceúčelové budovy na pozemku parc. č. 652/1 v katastrálním 
území Zábřeh u Hlučína.  
 
Provozní a dispozi ční řešení : 
 
Vnitřní dispozice je rozdělena na dvě samostatné části. Prostory bytu a prostory 
zajišťující a podporující chod letiště. Byt v 1.NP obsahuje zádveří, chodbu se 
schodištěm, koupelnu, technickou místnost, toaletu a obývací pokoj s kuchyní. Ve 2.np 
je opět chodba se schodištěm, dětský pokoj, ložnice, šatna, toaleta, koupelna a 
pracovna. Prostory druhé části budovy obsahují v 1.NP zádveří, halu se schodištěm, 
toalety pro návštěvníky, bar se zázemím (výdejna jídel, sklady, zázemí pro 
zaměstnance baru), a prostory pro parašutisty (sklad padáků, šatny a výcvikovou 
místnost). Ve 2.NP jsou prostory pro ubytování letců a parašutistů (7 ubytovacích 
buněk obsahujících vždy chodbičku, koupelnu s WC a pokoj), sklad prádla a úklidová 
místnost. Dále jsou zde prostory zajišťující administrativní chod letiště, kanceláře 
(správce, ředitele a zástupců jednotlivých sekcí), spisovna, kuchyňka a výuková 
místnost. 
 
Před objektem bude dřevěná terasa na terčích v úrovni podlahy. 
 
Před a za objektem budou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro vstup do 
budovy a zpevněná plocha pro zásobování baru. Obě budou navazovat na stávající 
zpevněné plochy. Zpevněné plochy jsou provedeny z asfaltu na štěrkovém podloží. 
Okapový chodník kolem objektu v šířce 300 mm proveden z kačírku. Ostatní plochy 
budou využity jako park s travním porostem, nízkou vegetací a stávajícími vzrostlými 
stromy. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vjezd na pozemek bude stávající 
  



e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném územ 
 
Objekt je napojen na místní účelovou komunikaci, parkování vozidel je zajištěno na 
stávající parkovací ploše před budovou. Stavba se nenachází ani na poddolovaném 
ani na svažitém území 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
U objektu bude vznikat komunální odpad, který je stavebník povinen likvidovat. Za 
tímto účelem bude na pozemku stavebníka umístěna nádoba na odpad umístěnou u 
vstupu na pozemek. 
Při stavbě vzniknou odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem o 
odpadech . 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění prováděcích vyhlášek. Veškerý 
vzniklý odpad ze stavební činnosti bude likvidován na skládce v Přilehlé obci Zábřeh a 
ve dvorech sběrných surovin. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Objekt je řešen bezbariérově v 1.NP a 2.NP. Zde jsou vybudovány snížené prahy jak u 
vchodových dveří, tak u dveří vnitřních. Výtah, obytné místnosti a koupelny určené pro 
pobyt osob se sníženou schopností pohybu splňují minimální plochu pro pobyt osob se 
sníženou pohyblivostí. Chodby splňují minimální šířku 1,5 m. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
byla použita katastrální mapa, prohlídka pozemku a proveden radonový průzkum, 
jehož výsledky jsou zohledněny v návrhu izolací proti vodě v projektové dokumentaci 
pro provedení stavby. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum k prokázání 
možnosti zásaku dešťových vod. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 
 
použitý výškový systém BPV, stavba byla osazena do terénu ve vytyčovacím výkrese a 
bude vytýčená oprávněným geodetem, který pořídí protokol o vytýčení stavby. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
 
Víceúčelový objekt 
terasa 
zpevněné plochy 
trativod 
jímka na dešťovou vodu 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
 
 



l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části 
F. 
 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č.326/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nebezpečí 
pádu 
z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby 
a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit : 

 
a) zřícení stavby nebo její části 
stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, 
popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace konstrukce nebo vznik trhlin), které 
může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její 
části, nebo která vede ke snížení trvanlivosti stavby 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce  
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce  
dále viz. statické posouzení 
  
3. Požární bezpečnost 

 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
d) umožnění evakuace osob a zvířat  
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
podrobnosti jsou zřejmé z požárně bezpečnostního řešení stavby – viz. příloha 
dokumentace pro provedení stavby 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví a 
zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní vlhkosti a 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. Denní 
osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk 
a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, 



zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních 
pozemcích a stavbách. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při 
provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk 
a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, 
zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních 
pozemcích a stavbách.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Budova je novostavbou, její části jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na jejich 
vytápění, větrání, byly co nejnižší. 
Tepelně technické vlastnosti budovy jsou v souladu s normovými hodnotami. 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
energetická náročnost budovy je v souladu s normami a navržené konstrukce splňují 
požadované tepelné parametry dle ČSN. 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 
viz. samostatný projekt 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

 
Objekt je řešen bezbariérově v 1.NP a 2.NP. Zde jsou vybudovány snížené prahy jak u 
vchodových dveří, tak u dveří vnitřních. Výtah, obytné místnosti a koupelny určené pro 
pobyt osob se sníženou schopností pohybu splňují minimální plochu pro pobyt osob se 
sníženou pohyblivostí. Chodby splňují minimální šířku 1,5 m. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní 
spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
Všechny škodlivé vlivy byly změřeny a bylo jim zabráněno, nebo přihlédnuto při 
tvoření projektu. Podlahová konstrukce obsahuje vrstvu celistvé povlakové 
hydroizolace 
s vodotěsně provedenými spoji a prostupy utěsněnými dle ČSN 73 0601 Ochrana 
staveb 
proti radonu z podloží. 
 
 
 



 
10. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a 
stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 
Není předmětem řešení 
 
11. Inženýrské stavbu (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Splašková kanalizace bude napojena na stávající rozvody kanalizace. Dešťová 
kanalizace bude napojena na zasakovací nádrž na pozemku stavebníka. 
 
b) zásobování vodou 
 
Vodovod bude napojen na stávající rozvody se zdrojem vody z vlastní studny. 
 
c) zásobování energiemi 
 
- novostavba nebude napojena na rozvod plynu. 
- rozvody elektro budou napojeny na stávající síť VN. 
 
d) řešení dopravy 
 
Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek zajištěn po místní účelové komunikaci. 
V průběhu výstavby bude využito stávajících zpevněných ploch před objektem. 
Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do objektu budou řešeny komunikací se 
štěrkovým podložím a asfaltovým povrchem. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Bude provedena skrývka ornice a vyrovnání pozemku pod a v těsné blízkosti objektu. 
Zničená vegetace bude nahrazena novou směsí travin. 
 
f) elektronické komunikace 
 
není předmětem řešení této projektové dokumentace.  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o počtu pracovníků 
d) údaje o spotřebě energií 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
f) vodní hospodářství 
g) řešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 
není předmětem řešení této projektové dokumentace.  
 
zpracovala: 
leden 2015 
Bc. Silvie Rycková 
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F. Dokumentace stavby (objekt ů) 
 
Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé 
objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: 
1. Pozemní (stavební) objekty 
2. Inženýrské objekty 
3. Provozní soubory stavby 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
1.1. Architektonické a stavebn ě technické řešení 
1.1.1. Technická zpráva  
 
a) účel objektu 
 
Novostavba víceúčelového domu bude umístěna na parc.č. 652/1 v katastrálním území 
Zábřeh u Hlučína. Napojení na dopravní infrastrukturu z místní účelové komunikace na 
pozemku parc.č. 684. 
Stavba je situována na pozemku min. 23 m od hranice s pozemkem 645/37 a min. 67 
m od hranice s pozemkem 645/5. 
Jedná se o zděnou třípodlažní stavbu bez podsklepení s plochou střechou. Nosný 
systém tvoří nosné zděné stěny a železobetonové rámy (sloup, průvlak), strop 
prefabrikovaný z předpjatých ŽB panelů, střecha plochá, jednoplášťová neprovozní a 
vegetační extenzivní, veškeré inženýrské sítě se napojují na stávající rozvody. V okolí 
stavby jsou pozemky stavebníka. 
 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, 
 
Vnitřní dispozice je rozdělena na dvě samostatné části. Prostory bytu a prostory 
zajišťující a podporující chod letiště. Byt v 1.NP obsahuje zádveří, chodbu se 
schodištěm, koupelnu, technickou místnost, toaletu a obývací pokoj s kuchyní. Ve 2.np 
je opět chodba se schodištěm, dětský pokoj, ložnice, šatna, toaleta, koupelna a 
pracovna. Prostory druhé části budovy obsahují v 1.NP zádveří, halu se schodištěm, 
toalety pro návštěvníky, bar se zázemím (výdejna jídel, sklady, zázemí pro 
zaměstnance baru), a prostory pro parašutisty (sklad padáků, šatny a výcvikovou 
místnost). Ve 2.NP jsou prostory pro ubytování letců a parašutistů (7 ubytovacích 
buněk obsahujících vždy chodbičku, koupelnu s WC a pokoj), sklad prádla a úklidová 
místnost. Dále jsou zde prostory zajišťující administrativní chod letiště, kanceláře 
(správce, ředitele a zástupců jednotlivých sekcí), spisovna, kuchyňka a výuková 
místnost. 
 
Objekt je řešen bezbariérově v 1.NP a 2.NP. Zde jsou vybudovány snížené prahy jak u 
vchodových dveří, tak u dveří vnitřních. Výtah, obytné místnosti a koupelny určené pro 
pobyt osob se sníženou schopností pohybu splňují minimální plochu pro pobyt osob se 
sníženou pohyblivostí. Chodby splňují minimální šířku 1,5 m. 
 
Dešťová kanalizace bude napojena na zasakovací nádrž na pozemku stavebníka (viz. 
koordinační situace). 
 
Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek zajištěn po místní účelové komunikaci. 
V průběhu výstavby bude využito stávajících zpevněných ploch před objektem. 
Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do objektu budou řešeny komunikací se 
štěrkovým podložím a asfaltovým povrchem. Bude provedena skrývka ornice a 



vyrovnání pozemku pod a v těsné blízkosti objektu. Zničená vegetace bude nahrazena 
novou směsí travin. 
 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění, 
 
zastavěná plocha     564,5 m2 
obestavěný prostor    cca    4725 m3 
 
 

m2 1.NP 2.NP 3.NP Celkem 

Plocha bytu 78 78  156 
Plocha pro 

občerstvování     
a ubytování 192 200  392 

 
Plocha pro 

administrativu a 
vzdělání 122 151 10 283 

Společné plochy 118 79  197 

terasa 97    
 

Čelní stěna objektu je situována na jih. Osvětlení obytných místností je zajištěno 
dodržením minimální doporučené plochy zasklení, které činní min. 1/10 plochy 
místnosti. 
 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
 
základy  
 
Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové zdivo a sloupy 1.NP. 
Základy jsou provedeny z prostého betonu C16/20. Základy jsou provedeny do 
nezámrzné hloubky. Provedení základů je zřejmé z projektové dokumentace. Je třeba 
provést veškeré zakreslené prostupy. Podkladní beton je proveden z betonu C 16/20 
s vložením kari sítě 150/150/5. Před betonáži je nutné nechat statika posoudit 
základovou spáru. Základová spára nesmí být rozvodnělá. 
 
opatření proti vnikání radonu  
 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ohledem na výsledky radonového průzkumu 
pro nízkou propustnost. Skladba izolace je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 
40 SPECIAL MIN a penetrační nátěr dekprinter. 
 
svislé konstrukce 

 
Obvodové a vnitřní nosné zdivo 1.NP a 2.NP a vnitřní nosné zdivo je provedeno 
z pórobetonových tvárnic Ytong. Překlady nad okny systémové YTONG dle projektové 



dokumentace. Vnitřní příčky jsou provedeny ze sádrokartóvoného systému knauf. Vše 
dle projektové dokumentace.  
Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Baumit Pro. 
 
vodorovné konstrukce 
 
V 1.NP a 2.NP jsou pod stropem provedeny průběžné železobetonové ztužující věnce 
dle návrhu statika. Z věnců je vyvedena výztuž pro napojení na věnec v úrovni stropů. 
Strop v 1.NP a 2.NP je prefabrikovaný ze stropních panelů spiroll a monolitické 
železobetonové desky ve stejné tloušťce. 
Na strop se položí vrstva tepelné izolace a provede se vrstva betonové mazaniny dané 
tloušťky. Na betonovou vrstvu se položí povlaková krytina určeného typu. 

 
schodiště 
 
Hlavní zakřivení schodiště je provedeno jako schodnicové. Ocelová masivní zakřivená 
schodnice s vlastním základem se ukotví do monolitické železobetonové stropní desky 
a budou na ní instalovány dřevěné stupnice a ocelové zábradlí. Vnitřní přímé schodiště 
je samonosné z typového schodiště YTONG. Jednotlivé stupně jsou uloženy na zdech 
Ytong s vlastním základem. Schodiště je od stropní konstrukce oddilatováno. 
Typ a umístění je zřejmé z projektové dokumentace. Zábradlí schodiště provést dle 
ČSN 74 33 05 výšky min 1000 mm. 
 
zastřešení 
 
Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou na stropních panelech 
spiroll se spádovou vrstvou z liaporbetonu. Povrchová úprava střechy je ve dvou 
variantách, asfaltový pás s hrubozrným posypem a vegetační extenzivní střecha. Jsou 
to střechy s klasickým pořadím vrstev, parozábrana z SBS asfaltového modifikovaného 
pásu, tepelná izolace z EPS a hlavní izolační vrstva z dvou SBS asfaltových 
modifikovaných pásů. 
 
úpravy povrchů vnitřních 
 
Vnitřní omítky sádrové ze suchých směsí. Obklady z keram. obkladu do dle projektové 
dokumentace.  Ve velké části objektu, dle projektové dokumentace, bude proveden 
sádrokartónový podhled knauf.  
Omítky budou opatřeny malbou akrylátovými barvami v odstínu dle požadavků 
stavebníka.  
 
úpravy povrchů vnějších 
 
zateplené části domu se opatří kontaktním zateplovacím systém Baumit Pro s 
tenkovrstvou pastovitou škrábanou omítkou barvy dle projektu. Zateplení soklu bude 
od úrovně +0,500 nad terénem až po úroveň spodní stany okapového chodníku 
zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z XPS se soklovou omítkou zrnitosti 2 
mm např. Marmolit. Základy jsou po obvodu zatepleny polystyrénem XPS, který je na 
základy lepen bez povrchové úpravy 
 
podlahy a podlahové konstrukce 
 
typy povlakových podlah jsou uvedeny v legendách místností.  
 
 



výplně otvorů 
 
Okna a dveře budou provedeny ze systému VEKA Softline 70 AD, plastové 
s pětikomorovým systémem a izolačním dvojsklem Ug=1,1 W/m2K, Uf=1,2 W/m2K. 
Barva rámu šedá,způsob otevírání dle výpisu výplní otvorů. 
 
izolace proti vodě 
 
izolace proti zemní vlhkosti je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 40 SPECIAL 
MIN a penetrační nátěr dekprinter.  
V sociálním zázemí je nutno provést izolaci proti vodě např. CEMIX,a to na celé ploše 
podlahy, na zdech pak soklík do výše 100 mm nad podlahu a celé plochy za vanou do 
výše 2,0m. Veškeré kouty je nutno vyztužit systémovou bandáží. 
 
tepelné izolace  
 
tepelné izolace střechy jsou provedeny z EPS-F tl. 120 a 100 mm. Izolace podlah 1.NP 
je provedena z minerální vlny STEPROCK ND tl. dle projektu. Věnce jsou na vnější 
straně izolované izolací z EPS tl. 50 mm. 
 
parozábrana 
 
V konstrukci střechy je použita parozábrana z SBS modifikovaného asfaltového pásu 
s hliníkovou vložkou nataveného na penetraci. 
 
zvukové izolace  
 
strop nad 1.NP a 2.NP je odhlučněn vložením izolace z minerálních desek 
STEPROCK.  
Zvuková neprůzvučnost střešní konstrukce je zajištěna skladbou střešního pláště viz. 
skladby jednotlivých konstrukcí. 
 
klempířské konstrukce 
 
venkovní parapety a oplechování atik z TiZn. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
tepelně technické vlastnosti jsou v souladu s ČSN 73 0540, která stanovuje minimální 
požadavky na teplené ztráty, bilanci a kondenzaci vodních par, nutnou infiltraci 
vzduchu apod. Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří samostatnou část 
projektové dokumentace. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu, 
 
Stavba je založena na základových pasech a patkách nesoucích obvodové zdivo a 
sloupy 1.NP. Základy jsou provedeny z prostého betonu C16/20 do nezámrzné 
hloubky. Podkladní beton je proveden z betonu C 16/20 s vložením kari sítě 150/150/5. 
Před betonáží je nutné nechat statika posoudit základovou spáru. Základová spára 
nesmí být rozvodnělá. 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ohledem na výsledky radonového průzkumu 
pro střední propustnost. Skladba izolace je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 
40 SPECIAL MIN a penetrační nátěr dekprinter. 



Před provedením základových konstrukcí je nutné provést ležatou kanalizaci a 
prostupy pro vedení inženýrských sítí. Prostupy jsou patrny ve výkresu základů. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
 
h) dopravní řešení 
 
Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek zajištěn po místní účelové komunikaci. 
V průběhu výstavby bude využito stávajících zpevněných ploch před objektem. 
Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do objektu budou řešeny komunikací se 
štěrkovým podložím a asfaltovým povrchem. Bude provedena skrývka ornice a 
vyrovnání pozemku pod a v těsné blízkosti objektu. Zničená vegetace bude nahrazena 
novou směsí travin. 
 Násypy pro zpevněné plochy před domem budou provedeny na zhutněný terén. 
Pro pláň je předepsán modul přetvoření Edef2 = min 45 MPa, Edef2/ Edef1  < 2,5.  
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví a 
zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby 
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní vlhkosti a 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 
Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk 
a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, 
zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí. 
Terén nebude ve vztahu k okolním pozemkům navyšován, spádové a odtokové 
podmínky se vzhledem k sousedním pozemkům nezmění. Po dostavbě objektu bude 
okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané 
lokality. Pro stavbu není nutné odstraňovat žádnou zeleň. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ohledem na výsledky radonového průzkumu 
pro střední propustnost. Skladba izolace je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 
40 SPECIAL MIN a penetrační nátěr dekprinter.. Izolace splňuje podmínky ČSN 73 
0601 pro střední stupeň radonového rizika 
 
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2009 Sb.,    
vyhl. 501/2006 Sb. (odstupové vzdálenosti jsou dodrženy, přesahy požárně 
nebezpečné plochy leží na pozemku stavebníka), vyhl. 369/2001 Sb., zákona 
258/2000 Sb. a vyhl. č. 148/2006 v pl. znění a platným ČSN a ČSN EN a 
technologickém předpisů výrobců požívaných stavebních hmot. 
 
 
 
 



1.1.2. Výkresová část 
a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich 
konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a 
jejich výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě 
nebo zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby 
b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, 
vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním 
systému s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a 
základních rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků 
výplní otvorů, u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením 
technického vybavení budovy, včetně řešení zázemí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
c) řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením 
nosných konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, 
původního i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního 
nadzemního podlaží 
d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s 
vyznačením architektonických prvků jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u 
změn staveb i pohledy stávajícího stavu 
e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci 
f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu 
g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200 
h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, 
axonometrie, panoramatické pohledy apod.) 
u stavby, která je kulturní památkou a stavby v památkové rezervaci nebo 
památkové zóně, se výkresy pod písm. a) až c) zpracovávají v měřítku 1:50. 
 
výkresy jsou doloženy ve složce stavební část projektové dokumentace pro provedení 
stavby. 
 
1.2. Stavebn ě konstruk ční část 
1.2.1. Technická zpráva 
 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 
stavba víceúčelového objektu bude provedena klasickými postupy a materiály, Nosný 
systém je tvořen obvodovými a středními nosnými zdmi provedených z pórobetonový 
tvárnic YTONG a sloupy z železobetonu. Strop prefabrikovaný spiroll, zastřešení 
jednoplášťová plochá střecha. 
 
b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
 
základy betonové, obvodové a vnitřní  nosné zdivo z pórobetonových tvárnic YTONG a 
sloupy z řelezobetonu, vnitřní příčky sádrokartónové knauf,  překlady YTONG.  
Stropy prfabrikováné spiroll, z větší části kryté SDK podhledy systému Knauf, střecha 
jednoplášťová plochá nepochůzí a vegetační extenzivní. 
 
 
 



c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
 
zatížení sněhem: I. oblast – 0,8 kN/m² 
zatížení větrem: III. větrná oblast – 0,45 kN/m² 
Provozní zatížení podlaží činí 3 kN/m² 
 
d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
 
žádné zvláštní a neobvyklé konstrukce a postupy nebyly použity 
 
e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
 
žádné technologické podmínky postupu prací, které by ovlivnily stabilitu vlastních 
konstrukcí či sousedních staveb nebudou použity 
 
f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
 
žádné bourací práce ani podchycování konstrukcí se nebude provádět 
 
g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 
před zakrytím nepřístupných a později zakrytých konstrukcí ( základy, žel. bet. věnce a 
jejich výztuž, stropy, výztuž betonových desek, uchycení pozednic rozvody instalací 
pod omítkami nebo v podlahách venkovní vedení instalací před zásypem apod. ) musí 
být zkontrolovány stavebním dozorem nebo jinou oprávněnou osobou a proveden 
zápis do stavebního denníku nebo do jednoduchého záznamu stavby. 
 
h) seznam použitých podkladů, ČSN, technickych předpisů, odborné literatury, 
software 
 
platné stavební ČSN, ČSN EN, technologické postupy výrobci stavebních hmot, 
stavební zákon 183/2006 Sb v pl. znění, vyhláška 268/2009 Sb. v pl. znění, vyhl. 
501/2006 Sb., vyhl. 369/2001 Sb. zákon 258/2000 Sb., nař. vlády 148/2006 Sb., vyhl. 
205/2006 Sb., normy o požární bezpečnosti staveb ČSN 730802, 730804, 730833, 
ČSN 734301 – obytné budovy, zákon 177/2006 Sb. vyhl. 406/2000 Sb., software 
Autocad, výpočet tepelných ztrát 
 
i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 
případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 
 
Nejsou navrženy žádné specifické zásady. 
 
1.2.2. Výkresová část 
a) základy (plošné, hlubinné), 
b) tvar monolitických betonových konstrukcí, 
c) výkres skladby - sestavy dílců montované betonové konstrukce, 
d) výkresy sestav kovových a dřevěných konstrukcí apod. 
 



výkresy, nutné pro provedení stavby jsou doloženy ve složce stavební část projektové 
dokumentace pro provedení stavby 
 
1.2.3. Statické posouzení 
a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce,  
b) posouzení stability konstrukce, 
c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, 
d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí 
dynamické namáhání. 
 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby 
a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit : 

 
a) zřícení stavby nebo její části 
stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, 
popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace konstrukce nebo vznik trhlin), které 
může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její 
části, nebo která vede ke snížení trvanlivosti stavby 
 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce  
 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce, 
 
dále viz statické posouzení 
 
1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
 
1.3.1. Technická zpráva 
a) popis a umístění stavby a jejích objektů, 
b) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
c) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
d) stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
e) evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění 
požárních výtahů, 
f) vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových vzdáleností, 
g) způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními látkami, 
h) stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů, 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními, 
j) zhodnocení technických zařízení stavby, 
k) stanovení požadavků pro hašení požáru a záchranné práce. 
 
Řešeno samostatně v příloze – Požárně bezpečnostní řešení stavby, která je založena 
ve složce stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby 



1.3.2. Výkresová část 
Výkresy se dokládají v souladu s právními předpisy vydanými k provedení zákona o 
požární ochraně. 
 
1.4. Technika prost ředí staveb 
Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na 
a) zařízení pro vytápění staveb, ano 
b) zařízení pro ochlazování staveb, ne 
c) zařízení vzduchotechniky, ne 
d) zařízení pro měření a regulaci, ne 
e) zařízení zdravotně technických instalací, ano  
f)  plynová zařízení, ne 
g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů, ano  
h) zařízení slaboproudé elektrotechniky. ano  
 
neřešeno 
 
1.4.1. Technická zpráva 
Uvádějí se základní údaje podle jednotlivých druhů zařízení 
 
a) vytápěni - bilance potřeby tepla s udáním teplonosné látky, způsob napojení 
na vlastní zdroj nebo na venkovní rozvod, systém regulačního zařízení; 
zdůvodňuje se volba systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody, 
b) kotelny a předávací stanice - bilance potřeby tepla (hodinová a roční), 
bilance potřeby paliva a surovin, dimenzování veškerého strojního zařízení 
(kotlů, čerpadel boilerů, výměníků apod.), dimenzování komínů, stanovení 
počtu pracovních sil, zásady regulace a měření, požadavky na zajištění péče o 
životní prostředí, bezpečnost práce a požární ochranu, 
c) zařízení pro ochlazování staveb - základní orientační informace o 
jednotlivých vnitřních rozvodech a zařízení, jejich základní dimenze a vedení, 
popis umístění spotřebičů chladu a koncových elementů, požadavky na 
stavební úpravy a řešení některých speciálních prostorů jako strojoven 
chlazení, alokace venkovních zařízení chladicích systémů, předávacích stanic 
tepla, strojoven rozvodu chladu, rozvoden a regulačních stanic, 
d) vzduchotechnické zařízení - základní údaje (parametry venkovního a 
vnitřního prostředí, stručná charakteristika a koncepce navrhovaného zařízení, 
výchozí podklady pro dimenzování zařízení), popis a funkce 
vzduchotechnických zařízení a jejich provoz, požadavky na energie a média 
(elektřina, teplo, chlad, pára, voda), přehled navržených výkonů a bilance 
spotřeby energií, návrh ochrany zdraví, ochrany proti hluku a vibracím, řešení 
požární bezpečnosti vzduchotechnických zařízení, způsob ochrany životního 
prostředí, zajištění bezpečnosti při realizaci a následném provozu zařízení, 
e) zařízení měření a regulace - stručný popis jednotlivých okruhů, jejich funkce, 
charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristika 
provozu a prostředí, výchozí parametry pro výpočty zařízení měření a regulace, 
f) zdravotně technické instalace - bilance potřeby vody, teplé vody, množství 
splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, podmínky připojování na sítě 
technické infrastruktury), 
g) plynová odběrná zařízení - bilance spotřeby plynu, druh a tlak plynového 
média, technické hodnoty plynového zařízení, počty napojených spotřebičů, 
údaje o fakturačním popř. podružném měření odběru plynu, základní údaje o 



regulačním a měřícím zařízení, místo a provozní podmínky připojení na 
plynovod včetně umístění hlavního uzávěru plynu, popis technického řešení 
včetně schémat vedení rozvodu plynu v budově, 
h) zařízení silnoproudé elektrotechniky - provozní údaje pro jednotlivé prostory, 
energetické bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, způsob 
připojení na veřejný rozvod elektrické energie, druh osvětlení s údaji o 
požadované intenzitě, popis a zdůvodnění koncepce řešení; pro bleskosvody 
stručný popis zařízení, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích 
podmínek, 
i) zařízení slaboproudé elektroniky - popis způsobu technického řešení ve 
smyslu požadavků na způsob a charakter rozvodů, způsob uložení kabelového 
vedení vůči stavebním konstrukcím, typy navržených zařízení, 
j) zařízení vertikální dopravy osob - druhy zařízení (výtahy pro dopravu osob a 
nákladů, pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, lůžek, 
evakuační, požární) s jejich základními parametry. 
 
1.4.2. Výkresová část 
Obsahuje pouze základní orientační schémata jednotlivých vnitřních rozvodů a 
zařízení, jejich základní dimenze a vedení, dále případné umístění zařizovacích 
předmětů, požadavky na stavební úpravy a řešení některých speciálních 
prostorů jako kotelen, předávacích stanic tepla, rozvoden, ústředen a 
regulačních stanic, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů 
stavební části. 
 
neřešeno 
 
1.4.3. Výpočty 
Zpracovávají se potřebné výpočty tepelně technické, akustické, osvětlení nebo 
oslunění. 
 
Viz. samostatné tepelně-technické posouzení. 
 
2. Inženýrské objekty 
Inženýrskými objekty se rozumí mosty, tunely, podchody, propustky, 
hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace s výjimkou staveb 
uvedených v §194 písm. c) stavebního zákona, provozní prostranství, odstavná 
a parkovací stání, terénní úpravy, hřiště, sítě technické infrastruktury (vodovod, 
kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory, včetně přípojek na sítě 
technické infrastruktury, vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení) 
popřípadě další inženýrské objekty, které jsou řešeny jako samostatná 
projektová dokumentace. 
Pokud mají inženýrské objekty charakter pozemních (stavebních) objektů, 
zajišťuje se požárně bezpečnostní řešení v souladu s bodem F.1.3. 
 
není předmětem dokumentace 
 
 
 
 
 



2.1. Technická zpráva 
a) popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení, 
b) požadavky na vybavení, 
c) napojení na stávající technickou infrastrukturu, 
d) vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodňování, 
e) údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro 
navrhované řešení, 
f) požadavky na postup stavebních a montážních prací, 
g) požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, 
skladování apod., 
h) řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace, 
i) důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce. 
2.2. Výkresová část 
a) situace inženýrského objektu včetně vyvolaných přeložek komunikací, koryt 
vodních toků, sítí technické infrastruktury, objektů určených k demolici nebo 
rekonstrukci, 
b) podélné profily a charakteristické příčné řezy, 
c) výkresy technických objektů (čerpací stanice, trafostanice, šachty apod.) v 
měřítku 1:100, 
d) výkresy technických úprav komunikací pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace v měřítku 1:100 nebo 1:200, 
e) výkresy povrchových úprav okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 
f) podklady pro vytyčení. 
Objekty sdružených tras (kolektory, technické chodby a kanály) se dokumentují 
obdobně jako pozemní objekty. 
 
není předmětem dokumentace 
 
2.3. Statické výpo čty a výkresy 
Zpracovávají se pouze u staveb a objektů, které to z konstrukčních důvodů a z 
důvodů posouzení stability vyžadují (mosty, tunely, propustky, podchody, jímky 
a nádrže apod.). 
 
neřešeno 
 
2.4. Ostatní výpo čty 
Provádějí se hydrotechnické výpočty, návrhy sítí včetně energetických objektů, 
stanovení kapacitních potřeb. 
 
není předmětem dokumentace 
 
3. Provozní soubory 
3.1. Technická zpráva 
a) popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, 
b) seznam použitých podkladů, 
c) potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, 
d) popis technologie výroby, 
e) základní skladba technologického zařízení (účel, popis a základní 
parametry), 



f) popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, 
požadavky na dopravu vnitřní i vnější, 
g) vliv technologie na stavební řešení, 
h) údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst 
napojení. 
 
není předmětem dokumentace  
 
3.2. Výkresová část 
a) základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného 
výrobního procesu, 
b) dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich zabudování 
(půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1: 100). 
 
není předmětem dokumentace 
 
 
zpracovala : 
 
leden 2015 
Bc. Silvie Rycková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr: 
 
Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a právními předpisy tak, aby 
splňovala obecné požadavky na výstavbu. Splňuje požadavky z hlediska požárně 
bezpečnostního řešení, tepelné techniky i akustiky budov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých zdroj ů: 
 
Odborná literatura 
 
- REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a 
zákonů. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. Stavitel. ISBN 978-80-247-3818-5. 
- KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01.Brno: 
CERMs.r.o., 2005 - NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství 
pro1.a2.ročník: Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. 1. 
vyd.Praha: Sobotáles, 2007, 100 s. Stavitel. ISBN 978-80-86817-23-1. 
Použité právní předpisy 
- Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání 
území 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
- Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o 
technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru 
Použité normy 
- ČSN 73 0802 – Požární Bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 
- ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – budovy zdravotnických zařízení 
a sociální péče 
- ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení objektůosobami 
- ČSN 73 0508 – Denní osvětlení budov – část 3: Denní osvětlení škol 
- ČSN ISO 13822 (73 0038) – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení exist. 
Konstrukcí 
- ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov: Terminologie 
- ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov: Požadavky 
- ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
- ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
- ČSN EN ISO 13788 (73 0544) – Tepelněvlhkostní chování stavebních dílců a 
stavebních prvků– vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové 
vlhkosti a kondenzace uvnitřkonstrukce – výpočtové metody 
- ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související 
akustické vlastnosti stavebních výrobků 
– Požadavky - ČSN EN 12354-1 – Stavební akustika – Výpočet akustických 
vlastností budov z vlastností stavebních prvků 
– část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 
- ČSN 73 4301 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
- ČSN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody 
- ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě 



- Hydroizolace - Základní ustanovení 
- ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
- ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy 
- ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 
- ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 
 
Webové stránky 
 
- www.ytong.cz 
- www.rockwool.cz 
- www.topwet.cz 
- www.knauf.cz 
- www.cadforum.cz 
- www.tzb-info.cz 
- www.rako.cz 
- www.dektrade.cz 
- www.prefa.cz 
- www.baumit.cz 
- www.batima.cz 
- www.sapagroup.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seznam použitých zkratek a symbol ů 
 
- PT původní terén 
- UT upravený terén 
- NP nadzemní podlaží 
- ŽB železobeton 
- RŠ revizní šachta 
- VŠ vodoměrná šachta 
- XPS extrudovaný polystyren 
- EPS expandovaný polystyren 
- TI tepelná izolace 
- HI hydroizolace 
- KCE konstrukce 
- PD projektová dokumentace 
- Pozn. poznámka 
- Ozn. označení 
- k. ú. katastrální územ 
- ČSN česká státní norma 
- Vyhl. vyhláška 
- parc. č. parcelní číslo 


