
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V 

BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

DEPARTMENT OF BUILDING STRUCTURES 

 

 

TRUHLÁRNA SLANÝ 

TITLE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

MASTER'S  THESIS 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

 

Bc. Ladislav Cach 

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

 

Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

BRNO 2017   



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  

FAKULTA STAVEBNÍ 
 
 
 
 

Studijní program 
 
Typ studijního programu 
 
Studijní obor  
Pracovišt ě 

 
 
 
 

N3607 Stavební inženýrství 
 
Navazující magisterský studijní program s kombinova 
nou formou studia  
3608T001 Pozemní stavby  
Ústav pozemního stavitelství 

 

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 

Diplomant Bc. Ladislav Cach 
 

Název Truhlárna Slaný 
 

Vedoucí diplomové práce Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
 

Datum zadání 
31. 3. 2016 

 
 

diplomové práce 
 

 

  
 

Datum odevzdání 
13. 1. 2017 

 
 

diplomové práce 
 

 

  
 

V Brně dne 31. 3. 2016   
 

.............................................  ................................................... 
 

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
 

Vedoucí ústavu  Děkan Fakulty stavební VUT 
 



 
 
 
 

Podklady a literatura 
 
Studie dispozičního řešení stavby, katalogy a odborná literatura, Stavební zákonč.183/2006 
Sb., Vyhláškač.499/2006 Sb., Vyhláška 268/2009 Sb.,Vyhláška 398/2009 Sb., platnéČSN. 
 
Zásady pro vypracování 
 
Zadání VŠKP: Projektová dokumentace stavební části k provedení výrobní haly truhlárny a 
přilehající administrativní budovy. Název projektu Truhlárna Slaný.  
Cíl práce: vyřešení dispozice pro daný ú čel, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 

systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh podle pokynů 

vedoucího práce. Textová i výkresová část bude zpracována s využitím výpočetní techniky (v 

textovém a grafickém editoru). Výkresy budou opatřeny jednotným popisovým polem a k 

obhajobě budou předloženy složené do desek z tvrdého papíru potažených černým plátnem s 

předepsaným popisem se zlatým písmem. Dílčí složky formátu A4 budou opatřeny popisovým 

polem s uvedením seznamu příloh na vnitřní straně složky. Požadované výstupy dle uvedené 

Směrnice:  
Textová část VŠKP bude obsahovat kromě ostatních položek také položku h) Úvod (popis 

námětu na zadání VŠKP), položku i) Vlastní text práce projektová ( dokumentace – body 

A,B,F dle vyhláškyč.499/2006 Sb.) a položku j) Závěr (zhodnocení obsahu VŠKP, soulad se 

zadáním, změny oproti původní studii). Příloha textové části VŠKP v případě, že diplomovou 

práci tvoří konstruktivní projekt, bude povinná a bude obsahovat výkresy pro provedení 

stavby (technická situace, základy, půdorysy řešených podlaží, konstrukce zastřešení, svislé 

řezy, pohledy, detaily, výkresy sestavy dílců popř. výkresy tvaru stropní konstrukce, 

specifikace, tabulky skladeb konstrukcí – rozsah určí vedoucí práce), zprávu požární 

bezpečnosti, stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí včetně zadané specializované 

části. O zpracování specializované části bude rozhodnuto vedoucím DP v průběhu práce 

studenta na zadaném tématu. 
 
Předepsané přílohy 
 
Licenční smlouva o zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací 
 
 
 
 

 

............................................. 
 

Prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Vedoucí diplomové práce 



Abstrakt  
Tématem diplomové práce je výrobní objekt truhlárny s přiléhající administrativní 

budovou ve Slaném. Práce se zabývá návrhem projektu stavebním a konstrukčním řešením 
budovy. Součástí je i podrobné řešení odsávání VZT technologické části truhlárny. V 
administrativní budově se v 1.NP nachází recepce a výstavní prostory.  2.NP slouží jako 
kancelářské prostory. Vertikální komunikace v budově řeší dvojice dvouramenných přímých 
schodišť, jedno v administrativní budově a druhé v přístavbě haly pro zaměstnance.  
Konstrukční systém haly je železobetonový prefabrikovaný systém s předem předpjatými 
střešními vazníky. Administrativní část je navržena jako železobetonový monolitický skelet.  
Budovy jsou rozděleny dilatací. Objekt je založen na základových patkách propojenými 
základovými prahy. Střechy objektů jsou ploché. 

 

 

Klíčová slova 
 Truhlárna, železobetonový skelet, železobetonový nosník, prefabrikovaná 

konstrukce, nosná konstrukce, plochá střech, vzduchotechnika 
  
 

Abstract  
 

The thesis theme is a carpentry production facility with the adjacent office building at 
Slané. The thesis deals about the proposal of the object with building and construction 
solutions of the building. The thesis includes a detialed solution of the exhaustion ventilation 
the technology part of the carpentry. In the office building there is a reception in the 1st floor 
and the exhibition spaces. The vertical communication in the building is solved by two-arm 
straight starcases, one in office building and the second in the annexe hall for the employes. 
The construction system of the hall is reinforced concrete prefabricated system with 
advanced prestressed girders. Office building is designed like a reinforced concrete 
monolithic frame.  
Buildings are divided by dilatation. The object is based on the footings which are connected 
to base thresholds. The rooftops of the objects are flat. 
 

 

Keywords  
Carpenter, reinforced skeleton, reinforced concrete structural beam, prefabricated 

structure, supporting structure,  flat roof,  ventilation 
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Úvod: 

 

 

 Tato práce má představit projekt výrobní haly truhlárny s přiléhající administrativní 

budovou. Budova je situována v průmyslové části města Slaný. Stavba bude sloužit pro 

výrobu a laminování moderního nábytku. Vyjma stavebního řešení je vyřešena i technologie 

výroby nábytku se vzduchotechnickým odsávání dle požadavku výrobní linky. 

 

 Diplomová práce si klade za hlavní cíl kvalitní provedení dokumentace a proniknutí 

do problematiky průmyslových staveb. Řešení velkého rozponu zastropení. Dále má vyřešit 

prolnutí veškerých ohledů (statických, požárních, provozních apod.) a rovněž řešit stavbu 

jako jeden celek. 



A Průvodní zpráva 
 

A.1. Identifikační údaje 

Název akce: Truhlárna Slaný č.p.64/1 

Místo stavby: Mánesova 194, Jirny 

  č.kat. 256/1 Jirny  

Stupeň dokumentace: Projekt pro provedení stavby 

Zodpovědný projektant: Bc. Ladislav Cacj 

 Doubek 68 

 Říčany u Prahy 251 01 

Zhotovitel dokumentace: Bc. Ladislav Cach 

 Doubek 68 

 Říčany u Prahy 251 01 

 

Datum:leden 2017 

Stavební úřad: Městský úřad Slaný 

Charakter stavby: Novostavba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Stavba bude umístěna na pozemku č.kat 68/1, katastrální území Slaný. Velikost 

pozemku 68/1 je 14 852 m2 a je evidována jako zastavěná plocha a nádvoří. 

A.3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

A.3.1. Průzkumy 

Radonový průzkum: průzkum nebyl proveden, ale dle dat ze serveru 

www.geology.cz se zájmové území nachází v převládajícím stupni rizika 1 – nízké ze 

škály 1-4. Není nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu v podloží. 

Doporučuje se odborné změření koncentrace radonu a případné dodatečné navržení 

protiradonové ochrany dle skutečně změřeného radonového indexu. Projekt 

předpokládá běžnou ochranu proti radonovému riziku v rámci stavebních konstrukcí 

– zejména izolací. 

Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden a nepožaduje se 

Geologický průzkum: byly zjištěny mocnosti jednotlivých vrstev podloží. Pro 

zjednodušení předpokládáme jejich horizontální rovnost. Hladina spodní vody byla 

naražena v hloubce 5,4m. Základová půda je tvořena hlinitopísčitou výplní.  

Rdt = 0,225MPa = 225kPa 

 

A.3.2. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

Objekt truhlárny kompozičně navazuje na řadu průmyslových staveb. Objekt se 

nachází na pozemku se zelení. Součástí pozemku je i parkoviště s 26 parkovacími 

místy. Vjezd do pozemku je z hlavní ulice. Druhý vjezd pro zásobování je z Vedlejší 

ulice. Budova haly vstup pro zaměstnance z hlavní ulice a zásobovací vrata 

z odvrácené strany s přístupem Vedlejší ulice. Vstup do administrativní části je na 

západní straně přímo z parkoviště. 

A.4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů a účastníků výstavby jsou uvedena v samostatné 

příloze D tohoto projektu. Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými 

orgány a jejich případné požadavky budou zapracovány do dokumentace jako 

dodatek projektové dokumentace. 

A.5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Tato projektová dokumentace splňuje vyhlášku č.137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/200 Sb. a vyhlášky 

č. 502/2006 Sb. a příslušná normová doporučení.  

A.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Pozemek, na kterém bude umístěna stavba je v souladu s podmínkami územního 

plánu. 

http://www.geology.cz/


A.7. Věcné a časové vazby stavby na související s podmiňující stavby a 

jiná opatření v dotčeném území 

Výstavba truhlárny nemá věcnou a časovou vazbu na jiné projekty a stavby. 

A.8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení stavby 01/2017 

Předpokládaná doba výstavby 10 měsíců 

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou. Stavba bude označena dle zákona.  

Stavba bude udržována v uklizeném stavu a dodavatel přijme taková opatření, aby 

byly dodrženy požadavky BOZP na stavbě. Stavební práce nebudou prováděny 

v nočních hodinách a v době svátků a pracovního klidu. Hlučné stavební práce 

(bourání atp.) budou prováděny od 8:00 do 16:00 hod. Budou přijata opatření pro 

snížení prašnosti a šíření nadměrného hluku.  

Materiál pro stavbu bude skladován na pozemku investora a v případě nutného 

záboru veřejného prostranství bude vyřízeno kladné stanovisko majitele pozemku 

(komunikace a příslušná DIO a DIR. 

Při manipulaci se zdvihacími zařízeními bude zajištěn prostor v dosahu těchto strojů. 

Po dokončení bude stavba uvedena do provozu dle příslušných nařízení. 

A.9. Statistické údaje 

Orientační ceny stavby výrobní hala: 36 000 000,-Kč  (bez truhlářské technologie) 

Zastavěná plocha: 1581 m2 

Obestavěný prostor: 10277 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.Souhrnná technická zpráva 
 

A. Urbanistické, architektonické a stavebnětechnické řešení 

A.1. Zhodnocení staveniště 

V místech, kde se bude provádět založení objektu, se nejprve sejme ornice, která 

bude uskladněna na řešeném pozemku a bude použita ke konečným zahradním 

úpravám. Jedná se o práce související se založením objektu, provedením přípojek a 

terénních úprav. Zemina bude částečně deponována v blízkosti stavby – dosypání 

výkopů po provedení základů, terénní úpravy, z části bude odvezena na skládku 

určenou příslušným stavebním úřadem. Množství zeminy odvezené na skládku 

souvisí s náročností plánovaných terénních úprav. Okolo objektu v pruhu 1 metru 

širokého bude odkloněn terén ve spádu 3%. 

Výkopové práce budou provedeny v otevřené jámě. 

Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Na pozemku se 

nenachází stavby, které by byly kulturní památkou. 

 

A.2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt truhlárny kompozičně navazuje na řadu průmyslových staveb na okraji města. 

Objekt se nachází na pozemku se zelení. Součástí pozemku je i parkoviště s 26 

parkovacími místy z toho 2 pro invalidy. Vjezd do pozemku je z hlavní ulice. Druhý 

vjezd pro zásobování je z Výrobní ulice. Budova haly vstup pro zaměstnance z hlavní 

ulice a zásobovací vrata z odvrácené strany s přístupem z Výrobní ulice. Vstup do 

administrativní části je na západní straně přímo z parkoviště. V administrativní 

budově se v 1.NP nachází recepce a výstavní prostory.  2.NP slouží jako kancelářské 

prostory. Vertikální komunikace v budově řeší dvojice dvouramenných přímých 

schodišť, jedno v administrativní budově a druhé v přístavbě haly. 

Fasáda je řešena dvoubarevně. Reprezentativní charakter budovy podtrhují použité 

moderní materiály. 

 

A.3. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a 

řešení vnějších ploch 

Jedná se o samostatně stojící objekt rozdělený dilatací na dvě části. Budova „A“ je 

ŽB prefabrikovaná hala vysoká 7m o rozměrech 42,7x25,1 m s přístavbami. Hala 

slouží jako truhlárna. Budova „B“ je monolitická dvoupatrová skeletová ŽB 

konstrukce s lokálně podporovanou deskou o rozměrech 25,7x11,6 m. Jedná se o 

administrativní a výstavní prostory truhlárny. Projekt je řešen v souladu s požadavky 

investora. 

 

 



A.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek stavebníka je napojen na okolní dopravní infrastrukturu. Na pozemek je 

zajištěn příjezd po stávající komunikaci.                                                                                                                   

 Budou zřizovány nové přípojky inženýrských sítí - vodovod, kanalizace, plynovod a 

rozvod elektrické energie. 

A.5. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v 

klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném 

a svážné území 

Zařízení pro dopravu v klidu se nemění. V rámci pozemku je dostatečná plocha pro 

zajištění dopravy v klidu. 

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území. 

A.6. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba svoji kategorií nespadá do procesu vyhodnocení vlivu stavby na životní 

prostředí (podle zákona ENR č. 244/1992 Sb. – EIA) 

Budoucí staveniště je soustředěno pouze na plochu pozemku č.kat. 64/1. Případné 

zábory okolních pozemků budou pouze dočasné a budou v předstihu projednány s 

majiteli jednotlivých pozemků nebo jejich správci. 

Zásah do zeleně – nebudou káceny žádné stromy ani jinak zasahováno do stávající 

zeleně. 

Zásah do LPF – nebude  

Zásah do ZPF – nebude 

Samostatný pedologický průzkum nebyl proveden vzhledem k tomu, že žádný 

pozemek s ornou půdou není dotčen. 

Humózní vrstvy – nebudou dotčeny stavbou. 

Vodní zdroje pitné vody nebudou stavbou dotčeny. Ochranná pásma vodních zdrojů 

pitné vody nebudou dotčena. 

Zábory pozemků – pro případné zábory komunikací nebo veřejných pozemků budou 

zpracovány DIO a projednány DIR. Trvalé zábory nebudou realizovány. 

A.7. Celkový dopad stavby do dotčeného území 

Změna dosavadního využití území se nepředpokládá. Objekt bude po dokončení plnit 

funkci dle územního plánu. 

Stavba nemá dopad na životní prostředí. Odpad ze stavební činnosti bude průběžně 

likvidován a je popsán v následujícím textu. Ochrana ŽP v průběhu výstavby není 

řešena. Předpokládá se, že hluk způsobený stavebními pracemi při přístavbě 

nepřesáhne přípustné hladiny hluku ve dne (v nočních hodinách práce nebudou 

probíhat).  

Odpad vzniklý ze stavební činnosti je nutné roztřídit a nevyužitelný materiál odvést 

na povolenou skládku. Zhotovitel stavby zajistí při provádění stavby třídění odpadů 

jejich oddělené uložení do připravených kontejnerů a uložení na povolenou skládku. 



Stavební odpady budou odváženy na určené skládky. Dodavatel ke kolaudaci doloží 

doklad o uložení odpadů na skládku příslušné kategorie. S odpady bude nakládáno 

podle jejich skutečných vlastností, mimo jiné v souladu s vyhláškou č. 294/05 Sb. 

Přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci následnému využití. 

A.8. Řešení bezbariérového užívání navazujících a veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Řešení z hlediska obecně technických požadavků zabezpečujících užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Z hlediska plnění požadavků vyhl.č. 369/01 Sb. se stavba „Rekonstrukce RD Jirny“ 

neposuzuje podle § 1, odst. 1a) – 1f). Nejedná se o bytový dům a prostory nejsou 

určeny pro užívání veřejnosti.  

Projekt není zpracován dle vyhlášky č.132/98 Sb., §18 – v návrhu jsou dodrženy 

obecně technické požadavky zabezpečující užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

A.9. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Radonový průzkum: průzkum nebyl proveden, ale dle dat ze serveru 

www.geology.cz se zájmové území nachází v převládajícím stupni rizika 1 – nízké ze 

škály 1-4. Je nutné počítat s možností zvýšené koncentrace radonu v podloží. 

Doporučuje se odborné změření koncentrace radonu ve stávajícím objektu a případné 

dodatečné navržení protiradonové ochrany dle skutečně změřeného radonového 

indexu. 

Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden a nepožaduje se 

Geologický průzkum: byly zjištěny mocnosti jednotlivých vrstev podloží. Pro 

zjednodušení předpokládáme jejich horizontální rovnost. Hladina spodní vody byla 

naražena v hloubce 5,4m. Základová půda je tvořena hlinitopísčitou výplní.  

Rdt = 0,225MPa = 225kPa 

A.10. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

Vytýčení bude provedeno totální stanicí.  

Výškový systém je Bpv.  

Skutečné zaměření bude provedeno v souřadném systému S-JTSK. 

A.11. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory a přehled budoucích správců 

Členění stavebních souborů je následující: 

Objekt   A: Výrobní hala 

Objekt B: Administrativní budova  

 

 D.1.1. Architektonicko stavební řešení 



D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3. Vzduchotechnika 

D1.4  Zdravotechnika 

A.12. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich 

minimalizace 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. Maximální výška střechy bude 

zachována. 

Negativní účinky provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají, proto není 

plánována ochrana okolí stavby. Možné je krátkodobé zatížení okolí hlukem při 

vlastních stavebních pracích. Hluková zátěž po dobu výstavby bude pokud možno 

minimalizována a nepřekročí přípustné denní limity. Při provádění stavební činnosti 

bude přímo na staveništi vhodnou volbou technologického postupu při provádění 

prací zamezeno prašnosti. Stavebník zajistí dodržování všech požadavků daných 

zákonem č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006. Stavebník také zajistí úklid 

veřejných komunikací dotčených stavební činností. 

Při vlastní realizaci stavby budou splněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 185/2001 

Sb. a §11 obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb.. Odpady budou 

předány pouze osobě oprávněné dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech.  

Odpady vzniklé demolicí stávajících konstrukcí a odpady vzniklé stavební činností 

budou průběžně likvidovány. 

A.13. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Při výstavbě, montáži, provozu a užívání stavby nebo zařízení musí být respektovány 

platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a k zajištění požadované kvality a provedení, které se týkají 

projektované stavby nebo zařízení. 

Veškeré realizační práce na elektrickém zařízení musí provést pracovníci s 

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. 

Před uvedením elektroinstalace do provozu se musí vyhotovit na veškerém el. 

zařízení revize pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb. §9. 

Práce a údržbu na el. zařízeních smějí vykonávat pouze pracovníci s 

elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. 50/78Sb., obsluhu pracovníci seznámení dle 

vyhl. 50/78Sb. 

Všichni pracovníci dodavatele budou proškoleni a musí mít platnou zdravotní 

prohlídku pro výkon činnosti. Při rizikových pracích bude zpracován technologický 

postup, se kterým budou prokazatelně všichni pracovníci dodavatele seznámeni. 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, 

vyhlášky, nařízení vlády, zejména pak : 

-zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, 



- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická 

pravidla pro provádění a bourání staveb. 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně 

zdraví a o odpadech. Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro 

stavební práce. 

Před zahájením zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících 

podzemních inženýrských sítí, viditelně je označit, jejich přesné uložení ověřit 

kopanými sondami.  

Je nutné respektovat ochranná pásma podzemních a nadzemních vedení a podmínky 

správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí. 

A.14. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a po 

dokončení stavby a jejím užívání nebude mít za následek: 

a. Zřícení stavby nebo její části, 

b. Větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

c. Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

d. Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

A.15. Požární bezpečnost 

Stavba je navržena tak, aby po dokončení splňovala požární odolnost a bezpečnost. 

Je zpracován projekt požárně bezpečnostního řešení stavby a je nedílnou součástí této 

projektové dokumentace jako příloha technické zprávy. 

a. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu – splněno 

b. Omezení rozvoje a šíření kouře ve stavbě – splněno 

c. Omezení šíření požáru na sousední stavbu – splněno 

d. Umožnění evakuace osob a zvířat – splněno 

e. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany – splněno 

Z požárního hlediska jsou objekty navrhované výstavby bezpečné. Použité stavební 

materiály – beton, zdivo – jsou ve smyslu ČSN 73 0804 nehořlavé, vylučující 

možnost vzniku požáru. Materiály použité na nosné konstrukce, zaručují 

požadovanou stabilitu a nosnost konstrukcí dle ČSN 73 0804. 



  

A.16. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba objektu nebude mít vliv na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí 

A.17. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné.  

Na veškeré použité materiály je požadováno prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 

Sb. 

A.18. Ochrana proti hluku 

Ochrana hluku není samostatně řešena. Nebudou překročeny denní přípustné limity. 

A.19. Úspora energie a ochrana tepla 

Stavba splňuje porovnávací ukazatele podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov dle ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov.  

A.20. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Stavba nespadá do kategorie staveb, kde je nutné řešit údaje o splnění požadavků na 

bezbariérové řešení stavby. Viz bod. B.1.g. 

A.21. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radon – viz A.9 

Agresivní spodní vody, seismicita a poddolování se v oblasti stavby nevyskytují a 

projekt je neřeší. 

A.22. Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je 

splněna. 

A.23. Inženýrské stavby (objekty) 

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – není součástí 

projektové dokumentace  

b. Zásobování vodou – nová přípojka 

c. Napojení na kanalizaci – nová přípojka 

d. Napojení na plyn – bez plynové přípojky 

e. Zásobování energiemi – nová přípojka 

f. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

g. Elektronická komunikace - není součástí stavby 

Veškeré připojení staveniště na IS řeší soubor E. Organizace výstavby. 

  



B. Technický popis stavby 

B.1. Všeobecný popis 

Jedná se o samostatně stojící objekt rozdělený dilatací na dvě části. Budova „A“ je 

ŽB prefabrikovaná hala vysoká 7m o rozměrech 42,7x25,1 m s přístavbami. Hala 

slouží jako truhlárna. Budova „B“ je monolitická dvoupatrová skeletová ŽB 

konstrukce s lokálně podporovanou deskou o rozměrech 25,7x11,6 m. Jedná se o 

administrativní a výstavní prostory truhlárny. Projekt je řešen v souladu s požadavky 

investora. 

B.2. Staveniště 

Obvod staveniště bude po dobu provádění stavebních prací vymezen oplocením. 

Organizace staveniště je popsána v části E. Organizace výstavby. 

B.3. Inženýrské sítě 

Pro ochranu stávajících sítí je vhodné použít po celou dobu stavebních prací 

mechanickou ochranu rozvodů a stávajících zařízení, případně tyto demontovat a po 

ukončení prací znovu osadit. 

V přilehlých pozemcích se nacházejí podzemní inženýrské sítě, je nutné dodržet 

podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících sítí.  

Před zahájením výkopů je bezpodmínečně nutné zajistit vyjádření správců 

inženýrských sítí a jejich vytyčení. Odměření polohy sítí z mapy je nepřípustné. 

B.4. Členění objektu 

Objekt je rozdělen na dva propojené objekty. Do každé části je zřízen samostatný 

vchod. 

B.5. Použité technologie a materiály 

B.5.1. Obvodové stěny 

Obvodový plášť haly tvoří izolační sendvičové panely KINGSPAN tloušťky 150mm 

zavěšené na nosné železobetonové prefabrikované konstrukci. Obvodový plášť 

přístavby haly a administrativní budovy tvoří vyzdívka zdivem HELUZ tloušťky 

250mm zateplená kontaktní minerální izolací ORSIL tloušťky 120mm. Část 

obvodového pláště administrativní budovy tvoří prosklená fasáda. . Překlady, veškeré 

obvodové zdivo a veškeré použité technologie splňují požadavky na ČSN 73 0540 -1 

až 4 „Tepelná ochrana budov“. 

B.5.2. Vnitřní příčky 

Příčky budou ze zdiva HELUZ tloušťky 140mm a tloušťky 180mm. 

B.5.3. Konstrukce podlah a stropu 

Stropní a střešní nosné kce v přístavbách haly tvoří panely SPIROLL uložené na 

průvlacích. K překonání 18m rozponu haly budou použity předem předpjaté ŽB 

vazníky. Použitý materiál - beton C30/37XC1 a ocel B500B. 

Pro předpjaté kce beton C50/60 XC3 a předpínací výztuž Y1770S7-15,7-R1. 



Nosnou konstrukci objektu administrativní budovy tvoří ŽB monolitický skelet s 

lokálně podepřenou deskou s okrajovým ztužujícím žebrem. Použitý materiál - beton 

C30/37XC1 a ocel B500B. 

B.5.4. Konstrukce střech 

Zastřešení administrativní budovy a přístaveb haly je koncipováno jako plochá, 

nepochozí, jednoplášťová střecha. Zastřešení haly je ze zatepleného trapézového 

plechu na lehkých profilových Z vaznicích uložených na žb vazníku. Odvod 

dešťových vod je zajištěn vnitřní dešťovou kanalizací. Hydroizolace je tvořena 

asfaltovými pásy. 

Potřebné klempířské práce budou součástí dodávky. Střecha bude opatřena 

hromosvodnou soustavou. 

Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaných plechů tl. 0,7mm. Prvky budou 

provedené pomocí příslušné normy. Základní rozměry bude nutné doměřit přímo na 

místě. 

B.5.5. Odvodnění střech 

Odvod dešťových vod je zajištěn vnitřní dešťovou kanalizací 

Dešťová voda bude svedena do dešťové kanalizace. 

B.5.6. Okna 

V objektu budou osazena nová hliníková okna. Barva rámů bude bílá. Okenní otvory 

budou po dokončení ostění zaměřeny odbornou firmou, která provede výrobu a 

montáž oken s ohledem na ČSN 73 0540 -1 až 4. Tloušťky rámů a druh zasklení, 

případné další funkční doplňky musí splňovat následující požadavky. 

Minimální parametry nových oken: 

• Průvzdušnost (ČSN EN 12207) Třída 3 

• Vodotěsnost (ČSN EN 12208) Třída 2A 

• Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12210) Třída C3 

• Součinitel prostupu tepla (ČSN 73 0540-2) < 1,7 W/(m2.K) 

Druh kování, parapetů a doplňků oken specifikuje stavebník před realizací. 

B.5.7. Vstupní dveře venkovní 

V objektu budou osazeny nové vstupní dveře. Barva bude bílá. Dveřní otvory budou 

po dokončení ostění zaměřeny odbornou firmou, která provede výrobu a montáž 

dveří s ohledem na ČSN 73 0540 -1 až 4. Tloušťky rámů a druh zasklení, případné 

další funkční doplňky musí splňovat následující požadavky. 

Vstupní dveře budou prosklené částečně a jsou bez nadsvětlíku. 

Minimální parametry nových vstupních dveří: 

• Průvzdušnost (ČSN EN 12207) Třída 3 

• Vodotěsnost (ČSN EN 12208) Třída 2A 



• Odolnost proti zatížení větrem (ČSN EN 12210) Třída C3 

• Součinitel prostupu tepla (ČSN 73 0540-2) < 1,7 W/(m2.K) 

Druh kování, parapetů a doplňků dveří specifikuje stavebník před realizací. 

B.5.8. Vnitřní dveře 

Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech budou dřevěné provedené do zárubní. 

Požadavky na provedení dveří s ohledem na požární řešení stavby jsou uvedeny u 

jednotlivých dveří ve výkresech 

B.5.9. Omítky 

Na zdivo bude provedena jednovrstvá omítka sádrová. 

Na sádrokartonové příčky a podhledy bude provedena pouze malba v barvě dle 

požadavku stavebníka 

B.5.10. Obklady a dlažby 

V prostorách koupelen a WC budou provedeny obklady do výše min. 1,80 m a na 

podlahách dlažby. Spárořezy, barevnost dlažeb a obkladů a členění dlažeb a obkladů 

zvolí stavebník před realizací. Dlažby a obklady musí být provedeny dle příslušných 

ČSN a požadavků stavebníka. 

B.5.11. Fasády 

Jako finální úprava fasády na administrativní budově a přístavcích haly bude 

provedena fasádní stěrka BAUMIT SILIKONTOP K2. Finální barva fásády bude 

bílá. Sokl bude opatřen stěrkou proti vodě v barvě černé. 

Fásády haly bude montovaná ze sendvičových izolačních panelů KINGSPAN barvy 

tmavě šedé. 

B.6. Orientační lhůty stavebních prací 

Zahájení: 01/2017 

Doba trvání: 10 měsíců 

  

 

C. Vnitřní vodovod 

C.1. Všeobecně 

Tato část projektové dokumentace řeší vnitřní rozvod teplé a studené vody pro 

potřeby stavebního řízení. Projekt řeší vnitřní rozvod teplé a studené vody. 

Dokumentace je zpracována na základě objednávky stavebníka – majitele objektu, 

dispozice stavby, požadavků dotčených organizací a dle platných norem ČSN. 

C.2. Zhodnocení stávajícího stavu 

Na pozemek je přivedena voda z vodovodního řadu a proveden rozvod do rodinného 

domu. Přívod je potrubím uloženým v zemi DN 32 – PE HD 100.  



C.3. Nová odběrná zařízení 

Budou instalovány nová odběrná zařízení dle specifikace projektové dokumentace. 

Veškeré zařízení je standardní bez zvýšeného nároku na potřebu vody. Typy 

odběrných zařízení budou upřesněny investorem před zahájením montáže vnitřního 

vodovodu. 

C.4. Měření spotřeby, uzávěry vody a přehled spotřeby vody 

Měření spotřeby vody je umístěno v armaturní šachtě. Navržené dimenze potrubí 

jsou provedeny dle EN 806-3 – zjednodušená metoda dimenzování. Potřeba vody 

byla posouzena dle ČSN 75 5455. 

Průměrná denní potřeba vody nové přístavby byla stanovena na 0,36 m3/den, což je 

131 m3/rok. 

Maximální denní potřeba vody celého objektu byla stanovena na 0,4 m3/den.  

Hlavní uzávěr vody pro objekt bude umístěn v koupelně. 

C.5. Technické řešení 

Pro nový rozvod teplé užitkové vody a studené vody bude použito plastové potrubí 

typu: 

PLAST PP-R, PN 16 DIN 8077/8078. 

Potrubí SV bude izolováno izolací mirelon tl. 15 mm. Potrubí TUV bude izolováno 

izolací mirelon tl. 20 mm. Rozvod vodovodu se provede dle výkresové dokumentace. 

Ležatá potrubí se musí vést ve sklonu nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného 

odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění. 

V místnostech budou osazené nové zařizovací předměty včetně nových vodovodních 

baterií. Při umístění dvou ventilů vedle sebe musí být ovládání výtoku studené vody 

vpravo a teplé vody vlevo. 

C.6. Rozvodné potrubí 

C.6.1. Vedení potrubí 

Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší. Potrubí má být přístupné pro 

montáž, izolování a výměnu. Při ukládání potrubí do stavebních konstrukcí musí být 

vždy umožněna jeho výměna a musí být provedeno takové opatření, aby při poruše 

vnitřního vodovodu nemohlo dojít k ohrožení objektu. Vnitřní vodovod musí být 

trvale zajištěn před zamrznutím a jeho uložením nesmí být zhoršeny tepelně 

technické vlastností obvodového pláště. 

C.6.2. Sklon potrubí 

Ležatá potrubí se musí vést ve sklonu nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného 

odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění. Doporučuje se, aby ležaté rozvody 

studené vody byly ve sklonu k vodovodní přípojce (k vodoměrné soupravě s 

vypouštěcí armaturou). U ležatých rozvodů teplé vody s cirkulací vody se doporučuje 

sklon k zásobníku teplé vody. 



Části ležatého potrubí, které nelze odvzdušnit do stoupajícího potrubí, se musí opatřit 

v nejvyšším místě samostatným odvzdušňovacím ventilem. Části potrubí, které nelze 

odvodnit výtoky, se musí opatřit samostatnou vypouštěcí armaturou umístěnou nad 

podlahou nejnižšího podlaží stavebního objektu. Způsob odvodnění musí vyloučit 

znečištění vnitřního vodovodu zpětným nasátím vody. 

C.6.3. Materiál potrubí 

Rozvody vnitřního vodovodu budou provedeny z potrubí PPR. Jsou vedeny pod 

omítkami, při stěnách nebo v podlahách. Rozvod studené vody bude z potrubí PPR 

PN16, rozvod TUV bude proveden z potrubí PPR PN20. Dimenze a trasy potrubí 

jsou patrné z výkresové dokumentace.  

Potrubí PPR bude spojováno svařovacími tvarovkami. 

Montáž vodovodu bude prováděna dle uvedených norem a technických pravidel. 

Potrubí bude vedeno v drážkách v konstrukci. Pro průchod přes konstrukce bude 

použito ocelových chrániček vždy o třídu větších, než je profil prováděného potrubí. 

Volně vedené potrubí bude kotveno v rozebíratelných závitových příchytkách ke 

zdivu a panelům. Max. vzdálenost je 1,5 m. 

C.6.4. Tepelná izolace potrubí 

Pro vodovodní potrubí uložené v zemi mimo stavební objekt platí ČSN 75 5401, 

ČSN 75 5402, ČSN 75 5411. Vnitřní vodovod se nesmí vést prostory, kde za 

běžného provozu klesá teplota pod 5°C (např. montážní podlaží, vzduchotechnické 

kanály), pokud rozvod není zabezpečen proti vlivům poklesu teploty (např. izolací). 

Potrubí studené vody musí být zabezpečeno proti orosování. Veškeré potrubí studené 

vody musí být tepelně izolováno.  

Potrubí studené vody bude izolováno izolací mirelon tl. 15 mm. Potrubí TUV bude 

izolováno izolací mirelon tl. 20 mm. Izolace slouží zároveň jako dilatace potrubí od 

konstrukce – v případě vedení potrubí v drážkách ve zdivu. 

C.7. Montáž vnitřního vodovodu 

Montáž vnitřního vodovodu muže provádět jen firma s odborně způsobilými 

pracovníky a vlastnící potřebné oprávnění. Použité materiály a výrobky pro montáž 

musí prokazatelně splňovat podmínky bezpečnosti a spolehlivosti.  

Během provádění prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Při provádění svářecích prací je potřebné věnovat pozornost požárním 

opatřením dle požárních předpisů. 

Trubky se musí montovat a upravovat tak, aby byla zachována předepsána provozní 

pevnost trubek i spojů a vnitřní protikorozní ochrana. Poškozená vnější izolace nebo 

ochranná vrstva se musí po montáži obnovit. 

Vývodu potrubí teplé a studené vody, na které se připojuje míchací baterie, musí být 

rovnoběžné a jejich vyústění musí být v jedné rovině, která je rovnoběžná s dosedací 

plochou pro armaturu. 

Doporučuje se použít nástěnných tvarovek. Při prostupu vodovodního potrubí 

stavební konstrukcí se musí zabránit pevnému spojení s touto konstrukcí (např. 

uložením do ochranné trubky). 



Při průchodu potrubí stavební konstrukcí izolovanou hydroizolací musí být prostup 

proveden tak, aby byly zabezpečeny alespoň stejné hydroizolační parametry, jaké má 

hydroizolace stavební konstrukce. 

C.8. Zkoušky zařízení a revize 

Po dokončení montáže bude provedena, ještě před napojením na stávající rozvod 

vody, tlaková zkouška. O tlakové zkoušce bude sepsán protokol.  

Případné zjištěné závady se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou. 

Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu, po montáži 

příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení. Přes tlakovou zkouškou se 

musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnou vodou. Při proplachování musí 

být vypouštěcí armatury určené pro odkalení otevřené. Vnitřní vodovod se zkouší 1,5 

násobkem provozního přetlaku, nejméně však přetlakem 1,5 MPa. Po napuštění 

vodovodu se vnitřní vodovod stabilizuje provozním přetlakem po dobu nejméně 12 

hodin. Po této době se zvýší tlak na zkušební přetlak. Po uplynutí jedné hodiny od 

dosáhnutí zkušebního přetlaku nesmí tlak poklesnout o více než 0,02 MPa. Při větším 

poklesu tlaku je tlaková zkouška nevyhovující. 

Vystavený protokol bude součástí dokladů ke kolaudačnímu řízení. 

C.9. Montážní a bezpečnostní pokyny 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a 

nařízeními, zejména s vyhláškou č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. a 

č. 207/91 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Montovat rozvody vnitřního vodovodu mohou pouze osoby 

nebo organizace, které k tomu mají příslušná oprávnění. 

C.10. Použité normy a podklady 

Provedení vodovodu musí odpovídat ustanovením: 

ČSN 75 5401 - Navrhovaní vodovodních potrubí 

ČSN 75 5402 - Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 

EN 806-1 až 4 - Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

Byly použity následující podklady: 

• Zdravotně technická zařízení budov – Jaroslav Valášek a kol. 

• Průzkum na místě 

• Stavební dokumentace 

• Požadavky investora 

• Katalogy výrobců 

  



D. Vnitřní kanalizace 

D.1. Všeobecně 

Tato část projektové dokumentace řeší odkanalizování objektu pro potřeby 

stavebního řízení. Projekt řeší vnitřní rozvod kanalizačního potrubí. 

. 

D.2. Nová odběrná zařízení 

Budou instalovány nová odběrná zařízení dle specifikace projektové dokumentace. 

Veškeré zařízení je standardní bez zvýšeného nároku na potřebu vody. Typy 

odběrných zařízení budou upřesněny investorem před zahájením montáže vnitřního 

vodovodu. 

D.3. Přehled spotřeby vody 

Viz C.4. 

D.4. Technické řešení 

Pro nové rozvody kanalizace bude použito plastové potrubí typu HT a KG spojované 

na hrdla. 

Rozvod vnitřní kanalizace se provede dle výkresové dokumentace. 

Ležatá potrubí budou vedena ve sklonu nejméně 3%. 

V objektu budou osazené nové zařizovací předměty, které budou napojeny na nově 

budovanou vnitřní kanalizaci.  

D.5. Rozvodné potrubí 

D.5.1. Vedení potrubí 

Rozvod vnitřního potrubí kanalizace musí být co nejkratší. Potrubí má být přístupné 

pro montáž, izolování a výměnu. Při ukládání potrubí do stavebních konstrukcí musí 

být vždy umožněna jeho výměna a musí být provedeno takové opatření, aby při 

poruše vnitřní kanalizace nemohlo dojít k ohrožení objektu. Vnitřní rozvod 

kanalizace musí být trvale zajištěn před zamrznutím a jeho uložením nesmí být 

zhoršeny tepelně technické vlastností obvodového pláště. 

D.5.2. Sklon potrubí 

Ležatá potrubí se musí vést ve sklonu nejméně 3%. 

D.5.3. Materiál potrubí 

Rozvod vnitřní kanalizace bude proveden z potrubí PVC KG a PVC HT. Dimenze a 

trasy potrubí jsou patrné z výkresové dokumentace. Hlavní svodná potrubí budou 

provedena z materiálu PVC KG. 

Potrubí budou spojována na hrdla. 

Montáž kanalizace bude prováděna dle uvedených norem a technických pravidel. Pro 

průchod přes konstrukce bude použito ocelových chrániček vždy o třídu větších, než 

je profil prováděného potrubí. Volně vedené potrubí bude kotveno v rozebíratelných 



závitových příchytkách ke zdivu a panelům. Max. vzdálenost je 1,5 m. Potrubí 

uložené pod podlahou suterénu bude obetonováno. 

D.5.4. Tepelná izolace potrubí 

Tepelná izolace kanalizačního potrubí se nepředpokládá. Potrubí je navrženo a 

vedeno v prostorách, kde teplota neklesne pod 5°C.  

D.6. Montáž vnitřní kanalizace 

Montáž vnitřní kanalizace muže provádět jen firma s odborně způsobilými 

pracovníky a vlastnící potřebné oprávnění. Použité materiály a výrobky pro montáž 

musí prokazatelně splňovat podmínky bezpečnosti a spolehlivosti.  

Během provádění prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Při provádění svářecích prací je potřebné věnovat pozornost požárním 

opatřením dle požárních předpisů. 

Trubky se musí montovat a upravovat tak, aby byla zachována předepsána provozní 

pevnost trubek i spojů a vnitřní protikorozní ochrana. Poškozená vnější izolace nebo 

ochranná vrstva se musí po montáži obnovit. 

Při prostupu kanalizačního potrubí stavební konstrukcí se musí zabránit pevnému 

spojení s touto konstrukcí (např. uložením do ochranné trubky). 

Při průchodu potrubí stavební konstrukcí izolovanou hydroizolací musí být prostup 

proveden tak, aby byly zabezpečeny alespoň stejné hydroizolační parametry, jaké má 

hydroizolace stavební konstrukce. 

D.7. Zkoušky zařízení a revize 

Po dokončení montáže bude provedena tlaková zkouška kanalizace. O tlakové 

zkoušce bude sepsán protokol.  

Případné zjištěné závady se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou. 

Tlaková zkouška se provádí po prohlídce vnitřní kanalizace. Před tlakovou zkouškou 

se musí všechny úseky vnitřní kanalizace propláchnou vodou. Tlaková zkouška 

kanalizace bude provedena dle ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce 

stok a kanalizačních přípojek gravitačních systémů a dle ČSN 75 6760 

Vystavený protokol bude součástí dokladů ke kolaudačnímu řízení. 

D.8. Montážní a bezpečnostní pokyny 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a 

nařízeními, zejména s vyhláškou č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. a 

č. 207/91 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Montovat rozvody vnitřního vodovodu mohou pouze osoby 

nebo organizace, které k tomu mají příslušná oprávnění. 

D.9. Použité normy a podklady 

Provedení vnitřní kanalizace musí odpovídat ustanovením: 



ČSN EN 476 - Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek 

gravitačních systémů 

ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5455 - Výpočet vnitřních vodovodů 

Byly použity následující podklady: 

• Zdravotně technická zařízení budov – Jaroslav Valášek a kol. 

• Průzkum na místě 

• Stavební dokumentace 

• Požadavky investora 

• Katalogy výrobců 

 

E. Topení  

E.1. Všeobecně 

Tato část projektové dokumentace řeší vytápění. 

E.2. Nový stav 

Prostor haly a dílen bude vytápěn horkovzdušně pomocí VZT systému a tepelného 

čerpadla. Vytápění zázemí haly bude otopnou soustavou na elektrokotel v kotelně 

č.1. 

Administrativní část a výstavní prostory mají podlahové vytápění n asamostatnou 

otopnou soustavu z kotelny č.2 

Předpokládá se nepřetržité užívání prostor. Z hlediska tepelně technických vlastností 

konstrukce přístavby vyhovují požadavkům ČSN 73 0540. 

E.3. Otopná soustava 

Otopné soustavy jsou dvojtrubkové horizontální s nuceným oběhem topné vody a s 

teplotním spádem 55/40 °C. 

E.4. Tepelná bilance a výpočty 

Tepelné ztráty byly vypočteny pro celý objekt dohromady. Tepelné ztráty byly 

vypočteny dle ČSN 060210 pro nejnižší venkovní teplotu -12°C a budovu samostatně 

stojící. 

E.5. Zdroje tepla 

V celém objektu bude jako zdroj tepla a zdroj pro přípravu TUV použity elektrokotle. 

Umístění je patrné z výkresové dokumentace. 

 

 

 



E.6. Pojištění otopné soustavy 

Součástí otopné soustavy je teploměr a tlakoměr, také pružinový pojišťovací ventil – 

otvírající na přetlaku 3 bar. 

E.7. Čerpadla 

Oběh topné vody zajišťuje teplovodní oběhové čerpadlo. Oběhové čerpadlo bude 

navrženo montážní firmou v průběhu realizace. 

E.8. Rozvodné potrubí 

E.8.1. Vedení potrubí 

Rozvody musí být co nejkratší. Potrubí má být přístupné pro montáž, izolování a 

výměnu. Při ukládání potrubí do stavebních konstrukcí musí být vždy umožněna jeho 

výměna a musí být provedeno takové opatření, aby při poruše nemohlo dojít k 

ohrožení objektu. Uložením potrubí nesmí být zhoršeny tepelně technické vlastností 

obvodového pláště. 

Jednotlivé rozvody k otopným tělesům jsou vedeny dle výkresové dokumentace. 

Vedení je provedeno v podlahách, ve stěnách nebo po povrchu při dodržení výše 

uvedených zásad. Potrubí uložené v konstrukcích bude opatřeno tepelnou izolací 

MIRELON tl. 10 mm. Volně vedené potrubí bude kotveno v rozebíratelných 

závitových příchytkách ke zdivu a panelům. Max. vzdálenost je 1,5 m. 

Ostatní rozvody na povrchu budou opatřeny ochranným nátěrem v barvě dle 

požadavku stavebníka (barva musí splňovat požadavky na zatížení teplem). 

Systémy budou odvzdušněny přes otopná tělesa a pomocí automatických 

odvzdušňovačů. V nejnižších místech budou instalovány vypouštěcí ventily. 

V trase potrubí budou instalovány kompenzační vsuvky podle pokynů výrobce 

potrubí. 

E.8.2. Sklon potrubí 

Ležatá potrubí se musí vést ve sklonu nejméně 3% směrem k vypouštěcím 

armaturám. V případě požadavky na úplné vypuštění soustavy bude použito 

tlakového vzduchu. 

E.8.3. Materiál potrubí 

Rozvod bude proveden z měděného potrubí. Potrubí budou spojována pájením. 

Profily jsou DN 15, 18, 20. 

E.9. Otopná tělesa 

Pro návrh zázemí zaměstnanců byla použita desková ocelová otopná tělesa RADIK 

VK. Všechna tělesa jsou osazena na vstupu i na výstupu uzavíratelnými 

radiátorovými šroubeními IVAR. Součástí otopných těles jsou radiátorové ventily, na 

které se osadí termostatické hlavice. Všechna tělesa jsou osazena odvzdušňovacími 

ventily. Tělesa RADIK jsou dodávána s finální povrchovou úpravou a včetně 

připevňovacích držáků. 

 



E.10. Regulace 

Individuální regulace teploty vzduchu v jednotlivých místnostech bude zajištěna 

pomocí termostatických hlavic na otopných tělesech. Kotel bude ovládán 

ekvitermním regulátorem s termostatem umístěným v referenční místnosti dle výběru 

investora. 

Elektronická regulace a MaR nejsou předmětem tohoto projektu. 

E.11. Montáž zařízení 

Montáž topného systému muže provádět jen firma s odborně způsobilými pracovníky 

a vlastnící potřebné oprávnění. Použité materiály a výrobky pro montáž musí 

prokazatelně splňovat podmínky bezpečnosti a spolehlivosti.  

Během provádění prací je nutné dodržet předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Při provádění svářecích prací je potřebné věnovat pozornost požárním 

opatřením dle požárních předpisů. 

Trubky se musí montovat a upravovat tak, aby byla zachována předepsána provozní 

pevnost trubek i spojů a vnitřní protikorozní ochrana. Poškozená vnější izolace nebo 

ochranná vrstva se musí po montáži obnovit. 

Při prostupu potrubí stavební konstrukcí se musí zabránit pevnému spojení s touto 

konstrukcí (např. uložením do ochranné trubky). 

Při průchodu potrubí stavební konstrukcí izolovanou hydroizolací musí být prostup 

proveden tak, aby byly zabezpečeny alespoň stejné hydroizolační parametry, jaké má 

hydroizolace stavební konstrukce. 

E.12. Zkoušky zařízení a revize 

Po dokončení montáže potrubí bude provedena, ještě před napojením na kotel, 

tlaková zkouška potrubí. O tlakové zkoušce bude sepsán protokol.  

Případné zjištěné závady se musí odstranit ještě před tlakovou zkouškou. 

Po provedení tlakové zkoušky potrubí bude připojen kotel a provedena topná 

zkouška systému. O topné zkoušce bude vyhotoven protokol. 

Vystavené protokoly budou součástí dokladů ke kolaudačnímu řízení. 

E.13. Montážní a bezpečnostní pokyny 

Při provádění montážních prací je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními předpisy a 

nařízeními, zejména s vyhláškou č. 48/1982 Sb. ve znění vyhlášky č. 591/2006 Sb. a 

č. 207/91 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 

technických zařízení. Montovat rozvody vnitřního vodovodu mohou pouze osoby 

nebo organizace, které k tomu mají příslušná oprávnění. 

E.14. Použité normy a podklady 

Provedení vnitřního vytápění musí odpovídat ustanovením: 

ČSN 06 0310 - Ústřední vytápění – projektování a montáž 



ČSN 06 0312 - Ústřední sálavé vytápění se zabetonovanými trubkami. Projektování a 

montáž 

ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody – navrhování a 

projektování 

ČSN EN 12098 – Regulace otopných soustav 

ČSN EN 14597 – Přístroje pro regulaci teploty a teplotní omezovače pro systémy 

tepelných zdrojů 

ČSN 06 0210 - výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění 

ČSN 06 1101 - otopná tělesa pro ústřední vytápění 

ČSN 06 1102 - otopná tělesa pro ústřední vytápění – výpočet velikosti 

ČSN 73 0540 - tepelná ochrana budov – část 1, 2, 3, 4 

ČSN 73 0550 - tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov – 

výpočtové metody 

ČSN 38 5502 - plynná paliva 

ČSN 07 0021 - horkovodní kotle 

ČSN 06 0830 - zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové 

vody 

 

D  Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

1.Účel objektu 

Jedná se o samostatně stojící objekt rozdělený dilatací na dvě části. Budova „A“ je 

ŽB prefabrikovaná hala vysoká 7m o rozměrech 42,7x25,1 m s přístavbami. Hala 

slouží jako truhlárna. Budova „B“ je monolitická dvoupatrová skeletová ŽB 

konstrukce s lokálně podporovanou deskou o rozměrech 25,7x11,6 m. Jedná se o 

administrativní a výstavní prostory truhlárny. Projekt je řešen v souladu s požadavky 

investora. 

2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav v okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Objekt truhlárny kompozičně navazuje na řadu průmyslových staveb na okraji města. 

Objekt se nachází na pozemku se zelení. Součástí pozemku je i parkoviště s 26 

parkovacími místy z toho 2 pro invalidy. Vjezd do pozemku je z hlavní ulice. Druhý 



vjezd pro zásobování je z Jágrovy ulice. Budova haly vstup pro zaměstnance z hlavní 

ulice a zásobovací vrata z odvrácené strany s přístupem z Jágrovy ulice. Vstup do 

administrativní části je na západní straně přímo z parkoviště. V administrativní 

budově se v 1.NP nachází recepce a výstavní prostory.  2.NP slouží jako kancelářské 

prostory. Vertikální komunikace v budově řeší dvojice dvouramenných přímých 

schodišť, jedno v administrativní budově a druhé v přístavbě haly. 

Fasáda je řešena dvoubarevně. Reprezentativní charakter budovy podtrhují použité 

moderní materiály.  

3. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Sumarizace ploch: 

Zastavěná plocha   1581 m2 

Zpevněná plocha  3000 m2 

 

Plochy hlavních provozů: 

Prostor haly 1 137 m2 

Kancelářský prostor   288 m2 

Sociální prostory   156 m2 

 

Počet parkovacích stání 26 stání  

 

Kancelářské prostory jsou osvětleny především přirozeným světlem ze jihu a 

východu a západu a sekundárně osvětlením umělým. Prostor haly je primárně 

osvětlen přirozeným světlem střešními světlíky a sekundárně umělým osvětlením. 

 

4.Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

4.1. Příprava území – zení práce 

V místech, kde se bude provádět založení objektu se nejprve sejme ornice, která bude 

uskladněna na řešeném pozemku a bude použita ke konečným zahradním úpravám. 

Jedná se o práce související se založením objektu, provedením přípojek a terénních 

úprav. Zemina bude částečně deponována v blízkosti stavby – dosypání výkopů po 

provedení základů, terénní úpravy, z části bude odvezena na skládku určenou 

příslušným stavebním úřadem. Množství zeminy odvezené na skládku souvisí s 

náročností plánovaných terénních úprav. Okolo objektu v pruhu 1 metru širokého 

bude odkloněn terén ve spádu 3%. 

Výkopové práce budou provedeny v otevřené jámě.  

 



4.2. Geologické poměry – základy 

 

Geologická skladba podloží je stanovena na základě geologického průzkumu. 

Výsledkem průzkumu je geologická dokumentace vrtu. Objekt bude založen v 

hloubce 2m od upraveného terénu. Základové konstrukce budou zasahovat do 

zeminy kategorie S5 (hlinitý písek φ=29°, γ=18kN/m3 a c =100kPa) 

Objekt je založen na patkách pod sloupy a na základových pasech pod obvodovými 

stěnami. Pasy jsou 0,7m vysoké a 0,5m široké, rozměry patek jsou 1,8x1,8x0,8. 

4.3. Hydroizolace spodní stavby, protiradonová opatřen 

Pro stavební pozemek byl stanoven nízký radonový index. Pro stavbu není nutno 

realizovat ochranná opatření vedoucí ke snížení přírodního ozáření.  

 Hydroizolace bude provedena pomocí bentonitových pásu VOLTEX. Pod 

hydroizolací bude PE folie a geotextilie. Hydroizolace musí mít dokonale těsné 

spojení všech částí (min šířka spoje 3cm). 

4.4. Svislé a vodorovné nosné konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu haly tvoří ŽB prefabrikovaný skelet. Stropní a střešní 

nosné kce v přístavbách haly tvoří panely SPIROLL uložené na průvlacích. K 

překonání 18m rozponu haly budou použity předem předpjaté ŽB vazníky. Použitý 

materiál - beton C30/37XC1 a ocel B500B. 

Pro předpjaté kce beton C50/60 XC3 a předpínací výztuž Y1770S7-15,7-R1. 

Nosnou konstrukci objektu administrativní budovy tvoří ŽB monolitický skelet s 

lokálně podepřenou deskou s okrajovým ztužujícím žebrem. Použitý materiál - beton 

C30/37XC1 a ocel B500B. 

4.5. Zdivo – stěny 

Jedná se o skeletový systém. Prostor mezi sloupy bude vyzděn zdivem HELUZ 

tl.250mm na maltu TM HELUZ TREND tepelně izolační. 

4.6. Schodiště 

Oboje schodiště jsou navržena prefabrikované. Navrženo výrobcem podle 

poskytnutých hodnot. Bude se jednat o dvouramenné, dvakrát zalomené, schodiště na 

jedné straně uložené na schodišťovou železobetonovou stěnu a na druhé bude 

uloženo na stropní desku v monolitické části administrativní budovy. V hale bude 

uloženo na schodišťové trámy. Zábradlí bude kovové. Kotveno pomocí chemie 

systémem HILTI. 

4.8. Příčky 

Příčky budou ze zdiva HELUZ tl. 140mm a tl. 80mm na maltu HELUZ. 

 

 

 



4.9.  Instalační šachty, instalační předstěny 

Instalační šachty budou situovány v místech, určených pro sociální zařízení, 

instalační předstěny budou tvořeny SDK stěnami tl. 100 mm respektive 150 mm. Vše 

znázorněno v příslušné dokumentaci. 

4.10.  Střechy 

Zastřešení administrativní budovy a přístaveb haly je koncipováno jako plochá, 

nepochozí, jednoplášťová střecha. Zastřešení haly je ze zatepleného trapézového 

plechu na lehkých profilových Z vaznicích uložených na žb vazníku. Odvod 

dešťových vod je zajištěn vnitřní dešťovou kanalizací. Hydroizolace je tvořena 

asfaltovými pásy. 

Potřebné klempířské práce budou součástí dodávky. Střecha bude opatřena 

hromosvodnou soustavou. 

Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaných plechů tl. 0,7mm. Prvky budou 

provedené pomocí příslušné normy. Základní rozměry bude nutné doměřit přímo na 

místě. 

4.11. Tepelná izolace 

Zateplení obvodových zděných stěn bude tepelnou izolací ORSIL tl. 120mm, 

zateplení ŽB konstrukcí bude tepelnou izolací ORSIL tl.150mm.. Zateplení soklu 

bude provedeno pomoci ESP 80mm. 

V podlahách bude navržena kročejová izolace Styrotrade tl. 40 mm. 

Střešní plášť bude zaizolován pomocí polystyrenu tl. 240 mm. Skladby jednotlivých 

konstrukcí viz řezy. 

4.12. Úprava povrchů – vnitřní 

Vnitřní keramické obklady budou provedeny na WC (v.2,5m) a v koupelnách 

(v.2,5m). Omítky budou klasické vapenocementové. 

4.13. Úprava povrchů – vnější 

Barevnost bude určena během realizace. 

Vnější omítky budou proveden jako součást zateplovacího systému, šlechtěné na 

armovací síť. Struktura barevnost bude odsouhlasena během stavby na předložených 

vzorcích. Sokl bude proveden ze soklové omítky. 

Na štukovou omítku bude provedena vápenná malba. Nedoporučuju se provádět 

výmalbu materiály na bázi hliníkových barev nebo klihových barev. Rovněž se 

nedoporučuje provádět první malování disperzními malířskými barvami, které mají 

větší difuzní odpor a brání uvolňování vlhkosti z konstrukcí. Vnější omítka bude 

natřena fasádním nátěrem. 

4.14. Dilatace 

V objektu se nachází jedna dilatace. Rozděluje budovu haly a administrativní 

budovu.  



Je zajištěna rozdělením celých konstrukcí včetně základů.  V dilatační spáře je 

vložena minerální vlna tloušťky 20mm, která zajišťuje možné posuny od objemových 

změn. 

Řešení dilatace  u střešní konstrukce viz. DETAIL  4. 

4.15. Výplně otvorů 

Veškerá okna, vchodové dveře a prosklené plochy budou provedeny z plastových 

profilů. 

Zasklení všech oken bude provedeno z obyčejného skla.  

Požadované a doporučené součinitele prostupu tepla UN pro budovy s převažující 

návrhovou vnitřní teplotou 20 ̊ C. Doporučené UN  nově upravené je 1,35 W/(m2 x 

K). Rám má nejvýše 2,0 W/(m2 x K). 

Vnitřní dveře v jednotlivých místnostech budou dřevěné provedené do zárubní. 

Požadavky na provedení dveří s ohledem na požární řešení stavby jsou uvedeny u 

jednotlivých dveří ve výkresech. 

4.16. Klempířské výrobky 

Bude provedeno vnější oplechování atik, parapetů apod. Veškeré oplechování bude 

provedeno z pozikovaného plechu dle příslušné normy. 

4.17. Zámečnické výrobky 

Veškerá zábradlí budou provedena jako ocelová konstrukce. Detaily konstrukcí 

budou upřesněny v PD. Zábradlí budou osazena na vnitřní schodiště. 

4.18. truhlářské výrobky 

Viz bod 4.15 

4.19. Barevné řešení exteriéru 

Barevnot bude určena během realizace, podle vizualizace 

4.20. Vstupní zádveří 

Při vstupu do objektu je pro zákazníky z parkoviště. Pro zaměstnance z ulice Hlavní 

a pro zásobování je zpřístupněno z ulice Vedlejší. 

4.21. Akustika 

Konstrukce splňuje požadavky na vzduchovou neprůzvučnost, kročejová 

neprůzvučnost je zajištěna pomocí kročejové izolace Orsil 40 mm. 

4.22. Hasící přístroje 

Na každém podlaží jsou rozmístěny hydranty dle požárně bezpečnostního řešení. 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Viz. Stavební fyika 

 

 



6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

průzkumu a hydrogeologického průzkumu 

Geologická skladba podloží je stanovena na základě geologického průzkumu. 

Výsledkem průzkumu je geologická dokumentace vrtu. Objekt bude založen v 

hloubce 2m od upraveného terénu. Základové konstrukce budou zasahovat do 

zeminy kategorie S5 (hlinitý písek φ=29°, γ=18kN/m3 a c =100kPa) 

Objekt je založen na patkách pod sloupy a na základových pasech pod obvodovými 

stěnami. Pasy jsou 0,7m vysoké a 0,5m široké, rozměry patek jsou 1,8x1,8x0,8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr: 

 

 Po vypracování studie byl proveden návrh konstrukčního systému a statický 

návrh hlavních nosných prvků. Následně bylo provedeno požárně bezpečnostní 

řešení. Veškeré skladby byly upraveny podle požárních a tepelněizolačních 

vlastností. Cíl práce – vytvořit projektovou dokumentaci pro výrobní halu 

s přiléhající administrativní budovou byl splněn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zdrojů:   

• Zákon č. 100/2001 Sb. o životním prostředí 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů 

• ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

• ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb. Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

• ČSN 73 1101 – Navrhování zděných konstrukcí 

• ČSN 73 1102  ENV 1996 

Část 1 – 1 – Obecná pravidla pro pozemní stavby –Pravidla pro vyztužené a 

nevyztužené zděné konstrukce 

Část 1 – 2 – Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

• ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí 

• ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

• ČSN 73 3130 - Truhlářské práce stavební 

• ČSN 74 6401 - Dřevěné dveře 

• ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

• ČSN 73 0212 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

• ČSN EN 13914-1 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních 

omítek - Část 1: Vnější omítky 

• ČSN EN 13914-2 - Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních 

omítek - Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 

• ČSN 72 51 00 - Keramické obkladové prvky 

• ČSN 72 51 49 - Keramické obkladačky a dlaždice. Názvy a definice. 

• ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné 

• ČSN 74 45 05 - Podlahy. Společná ustanovení 

• ČSN 74 45 07 - Zkušební metody podlah 

• ČSN 72 60 28 - Měření rozměrových a tvarových odchylek keramických 

výrobků 

• ČSN EN 12056 - Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

• ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

• ČSN 67 3067 - Označování a hodnocení barevných odstínů nátěrů 

• ČSN EN 3668 - Nátěrové hmoty - Vizuální porovnání barevného odstínu 

nátěrových hmot 

• ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 



• ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 

1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

• ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 

2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 

• ČSN EN 1090-3 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 

3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce 

• ČSN EN 1995-1-1 Navrhování dřevěných konstrukcí, Část 1-1: Obecná 

pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, Kapitola 10: 

Konstrukční zásady, provádění a kontrola 

• ČSN EN 1996-2 Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

• ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: 

Obecná pravidla, Kapitola 4: Stavební dozor, monitoring a údržba 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam použitých zkratek a symbolů:   

c [J kg-1 K-1] měrná tepelná kapacita 

H [J] hustota entalpie 

  relativní vlhkost 

 [m2 s-1] součinitel vlhkostní vodivosti 

 [W m-1 K-1] součinitel tepelné vodivosti 

 [-] faktor difúzního odporu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seznam příloh: 

A – Průvodní zpráva 

 

 B – Souhrnná technická zpráva 

 

 C – Situační výkresy 

 

  C.1 – Koordinační situace 

 

  C.2 – Mapa Slaný 

 

 D.1 – Dokumentace stavebního objektu 

 

  D1.1 – Architektonicko stavební řešení 

 

   D.1.1. – Technická zpráva 

    

   D.1.1.1 – P ůdorys základů 

 

   D.1.1.2 – P ůdorys 1. NP 

 

  D.1.1.3 – P ůdorys 2. NP 

 

   D.1.1.3.1 -  Půdorys střechy 

 

 

   D.1.1.4 – Řez:A-A‘ 

 

   D.1.1.5 – Řez:B-B‘ 
 

   D.1.1.6 – Řez C– C´ 

 

D.1.1.7. – Pohled JV 

D.1.1.8 – Pohled SZ 

 D.1.1.9 – Pohled SV a JZ 

D.1.1.10 – Detail – D1 

D.1.1.11 – Detail – D2 

 D.1.1.12 – Detail – D3 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 
   D.1.2.1 – Technická zpráva 

 

    
   D.1.2.2 – Statický výpočet 

 



   D.1.2.3 – výkres stropu 1.NP 

 
   D1.2.4 – Výkres střechy 

 

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

 

 

   D.1.3.1 – Technická zpráva 

 

D.1.3.2 – P ůdorys 1. NP 

D.1.3.3– P ůdorys 2. NP 

 

 

 

 

 

 

 

D1.4 - Vzduchotechnika 

  

 

   D.1.4.1 – Technická zpráva 

 

D.1.4.2 – Půdorys1.NP 

 

D1.4.3 -  Půdorys 2.NP 

 

 

D.1.5. -   Zdravotechnika 

   

D.1.5.1 Půdorys 1.NP 

 

   D.1.5.2 Půdorys 2.NP 

 

 

D2 – Stavební fyzika 

 

D.3 – Studie 

 

D.4. – Diplomový seminář 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


