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Úvod 

Stavba se nachází na pozemku v centru města. Pozemek je centrován stejně jako 

okolní parcely, a to proto, že celé město tvoří pravidelné pravoúhlé ulice. Stavbu tvoří dvě 

podlaží a její návrh se odvíjel podle dvou studií. Nejdříve byla zpracována stručná 

urbanistická studie daného území a následně architektonická studie mého objektu. Studie byla 

dále rozpracována do fáze dokumentace pro stavební povolení v Ateliérové tvorbě Va. 

Urbanistická studie  

Urbanistickou studii jsem zpracovala v rámci Ateliérové tvorby II. jako podklad pro 

architektonickou studii. Území je mi dobře známo, přesto jsem ho důkladně analyzovala, 

vytvořila jsem detailní rozbor a po této práci jsem mohla začít přemýšlet, jaká stavba na 

území chybí a co by mohlo tohle území oživit.  

Architektonická studie 

        Po urbanistické studii jsem řešený pozemek vyhodnotila jako vhodný pro víceúčelový 

objekt se zaměřením na péči o krásu. Prvním nápadem bylo vytvořit systém kvádrů, ale 

nakonec jsem si uvědomila, že především ženy preferují jemnější tvary a proto jsem čelní 

fasádu navrhla jako obloukovou a prosklenou – což zákazníkům umožní pří kosmetické péči 

rozhled na dění ve městě.  

První nadzemní podlaží tvoří dvě samostatné budovy, které spolu úzce souvisí, avšak každá 

z nich by podle zájmu investora mohla sloužit i samostatně. V první části se nachází prostor 

pro drogerii, poradenství a tetovací studio. Tato část není propojena s druhým podlažím. 

V druhé části najdeme solární studio, prostory pro pedikúru a manikúru a schodiště s výtahem 

do druhého podlaží. V druhém nadzemním podlaží poskytují své služby kadeřnice, holičky a 

kosmetičky, ale je zde také příjemná čekárna s výhledem na město, hygienické zázemí a 

zázemí pro zaměstnance. 
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A) Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby 

Název stavby:    Centrum péče o vzhled 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Havířov 

Okres:     Karviná 

Stavební úřad:    Havířov 

Katastrální území   Havířov - Město 

Katastrální úřad:   Karviná 

Stavební parcela:   649/3 

Kraj:     Moravskoslezský 

Vedoucí projektu:   Ing. arch. Renata Májková 

Konzultant projektu:   Ing. Marie Wolfová, Ph.D. 

Vypracovala:    Zuzana Váňová, U Modlitebny 1480/15,  

                                                           Havířov –  Prostřední Suchá 
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b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnost území, o stavebním pozemku                      

a majetkoprávních vztazích 

            Objekt je situován na území města Havířova. Výměra parcely je 3768 m2 a typ 

Parcela katastru nemovitostí. Nyní se využívá jako plocha zeleně. Parcelu vlastní Statutární 

město Havířov. Pozemek se nachází na rovném terénu, po provedení drobných terénních 

úprav bude zemina ve výšce 279,950 m.n.m. Bpv.  

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Nebyly provedeny žádné průzkumy, pouze osobní prohlídka stavebního pozemku. 

Jako podklady byly použity katastrální mapa, fotografie z osobních prohlídek, vyhláška č. 

137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.  

Příjezd na parkoviště stavby je možný z ulice Evžena Rosického, tato ulice slouží jako 

jednosměrná a je napojená na ul. Národní třída.  

Napojení na technickou infrastrukturu je možné z ulice Národní třída, Evžena 

Rosického a Jana Žižky. Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie přes 

elektrickou stanici na ulici Lázeňská, vodovodní přípojka bude provedena z veřejného 

vodovodu a bude provedena přípojka smíšené kanalizace. Dále bude objekt napojen na 

kabelové vedení ČEZ  a UPC.  

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky územního rozhodnutí včetně požadavků dotčených orgánů jsou 

zapracovány do projektové dokumentace a jsou splněny. Napojení na stávající 

elektroinstalační sít a vodovod bude navrženo dle vyjádření správce sítě. Objekt není v 

rozporu s regulativy území. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecně technické požadavky na výstavbu a 

užívání. Použité materiály splňují podmínky stanovené zákony a normami. Při dodržení všech 

technologických postupů by měly být naplněny stanovy dané: Vyhláška č. 369/2001 Sb. 

ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
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staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, předpisy a normy BOZP, 

zákonem 183/2006 Sb. -Zákon o územním plánování a stavebním řádu. Práce rovněž splňuje 

vyhlášku č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí a územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Navrhované řešení není v rozporu s územním a regulačním plánem města Havířova. 

g)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou – 

objekt nemá vazby na ostatní stavby.   

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 18 měsíců. 

i)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, údaje o podlahové ploše 

Cena zahrnuje náklady na pořízení pozemku, stavebních části včetně přípojek, povrchových a 

terénních úprav, provozní soubory, projektové a průzkumné práce, náklady na umístění 

stavby a rezervu. 

Plocha pozemku                                                      3768 m
2
 

Plocha využitého pozemku                                      2152 m
2
 

Zastavěná plocha                                                     297 m2 

Obestavěný prostor                                                  3058 m
3
                                            

Podlahová plocha v obou NP                                   485 m
2 

Maximální výška stavby                                           8,8 m 

Předpokládaná orientační cena výstavby bez DPH:  15 000 000 Kč 
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B)   Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  Zhodnocení staveniště 

Objekt je situován v centru města na volné rovné zelené ploše. Přístup na staveniště 

bude umožněn z ulice Evžena Rosického, který navazuje na hlavní tepnu města – ulici 

Národní třídy. Pozemek je zatížen věcným břemenem ve prospěch nemovitosti neevidované 

v katastru. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od základové spáry. Riziko radonu 

je zde velice nízké. Objekt nebude oplocen. Bude napojen na dodávky pitné vody, elektrické 

energie, kanalizace a kabelového vedení. Bližší specifikace přípojek viz.výkres č. 01 - 

koordinační situace.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavba se nachází na pozemku v centru města. Stavba je umístěna kolmo na Národní 

třídu stejně jako okolní domy. Stavbu tvoří dvě podlaží. První nadzemní podlaží tvoří dvě 

samostatné budovy, které spolu úzce souvisí, avšak každá z nich by podle zájmu investora 

mohla sloužit i samostatně. V první části se nachází prostor pro drogerii, poradenství a 

tetovací studio. Tato část není propojena s druhým podlažím. V druhé části najdeme solární 

studio, prostory pro pedikúru a manikúru a schodiště s výtahem do druhého podlaží. 

V druhém nadzemním podlaží poskytují své služby kadeřnice, holičky a kosmetičky, ale je 

zde také příjemná čekárna s výhledem na město, hygienické zázemí a zázemí pro 

zaměstnance. 

c) Technické a konstrukční řešení stavby   

Obvodová konstrukce je tvořena nosným zdivem Porotherm Eko+ Profi tl. 440 mm, 

bez nutnosti dodatečného zateplování. Vnitřní konstrukci tvoří nosné zdivo Porotherm Profi 

tl. 300 mm a dva ŽB sloupy rozměrů 300 x 300 mm a dva ŽB sloupy rozměrů 300 x 225 mm, 

nenosné zdivo pak Porotherm Profi tl. 115mm. Čelní fasáda je prosklená – systém Jansen 

VISS TVS. Prosklení tvoří z bezpečnostních důvodu dvojité bezpečnostní sklo. 
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Zemní práce 

Výkopy se vyměří dle stavebních výkresů. Před zahájením zemních prací a výkopů je 

nejprve nutné vytýčit inženýrské sítě a stanovit jejich ochranná pásma a označit body pro 

napojení zařízení staveniště. Před zahájením výkopů se sejme ornice v mocnosti 200mm. Tato 

ornice bude uložena na skládce a bude ji možno využít k následným zahradním a terénním 

úpravám. Ostatní plocha pozemku zůstává bez úprav. Výkopy budou do hloubky -1,150 m, v 

případě nesoudržných zemin musí být stavební jáma zajištěna pažením v souladu s BOZP. Na 

podsyp v místě pod plošnou zámkovou a zatravňovací dlažbou bude použit štěrkostruskový 

podsyp frakce 0/32, tl.180mm, na něj bude provedeno pískové lože tl. 20mm, následně 

dlažba.  

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od základové spáry. 

Základové konstrukce 

Pod obvodovou konstrukcí je základový pás rozšířený o 150 mm do vnitřní strany 

z betonu C20/25, pod dvěma nosnými sloupy jsou navrženy základové patky z železobetonu 

C20/25 dle výkresu základů a další dva sloupy mají základy v základovém pásu pod 

prosklenou fasádou. Dále je pod celým objektem vybetonovaná deska tloušťky 150 mm 

z prostého betonu C 20/25 vyztužena KARI sítí.  

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo tvoří tvarovky Porotherm Eko+ Profi tl. 440, pevnosti P 15 na 

maltu Porotherm Profi, součástí dodávky jsou rohové, poloviční či jiné doplňkové tvarovky 

použité zejména na čelní stranu objektu. Tloušťka malty Porotherm Profi v ložné spáře je 1 

mm.  Vnitřní nosné zdivo tvoří tvarovky tl. 300mm a a nenosné tl. 115 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena v obou podlažích stropními Porotherm POT nosníky s 

osovými vzdálenostmi 625mm a je vyskládán z Porotherm stropních vložek MIAKO 

210x150x230mm. Po obvodě stropu je monolitický železobetonový věnec výšky 250mm 
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tvořený 4ØV10 a věncovka Porotherm. Stropní nosníky jsou osazeny na nosné zdivo a v 

místě velkých rozponů jsou položeny na ŽB průvlaky. Řešení je zřejmé z výkresu stropní 

konstrukce (viz.výkres č.8 a 9). Na konstrukci stropů je vylitá betonová zálivka C20/25 

tl.40mm, pro oddělení mokrého procesu od tepelné izolace bylo použito separační PVC folie 

Část stropu nad 1.NP je vykonzolována a oblouková, proto je zde použita ŽB stropní deska, 

část stropu v 2.NP je také oblouková a ze stejného důvodu použijeme ŽB stropní desku. 

Schodišťové konstrukce 

Hlavní a jediné schodiště v objektu je tříramenné. Tvoří je železobetonová monolitická 

konstrukce, první rameno uloženo do základů. První podesta je vetknuta do vnitřní a vnější 

nosné stěny, druhá podesta je vetknuta pouze do vnější nosné stěny. Hloubka vetknutí je 

v obou případech 150mm. Třetí rameno je uloženo na průvlaku. Šířka schodišťového ramene 

je 1200 mm. Schodišťové stupně jsou opatřeny protiskluzovou keramickou dlažbou. První 

rameno má 9 schodišťových stupňů, druhé 8, a třetí má stupňů 7. Šířka schodišťového stupně 

je 310 mm a výška je 160mm, přesně podle ČSN. Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím 

s dřevěným madlem.  

Střešní konstrukce   

Střecha je tvořena jako jednoplášťová. Nosnou konstrukci střech tvoří stropy. Na 

každé střeše jsou dvě vpusti (viz. Specifikace prvků). Skladba střechy je uvedena níže.  

Skladby: 

1. 

Asfaltový modifikovaný hydroizolační pás, tl. 5mm 

TI Rockwool Monrock Max E, tl. 150mm 

Parozábrana Bitalbit s, tl. 1mm 

Penetrační nátěr, tl. 1mm 

Spádová vrstva Keramzitobeton, tl. 100-300mm 

Porotherm strop, tl. 210mm 

Omítka Porotherm universal, tl. 15mm 
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2. 

Asfaltový modifikovaný hydroizolační pás, tl. 5mm 

TI Rockwool Monrock Max E, tl. 150mm 

Parozábrana Bitalbit s,tl. 1mm 

Penetrační nátěr, tl. 1mm 

Spádová vrstva Keramzitobeton, tl. 100-300mm 

ŽB deska, tl. 180mm 

Omítka Porotherm universal, tl. 15mm 

Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny kriteria – 

bezpečnost, účelnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, funkčnost, dobré zvukově izolační  

a tepelné vlastnosti. Skladby uvedeny níže. 

 

Podlahy na terénu 

1. 

Zatravňovací dlaždice Ecoraster, tl. 50mm 

Pískové lože, tl. 20mm 

Štěrkostruskový podsyp, 0/32 zhutnělý, tl. 180mm 

2. 

Zámková dl. Pressbeton h profil, tl. 60mm 

Pískové lože, tl. 20mm 

Štěrkostruskový podsyp, 0/32 zhutnělý, tl.180mm 

 

Podlahy v 1.NP 

1. 

Marmoleum Walton uni, tl. 2,5mm 



 

22 
 

Samonivelační hmota Baumit nivello quattro, tl. 7,5mm 

Betonová mazanina, tl. 58mm 

Separační PE fólie, tl. 1mm 

2x cementotřískové desky, tl. 26mm 

TI Rockwool Steprock ND, tl. 150mm 

HI Glastek 40 special mineral, tl. 4mm 

Penetrace Bitgrund, tl. 1mm 

2. 

Keramické dlaždice Rako 150x 150mm, tl. 10mm 

Lepící tmel Rako, tl. 5mm 

Betonová mazanina, tl.53mm 

Separační PE fólie, tl. 1mm 

2x cementotřískové desky, tl. 26mm 

TI Rockwool Steprock ND, tl. 150mm 

HI Glastek 40 special mineral, tl. 4mm 

Penetrace Bitgrund, tl. 1mm 

 

Podlaha na mezipodestách 

Protiskluzové keramické dlaždice Rako 150x 150mm , tl. 10mm 

Lepící tmel Rako, tl. 5mm 

ŽB schodiště, tl. 145mm 

 

Podlahy v 2.NP 

1. 

Marmoleum Walton uni, tl. 2,5mm 

Samonivelační hmota Baumit nivello quattro, tl. 6,5mm 
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Betonová mazanina, tl. 50mm 

Separační PE fólie, tl. 1mm 

TI Rockwool steprock ND, tl. 50mm 

2. 

Keramické dlaždice rako 150x 150mm, tl. 10mm 

Lepící tmel Rako, tl. 5mm 

Betonová mazanina, tl. 44mm 

Separační PE fólie, tl. 1mm 

TI Rockwool Steprock ND, tl. 50mm 

Hydroizolace 

Pro izolace proti zemní vlhkosti byla použita HI Glastek 40 special mineral, která je 

vytažena nad upravený terén o 300mm. Izolace proti zemní vlhkosti bude také odolávat 

radonu. Ve střeše je použit asfaltovaný modifikovaný HI pás a parozábrana Bitalbit S, pod 

kterou byl proveden penetrační nátěr. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

V objektu jsou navrženy převážně TI z minerální vlny. V základech je použita tepelná 

izolace Rockwool STEPROCK ND, tl.150mm. Podél obvodu základu je TI XPS Ursa, která 

zasahuje do hloubky 1m pod úrovní terénu a do výšky 300mm nad úroveň terénu. Podlahy ve 

2.NP jsou tepelně izolované minerální vlnou Rockwool STEPROCK ND tl.50mm. Ve 

skladbě střešního pláště je navržena TI Rockwool Monrock Max E tl.150mm. PPS je pouze 

pod věncovkou, dále pak po stranách okenního překladu v tl.50mm, pro přerušení tepelného 

mostu. Obálka budovy není zateplená z důvodu výborných tepelně izolačních vlastností cihel 

Porotherm EKO+. 

 

Výplně otvorů 

 

     Okna budou plastová šestikomorová, zasklena izolačním trojsklem. 
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Omítky 

 

      V objektu jsou použity vápenocementové jednovrstvé omítky Porotherm Universal 

tl.15mm. A v obvodových stěnách navíc TI omítka Porotherm tl. 30mm. 

Obklady stěn 

Obložení keramickými obklady do výšky 2m v místnostech s hygienickým zařízením. 

Truhlářské konstrukce 

V objektu jsou navrženy dřevěné dveře, obložkové zárubně a dřevěné kabinky. Přesný 

výpis a popis výrobků viz. specifikace prvků. 

Klempířské výrobky   

Klempířské výrobky tvořeny z FeZn tl. 1mm. Přesný výpis a popis výrobků viz. 

specifikace prvků. 

Zámečnické výrobky   

V objektu je navřeno ocelové tyčové zábradlí a ocelový střešní výlez. Přesný výpis  

a popis výrobků viz. specifikace prvků. 

Vzduchotechnika a klima místností 

Všechny místnosti jsou větrané přirozenou cestou. V místnostech 1.08, 1.15, 2.03  

a 2.04 bude třeba dokoupení klimatizačního zařízení. Nyní není předmětem řešení bakalářské 

práce.  

Úpravy venkovního prostoru 

Stavba se nachází v centru města, které je vydlážděno zámkovou dlažbou, proto 

chodníky k objektu budou vydlážděny stejným způsobem. Parkovací plocha bude 

vybetonována.  

 



 

25 
 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

 Budou  splněny  požadavky  na  tepelné  technické  vlastnosti   objektu  dle  vyhlášky  

č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Dále pak budou splněny požadavky na tepelnou 

ochranu budov normy ČSN 73 0540-2, vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 

budov. Vytápění a chlazení objektu není součástí bakalářské práce. 

 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

 

Příjezd na parkoviště stavby je možný z ulice Evžena Rosického, tato ulice slouží jako 

jednosměrná a je napojená na ul. Národní třída.  

Napojení na technickou infrastrukturu je možné z ulice Národní třída, Evžena 

Rosického a Jana Žižky. Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie přes 

elektrickou stanici na ulici Lázeňská, vodovodní přípojka bude provedena z veřejného 

vodovodu a bude provedena přípojka smíšené kanalizace. Dále bude objekt napojen na 

kabelové vedení ČEZ  a UPC.  

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

   Stavba výrazně nezvyšuje nároky na dopravní a technickou infrastrukturu. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešené jeho ochrany  

        Stavba by měla mít pozitivní vliv na širší okolí i přilehlé stavby po celou svou životnost. 

g) Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

Všechny vstupy do objektu jsou bezbariérové, objekt obsahuje toalety řešené podle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Před objektem je navrženo jedno parkovací místo pro invalidy. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace 

Nebyly provedeny žádné průzkumy, pouze osobní prohlídka stavebního pozemku. 

Jako podklady byly použity: katastrální mapa, fotografie z osobních prohlídek, vyhláška  

č. 137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu.  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém  

Viz výkres č. 03 – Vytyčovací situace. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Navržen byl pouze jeden stavební objekt - a tím je budova Centra péče o vzhled. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a neohrožovala životní 

prostředí. 

Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu stanovené ve vyhlášce 

137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek 491/2006 a 

502/2006 Sb., resp. vyhlášky č.501/2006 Sb. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Ve fázi výstavby bude provedeno oplocení staveniště, které bude opatřeno 

výstražnými a zákazovými cedulkami. Místa děr budou opatřena poklopem a v dostatečné 

vzdálenosti od krajní hrany díry ohraničena zábradlím. Všechny práce musí být provedeny v 

souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita  

Budou použity materiály s atestem pro provádění dotčených prací, monolitické 

konstrukce budou navrženy a posouzeny autorizovaným statikem. Je nutný statický návrh a 

posudek základových konstrukcí, dále ŽB nosných prvků, konzolových stropních konstrukcí a 

schodiště. Tato činnost není součástí řešení bakalářské práce.   

3. Požární bezpečnost  

Požární ochrana není součástí bakalářské práce. Bezpečnost stavby z hlediska požární 

ochrany bude posouzena požárním specialistou. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Stavba svým charakterem netvoří zdroj znečištění životního prostředí, nepoškozují organismy 

a místní ekosystém. Při výstavbě objektu bude vzniklý odpad roztříděn a ekologicky uložen 

na skládce. 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a 

technologií, které vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí.  

 

5. Bezpečnost při užívání  

 

Stavba byla navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, popálením, zásahem elektrickým proudem, nárazem, výbuchem uvnitř 

nebo v blízkosti stavby. Při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích. Rozsáhlejší řešení není předmětem bakalářské práce. 

6. Ochrana proti hluku  

Navřená stavba není zdrojem hluku. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na 

lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující 

pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. Po dobu 
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stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí, které po dokončení 

stavby bude v normálu. 

7. Úspora energie  

     Budou splněny požadavky na tepelné technické vlastnosti objektu dle vyhlášky 

č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti uţití energie při rozvodu  

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Dále pak poţadavky na tepelnou 

ochranu budov normy ČSN 73 0540-2, vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 

budov.  

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností, pohybu a orientace   

Všechny vstupy do objektu jsou bezbariérové, objekt obsahuje toalety řešené podle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Před objektem je navrženo jedno parkovací místo pro invalidy. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Projekt neřeší žádné nebezpečné vlivy jako agresivní vody, sesuvy půdy, záplavové 

oblasti, poddolování, seizmicita apod. 

 

10. Ochrana obyvatelstva  

Z hlediska havarijní situace v místě stavby se předpokládá využití prostředků  ochrany 

obyvatelstva. 

11. Inženýrské stavby  

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – budou svedeny 

dostávající smíšené kanalizace 

b) zásobování vodou – napojení přípojky bude provedeno na stávající veřejný             

vodovod. 
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c) zásobování energiemi – přípojku ke stávajícímu podzemnímu vedení provede 

společnost ČEZ. Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s příslušnými normami.  

d) řešení dopravy – parkování u objektu se napojuje na stávající ulici Evžena 

Rosického. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – po ukončení výstavby 

bude vyrovnán a upraven terén, dále budou vysazeny nové stromy. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Nejsou, proto nemusí být předmětem řešení.  
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C) SITUACE STAVBY 

1.01. Situace  –  koordinační, 1:500 

1.02. Situace  – architektonická, 1:500 

1.03. Situace  – vytyčovací, 1:500   
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D) DOKLADOVÁ ČÁST 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace 

Není řešeno v rámci bakalářské práce. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

Není řešeno v rámci bakalářské práce. 
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E) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1) Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 Stavba je dobře přístupná z ulice Evžena Rosického. Staveniště bude provizorně 

oploceno, aby bylo zabráněno vstupu neoprávněných osob. Část zeminy z výkopu bude 

uložena na stavebním pozemku pro pozdější využití. Další část výkopu bude odvezena na 

skládku. Staveniště je zařízeno a vybaveno cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba 

mohla bezpečně a v pořádku provádět. Pro ukládání materiálu budou sloužit stávající 

nevyužívané plochy na pozemku. Po ukončení stavení budou prostory uvedeny do původního 

stavu. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Pozemkem neprochází žádné sítě technické infrastruktury. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Kvůli výstavbě budou zřízeny dočasné přípojky z okolních ulic a budou využity pouze 

pro účely staveniště. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Po dobu výstavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Po dokončení 

stavby bude opět v normálu. Nemělo by docházet k nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 

hlukem,   prachem   apod.,  a  zároveň   by  nemělo  dojít  k ohrožování   bezpečnosti  provozu  

na   pozemních   komunikacích,   k znečišťování   pozemních   komunikací,   ovzduší   a   vod  

a k omezování přístupu ke stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a k požárnímu 

zařízení.  
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Veřejná prostranství a komunikace se při výstavbě budou používat jen v nutném 

rozsahu a to jen pro příjezd a přísun materiálu. Po ukončení je nutné vrácení do původního 

stavu. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro ukládání materiálu budou sloužit nevyužití plochy na řešeném pozemku. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Veškeré staveništní zařízení bude charakteru kontejnerů nevyžadujících základy. Po 

ukončení stavby budou odvezeny. Tyto stavby nevyžadují stavební povolení. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona § 15 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Všichni pracovníci na pracovišti musí být seznámeni s předpisy BOZP a musí být 

vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Na staveništi smí pracovat jen pracovníci 

vyučení nebo zaučení v oboru. Mechanismy musí být zabezpečeny proti manipulaci cizími 

osobami. Je povinností pracovníků respektovat všechny technologické předpisy, všechny 

technologické postupy zadané oprávněnými osobami a předpisy BOZP. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech (Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny). Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany 

životního prostředí. Stavba svým charakterem netvoří zdroj znečištění životního prostředí, 

nepoškozují organismy a místní ekosystém. Při výstavbě objektu bude vzniklý odpad 

roztříděn a ekologicky uložen na skládce. 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a 

technologií, které vyhovují podmínkám zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 
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Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti. Denní 

osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje předpisům.  

j) Orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpoklad zahájení stavby   20. 9. 2013 

Předpoklad ukončení stavby   1. 1. 2015 
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F) DOKUMENTACE  SO č. 01 

1. Pozemní (stavební) objekty   

2. Inženýrské objekty  - nejsou předmětem řešení 

3. Provozní soubory stavby  -  nejsou předmětem řešení  

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Centrum péče o vzhled – víceúčelová budova určená ke zdokonalování vlastní vizáže 

a zároveň k zábavě. 

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 

Stavba se nachází na pozemku v centru města. Stavba je umístěna kolmo na Národní 

třídu stejně jako okolní domy. Stavbu tvoří dvě podlaží. První nadzemní podlaží tvoří dvě 

samostatné budovy, které spolu úzce souvisí, avšak každá z nich by podle zájmu investora 

mohla sloužit i samostatně. V první části se nachází prostor pro drogerii, poradenství a 

tetovací studio. Tato část není propojena s druhým podlažím. V druhé části najdeme solární 

studio, prostory pro pedikúru a manikúru a schodiště s výtahem do druhého podlaží. 

V druhém podlaží poskytují své služby kadeřnice, holičky a kosmetičky, ale je zde také 

příjemná čekárna s výhledem na město, hygienické zázemí a zázemí pro zaměstnance. 

Všechny vstupy do objektu jsou řešeny jako bezbariérové objekt obsahuje toalety řešené 

podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Před objektem je navrženo jedno parkovací místo pro invalidy. 

Vegetační úpravy po dokončení stavby budou zahrnovat úpravu travního porostu a nasázení 

několika nových stromů. Detailní řešení vegetačních úprav není řešením mé práce. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy orientace 

Cena zahrnuje náklady na pořízení pozemku, stavebních části včetně přípojek, 

povrchových a terénních úprav, provozní soubory, projektové a průzkumné práce, náklady na 

umístění stavby a rezervu. 

Plocha pozemku                                                       3768 m
2
 

Plocha využitého pozemku                                       2152 m
2
 

Zastavěná plocha                                                      297 m
2
 

Podlahová plocha v obou NP                                    485 m
2
 

Maximální výška stavby                                            8,8 m 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Zemní práce 

Výkopy se vyměří dle stavebních výkresů. Před zahájením zemních prací a výkopů je 

nejprve nutné vytýčit inženýrské sítě a stanovit jejich ochranná pásma a označit body pro 

napojení zařízení staveniště. Před zahájením výkopů se sejme ornice v mocnosti 200mm. Tato 

ornice bude uložena na skládce a bude ji možno využít k následným zahradním a terénním 

úpravám. Ostatní plocha pozemku zůstává bez úprav. Výkopy budou do hloubky -1,150 m, v 

případě nesoudržných zemin musí být stavební jáma zajištěna pažením v souladu s BOZP. Na 

podsyp v místě pod plošnou zámkovou a zatravňovací dlažbou bude použit štěrkostruskový 

podsyp frakce 0/32, tl.180mm, na něj bude provedeno pískové lože tl. 20mm, následně 

dlažba.  

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody bude v dostatečné hloubce od základové spáry. 

Základové konstrukce 

Pod obvodovou konstrukcí je základový pás rozšířený o 150 mm do vnitřní strany 

z betonu C20/25, pod dvěma nosnými sloupy jsou navrženy základové patky z železobetonu 
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C20/25 dle výkresu základů a další dva sloupy mají základy v základovém pásu pod 

prosklenou fasádou. Dále je pod celým objektem vybetonovaná deska tloušťky 150 mm 

z prostého betonu C 20/25 vyztužena KARI sítí.  

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo tvoří tvarovky Porotherm Eko+ Profi tl. 440, pevnosti P 15 na 

maltu Porotherm Profi, součástí dodávky jsou rohové, poloviční či jiné doplňkové tvarovky 

použité zejména na čelní stranu objektu. Tloušťka malty Porotherm Profi v ložné spáře je 1 

mm.  Vnitřní nosné zdivo tvoří tvarovky tl. 300mm a nenosné tl. 115 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena v obou podlažích stropními Porotherm POT nosníky s 

osovými vzdálenostmi 625mm a je vyskládán z Porotherm stropních vložek MIAKO 

210x150x230mm. Po obvodě stropu je monolitický železobetonový věnec výšky 250mm 

tvořený 4ØV10 a věncovka Porotherm. Stropní nosníky jsou osazeny na nosné zdivo a v 

místě velkých rozponů jsou položeny na ŽB průvlaky. Řešení je zřejmé z výkresu stropní 

konstrukce (viz.výkres č.8 a 9). Na konstrukci stropů je vylitá betonová zálivka C20/25 

tl.40mm, pro oddělení mokrého procesu od tepelné izolace bylo použito separační PVC folie 

Část stropu nad 1.NP je vykonzolovaná a oblouková, proto je zde použita ŽB stropní deska, 

část stropu v 2.NP je také oblouková a ze stejného důvodu použijeme ŽB stropní desku. 

Schodišťové konstrukce 

Hlavní a jediné schodiště v objektu je tříramenné. Tvoří je železobetonová monolitická 

konstrukce, první rameno uloženo do základů. První podesta je vetknuta do vnitřní a vnější 

nosné stěny, druhá podesta je vetknuta pouze do vnější nosné stěny. Hloubka vetknutí je 

v obou případech 150mm. Třetí rameno je uloženo na průvlaku. Šířka schodišťového ramene 

je 1200 mm. Schodišťové stupně jsou opatřeny protiskluzovou keramickou dlažbou. První 

rameno má 9 schodišťových stupňů, druhé 8, a třetí má stupňů 7. Šířka schodišťového stupně 

je 310 mm a výška je 160mm, přesně podle ČSN. Schodiště je opatřeno ocelovým zábradlím 

s dřevěným madlem.  
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Střešní konstrukce   

Střecha je tvořena jako jednoplášťová. Nosnou konstrukci střech tvoří stropy. Na 

každé střeše jsou dvě vpusti (viz. Specifikace prvků). Skladba střechy je uvedena výše a ve 

výkresové části.  

Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny kriteria – 

bezpečnost, účelnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, funkčnost, dobré tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti. Skladby uvedeny výše a ve výkresové části. 

Hydroizolace 

Pro izolace proti zemní vlhkosti byla použita HI Glastek 40 special mineral, která je 

vytažena nad upravený terén o 300mm. Izolace proti zemní vlhkosti bude také plnit funkci 

izolace proti radonu. Ve střeše je použit asfaltovaný modifikovaný HI pás a parozábrana 

Bitalbit S, pod kterou byl proveden penetrační nátěr. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

V objektu jsou navrženy převážně TI z minerální vlny. V základech je použita tepelná 

izolace Rockwool STEPROCK ND, tl.150mm. Podél obvodu základu je TI z XPS URSA, 

který je do hloubky 1m pod úrovní terénu a do výšky 300mm nad úroveň terénu. Podlahy ve 

2.NP jsou tepelně izolované minerální vlnou Rockwool STEPROCK ND tl.50mm. Ve 

skladbě střešního pláště je navržena TI Rockwool Monrock Max E tl.150mm. PPS je pouze 

pod věncovkou, dále pak po stranách okenního překladu v tl.50mm, pro přerušení tepelného 

mostu. Obálka budovy není zateplená z důvodu výborných tepelně izolačních vlastností cihel 

Porotherm EKO+. 

Výplně otvorů 

     Okna budou plastová šestikomorová, zasklena izolačním trojsklem. 
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Omítky 

V objektu jsou použity vápenocementové jednovrstvé omítky Porotherm Universal  

tl.15mm. A v obvodových stěnách navíc TI omítka Porotherm tl. 30mm. 

Obklady stěn 

Obložení keramickými obklady do výšky 2m v místnostech s hygienickým zařízením. 

Vzduchotechnika a klima místností 

Všechny místnosti jsou větrané přirozenou cestou. V místnostech 1.08, 1.15, 2.03 a 

2.04 bude třeba dokoupení klimatizačního zařízení. Nyní není předmětem řešení bakalářské 

práce.  

Úpravy venkovního prostoru 

            Stavba se nachází v centru města, které je vydlážděno zámkovou dlažbou, proto 

chodníky k objektu budou vydlážděny stejným způsobem. Parkovací plocha bude 

vybetonována.  

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

 Budou  splněny  požadavky  na  tepelné  technické  vlastnosti   objektu  dle  vyhlášky  

č. 151/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie. Dále pak budou splněny požadavky na tepelnou 

ochranu budov normy ČSN 73 0540-2, vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti 

budov. Vytápění a chlazení objektu není součástí bakalářské práce. 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Nebyly provedeny žádné výzkumy v rámci řešení bakalářské práce. 
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví,  

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby neohrožovala životní 

prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech (Zákon č. 114/1992 Sb. O ochraně 

přírody a krajiny). Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany 

životního prostředí. Stavba svým charakterem netvoří zdroj znečištění životního prostředí, 

nepoškozují organismy a místní ekosystém. Při výstavbě objektu bude vzniklý odpad 

roztříděn a ekologicky uložen na skládce. Projektová dokumentace řeší použití 

certifikovaných stavebních materiálů a technologií, které vyhovují podmínkám zdravotní 

nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. Stavba odolává škodlivému působení prostředí, 

například vlivům půdní vlhkosti. Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje předpisům.  

h) dopravní řešení 

Příjezd na parkoviště stavby je možný z ulice Evžena Rosického, tato ulice slouží jako 

jednosměrná a je napojená na ul. Národní třída.  

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

Projekt neřeší žádné nebezpečné vlivy jako agresivní vody, sesuvy půdy, záplavové 

oblasti, poddolování, seizmicita apod. 

Navržená hydroizolace chrání stavbu proti radonu. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt je navržen v souladu s příslušnými obecnými požadavky na výstavbu, nachází 

se v území vymezeném územním plánem a je v souladu s územním souhlasem. 
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1.1.2 Výkresová část 

Číslo výkresu                      Název                                 Měřítko             Formát 

 

01   koordinační situace  1:500   A2 (4xA4) 

02   architektonická situace 1:500   A2 (4xA4) 

03                                    situace vytyčovací  1:500              A2 (4xA4) 

04   půdorys základů  1:50   A1 (8xA4) 

05   půdorys 1. NP.  1:50   A1 (8xA4) 

06              půdorys 2. NP   1:50   A1 (8xA4) 

07   řezy                1:50   A1 (8xA4) 

08   výkres stropu nad 1.NP 1:50   10xA4 

09   výkres stropu nad 2.NP 1:50   A1 (8xA4) 

10   výkres ploché střechy  1:50   10xA4 

11   pohledy              1:100   A2=4xA4 

12   výpis prvků - specifikace                                          A4 

13   katalogové listy                                                         A4 

14   převzaté vizualizace z ATT II.    A3=2xA4 

15   vizualizace                A3=2xA4 

16   vizualizace                A3=2xA4 

17    technický detail     A2=4xA4 

18    technický detail     A3=2xA4 

 

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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1.2  Stavebně konstrukční část 

1.2.1  Technická zpráva 

a)  Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Obvodová konstrukce je tvořena nosným zdivem Porotherm Eko+ Profi tl. 440 mm, 

bez nutnosti dodatečného zateplování. Vnitřní konstrukci tvoří nosné zdivo Porotherm Profi 

tl. 300 mm a dva ŽB sloupy rozměrů 300 x 300 mm a dva ŽB sloupy atypických rozměrů, 

nenosné zdivo pak Porotherm Profi tl. 115mm. Čelní fasáda je prosklená – systém Jansen 

VISS TVS. Prosklení tvoří z bezpečnostních důvodu dvojité bezpečnostní sklo. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Podrobný popis materiálů byl součástí kapitoly B. Souhrnná technická zpráva v části  

1.a) Technické a konstrukční řešení objektu. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

V návrhu byly brány v potaz hodnoty zatížení stálého, nahodilého i mimořádného po 

celou dobu životnosti stavby zadané investorem. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

Projektová dokumentace nepředpokládá neobvyklé stavební řešení. Jediným 

složitějším prvkem objektu je fasáda. Její řešení je obsaženo ve výkresové dokumentaci ve 

výkrese 1.17 - Technický detail – Spoje a kotvení prosklené fasády. 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případné sousední stavby 

Pro stavbu jsou použity standardní materiály, kde jednotlivé stavební a technologické 

postupy jsou stanoveny výrobcem. Budou probíhat běžné standardní stavební práce, 

technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách 

s tím související. Výstavba by neměla ovlivnit stabilitu okolních budov. Musí být vypracován 
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časový plán provádění jednotlivých konstrukcí včetně technologických přestávek, aby došlo 

k dostatečnému  zatvrdnutí  betonu  a  jeho  požadované  únosnosti.  Budou  dodrženy  normy  

a předpisy.  

 

f)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

Nebudou probíhat žádné bourací práce. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Ochrana rozestavěných částí konstrukcí před nežádoucími vlivy jsou stanoveny 

v technologických podkladech stavebních postupů, v ČSN a normách s tím související. 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 

Podklady pro zpracování byly převzaty z předchozích projektů ATT II. a ATT Va. 

Použitá literatura včetně příslušných norem je uvedena v seznamu použité literatury a 

pramenů ve svazku C. 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem řešení. 

 

1.2.2 Výkresová část 

Doloženo v samostatné příloze. 

1.2.3 Statické posouzení 

Není předmětem bakalářské práce. 

1.3   Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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1.4    Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

2. Inženýrské objekty 

Nejsou– není předmětem řešení. 

3. Provozní soubory 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

G) SPECIALIZACE – technický detail 

Výkresová dokumentace :  1.17, 1.18 – Technický detail  - Spoje a kotvení prosklené fasády 
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VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra architektury 226 

Centrum péče o vzhled, Havířov 

Visage care center, Havirov 

 

Svazek C 

Závěrečná část 
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Vedoucí bakalářské práce:                  Ing. arch. Renata Májková 

Ostrava 2013 
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Závěr 

 

Bakalářská  práce  „Centrum  péče  o  vzhled,  Havířov“   byla    vypracována   dle    vyhlášky  

č. 499/2006 sb. o dokumentaci stavby, jako část dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu 

určeném zadáním bakalářské práce. Cílem mé práce bylo vhodným způsobem navrhnout 

konstrukční řešení objektu navrženého v předchozích semestrech studia v předmětu 

Ateliérová tvorba II. 
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Seznam použité literatury a pramenů 

 

1) Literatura 

[1] NEUFERT, F.: Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995. 

[2] Solař J.: Cvičení z pozemního stavitelství I., Sobotáles, Praha 2007 

[3] Novotný J.: Cvičení z pozemního stavitelství IV., VŠB - TUO, Ostrava 2005 

[4] Stavební zákon 183/2006 Sb. 

[5] Vyhláška 137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. o obecných technických      

 požadavcích na výstavbu 

[6] ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb, 2004 

 

2) Internetové zdroje 

[1] Cihelné výrobky Porotherm. Dostupné na WWW: <www.wienerberger.cz>  

[2] Střešní prvky. Dostupné na WWW <www.topwet.cz> a <www.roto-frank.cz> 

[3] Okna, dveře. Dostupné na WWW <www.solodoor.cz> a <www.okna.eu>  

[4] Konstrukční detaily a skladby. Dostupné na WWW <www.cad–detaily.cz>  

[5] Klempířské výrobky. Dostupné na WWW <www.montkov.cz>  

[6] Výtahy. Dostupné na WWW http://www.liftcomp.cz/  

[7] Tepelné izolace. Dostupné na WWW <www.pruvodce.rockwool.cz>  

[8] Hydroizolace. Dostupné na WWW < www.dektrade.cz>  

[9] Prosklená fasáda. Dostupná na WWW < www.jansencz.cz 

[10] Studijní materiály. Dostupné na WWW < www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-

pracoviste/225/studijni-materialy>  

 

3) Použitý software 

- Graphisoft Archicad 15  

- Artlantis 4  

- Microsoft Office 2007   

http://www.wienerberger.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.solodoor.cz/
http://www.cad–detaily.cz/
http://www.montkov.cz/
http://www.pruvodce.rockwool.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.jansencz.cz/
http://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni-materialy
http://www.fast.vsb.cz/oblasti/katedry-a-pracoviste/225/studijni-materialy
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