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 Tématem mé diplomové práce je návrh stavby nákupního střediska Oticích u Opavy. 

Cílem diplomové práce je návrh stavby a zároveň provedení technické dokumentace. 

 Záměrem bylo vytvořit technické řešení pro stavbu nákupního střediska s novým 

architektonickým ztvárněním. Toho jsem dosáhl pomocí modulárních konstrukčních prvků 

LOP a kvalitních materiálů. Při tvorbě jsem čerpal inspiraci i technická řešení z technických 

katalogů firmy Kingspan OPTIMO. Hala je řešena kombinovaným konstrukčním systémem. 

Použity byly železobetonové svislé prvky a prefabrikované prvky LOP v kombinaci s prvky 

ocelovými horizontálními a železobetonovými vertikálními. 

 

Symposis 

VAVRYS Ondřej, Shopping Center, Vysoká Škola Báňská – Technical University of Ostrava, 

Faculty of Civil Engineering, Department of Civil Engineering 

Thesis head:  Ing. Miloslav Šindel 

Number of pages: 40 

Year of defence: 2014 

 

The theme of my diploma’s work is a design of a building of shopping center at Otice 

u Opavy. The aim of the diploma’s work is the design of the building and its implementation 

of technical and architectural documentation.  

The intention was to create an technical solution for design of shopping center. I 

achieved it thanks to working possibilities in industrial lines by a modular construction parts 

using a high quality materials I was taking an inspiration during work progres in technical 

solution of Kingspan Optimo corporation .  The hall is constructed with a combined 

construction systém. The designed part of the shopping center is made from LOP combined 

with steel horizontal parts and concrete vertical parts.  
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1. ÚVOD 

 Zadáním této diplomové práce bylo navrhnout nákupní středisko halového typu. Tento 

objekt je samostatně stojící stavba. Umístění objektu bylo voleno dle vlastního výběru. 

Zvolen byl rovinatý terén v blízkosti města Opavy. K objektu navazuje parkoviště a ostatní 

upravené plochy. Dnes je tato parcela využívána jako orná půda. Na parcele se nenachází 

vzrostlá zeleň ani ochranné pásma.  

 Koncepce celého objektu je řízená dle zadání slepého půdorysu nákupního střediska 

z předmětu Projekt I. Objekt tedy není řešen novodobou koncepcí provozu, nýbrž je proveden 

dle starších provozních koncepcí.  

 Předmětem diplomové práce je stavební objekt – novostavba – Nákupní středisko. 

Projektová dokumentace je zpracována na úrovni dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhlášky 499/20066 Sb. o dokumentaci staveb. 
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2. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  1. Základní identifikace stavby 

 

 a) Identifikační údaje stavby 

 Identifikace stavby:  Nákupní středisko – novostavba  

 Místo stavby:   Otice u Opavy 

 Okres:    Opava 

 Kraj:    Moravskoslezský 

 Číslo pozemku:  758/3, 758/4 

 Investor:   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební 

 Projektant:   Bc. Ondřej Vavrys 

 Charakteristika stavby: Objekt halového typu s kombinovaným skeletovým 

    systémem s fasádou LOP  

 

 b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o  

 majetkoprávních vztazích 

Pozemek se nachází v obci Otice u Opavy. V současné době je využíván jako 

orná půda. Nachází se na okraji zastavěného území, severně od železniční tratě. 

V současné době není na pozemku umístěna žádná stavba. Pozemek je ve vlastnictví 

soukromého investora.  

 

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

 technickou infrastrukturu 

Pozemek bude napojen na komunikaci spojující ulici Hlavní a Otickou. Dále 

pak bude napojen na veřejný rozvod elektrické energie a veřejný vodovod, plynovou 

přípojku a kanalizaci. Dešťové vody budou odváděny do stávající dešťové kanalizace. 

Provedený průzkum radonu nezjistil výskyt radonu v podloží. 

 

 d) Splnění požadavků dotčených orgánů 

  Stavba splňuje obecné požadavky všech dotčených orgánů. 
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 e) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

  Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu. 

 

 f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Regulační plán byl dodržen. 

 

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

opatření v dotčeném území 

Věcné a časové vazby existují pouze v návaznosti na samotný objekt 

nákupního střediska. 

 

 h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby je 12 měsíců díky rychlosti montáže 

prefabrikovaných dílců objektu.  

 Termín zahájení stavby: 04/2014 

 Termín dokončení stavby: 04/2015 

Provádění stavby bude koordinováno stavbyvedoucím. Počítá se s dvěma 

dodavateli na stavbě, bude tedy ustanoven koordinátor bezpečnosti práce. 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby pro občanskou vybavenost, na 

ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše 

budovy v m² 

 Orientační náklady na celou stavbu:  34 860 000 Kč 

 Sklon střechy:     plochá - min 1,02° 

 Zastavěná plocha:    1 125,4 m² 

 Podlahová plocha objektu:   1 426,7 m² 

 Plocha pozemku:     5 402,3 m² 

 Obestavěný prostor:    6 536,2 m
3
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B. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 

1. POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

  1.1.1 Technická zpráva 

 a) účel objektu 

  Zadáním této diplomové práce bylo navrhnout nákupní středisko halového 

 typu. Tento objekt je samostatně stojící stavba. Umístění objektu bylo voleno dle 

 vlastního výběru. Zvolen byl rovinatý terén v blízkosti města Opavy. K objektu 

 navazuje parkoviště a ostatní upravené plochy. Dnes je tato parcela využívána jako 

 orná půda. Na parcele se nenachází vzrostlá zeleň ani ochranné pásma.  

  Koncepce celého objektu je řízená dle slepého půdorysu zadání nákupního 

 střediska v předmětu Projekt I. Objekt tedy není řešen novodobou koncepcí provozu, 

 nýbrž je proveden dle starších koncepcí.  

  Předmětem diplomové práce je stavební objekt – novostavba – Nákupní 

 středisko. Projektová dokumentace je zpracována na úrovni dokumentace pro 

 provádění stavby dle vyhlášky 499/20066 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a urbanistického řešení,  

 řešení vegetačního okolí objektu včetně řešení přístupu a užívání objektu 

 osobami s omezenou schopností pohybu 

 Objekt je novostavba. Jedná se nákupní středisko halového typu  

s kombinovaným konstrukčním systémem. Vyznačuje se kombinací ocelových profilů 

a prefabrikovaných ŽB dílců. Pro opláštění objektu byl použit fasádní systém 

Kingspan Optimo-Onyx. Jde o samostatně stojící objekt v obci Otice u Opavy na 

pozemcích 758/3, 758/4. Tyto parcely jsou ve vlastnictví soukromého investora o 

celkové rozloze 5 402,3m². Samotný řešený objekt nákupního střediska se nachází na 

pozemku 758/3 a rozkládá se na ploše 1 125,4 m². Stavba bude provedena v souladu 

s požadavky investora a orgánů státní správy. Nákupní středisko je dvoupodlažní. 

Objekt je složen z objemu dvou kvádrů, které jsou na sebe položeny do kříže. Celý 

objekt je nepodsklepený. Parkoviště je řešeno mimo objekt nákupního střediska na 

jeho jižní straně. Navazující plochou pro objekt je komunikace probíhající podél 

severní a západní hrany objektu. Tato komunikace slouží pro zásobování objektu. 
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Půdorys prodejny je složen ze dvou obdélníkových půdorysů, vzájemně propojených 

dvěma schodišti a výtahem. Objekt je zastřešen střechou o sklonu min 1,02°. 

Obvodové stěny jsou tvořeny ocelovou rámovou konstrukcí a fasádním systémem 

Kingspan Optimo – Onyx. Fasáda je tedy typu LOP ocelová s barevnou úpravou 

Spectrum White Aluminium RAL 9006. Prosvětlovací plochy jsou z pevného zasklení 

vloženého do systému Kingspan Optimo. V LOP jsou otvory řešeny zabudováním 

rámu do LOP. 

Interiér je řešen systémem montovaných sádrokartonových příček 

 

 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace,  

 osvětlení a oslnění 

Objekt je dvoupodlažní o celkové podlahové ploše 1125m
2
. Plocha pozemku 

na které se objekt nachází je 5402m
2
. Kapacita parkoviště není předmětem DP. 

Zastavěná plocha objektu je 1128m
2
. Objekt je orientován hlavní fasádou se vstupem 

na jihovýchod. Objekt je chráněn proti přílišnému oslunění stínícími prvky Batima.  

 

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

objektu a jeho požadovanou životnost 

 Stavba je řešena kombinovaným konstrukčním systémem. Jako svislý nosný 

 prvek je využit ŽB skelet s napojením na ocelový systém horizontálních konstrukčních 

 prvků. Všechny použité prvky v objektu vykazují životnost alespoň 60 let. Pro fasádu 

 byl použit moderní systém LOP Kingspan Optimo-Onyx. Tato fasáda má nejen 

 kvalitní architektonickou formu, ale také výborné tepelně izolační vlastnosti.  

 

d.1) Příprava území a zemní práce 

 Vzhledem k velkému rozsahu prací byl proveden geologický a 

hydrogeologický průzkum. Byla zjištěna hlinitá půda. Hladina spodní vody je pod 

úrovní základové spáry. Po vytýčení objektu bude sejmuta ornice z povrchu terénu 

v místě stavby do hloubky 10 cm. Ornice i zemina budou použity pro vytvoření pásu 

odclonění zelení od komunikace a okolní zástavby.  

Výkopy budou hloubeny strojně do hloubky 100 mm nad úrovní základové 

spáry. Vrstva 20 cm bude odejmuta ručně. Základové pásy objektu zázemí budou 

založeny v hloubce 1 000 mm viz.výkres č. 2 – Výkres základů.  
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d.2) Základové konstrukce 

Objekt nákupního střediska bude založen na základových prefabrikovaných 

patkách dvojího typu a na základovém prahu, který bude obvod objektu ztužovat. 

Základové prahy budou z železového betonu C20/25 viz. Výkres č.2 – Výkres 

základů. Základová spára bude v hloubce 1 000 mm pod úrovní terénu. Celý objekt je 

nepodsklepený. Podlaha se nachází na terénu a spočívá na betonové podkladní desce. 

Tepelná izolace objektu je provedena v tloušťce 100 mm – BASF EPS 100 NEO nad 

roznášecí betonovou vrstvou. 

 

d.3) Svislé nosné konstrukce 

  Montáž bude probíhat pomocí jeřábu. Povrch sloupů bude ze tří stran hladký 

 z formy a jedna strana bude vyhlazena ručně. Viditelné hrany sloupů budou zkoseny 

 cca 10-15 mm. Paty sloupů budou osazovány do kalichů a budou opatřeny zdrsněním 

 povrchu vložením matrice z nopkové fólie do bednění sloupu. Skladování a přeprava 

 sloupů bude probíhat ve vodorovné poloze a to pomocí úchytů se závitovými pouzdry. 

  Podložení prefabrikátů sloupů bude cca pod místy úchytů, tj. cca v 1/5 délky 

 od krajů. Osazení sloupů bude provedeno ve svislé poloze pomocí montážního 

 prostupu. Kotvení sloupů bude provedeno do kalichů zmonolitnění betonem C25/30. 

 Pro provedení napojení sloupů Čapkovým stykem se použije navaření přesahující 

 rohové výztuže do patních ocelových profilů L.  

Jako obvodový plášť zde bude sloužit fasádní systém Kingspan Optimo typ 

Onyx. Bude zavěšen na rámu z ocelových profilů, který bude uchycen na svislé nosné 

konstrukci sloupů. Fasádní systém Kingspan je složen z fasádních panelů o modelové 

šířce 1 000 mm spojených zámkem skrytým spojem. Systém Optimo Onyx je 

specifický svým vodorovným a svislým spojem, který je zvýrazněn zaklapávací 

pryžovou manžetou, vytvářející výrazný efekt rámu. Systém má zabudováno IPN 

jádro k vysokému energetickému výkonu budovy. 

 

 

d.4) Vodorovné (stropní) nosné konstrukce 

  Jako stropní konstrukce slouží trapézový plech, položený na nosnících IPN 

 160, které jsou kladeny na vodorovnou konstrukci IPN nosníků kolmých. Pro 
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 podhledy jsou  použity SDK desky Rigips, ten je však použit pouze v některých 

 místnostech. Pro strop v hlavní prodejní hale je použito pouze úpravy povrchu 

 trapézového plechu 0,7 mm lakováním ve vzorníkové barvě RAL 9006. Rozpon 

 trapézového plechu je v ose IPN 1 000 mm. V prostoru stropu nad 2.NP je stropní 

 konstrukce řešena jako spřažená deska – trapézový plech a ŽB deska.  

 

d.5) Schodiště 

Schodiště nacházející se ve vstupní hale je dvouramenné přímé 

z železobetonové monolitické konstrukce. Šířka schodišťového ramene je 1 200 mm. 

Povrch schodišťového stupně je proveden z pohledového betonu s úpravou povrchu 

proti drolení. Materiál madla je z oceli a jeho výška je 1 000 mm. Stejně je řešeno také 

vedlejší technické schodiště v prostoru zázemí nákupního střediska s výjimkou, že se 

nejedná o schodiště přímé ale dvouramenné pravotočivé. Stupnice jsou podepřeny 

v celé ploše.  

 Technologický postup není předmětem DP. 

 

d.6) Střecha 

Je řešena jako jednoplášťová plochá se sklonem min.1,02
o
. Na konstrukci IPN 

průvlaků jsou položeny nosníky IPN 160 o rozponu 3 000 mm o osových 

vzdálenostech 1 000 mm. Na ty pak bude položen trapézový plech o tl. 0,7 mm a 

výšce vlny 50 mm. Spád střešní plochy bude zajištěn spádovou vrstvou ve formě 

tepelné izolace EPS.  Na trapézovém plechu bude položena vrstva Bitadek 40 standard 

mineral. Ta bude separovat vrstvu Isover Piano 40 mm od konstrukce trapézového 

plechu. Vrstva Isover bude zajišťovat požární ochranu pro vrstvu tepelné izolace 

Baumit EPS-F, která v minimální tloušťce v místě vpustě bude mít 120 mm. Tato 

vrstva tedy zajišťuje požadovaný spád střešních rovin. Jako hydroizolace je použita 

vrstva Alkorflex 35 098. Střecha je svažitá do středu s minimálně dvěmi vpustěmi. 

Průměr DN-vpustí byl počítán pomocí kalkulátoru na stránkách www.tzb-info.cz. 

Oplechování atiky je provedeno titanzinkovým plechem, s odstínem v barvě fasády 

RAL 9006 viz výpis klempířských a zámečnických prvků.  

 

 

 

http://www.tzb-info.cz/
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d.7) Překlady 

 V objektu se nenacházejí. 

 

d.8) Komín 

 Jedná se o komínový systém firmy Schiedel typu UNI PLUS se zadním 

 odvětráním, který je vhodný pro odvod spalin od navržených plynných paliv. Tloušťka 

 průduchu je 200 mm a výška celého komínového tělesa je 3 200 mm. Při provádění 

 prací spojených s realizací komínového tělesa je třeba dbát montážního předpisu 

 výrobce. 

 

d.9) Příčky 

 Příčky budou všechny provedeny nenosné. Jako materiál bude použito pro 

 příčky vnitřní 2xSDK deska a tepelná izolace z minerální vlny o celkové tloušťce 

 příčky 100 mm. Ve vlhkých prostorech bude SDK opatřeno keramickým obkladem do 

 výšky stropu a hydroizolace bude zavedena nad vodorovnou konstrukci podlahy do 

 keramického soklu.  

 

d.10) Podhledy a opláštění 

Jako obvodový plášť zde bude sloužit fasádní systém Kingspan Optimo typ 

Onyx. Bude zavěšen na rámu z ocelových profilů, který bude uchycen na svislé nosné 

konstrukci sloupů. Fasádní systém Kingspan je složen z fasádních panelů o modelové 

šířce 1 000 mm spojených zámkem skrytým spojem. Systém Optimo Onyx je 

specifický svým vodorovným a svislým spojem, který je zvýrazněn zaklapávací 

pryžovou manžetou, vytvářející výrazný efekt rámu. Systém má zabudováno IPN 

jádro k vysokému energetickému výkonu budovy. 

 Podhledy budou provedeny z SDK Rigips se zavěšením dle výkresů 1. a 2. NP. 

  

d.11) Podlahy 

Podlahy jsou provedeny dle výpisu skladby podlah – viz. Výpis skladeb 

podlah. Podkladní vrstvu tvoří podkladní beton, s izolační vrstvou, s vrstvou 

separační. Podlahy jsou provedeny jako PVC pochůzí vrstva. V prostorech s větší 

náročností jsou provedeny podlahy keramické. 
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d.12) Hydroizolace 

 Hydroizolace se v objektu nachází jako pojistná HI pod pláštěm ploché střechy 

 z trapézového plechu o výšce 50 mm, pod vzduchovou odvětrávanou mezerou. 

 Hydroizolace je dále použita pod PVC nášlapnou vrstvou v prostorech 1. a 2. NP. Jako 

 hydroizolace střechy je použitá Alkorflex 35 098.  

 

d.13) Tepelné, zvukové a kročejové izolace 

 Tepelné izolace jsou použity EPS desky a minerální vlna v podlahových a 

 stropních konstrukcích. Použitá tloušťka EPS se různí. Dále je v objektu použita TI 

 z minerální vlny jako výplň mezi nenosnými SDK příčkami o tl. tepelné izolace 80 

 mm. Kročejové a zvukové izolace se v objektu nenacházejí. 

 

d.14) Omítky 

 Nenacházejí se v řešeném objektu. 

 

d.15) Obklady a dlažby 

Obklady a dlažby se v objektu nacházejí v prostorech se zvýšenou vlhkostí 

nebo v místnostech s větším nárokem na odolnost povrchu. Obklady jsou provedeny 

do výšky stropního podhledu sdk. 

. 

d.16) Truhlářské výrobky 

 V objektu se nenacházejí. 

 

d.17) Klempířské a zámečnické výrobky 

 Klempířské prvky se v objektu nacházejí v podobě oplechování atiky a jsou 

 použity v objektu také pro svod dešťových vod. 

 

d.18) Malby a nátěry 

 Malby jsou naneseny na všech SDK površích. Použitá barva bílá. Jedná se 

 pouze o interiérové malby. Úprava barvy povrchů pláště budovy je provedena již ve 

 výrobě a to v odstínu RAL 9006. 
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d.19) Větrání místností 

 Větrání v prostorech s LOP je zajištěno přirozeným způsobem výklopnými 

 okny a také uměle vzduchotechnickými jednotkami. Ve všech ostatních prostorech, 

 kde se nenachází LOP s otevíratelnými panely je větrání zajištěno uměle 

 vzduchotechnikou. 

 

d.20) Venkovní úpravy 

Venkovní plochy budou zatravněny a bude vysazena nová zeleň. Úprava 

vnějších ploch není předmětem řešení této DP. Parkovací plochy také nejsou 

předmětem této DP. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Byly využity technické specifikace fasádních prvků firmy Kingspan pro LOP 

 panely Optimo. Dále byly použity technické specifikace výrobků Rigips. Výpočet 

 ostatních konstrukcí byl proveden v programu Teplo 2009. Tepelně technické 

 posouzení podlah dosáhlo výsledku U=0,28 W/m
2
K. Pro stropní konstrukce bylo 

 vypočteno U=0,22 W/m
2
K. 

  Pro opláštění bylo použito hodnot U=0,23 W/m
2
K a U=1,2 W/m

2
K. Dle 

 katalogu Kingspan. 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  

hydrogeologického průzkumu 

 Vzhledem k velkému rozsahu prací byl proveden geologický a 

hydrogeologický průzkum. Byla zjištěna hlinitá půda. Hladina spodní vody je pod 

úrovní základové spáry. Po vytýčení objektu bude sejmuta ornice z povrchu terénu 

v místě stavby do hloubky 10 cm. Ornice i zemina budou použity pro vytvoření pásu 

odclonění zelení od komunikace a okolní zástavby.  

Výkopy budou hloubeny strojně do hloubky 100 mm nad úrovni základové 

spáry. Vrstva 20 cm bude odejmuta ručně. Základové pásy objektu zázemí budou 

založeny v hloubce 1 000 mm viz. výkres č. 2 – Výkres základů.  
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g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních vlivů 

Stavba objektu výrobny nemá negativní vliv na životní prostředí. Její provoz 

bude zatěžovat životní prostředí jen minimálně. Řešený objekt nákupního střediska 

sám o sobě nebude zatěžovat životní prostředí při provozu. Řešený objekt neprodukuje 

žádný nebezpečný odpad. Splaškové odpady budou vedeny do splaškové kanalizace. 

A odpad bude vyvážen z celého objektu výrobny na skládku. 

  Přechodný hluk z při realizaci objektu bude jen minimální a bude vznikat 

z použití stavebních strojů. Práce nebude probíhat v době nočního klidu tj. od 22 h do 

6 h. 

 

h) dopravní řešení 

V okolí objektu nákupního střediska bude proveden chodník z asfaltového 

povrchu. K objektu povede komunikace pro obsluhu parkovacích stání. Tato 

komunikace bude sloužit i pro zásobování jako výjezdová z areálu nákupního 

střediska. Pro příjezd zásobování a technické obsluhy bude sloužit komunikace 

vedoucí z ulice Holčovické, a povede podél severní strany objektu. Úpravy 

komunikace a zpevněných ploch nejsou součástí PD. Komunikace bude propojovat 

celé nově navržené území. Navržená komunikace se bude napojovat na stávající ulici 

Hlavní a Otickou 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 

 Objekt není umístěn na poddolovaném ani na seismicky aktivní území. 

 Záplavové území leží mimo navrženou oblast. Radon v podloží nebyl zjištěn. 

 Ochranné pásmo se nenachází v okolí navrženého objektu. 

 

j) Dodržení požadavku na výstavbu 

Objekt splňuje všeobecné podmínky požadavků na výstavbu dle vyhlášky č. 

137/1998.  

 

1.2 Stavebně konstrukční část 

  Není předmětem této DP 
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1.3  Požárně bezpečnostní řešení  

  Není předmětem této DP 

  

 1.4 Technika prostředí staveb 

  Není předmětem této DP 
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3. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 

3.1 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
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3.2 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ VE STYKU SE ZEMINOU 
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3.3 ENERGETICKÝ ŠŤÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
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4. ZÁVĚR 

   

 Snažil jsem se vytvořit nápaditý projekt nákupního střediska, který i přes svůj původní 

koncepční záměr, který v je v dnešních dobách již zastaralý, může působit technicky a 

architektonicky stále svěžím dojmem. Snažil jsem se zde využít kombinací konstrukčních 

prvků a prefabrikovaných výrobků. Fasádu celého objektu tvoří moderní lehký obvodový 

plášť s výbornými tepelně technickými vlastnostmi a s kvalitní architektonickou formou. 

Snažil jsem se prvky využívat nekonvenčně, aby vznikaly různé kombinace konstrukcí, které 

využívají maximálně svých kladných vlastností.  
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7.2 Volné přílohy 
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  2.  Výkres základů   1 : 50 

  3.  Půdorys 1.NP    1 : 50 

  4.  Půdorys 2.NP    1 : 50 

  5.  Charakteristický řez A-A
I
  1 : 50 

  6.  Výkres stropní konstrukce  1 : 50 

  7.  Výkres střechy   1 : 50 

  8.  Pohledy     1 : 100 

  9.  Výpis prvků LOP   ------ 

  10.  Výpis výplní    ------ 

  11.  Výpis klempířských prvků  ------ 

  12.  Výpis skladeb    ------ 

  13.  Výpis prvků LOP detailu  ------ 

  14.  Vizualizace objektu   ------ 


