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1 Posouzení pUedané projektové dokumentace 

1.1 Posouzení úplnosti a správnosti pUedané dokumentace 

1.1.1 Formální – soulad se zákonnými pUedpisy 

PUedaná projektová dokumentace byla posouzena s vyhláškou 

č.499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb, pUílohy č.12: Rozsah a obsah 

projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. 

a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení. 

 

Projektová dokumentace obsahovala pouze jednu krátkou technickou 

zprávu, která svým obsahem nesplOuje požadavky dle platné vyhlášky. Tuto 

technickou zprávu nelze obsahovE srovnat se žádnou ze zpráv, která by mEla 

být součástí dokumentace. 

Pro vEtší pUehlednost je stav pUedané dokumentace znázornEn 

v tabulce. 

 

Tabulka 1: Zhodnocení stavu pUedané dokumentace (vlastní tvorba) 

ČÁST DOKUMENTACE DLE VYHLÁŠKY  STAV 

A Pr]vodní zpráva zcela chybí 
B Souhrnná technická zpráva zcela chybí 
C Situační výkresy 
  C.1 Situační výkres širších vztah] zcela chybí 
  C.2 Katastrální situační výkres zcela chybí 
  C.3 Koordinační situační výkres nedostatečné 
  C.4 Speciální situační výkres zcela chybí 
D Dokumentace objekt] a technických a technologických zaUízení 
  D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu   
   D.1.1 Architektonicko-stavební Uešení nedostatečné 
   D.1.2 StavebnE konstrukční Uešení zcela chybí 
   D.1.3 PožárnE bezpečnostní Uešení zcela chybí 
   D.1.4 Technika prostUední staveb dostatečné 
  D.2 Dokumentace technických a technologických zaUízení zcela chybí 
E Dokladová část 
  1.Závazná stanoviska   
  2. Dokumentace vliv] zámEru na ŽP   
  3. Doklad podle jiného právního pUedpisu   

  
4. Stanoviska vlastník] veUejné dopravní a technické 
infrastruktury   
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5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních pUedpis]   

  6. Projekt zpracovaný báOským projektantem   
  7. Pr]kaz energetické náročnosti    
  8. Ostatní stanoviska a vyjádUení  zcela chybí 

 

Bližší ohodnocení nedostatečnE zpracovaných částí dokumentace: 

o C.3 Koordinační situace 

Daný výkres není kompletní, neobsahuje tyto části: 

e) stávající výškopis a polohopis, 

i) Uešení vegetace, 

o) geodetické údaje, určení souUadnic vytyčovací sítE, 

p) zaUízení staveništE s vyznačením vjezdu, 

 

o D.1.1 Architektonicko-stavební Uešení 

Součástí dokumentace nebyl výkres základ]. Ostatní výkres jsou 

součástí, ale mají drobné vady a nedodElky, pUevážnE nespecifikovaná tUída 

betonu pro jednotlivé části stavby, nEkteré typy šraf nejsou obsaženy 

v legendE materiál] a ve výkresech Uez] se legenda materiál] nenachází 

v]bec. 

Chybí kóty úhl], které svírající stEny monolitické konstrukce, konstrukce 

má nepravidelný tvar, tyto kóty by tedy mEly být součástí. 

Pohledy neobsahují hloubkové kóty povrch]. 

Dále z projektové dokumentace nejsou patrné délky ocelových zápor, 

jelikož se objekt nachází ve svahu a délka zápor se s rostoucí hloubkou 

zvyšuje, bylo by vhodné do dokumentace uvést podrobnEjší specifikaci.  

 

1.1.2 Chybná a nevhodná Uešení, navržení zmEn 

1.1.2.1 Izolace stropu suterénu 

Strop ve sklepních prostorách je opatUen tepelnou izolací z minerální 

vlny tl.100 mm, v prostoru garáží tato izolace není navržena. 
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Obrázek 1: Izolace stropu suterénu (Zdroj: zadaná PD) 

 

Návrh Uešení 

Provedení zateplení stropu po celé ploše. Z estetického hlediska je 

navrženo následné provedení výztužné armovací vrstvy a konečná aplikace 

tenkovrstvé omítky. Alternativou mohou  být desky z minerální vlny potažené 

bílou skelnou tkaninou. 

 

 
Obrázek 2: Nový návrh zateplení stropu suterénu  
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1.1.2.2 Skladba stUešního pláštE 

Ve skladbE stUešního pláštE je navržená nedostatečná tlouš[ka tepelné 

izolace. Jedná se o spádový polystyren s pr]mErnou tlouš[kou 180 mm. 

Skladba byla pUepočítána programem Teplo 2014 EDU a z výsledk] je 

patrné, že je navržená tlouš[ka zcela nevyhovující. Dle normy ČSN 73 0540-

2 Tepelná ochrana budov [25] je požadovaná hodnota součinitele prostupu 

tepla UN,20 = 0,24 W/(m2:K) a doporučená hodnota součinitele prostupu 

Urec,20 = 0,16 W/(m2:K). 

 

 
Obrázek 3: Vyhodnocení skladby ploché stUechy pUi pr]mErné tlouš[ce izolace [23] 

 

 
Obrázek 4: Vyhodnocení skladby ploché stUechy pUi minimální tlouš[ce tepelné izolace 

[23] 
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Návrh Uešení: 

Zvýšení minimální tlouš[ky tepelné izolace na 220 mm. Výsledky 

upravené skladby jsou patrné z obrázku 5. Nový návrh je vyhovující normovým 

požadavk]m.  

 
Obrázek 5: Vyhodnocení skladby ploché stUechy – nový návrh [23] 

 

1.1.2.3 StEna výtahové šachty 

V projektové dokumentaci je navrženo zateplení stEn výtahové šachty 

minerální vlnou, jelikož se jedná o pruh šíUe cca 500 mm, který je navíc opatUen 

stejnou povrchovou úpravou jako stUecha výtahové šachty (PVC fólie 

Alkorplan), je toto Uešení zbytečnE komplikované.  

 
Obrázek 6: Skladba stUešního pláštE výtahové šachty (Zdroj: zadaná PD) 

Návrh Uešení 

Zateplení stUechy i stEn výtahové šachty EPS100S tl. 220 mm (tlouš[ka 

tepelné izolace upravena dle nového návrhu z bodu 1.1.2.2). 

 



BakaláUská práce 
Veronika Čížková 
2018 

8 

 

1.1.2.4 Okenní nadpraží 

Vznik tepelného mostu v pUipojovací spáUe.  

Návrh Uešení: Protažení tepelné izolace o 30 mm pUes rám okna. 

 
Obrázek 7: Detail nadpraží (Zdroj: zadaná PD) 

1.1.2.5 Obvodová drenáž 

Chybí zakreslení a popis odvodu spodních vod z pUečerpávací jímky do 

stávající šachty deš[ové kanalizace 

Návrh Uešení: Odpadní potrubí vedené pod úrovní terénu z trub PVC 

KG 110.  

 
Obrázek 8: Obvodová drenáž (Zdroj: zadaná PD) 
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