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Anotace 

Diplomová práce se zabývá rozšířenou dokumentací pro stavební povolení polyfunkčního domu 

Belánka. Práce vychází z původní studie architektonické kanceláře AVE Architekti, s.r.o. Oproti běžné 

dokumentaci pro stavební povolení dle vyhlášky 499/2006 Sb. je diplomová práce rozšířena o 

stavební detaily, a vybrané hodnocení dle metodiky SBTool. Součástí dokumentace je předběžné 

statické řešení a koncepční řešení TZB. Práce se věnuje především výkresové dokumentaci, která je 

v praxi nezbytná pro vydání stavebního povolení. Řeší půdorysy, řezy, pohledy a vybrané detaily, 

které zachycují klíčové návaznosti stavebních konstrukcí. Dále se zabývá návazností na profese, které 

úzce souvisí s architektonicko-stavebním návrhem objektu. 

 

Abstrakt 

The aim of this diploma thesis is extended documentation for building permit of multifunctional 

house Belánka. The thesis is based on the original architectural study "AVE Architects, s.r.o." In 

contrast with conventional documentation for building permit, according to Decree 499/2006 Coll., 

this thesis is extended by building details and evaluation by SBTool methodology. The documentation 

is extended by a preliminary static solution and the conceptual solution of "building services". The 

diploma thesis is mainly dedicated to drawings , which are necessary for building permit. Thesis solve 

plans, cuts, views and selected details which are solving continuity to the other building construction 

parts. It also deals with the continuity of other professions, which closely relate with architectural 

and building design of the building. 
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