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Seznam použitých symbolů 

SO – stavební objekt 

PP – podzemní podlaží 

NP – nadzemní podlaží 

mm – milimetr 

Sb. – sbírka 

HI – hydroizolace 

SDK – sádrokartón 
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1 Posouzení předané projektové dokumentace 

1.1 Posouzení předané projektové dokumentace 

1.1.1 Rozsah a obsah projektové dokumentace 

Projektová dokumentace se posuzuje dle vyhlášky č.499/2006 Sb., podle jejího 

rozsahu a obsahu. Rozsah a obsah projektové dokumentace posuzuje pro ohlášení 

stavby nebo pro vydání stavebního povolení. 

Všechny projektové dokumentace, které se týkají ohlášení stavby či stavebního 

povolení, musí vždy obsahovat průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, čtyři 

situační výkresy, technické i technologické zařízení, také nesmíme zapomenout na 

dokladovou část. Každá jednotlivá část projektové dokumentace musí splňovat kritéria 

dle platných právních předpisů. 

1.1.1.1 Průvodní zpráva 

Průvodní zpráva musí dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. obsahovat hlavní identifikační 

údaje o stavbě, o žadateli a o zpracovateli dokumentace. Dále se průvodní zpráva 

zabývá členěním stavby na objekty, technické a technologické zařízení a v neposlední 

řadě se do průvodní zprávy sepisuje seznam vstupních podkladů. [1] 

Mezi údaje o stavbě zapisujeme název stavby, místo stavby a co je celkovým 

předmětem dokumentace, jako například zda se jedná o novou stavbu, zda navrhovaná 

stavba bude dočasná či trvalá a jaký bude účel jejího užívání. [1] 

Ve druhé části průvodní zprávy se řeší žadatel, kde vypisujeme jeho jméno a místo 

trvalého pobytu. Pokud se jedná o právnické osoby či firmu, musíme vypisovat jméno 

právnické osoby či název firmy. K těmto informacím nesmíme zapomenout doplnit 

též identifikační číslo osoby či firmy a adresu sídla. [1] 

Posledními identifikačními údaji jsou informace o zpracovateli, kde se opět udává 

jméno, název firmy, identifikační číslo osoby a místo bydliště. Dále se zapisuje jméno 

hlavního projektanta s číslem, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob, 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě. Dále se věnujeme projektantům jednotlivých částí 

dokumentace, kde se sepisují stejné informace jako v bodě o hlavním architektovi. [1] 
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1.1.1.2 Souhrnná technická zpráva 

V souhrnné technické zprávě se dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. vyskytují podrobné 

informace o území, kde se stavba bude nacházet, dále se zde podrobně popisuje 

celková stavba, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení 

vegetace a související terénní úpravy, popis vlivů stavby na životní prostředí, ochrana 

obyvatelstva a zásady organizace stavby. 

Jako nejdůležitější informace jsou v souhrnné technické zprávě data o území a o 

celkové stavbě.  

V popisu území se řeší, zda je pozemek zastavěný či nezastavěný, dále zda stavba 

je v souladu s územně plánovací dokumentací, také závěry z provedených průzkumů 

a rozborů (geologický a hydrogeologický průzkum apod.). Dále jsou zde obsaženy 

informace, zda se navrhovaná stavba nachází v nebezpečném území (poddolovaném, 

záplavovém apod.), jaké jsou požadavky na asanace, demolice, ale také informace, o 

jaké pozemky se jedná a v jakém katastru nemovitostí se stavba nachází. 

Celkový popis stavby se samozřejmě zabývá základními charakteristikami stavby 

a jejího užívání, tj. zda se jedná o novou stavbu, jaký bude účel užívání, zda se jedná 

o stavbu trvalou či dočasnou, také jaká je ochrana stavby dle právních předpisů, řeší 

se zde navrhované parametry stavby, základní bilance navrhované stavby, doba 

výstavby a orientační náklady na stavbu. Také jsou zde informace urbanistického, 

architektonického, dispozičního, technologického a provozního řešení. Zaměřujeme 

se zde také na užívání stavby, a to ať na její bezbariérovost nebo i bezpečnost při 

užívání. Najdeme zde také základní technický popis stavby, požárně bezpečnostní 

řešení či řešení úspory energie a tepelnou ochranu budovy. Tato část souhrnné 

technické zprávy se zajímá o hygienické požadavky na stavby a ochranu stavby před 

negativními účinky vnějšího prostředí. 

Další části souhrnné technické zprávy se týkají okolí objektu, a to například 

připojením řešeného objektu na technickou infrastrukturu nebo dopravní řešení 

objektu, kde se řeší, jak bude objekt napojen na stávající dopravní infrastrukturu nebo 

jaká bude doprava v klidu. 

Řeší se zde také, jaké následky bude mít objekt na životní prostředí, a to jak 

zasazením objektu do terénu, tak jaký bude mít objekt vliv na ovzduší, vodu, půdu a 

jaké bude vylučovat odpady. 
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Poslední, ale neméně důležitou částí souhrnné technické zprávy jsou zásady 

organizace výstavby, ve kterých se řeší zejména staveniště, a to jeho napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu nebo ochranu okolí staveniště. Dále zda 

a jak velké bude nutné provádět zábory a obchozí trasy v okolí záborů veřejných 

prostorů. Vyskytuje se zde také informace o zemních pracích, jak velké objemy hmot 

budou muset být odváženy na deponie. [1] 

1.1.1.3 Situační výkresy 

Situační výkresy nám znázorňují vztah mezi navrhovaným objektem s okolními 

stavbami, ale také napojení objektu na technickou infrastrukturu. Podle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. jsou vždy situační výkresy čtyři a patří mezi ně situační výkres širších 

vztahů, katastrální situační výkres, koordinační situační výkres a speciální situační 

výkres. 

Situační výkresy se mezi sebou rozlišují meřítkem, v jakém se výkresy zakreslují. 

Ty se pohybují v rozmezí 1:200 v koordinační situaci až po 1:50 000 v situaci širších 

vztahů. 

Situace širších vztahů udává informace o napojení stavby na dopravní a technickou 

infrastrukturu, ale také o umístění objektu v katastrálním území. Katastrální situační 

výkres zobrazuje vazby a vlivy na okolí objektu, je zde také velmi dobře viditelné, kde 

na pozemku se objekt bude nacházet. Koordinační situace je výkres, který je nejvíce 

podrobný.  Nachází se zde přesné umístění objektu, jak už polohové, tak výškové. Jsou 

zde zakreslené navrhované komunikace, zpevněné plochy, napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu, odstupové vzdálenosti, okótované přesné vzdálenosti mezi 

objekty, ale také zařízení staveniště s vyznačením vjezdu. Speciální situační výkresy 

jsou prováděny podle potřeby a zobrazují speciální požadavky objektů či 

technologických zařízení. [1] 

1.1.1.4 Dokumentace objektů 

Jednou z nejdůležitějších částí projektové dokumentace je právě dokumentace 

objektů, ve které můžeme najít charakteristické půdorysy, řezy a pohledy. Tyto 

výkresy jsou velmi důležité pro správnou realizaci navrhovaného objektu. [1] 
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1.1.1.5 Dokladová část 

Dokladová část projektové dokumentace je též důležitou částí, která dodává 

doklady o splnění navrhovaného objektu dle požadavků právních předpisů. 

Nachází se zde závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, kterých se stavba 

dotýká. Také se zde objevují dokumenty o posouzení stavby na životní prostředí. 

Důležitou částí v dokladové části jsou stanoviska vlastníků veřejné dopravní a 

technické infrastruktury. [1] 

1.1.2 Posouzení dokumentace 

Tabulka 1- Úplnost projektové dokumentace 

Úplnost projektové dokumentace – SO 01 

Části projektové dokumentace Úplnost 

A. Průvodní zpráva ANO 

B. Souhrnná technická zpráva ANO 

C. Situační výkresy 
 

     C.1 - Situační výkres širších vztahů ANO 

     C.2 - Katastrální situační výkres NE 

     C.3 - Koordinační situační výkres ANO 

     C.4 - Speciální situační výkres NE 

D. Dokumentace objektů 
 

     D.1 - Architektonicky-stavební část ANO 

     D.2 - Statické řešení ANO 

     D.3 - Požárně bezpečnostní řešení ANO 

     D.4 - Technika prostředí staveb ANO 

E. Dokladová část ANO 
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1.2 Kritika projektové dokumentace 

1.2.1 Rozdílné sedání části objektu 

Část objektu, ve které se nacházejí nádrže, je připojena k hlavnímu objektu 

pavilonu A přes tepelnou izolaci. Jelikož, nejde o spojenou konstrukci s hlavním 

objektem, je velmi pravděpodobné že bude konstrukce sedat jiným způsobem než 

hlavní objekt.  

Možným řešením by bylo vybetonování a spojení celé konstrukce a následně 

provést zateplení, nebo alespoň spojit přídavnou konstrukci k hlavnímu objektu 

pomocí kotev, aby bylo zajištěno stejné sedání. 

 

 

Obrázek 1- Půdorys 1.PP (přístavek) 
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1.2.2 Příliš mnoho prostupů obvodovou konstrukcí suterénu 

Do suterénu objektu je zavedeno mnoho přípojek. V projektu je řešeno, že každá 

přípojka má svůj prostup. Jelikož se jedná o prostupy obvodovou stěnou v suterénu, je 

každý takový prostup slabým místem stavby z důvodu pronikání vlhkosti do objektu. 

Možným řešením problému, by bylo některé přípojky vést jedním společným 

prostupem. Na přiloženém obrázku jsou vidět dva prostupy přípojky elektrické 

energie. Navržením spojení těchto dvou přípojek v jednu bychom eliminovali hrozbu 

špatného provedení jednoho prostupu. 

 

Obrázek 2- Půdorys 1.PP (prostupy) 

 

1.2.3 Šířka schodiště 

Navržené schodiště, které se nachází u vedlejšího vstupu do budovy, má šířku 

schodišťového ramene 1400 mm. Norma říká, že šířka podesty musí být minimálně 

shodná s šířkou schodišťového ramene, to v tomto případě není splněno. Dle návrhu 

je šířka podesty 1370 mm, dle normy by ovšem měla být minimálně 1400 mm. 

Řešením problému by bylo posunutí celého schodiště minimálně o 30 mm do 

prostoru chodby.  
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Obrázek 3 - Půdorys schodiště 
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1.2.4 Šířka WC kabiny 

V celém objektu se nachází záchodové kabiny, které jsou navržené na minimální 

možný rozměr WC kabin dle platných právních předpisů. Z důvodu umístění 

keramických obkladů do těchto prostor, ovšem dojde k zmenšení těchto šířek, které by 

následně nevyhovovaly těmto normám. 

Řešení tohoto důvodu by bylo zvětšení záchodových kabinek alespoň o 50 mm aby 

vznikla rezerva pro geometrické odchylky a tloušťky obkladaček. 

 

Obrázek 4- Půdorys 1.NP (šířka WC kabinek 900 mm) 
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1.2.5 Odvodnění střešních ploch 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází střešní konstrukce, která má plochu cca. 

60 m2. Ovšem na této ploše se nachází pouze jedna střešní vpusť bez jakéhokoliv 

přepadu přes atiku. Toto řešení norma zakazuje a nařizuje, aby na každé střešní ploše 

byly navrženy minimálně dvě střešní vpusti.  

Řešením daného problému by bylo navržení druhé střešní vpusti. 

 

Obrázek 5- Střecha 2.NP (vpusť) 

1.2.6 Kanalizační stoupací potrubí 

Na jednotlivých podlažích se nacházejí hygienické celky, kde se nacházejí, sprchy, 

záchody a umývárny. Tyto celky nejsou umístěny přímo nad sebou, tudíž není možné 

vést všechny inženýrské rozvody jednou šachtou. Toto řešení je velmi neekonomické 

z důvodu nutnosti provedení mnoha technologických šachet v objektu.  

Řešením by bylo umisťovat hygienické místnosti v jednotlivých podlažích nad 

sebe, aby bylo možné vést všechny sítě v jedné technologické šachtě. 
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Obrázek 6 - Půdorys 1.NP (zakreslení hygienických celků) 

 

 

 

Obrázek 7- Půdorys 2.NP (zakreslení hygienických celků) 
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Obrázek 8 - Půdorys 3.NP (výřez + zákres hyg. celků) 

1.2.7 Napojení svislé a vodorovné HI  

V suterénu objektu se provádí povlaková hydroizolační vrstva obvodových stěn a 

hydroizolace se též lepí na podkladový beton. V místě napojení těchto dvou 

hydroizolačních pásů, musí dojít k napojení a zdvojení těchto pásů, aby nemohlo dojít 

k zatékání podpovrchové vody do konstrukce objektu. V návrhu se toto ovšem neděje, 

je tam zakreslena pouze jedna vrstva HI, která je ohnuta do pravého úhlu. Při takovém 

to provedení by došlo k poškození HI vrstvy. 

Řešením by bylo protažení vodorovné HI na základovou patku. V tomto místě by 

se natavila druhá vrstva hydroizolace, která by pokračovala cca. 500 mm na svislou 

stěnu. Třetí vrstva HI pásu by začínala ve stejném místě jako pás druhý, akorát by 

pokračovala po svislé stěně až k terénu.  
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Obrázek 9 - Styk suterénní stěny a podkladového betonu 

1.2.8 Světlá výška 

V projektu je navržena světlá výška 3000 mm, což je podle norem minimální možná 

světlá výška ve zdravotnických prostorech. Z důvodu geometrické nepřesnosti či 

průhybu SDK podhledu je riskantní, že tato výška nebude po realizaci dodržena. 

V návrhu se také neuvažuje s tloušťkou stěrky na sádrokartonovém podhledu. 

V tomto případě bych zvolil méně předsadit SDK podhled.  

 

Obrázek 10 - Řez (světlé výšky) 
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1.2.9 Skladba schodiště 

V projektu se nepočítá se žádnou skladbou schodiště. Je nutné doplnit alespoň 

povrchovou úpravu schodišťových stupňů. 

 

Obrázek 11 - Řez schodiště 

 

1.2.10 Detail ukončení HI u atiky 

V místě atiky na terase projektant navrhl provést na oplechování atiky vrstvu 

hydroizolace. V takovém to případě by mohlo docházet k zatékání vody pod 

hydroizolaci a docházet k degradaci atiky. 

Oplechování atiky se běžně provádí až jako finální vrstva. Tudíž bych nejdříve 

provedl hydroizolační vrstvy atiky a následně bych práce ukončil oplechováním atiky. 



 - 16 - 

 

Obrázek 12 - Řez terasy (atika) 

1.2.11 Tepelná izolace v podlaze 1.PP 

V prvním podzemním podlaží projektant navrhl umístit tepelnou izolaci do 

podlahy pouze v jedné části půdorysu. Toto navržené řešení by mohlo vést ke 

kondenzaci vodní páry v konstrukci z důvodu nedostatečné izolace v místech, kde se 

tepelná izolace v podlaze nenachází.  

Tento problém by šlo vyřešit dvojím způsobem. První způsob by byl dotažení 

tepelné izolace až do konce objektu nebo také umístění tepelné izolace podlahy pod 

podkladní beton. Tím by došlo k zateplení podlahy celé spodní stavby. 

 

Obrázek 13 - Řez (napojení tepelné izolace) 
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1.2.12 Skladba podhledu 

U skladeb stropních konstrukcí není vypsána skladba podhledu. V tuto chvíli není 

ze skladeb zřejmé, jaká konstrukce podhledu se v projektu nachází. 

Je nutné tuto skladbu doplnit do projektu. 

 

Obrázek 14 - Výpis skladeb stropu I 
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1.2.13 Skladba stropu pod chladičemi 

Ve skladbě stropní konstrukce umístěné pod chladičem není žádná zmínka o 

posazení chladiče na antivibrační podložku, která by se pod tuto mechanizaci měla 

osadit, aby se nešířili vibrace do nosných konstrukcí objektu.  

Je nutné tuto podložku do konstrukce vložit a zapsat do výpisu skladby stropu. 

 

Obrázek 15 - Výpis skladeb stropu II 
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1.2.14 Tepelný most v základech 

V místě, kde se setkává obvodová stěna se základovou deskou bude docházet 

k tepelnému mostu, z důvodu absence tepelné izolace v tomto místě. Tento problém 

bude vznikat pouze v tomto rohu z důvodu, že stěna je zateplena z vnější strany a 

tepelná izolace vodorovné nosné konstrukce je umístěna v podlaze. Z tohoto důvodu 

bude v místě styku těchto dvou konstrukcí docházet k prochladnutí, a bude zde 

docházet ke kondenzaci vodní páry.  

Problém by bylo možné vyřešit umístěním vodorovné tepelné izolace ven z objektu. 

To by znamenalo, že by konstrukce objektu ležela na extrudovaném polystyrenu 

potřebné tloušťky, na kterou by navazovala svislá izolace. Dalším řešením by byl 

zásyp z pěnového skla. 

 

Obrázek 16 - Zákres tepelného toku 
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1.2.15 SO 02 – Výkop pod sochou 

Jako základ pod sochu je navržena základová patka, která má základovou spáru 

v hloubce cca. 1,15 metru. V projektu je navržen svislý výkop hluboký cca. 1000 mm 

bez jakéhokoliv zajištění stavební jámy. Toto řešení by bylo velmi nebezpečné 

z důvodu zasypání osoby pohybující se v prostoru výkopu. 

U výkopu pro sochu je nutné provést svah až po základovou spáru, nebo alespoň 

provést pažení. To je nutné provést z důvodu velké hloubky výkopu, který přesahuje 

výšku 1000 mm. 

 

Obrázek 17 - SO 02 (výkop) 
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1.2.16 SO 04 – Ochrana izolace 

Objekt SO 04 - instalační kanál, musí mít zřízenou hydroizolaci z důvodu vnitřního 

vedení instalačních přípojek. Na tuto HI je nutné provést ochrannou vrstvu, aby se HI 

nepoškodila a nezatékala do kanálu podpovrchová voda. To se v místě stěn 

instalačního kanálu nenavrhuje. 

Řešením problému by bylo přidáním ochranné vrstvy do konstrukce, buď ve formě 

nopové fólie, či betonové obezdívky. 

 

Obrázek 18 - SO 04 (ochrana HI) 
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