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20. STUDIE – zásady vyhotovení, praktický příklad 
 
Dokumentaci staveb pro povolení a provádění stavby předchází studie stavby. Ve studii se 

formují a upřesňují představy o stavebním díle. Sjednocují se architektonické, provozní, 

technologické a konstrukční požadavky. Studie sestává z textové a výkresové části. 

 

A. ZÁSADY VYHOTOVENÍ 

Výkresová část: 

Provádí se architektonické výkresy v měřítku 1:100 nebo 1:200. Podle účelu a obsahu studie 

lze zvolit i měřítko větší. Architektonický výkres vystihuje provozní podmínky, rozměry a 

funkci prostorů. Pro výkresy platí základní pravidla pro zobrazování stavebních objektů. 

Jedná se o zjednodušené stavební výkresy, které kladou důraz na obrysy a objemy 

konstrukcí, strukturu povrchů, apod. Zpracovávají se půdorysy podlaží, svislé řezy, pohledy, 

axonometrie, perpektivní zobrazení. 

Výkresy se doplňují stínováním a stafážními prvky – rostliny a postavy. Do výkresu se 

zakresluje vybavení interieru. Kótují se pouze základní rozměry. 

 

Textová část: 

V žádném předpisu není předepsána struktura technické zprávy, níže je uvedena vzorová 

struktura. 

 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

Identifikační údaje: 

Název stavby, Místo stavby – katastrální území, parcel. číslo 

Investor, Projektant 

Stupeň dokumentace, Datum provedení 

Charakter území a stavby: 

Posouzení charakteru území a jeho vhodnosti pro požadovaný účel 

(údaje o územně plánovací dokumentaci, o souladu plánované výstavby s územním 

plánem, účel využití pozemku, omezení využití pozemku – ochranná pásma, chráněná 

území, věcná břemena, apod.) 

 

SOUHRNNÁ ZPRÁVA 

Základní údaje o kapacitě stavby 

- plocha pozemku, zastavěná plocha, procento zastavění 

Architektonické řešení stavby 

- dispoziční a provozní řešení 

- celkové tvarové a barevné řešení 

Technické řešení stavby 

- nosný konstrukční systém, konstrukce střechy, materiálové řešení 



Napojení stavby na dopravní síť a sítě technické infrastruktury 

- údaje o napojení stavby na vodovod, kanalizaci, plyn, elektrickou energii,.. 

- popis přístupu na pozemek 

Technická zařízení budov 

- zásobování vodou, zásobování plynem a elektrickou energií, odvod dešťových a 

splaškových vod, vytápění 

 
B. PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 
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