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Abstrakt 
  
 Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí a přístavbou historické vodní tvrze. Řešený 
objekt se nachází uprostřed obce Horní Dunajovice, která je vzdálena od Znojma necelých 
18km. Tvrz je vedena jako nemovitá kulturní památka.  
 Objekt bude kompletně zrekonstruován a postaví se i nové východní křídlo na místě 
původního nedochovaného. Stavba bude z velké části využívána jako penzion s možnosti 
nadstandardní péče pro seniory.  Nový objekt bude čtyřpodlažní s přízemím volným a 
navazujícím na nádvoří. Zbylé tři patra obsahují byty. Ve stávajícím objektu vzniknou byty, 
kanceláře, výstavní a společenské prostory, technické zázemí. V další fázi se počítá 
s parkovými úpravami a vytvořením veřejného prostoru, který naváže na řešený pozemek. 
 
Klíčová slova 
 
Penzion, Horní Dunajovice, Rekonstrukce, Přístavba, Vodní tvrz 
  
  
Abstrakt 
 
 Bachelor thesis deals with the reconstruction and extension of historic water fortress. 
Designed building is located in the middle of the village Horni Dunajovice, which is located 
less than 18 km away from Znojmo. The fortress is managed as a cultural sight.  
The building will be completely renovated and stands as the new east wing on the formel not 
preserved.  The construction will be largely used as a guest house with extra care options for 
seniors. The new four-storey building with ground floor will be free and building on the 
courtyard. The other three floors contain apartments. The existing building for flats, offices, 
exhibition and meeting facilities, technical facilities. The next phase is expected grounds 
editing and creating public space, designed to build on the land. 
  
Keywords 
 
Guest House, Horni Dunajovice, Renovation and Additional building, Water fortress 
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Úvod 
Stručný popis zadání 
  
            Zadáním práce bylo vytvořit konstrukční studii a stavební část projektové 
dokumentace pro provedení stavby na základě architektonické studie zpracované v ateliéru 
Obnovy památek. Součástí bakalářské práce je architektonický detail, který se zpracovával na 
základě zadání a k němu se vytvořil i fyzický model 1:1 
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A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

a. Identifikační údaje 
 
Investor:   Ing.Ondřej Novák  

  Vodova 1403/44  
  612 00 Královo Pole 
 

Stavba:   Penzion Horní Dunajovice 

Místo stavby:  Horní Dunajovice, Horní Dunajovice  

Obec:   Horní Dunajovice, okres Znojmo  

Parcela:   st. 126, 93/1 

Projektant:   Tomáš Jacečko 
 
Základní charakteristika stavby: 
Projekt řeší rekonstrukci památkově chráněného objektu a novostavby, která doplňuje historicky 
nedochované východní křídlo. Dostavěním chybějícího křídla objektu se doplní původní zamýšlený 
půdorys tvaru U. Objekt bude po dlouhé době opět využíván a to převážně jako Penzion se zdravotní a 
technickou podporou. Je zde možnost využití společných prostor obyvateli z obce. 
 
b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 
 
Objekt vodní tvrze v současní době není využíván a pouze chátrá. Západní křídlo se nedochovalo a 
zbylo z něj pouze torzo obvodové zdi. Aktuálně je stavební pozemek zastavěn ze 40% (plocha 
stavební parcely číslo st. 126 je 1597 m2 ) Nezastavění plochy jsou nezpevněné cesty a travnaté plochy 
volné. 
 
Stavební pozemek – parcely: 
 

Parcelní číslo: st. 126 

Výměra [m2]: 1597 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

Stavba na parcele: č.p. 97 

Vlastnické právo Obec Horní Dunajovice  

Způsob ochrany nemovitosti Nemovitá kulturní památka 

Parcelní číslo: 93/1 

Výměra [m2]: 1473 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo Obec Horní Dunajovice  
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c. údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. Pouze byla udělána analýza geologických a hydrogeologických 
poměrů staveniště. 
 
Byly poskytnuty podklady ve formě výkresů vyhotovených k rekonstrukci střechy z roku 1991. 
 
Stávající objekty jsou napojeny pouze na kanalizaci a ty jsou nevyhovující. Veškeré přípojky bude 
třeba provést znovu. Vedení jednotné kanalizace je pod hlavní silnicí III/41312. Sítě vodovodního 
potrubí, plynovodní nízkotlaké a sdělovací je vedeno v zemi vedle silnice. Silové vedení NN je 
nadzemní. 
 
Příjezd do objektu je zajištěn po obslužné komunikaci ze západní strany pozemku na úrovni 1.PP. Pro 
zásobování objektu je možno využít buď veřejný přístup přes parkoviště a nádvoří nebo na odstavné 
ploše 1. NP. 
 
d. údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Nejsou projektantovi známy. 
 
e. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Stavba je navržena v souladu s platnou vyhláškou  č. 268/2009 Sb. o obecných požadavcích na 
výstavbu. 
 
f. údaje o splnění  podmínek územního plánu 
 
Řešená stavba není na území s vydaným a platným územním plánem. Stavba splňuje podmínky 
povolení od příslušného stavebního úřadu. 
 
g. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území 
 
Nejsou projektantovi známy. 
 
h. předpokládaná lhůta výstavby 
 
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací  04/2013 
Předpokládaný termín ukončení stavebních prací 09/2016 
 
i. základní výměry 
 

plocha pozemku:  3070 m2 
zastavěná plocha:  885 m2 

celková užitná plocha: 1606,6 m2 
obestavěný prostor:  13646 m3 
cena:   90.064.000,- Kč 

 
Účel stavby: 

1.NP – byt, kancelář, sesterna, hala a výstavní prostory, přípravna a výdejna jídel, tři bezbariérové 
byty 

1.PP – sklad údržby, sklepní kóje, technická místnost, hygienické zázemí, vinárna 
2.NP – byty a společenský sál 
3.NP – byty a společenský sál 
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B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

a. Zhodnocení staveniště, stavebně historický průzkum 

Předmětem řešení je obnova a nové funkční využití historického objektu bývalé vodní tvrze. 
Objekt se nachází uprostřed obce Horní Dunajovice č.p. 97. Od 3.5.1958 je vedena v seznamu 
nemovitých kulturních památek pod číslem 15972/7-6319. 

První zmínka o tvrzi pochází z roku 1355. Původně gotická tvrz prošla renesanční přestavbou 
kolem roku 1540 a zmiňují se o ní jako o zámku. Další přestavba a to barokní proběhla po třicetileté 
válce. Stavba má lichoběžníkový půdorys o rozměrech zhruba 37 x 40 m. Severní třípatrové křídlo 
s plochými trámovými stropy prošlo goticko-renesanční přestavbou a v polovině 16. století a zároveň 
bylo přistavěno západní křídlo s velkým arkýřem nad vodním příkopem, který obíhal parcelu tvrze. 
Později byla z nádvoří přidána pavlač. Na západní křídlo navázala budova strážnice se vstupním 
goticko-renesančním portálem padacími vraty. V následujícím roce bylo severní křídlo opět 
přestavěno navýšením o podstřešní křídlo. Navíc v něm bylo proraženo několik nových oken. 
Počátkem 17. století postavili třetí dnes již neexistující křídlo tvrze. Došlo k drobným barokním 
úpravám na objektu a přepatrovalo se západní křídlo na dvě podlaží s trámovým stropem. Dále budova 
už jen chátrala až do současného neutěšitelného stavu.  

 
Tvrz je podsklepena pod oběmi dochovanými křídly. Zaklenuty jsou valenými kamennými 

klenbami. Sklepy pod severním křídlem jsou pod úrovní nádvoří. Klenby se zde zhroutily až na zbytky 
klenby s lunetami v jedné z místností. Fasáda se na objektu prakticky nedochovala. Zdivo je z uliční 
části bez omítky a je viditelné jeho přibližné složení z kamene a pálených cihel. Zaklenuté sklepy pod 
západním křídle jsou v dobrém stavu, ale pavlač na nich z pískovce se dochovala pouze ve 
fragmentech. To samé platí o schodišti z nádvoří do patra. Z východního křídla se dochovala pouze 
štítová zeď. Stropy jsou vesměs v dobrém stavu až na ten pod bývalým kinem v pravé části severního 
křídla. Trámy zde byly osazeny nezávisle na klenbě pod nimi. V roce 1991 proběhla nutná oprava 
branské budovy a nový krov s pálenou taškou na celém objektu tvrze. 

 
Na základě rekonstrukce v roce 1991 byl vytvořen projekt pro obnovu nejen střechy a branské 

budovy, ale celého objektu. Nejsou zde žádná okna pouze dveře a v pár oknech původní mříže. Objekt 
sloužil jako sídlo panstva, sídlo mnichů, sýpka, kino, sklad atd. Následná využití způsobila devastaci. 
Od roku 1971 je objekt bez využití. Na základě průzkumu je objekt neobyvatelný jsou potřeba 
významné stavebně-technické zásahy k zajištění stability objektu, kterým již pomohla nová střecha. 

 
b. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Rekonstrukce počítá s využitím objektu jako Penzion s technickou podporou pro důchodce se 
zázemím a pronajímatelnými byty. 

 Přístavba v místě nedochovaného západního křídla dodržuje půdorysné proporce a její zastřešení 
jen minimálně přesahuje hřeben původní střechy. Zbytky zřícené stěny západního křidla budou 
strhnuty. Přístavba je čtyrpatrová s třemi obytnými a pochozí střechou. Nad ni je prolamovaná ocelová 
konstrukce zastřešení. 

 
V severním křídle vznikne nový vstup uprostřed fasády do velké místností přepažené prosklenou 

stěnou a zdi v pravé části na halu, výstavní prostory a výdejnu jídla. Z haly je přístupné původní 
schodiště do dalších dvou pater a také do západního křídla. V rohu obou křídel bude umístěna sesterna 
se samostatným vstupem  zvenku. Ve vyšších nejstaršího křídla jsou společenské prostory. 
V západním křídle, které má tři podlaží z toho ve dvou obytných jsou tři nájemní byty a jedna 
kancelář. Ve sklepě je pak technická místnost, sklepní kóje, sklad údržby. V podsklepení severního 
křídla se nachází vinárna a v zadní části hygienické zařízení s bezbariérovým WC. Přístup do těchto 
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prostor zajišťuje nové schodiště a zdvihací plošina pro tělesně imobilní. To je v kryté části pod novou 
přístavbou. 

Nové křidlo má patro na úrovni vnitřního dvora volné. Počítá se s možností zaparkovat zde 
vozidlo pro imobilní s max. výška 2500 mm. V patře na úrovni hlavního vchodu se nachází tři 
bezbariérové byty 2kk. Dva z nich pro dvě osoby a třetí jednolůžkový. Další dvě patra obsahují vždy 
po třech bytech 2kk. Nad třetím patrem je pochozí plochá střecha. Vše je přístupné výtahem a po 
pavlačích. Na jižním konci je pod pláštěm střechy umístěno požární schodiště. 
 

Shrnutí nového funkčního využití: 
 
1.NP – byt, kancelář, sesterna, hala a výstavní prostory, přípravna a výdejna jídel, tři bezbariérové 

byty 
1.PP – sklad údržby, sklepní kóje, technická místnost, hygienické zázemí, vinárna 
2.NP – byty a společenský sál 
3.NP – byty a společenský sál 
 
c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 
 
objekt č.p. 97:   severní křídlo 3.NP, podsklepený 
    západní křídlo 2.NP, podsklepený 
    nové východní křídlo 3.NP, podsklepený 
rozměr:    37 x 40 m 
výška hřebene:   + 13,700 m 
plocha stavebního pozemku: 3070 m2 
zastavěná plocha:  885 m2 
obestavený prostor  13646 m3 
 

Základové konstrukce: 
 
původní stav –  

Stavba je podsklepena. Sklepení pod severním křídlem je 1,65 m pod úrovní nádvoří.  Zdivo 
obou sklepů je z lomového kamene. Přesný tvar a hloubka stávajících základových konstrukcí bude 
určena stavebně technickým průzkumem. Nutné provést  zjištění hladiny podzemní vody. V níže 
položeném sklepě se drží voda. Není jasně jestli je jenom dešťová nebo podzemní. 
 
navrhovaný stav - 

Nový objekt bude založen na pilotách opřených o únosnou půdu. Předpokládá se že původní 
stavba je založena taktéž na únosné půdě díky jejímu původnímu vyžití jako vodní tvrz. Jestliže bude 
třeba provedou se opatření pro zachyceni tlaku ve starém základovém zdivu (injektáže, rozšíření, 
prohloubení) 
 

Svislé konstrukce: 
 
původní stav -  

Stávající zdivo je smíšené. Sklepy jsou vyzděny z lomového kamene tl.900 - 2400 mm. V prvním 
a druhém pate je smíšené zdivo tl. 600 – 2000 mm. Novější třetí patro je cihel plných pálených tl. 600 
- 1100 mm. 

 
navrhovaný stav –  
 

Nosná konstrukce nové budovy je železobetonový skelet s výplňovým obvodovým zdivem a 
vnitřními stěnami z tvárnic POROTHERM 30 PROFI opatřeny z vnější strany tepelnou izolací. 
Tvárnice jsou použity i ve starém objektu. Nový objekt je dilatován po celé výšce od původního 
objektu kvůli sedání. Nosnou konstrukci ocelového opláštění jdoucího od země až nad plochou střechu 
tvoří prvky HEB, IPE 100 a UPE 160 
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Vodorovné konstrukce: 
 
původní stav: 
 

Aktuálně se dochovaly jednoduché trámové stropy převážně v dobrém stavu. V průjezdu branské 
budovy a nad podestami vnitřního schodiště jsou křížové klenby. V prostoru schodiště se kombinuji 
s valnými klenbami v nichž jsou lunety. Tyto klenby jsou z cihel plných pálených. Klenby sklepních 
prostor  jsou valené a tvoří je lomový kámen. Pod severním křídlem se klenby zřítily ve dvou 
místnostech a částečně i trámový strop nad nimi. V jedné místnosti zůstaly zbytky valené klenby 
s lunetami. 
 
navrhovaný stav: 
 

Jelikož jsou dřevěné trámy ve většině v pořádku počítá se s jejich zachováním. Provede se 
individuální výměna trámů ve špatném stavu. V 1.PP prostoru zřícených kleneb se vytvoří nový 
trámový strop a železobetonové klenby s lunetami. 

 
Rozšíření okenních otvorů se předpokládá v rozmezí původních zazděných otvorů. U větších 

rozšíření se vsadí jako u jiných otvoru v obvodových stěnách z exteriéru pískovcová šambrána a 
zbytek otvoru se vyzdí klenbou z cihel plných pálených. Zdivo nad nový otvorem potřeba dočasně 
podchytit. 

 
Strop v nové budově je složen z panelů SPIROLL osazených na trámech skeletové konstrukce. 

Jsou zality betonem 50 mm. Pro přerušení tepelných mostů se použijí prvky systému schoeck-wittek.  
 
Pavlače nové budovy jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky. Rekonstruovaná pavlač 

západního křídla bude z pískovcových desek. Nový Balkón v 2.NP bude konstrukce z pískovcových 
desek a svařené ocelové konstrukce o obdélníkovém průřezu. Na zdi se osadí trubky o větším průřezu 
s přesahem na položení balkónu. Ten se osadí do kapsy zdiva severního křídla. 

 
Nad novými zdmi a příčkami budou osazeny překlady POROTHERM 14 PROFI 

 
Střešní konstrukce a komíny: 

 
původní stav: 

 
Krov byl kompletně vyměněn během jeho rekonstrukce v roce 1991 a vyhovuje jak staticky tak 

esteticky. Jako střešní krytina byla použita bobrovka. Komíny jsou ukončeny na úrovní krovu a 
nepočítá se s jejich využitím.  

 
navrhovaný stav: 

 
Krov bude zateplen aby splňoval požadavky na prostup tepla konstrukcemi. V západním křídle 

rovným podhledem a v severním zalomeným. 
 
Střecha nové budovy je plochá ze spádových klínů a hydroizolační vrstvy systému DEKTRADE 

s pochozí úpravou s betonovými dlaždicemi na systému rektifikačních terčů BUZON. Druhou střechu 
tvoři oplechovaná ocelová konstrukce složená z profilu IPE 100, HEB 160 a svařených rámů z jeklů, 
které nesou samotný střešní plášť. 

 
Odvodnění je provedeno podokapními žlaby. U stávající budovy svody jsou vedeny podél stěn. 

V případě nové budovy jsou svody vedeny šachtami. 
 
Větrání odpadního vzduchu se zajistí šachtami nad střechu případně prostupy stěnou. 
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Schodiště a výtahy: 
 
původní stav: 
 

Interiérové schodiště je v dobrém stavu. Vyhovuje novému využití. Propojuje všechny podlaží. Do 
2.NP západního křídla se vchází přes mezipodestu. Exteriérové schodiště z nádvoří do 1.NP je 
rozpadlé a nebezpečné. Sklepní prostory pod severní křídle jsou přístupny pouze přes okna po sutinách 
spadlých kleneb. Interiérové schodiště není. Neznámo kdy zrušeno a prostor ve stropě po něm zakryt 
valenou klenbou z cihel plných pálených. 

 
navrhovaný stav: 

  
Hlavní komunikační jádro je interiérové schodiště. Jeho obnova je potřeba pouze na rameni 

s přístupem ke krovu. Zbytky exteriérového schodiště budou rozebrány a postaveny znovu tak aby 
splňovaly podmínky bezpečného pohybu. Obnoví se kamenné stěny a pískovcové stupně a podesty. 
Stupně se uloží na kamenné zdivo a zapustí do kapes ve fasádě budovy. 

 
Schodiště do vinárny je umístěno ve volném prostoru pod 1.NP a je provedeno jako 

železobetonové monolitické. Vedle něj se nachází hydraulická plošina MANUS NPM 250 pro 
přepravu imobilních osob. 

 
Na konci nové budovy přibude požární schodiště z důvodu splnění požadavku na dostupnost 

únikových cest. Schodiště je montované ocelové. Svařovaná pásovina s prefabrikovanými stupni. 
 
Nově se vytvoří tři stupně z dubového dřeva s přístupem na balkon v 2.NP 
 
Příčky: 
 

původní stav: 
 

Stávající příčky jsou zbudovány pouze v pravé části 1.NP v prostoru bývalého kina a při vstupu do 
něj. Předpokladem je že jsou z cihel plných pálených. 

 
navrhovaný stav: 

 
Všechny stávající příčky budou odstraněny. Nové příčky jsou vystavěny z tvárnic POROTHERM 

14 PROFI. Zesílení stropu ve staré budově pod příčkami bude provedeno dřevěnými trámky.  
 
Povrchové úpravy: 

 
původní stav: 
 

Barva původního nátěru a složení omítek se zjistí průzkumem. Zbytky omítek na fasádě jsou 
z viditelné z prostoru nádvoří. Podlahy jsou pouze z prken na trámech. Případně kamenné ze zásypem 
na klenbě. Ve sklepech je udusaná zemina. Na fasádách jsou zbytky sgrafita, které se dochovalo 
v minimální míře 

 
navrhovaný stav: 

 
Na fasádu rekonstruovaného objektu se nanese sanační omítka KNAUF  Kbelosan F. Barva bude 

bílá. Architektonické prvky v pískovci se ponechají bez povrchové úpravy. Ta samá omítka bude 
použita i v interiéru. 

 
Nové podlahy jsou převážně dubové s výjimkou jsou hygienická zařízení a sklepní prostory kde se 

použije dlažba. Povrch pavlačí nového objektu je opatřen epoxidovou stěrkou s drobnou zrnitosti. 
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Zámečnické práce: 
 
původní stav: 
 

Stávající oplechování, okapy a svody byly během rekonstrukce provedeny z pozinkovaného 
plechu 
 
navrhovaný stav: 
 

Oplechování atiky a krytina přístřešku na nové budově bude provedena z titanzinku. Ve stejném 
materiálu budou provedeny i nové okapy a svody. Svislá zvlněná fasáda se provede z tahokovu typ 
LUCERNA – výkres fasády viz. Složka D architektonický detail. Zábradlí na požárním schodišti je 
svařeno z jeklů s výplní tahokov typ Beta. 
 

Truhlářské práce: 
 
původní stav: 

 
Dveře jsou ve špatném stavu nebo jen nové provizorní aby zamezili vniknutí do objektu. Okna 

v objektu nejsou 
 

navrhovaný stav: 
 

Do historické budovy budou navržena nová dřevěná kastlová okna z borovice, mořena na tmavě 
hnědou – odstín ořech. Všechny vstupní dveře do objektu jsou z dubu, mořena na tmavě hnědou – 
odstín ořech. Dveře ze schodiště do společenské místnosti v 2.NP a 3.NP jsou ze skla s kováním 
DORMA opatřena madlem a zabranou proti poškození invalidním vozíkem. Ve vinárně se osadí 
repliky gotických dveří 

V nové budově budou osazena eurookna a eurodveře z borovice,  mořena na tmavě hnědou – 
odstín ořech. 

 
Instalace: 

 
Objekt bude třeba napojit na veškeré inženýrské sítě. Vnitřní svodné potrubí se povede 

provedenými vertikálními šachtami. Pro rozvod sítí z technické místnosti převážně do nové budovy se 
využije volný prostor mezi novou ŽB klenbou a konstrukci podlahy 1.NP . Plyn rozveden v ocelovém 
potrubí s plastovou vložkou. Bude třeba provést nové elektroinstalace. 

 
V případě budování nových inženýrských sítí: 
  

Kanalizace:  
objekt bude odkanalizován  do stávající oddílné stoky DN 300 vedoucí pod místní komunikací. 

Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 
přípojky DN 150. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní 
šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku 
před domem. Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích a obetonováno.  Místo napojení určí majitel 
vodovodu Vodárenská a.s. Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo 
 

Vodovod: 
Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 100 

SDR 11.  Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu. Vodovodní přípojka bude na veřejný 
litinový řad DN 150 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 
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Plynovod: 
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 

SDR 11. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE plynovodní řad  100. Hlavní uzávěr plynu 
a plynoměr G 4 budou umístěny v nice sloupku vedle budovy. Místo napojení určí majitel vodovodu 
RWE Znojmo, Horní náměstí 3561/14, 66902 Znojmo 

 
Elektroinstalace: 
Připojení  na elektrickou rozvodnou síť se provede přes elektroměr v rozvaděči. Místo napojení 

určí majitel. E.ON Česká republika, s.r.o., Rooseveltova 8a, 66902 Znojmo 
 

d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Objekt je přímo napojen na místní komunikaci probíhající kolem severní fasády. Vjezd na nově 
zbudované parkoviště je z obslužné komunikace. Zásah hasičských vozidel je umožněn z hlavní 
silnice a nádvoří. 

Stávající přípojky jsou nevyhovující a nepočítá se s nimi. Bude potřeba provést nové přípojky. 
Jejich umístění  a způsob napojení určí majitel sítě. 

 

e. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
 

Vjezd na pozemek je na jeho východní straně z místní obslužné komunikace. Nově jsou 
zbudovány parkovací místa (10 míst, 2x bezbarierové) 

Doprava na staveniště bude probíhat po místní komunikaci. To zvýší intenzitu dopravy. 
Přístup technice bude umožněn na nádvoří, které se následně zazelení a pokryje dlažbou. Zde bude i 
sklad materiálu. Nebezpečný stavební odpad bude odvážen na skládku. 

 

Zásobování a zemní práce na staveništi nesmí probíhat v době nočního klidu, neboť se jedná o 
obytnou zástavbu historického centra obce. Povolená pracovní doba a doba kdy je povoleno 
zásobování je od 6:00 – 22:00 

 

f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 

Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci a 
vodovod. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou. Odpad z výdejny jídel bude likvidován 
dle podmínek a v souladu se zákonem o likvidaci odpadů. Na pozemku domu se nachází čtyři vzrostlé 
stromy, které se zapojí do zrenovované zeleně kolem tvrze. Náletová zeleň rostoucí spod zbytků zdi 
východního křídla bude třeba vysekat. Vytápět se bude pomocí tepelného čerpadla z hlubinného vrtu 
umístěného v jižní části pozemku. 

 
g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací  
 

Řešeno dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

Bezbariérově je přístupné severní a nové východní křídlo a to výtahem, který obsluhuje všechny 
patra. Vinárna je přístupná bezbariérovou plošinou. K parkováni lze využít dvě krytá parkovací místa 
pod novou budovou a další jsou v jižní části pozemku. 

 
h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 
 

Stavebně historický průzkum byl proveden částečně a na jeho základe byl zhotoven 
architektonický. Přiložen jako samostatná příloha projektové dokumentace 
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i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém  
 

Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. Zaměření je provedeno v 
souřadnicovém systému JTSK, výškopis je v místním systému. Podklady přiloženy jako samostatná 
příloha.  

±0,000 = 245,500 b.p.v. 
 
  

j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 
 

Dělení stavebních objektu: 
 
SO01 STÁVAJÍCÍ REKONSTRUOVANÝ OBJEKT 
SO02 NOVOSTAVBA (BYDLENÍ) 
SO03 ZPEVNĚNÉ VENKOVNÍ PLOCHY 
SO04 PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ AUTOMOBILY 
 

k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace  

 
Z hlediska hluku a vibrací nebude mít stavba na vliv okolní zástavbu. Ochrana proti hluku a 

prachu během výstavby bude zajištěna v rámci oplocení. Stavební oplocení bude řešeno jako plné 
nebo opatřeno plachtou.  

 
2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA  

 
Statický výpočet je součástí projektové dokumentace. Stavba je navržena z materiálů vhodných 

pro provoz a účel stavby, musí být tedy k těmto účelům využívána. Není dovoleno objekt využívat pro 
jiný provoz, než pro který byl navržen.  

 
3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST  

 
Požární bezpečnost je řešena samostatnou zprávou. Je součástí projektové dokumentace. Objekt je 

navržen v souladu s normovými hodnotami požární bezpečnosti se zřetelem k vybavení požárně 
bezpečnostními zařízeními.  

 
4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci a 

vodovod. Komunální odpad bude likvidován smluvní firmou.  
 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ  
 

Stavba musí být využívána k účelu pro který byla navržena. Není dovoleno objekt využívat pro 
jiný provoz než pro který byl navržen!  

 
6. OCHRANA PROTI HLUKU  

Parcela je ohraničena dvěmi pozemky. Ze severu přiléhá k silnici a od východu k místní 
přístupové komunikaci. Z jihu k pozemku rovná travnatá plocha. Ze západu je široký zelený pás a 
pak samostatně stoji RD. Provoz stavby nebude mít z hlediska hluku vliv na okolí ani opačně. 
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7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

Objekt je navržen v souladu s normovými hodnotami tepelného prostupu. Je navržen z 
materiálů, které odpovídají normě. Objekt splňuje požadavky energetické náročnosti. Výpočet 
energetické náročnosti je přiložen jako samostatná příloha.  

8. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE.  

 
Řešeno dle Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Bezbariérově je přístupné severní a nové východní křídlo a to výtahem, který obsluhuje všechny 

patra. Vinárna je přístupná bezbariérovou plošinou. K parkováni lze využít dvě krytá parkovací místa 
pod novou budovou a další jsou v jižní části pozemku. 

 
 

9. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Na řešeném území se nevyskytují žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí. Přítomnost radonu 
na stavebním pozemku bude zjištěna průzkumem, hladina spodní vody taktéž. Konstrukční návrh 
vyhovuje, bez dalších nutných speciálních opatření. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA  

Není kladen speciální požadavek na ochranu obyvatel. 
 

11. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY)  

a. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Objekt bude odkanalizován  do stávající oddílné stoky DN 300 vedoucí pod místní komunikací. 
Pro odvod dešťových i splaškových vod z budovy bude vybudována nová kameninová kanalizační 
přípojky DN 150. Přípojka bude na stoku napojena jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní 
šachta z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm je umístěna na soukromém pozemku 
před domem. 

 
b. Zásobování vodou 
 

Pro zásobování  pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 100 
SDR 11.  Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu. Vodovodní přípojka bude na veřejný 
litinový řad DN 150 napojena navrtávacím pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. 

 
c. Zásobování energiemi  
 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí HDPE 100 
SDR 11. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE plynovodní řad  100. Hlavní uzávěr plynu 
a plynoměr G 4 budou umístěny v nice sloupku vedle budovy. 

Připojení  na elektrickou rozvodnou síť se provede přes elektroměr v rozvaděči. Připojeno na 
vedení nízkého napětí 

Vytápět se bude pomocí tepelného čerpadla z hlubinného vrtu umístěného v jižní části pozemku. 
Prostory se budou vytápět nástěnnými radiátory. 

 
 



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE – STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  TOMÁŠ JACEČKO 
PENZION HORNÍ DUNAJOVICE  A4A2 / 2012-2013 

 

 12

d. Řešení dopravy 
  

Pozemek bude přístupny z obslužné komunikace ve východní částí pozemku. Parkování se zajistí 
na jihu pozemku zpevněným stáním. 

 
e. Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 

Nádvoří bude zazeleněno a vydlážděno betonovou dlažbou. Plocha se vyspáruje do středu a 
směrem k jihovýchodnímu rohu pozemku. Parkovací plochy a příjezd k nim bude vyasfaltován. 

 
f. Elektronické komunikace 

 
Není předmětem řešení.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
V Brně dne 31.1.2013      vypracoval: Tomáš Jacečko 
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Příloha č.1 
Analýza geologických a hydrogeologických poměrů staveniště 
 
Horní Dunajovice 97 
 
1. Použité podklady 

 geologická mapa ČSSR, mapa předčtvrtohorních podkladů, M 1:200000, list M-33-XXIX 
Brno 

 geologická mapa ČR, 1:50000, list 34-11 Znojmo 
 

2. Přehled geologických a hydrogeologických poměrů 
 
Předkvartézní podklad tvoří moldanubické biolitické ortoruly migmatické. Kvartézní pokryv tvoří 
vápnité spraše a sprašové hlíny. Podzemní vodu lze očekávat při bázi spraší. Její úroveň je závislá 
na množství atmosférických srážek. 
 
Předpokládaný geologický profil: 
 0 - 5,0 m Spraš žlutohnědá vápnitá, pevná 
 5,0 < Biolitická ortorula, navětralá 
 Podzemní voda je v hloubce 4,8 m. 
 

3. Geotechnické vlastnosti hornin 
 

3.1. Kvartézní 
 Spraš je jemně zrnitá, pevná 
 
 Poissonovo číslo    = 0,40 
   
Převodní součinitel   β = 0,47 
   
Objemová tíha     = 21,0 kNm-3 
   
Modul deformace   Edef = 10 MPa 

 Edometrický modul def.  Eoed = 


Edef
 = 21,27 MPa 

   
Totální soudržnost   cu = 80 kPa 
   
Totální úhel vnitřního tření  u = 50 
   
Efektivní soudržnost   cef = 20 kPa 
   
Efektivní úhel vnitřního napětí  ef = 170 
   
Tabulková výpočtová únosnost  Rdt = 200 kPa 
 
Spraše a sprašové sedimenty jsou naváté větrem. Podle zrnitosti převládají ve spraších 

prachové částice velikosti 0,01 až 0,05 mm, kterých bývá 40-50%. Zbytek tvoří jílovité částice a 
jemný písek. Mineralogické složení spraše záleží na horninách, z jejichž zvětralin byly spraše 
vyváty. Skládají se ze zrnek křemene, živců, slíd i jiných horninových nerostů. Důležitou 
součástí spraší je uhličitan vápenatý (bud' rozptýleně, v zrnkách, bělavé povlaky na puklinách, 
vyplňuje dutinky po kořenech, drobné výkvěty, konkrece). Žlutohnědá barva spraše pochází od 
hydroxidu železa. Odvápněné a částečně přemístěné spraše označujeme jako sprašové hlíny.  
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V původním uložení není vrstevnatá, je pórovitá, kyprá a zpravidla je prostoupena 
svislými trhlinami, má vertikální strukturu. Svislá odlučnost je dobře patrná na strmých stěnách 
hlinišť. 

Spraše jsou propustné (svisle více než vodorovně 10-50x), ale srážková voda se v nich 
dlouho udržuje a v dobách sucha vzlíná kapilárně k povrchu. (V našich podmínkách se na nich 
vytvořily většinou černozemní půdní typy.) 

Z technického hlediska má spraš příznivé vlastnosti při výkopu základových jam a 
příkopů, nebot' se snadno rozpojuje a svahy se udrží dočasně téměř ve svislém sklonu na výšku 
několika metrů. Jako základová půda je velmi stlačitelná a při rázném zatížení nestejnoměrně sedá. 
Při nasycení vodou je prosedavá. Tvoří souvislé poryvy a zavěje na svazích obracených k východu 
a jihovýchodu. 
 

 
3.2. Moldanubikum – biolitické ortoruly jsou horniny skalní 

  Pevnost v tlaku   c = 30 MPa 
  Modul deformace   Edef = 600 MPa 
  Poissonovo číslo    = 0,20 
 

4. Inženýrskogeologické zhodnocení 
 

Studované staveniště má jednoduché základové poměry, čtyřpodlažní projektovaná 
konstrukce je náročná. 

Při návrhu základů náročných staveb v jednoduchých základových poměrech se postupuje 
podle 2. geotechnologické kategorie. 

Jelikož se jedná o přístavbu ke stávajícímu objektu, je třeba ověřit polohu základové spáry 
stávající budovy. 

 Základovou půdu tvoří spraše, t.j. zeminy, které po nasycení vodou jsou náchylné 
k prosedání, doporučuje se uvážit založení projektované přístavby hlubinné, např. na pilotách 
opřených o skalní podklad. 

 



Závěr 
  
            Bakalářskou prací jsme zhotovili konstrukční studii a stavební část projektové 
dokumentace pro provedení stavby za učelem rekonstrukce a dostavby historické vodní tvrze 
v Horních Dunajovicích. Hlavní myšlenkou bylo dát chátrajícímu objektu nové funkční 
využití a oživení veřejného života v obci.  Návrh respektuje prostorové uspořádání a 
nepřesahuje půdorysné rozměry původního půdorysu. 
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