
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  

  

PŘESTAVBA ZEMĚDĚLSKÉHO OBJEKTU 
CONVERSION OF AGRICULTURAL BUILDING 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. LUKÁŠ HALTMAR  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JINDŘICH SOBOTKA, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2016                   



 

 

 



 

 

  



 

 

Abstrakt 

 

Předmětem mé diplomové práce je zpracování projektové dokumentace k přestavbě 

bývalého zemědělského objektu na sportovní centrum s ubytováním. Stávající objekt je 

dvoupodlaţní, tvaru podélného obdélníku. K jiţ stojící stavbě navrhuji přistavení 

objektu vzhledově podobného, výsledný půdorys bude tvaru L. Objekt je vystavěn 

v klidné části obce Heroltice na Šumpersku, v k.ú. Štíty - Heroltice. Ubytovací část je 

navrţena pro 12 osob, sportovní zázemí pro osob 20. Přístup k objektu a do něj je 

bezbariérový. Nosné konstrukce jsou vystavěny z cihelných tvárnic vyplněných vatou, 

cihel plných pálených a lomového kamene. Zaloţen je na pasech z prostého betonu. 

Střecha je sedlová. Součástí projektu je seminární práce zaměřená na zhodnocení 

konstrukcí z hlediska tepelné techniky a akustiky. 

  

Klíčová slova 

 

Zemědělský objekt, přestavba, rekonstrukce, sportovní centrum, ubytování, Heroltice  

  

   

Abstract 

 

The subject of my thesis is the preparation of project documentation for the 

reconstruction of former agricultural building into a sports center with accommodation. 

The existing building has two floors, the shape of elongated rectangle. The building has 

been standing extra suggest an object similar in appearance, the final plan will be L-

shaped. The building is built in a quiet village Heroltice in Šumperk district, in the 

cadastral area Štíty - Heroltice. Accommodation is designed for 12 people, sports 

facilities for 20 persons. Access to the building and it is wheelchair accessible. 

Supporting structures are built of brick blocks filled with cotton wool, solid clay bricks 

and quarry stones. Based on the passport of plain concrete. The roof is pitched. The 

project includes a seminar work focused on the evaluation of the structures in terms of 

thermal technology and acoustics. 
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Úvod 
 

Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací přestavby a rekonstrukce 

bývalého zemědělského objektu na sportovní centrum v obci Heroltice na Šumpersku. 

Objekt leţí na parcele č. 202/2 v k.ú. Heroltice u Štítů.  

Na rekonstrukci tohoto objektu jsem se zaměřil proto, aby nadále nedocházelo 

k jeho degradaci a našel smysluplné vyuţití, které objektu dlouhodobě chybí. Cílem mé 

práce bylo skloubení původní architektury s moderními technologickými postupy, 

maximální druhotné vyuţití stávajících materiálů a začlenění stavby do okolní krajiny. 

Práce je zaměřena na menší stavební úpravy objektu stávajícího a na přístavbu objektu 

nového. 

Stavba je dělena na dvě funkční jednotky, a to na část sportovního centra s  

hygienickým zázemím a část ubytovací a stravovací. Obě jednotky lze vyuţívat jak 

samostatně, tak propojit a vyuţívat dohromady. Sportovní centrum se nachází v budově 

stávající, ze zděného konstrukčního systému z cihel plných pálených a lomového 

kamene. Na něj přiléhá jednopodlaţní hygienické zázemí, část ubytovací a stravovací 

z keramických tvárnic s tepelnou izolací uvnitř, zaloţených na betonových pasech. 

Střecha je sedlová s leţatou stolicí na stávajícím objektu, na nově přistavovaném 

objektu krov hambalkový a na objektech niţších je pultová. Stropní konstrukci tvoří 

ocelové nosníky vyplněné dřevěnými stropnicemi a dřevěným záklopem, schodiště je 

monolitické. Pozemek je mírně svaţitý.  

Práce obsahuje projektovou dokumentaci stavby ve stupni provedení stavby. 

Součástí je seminární práce zaměřená na zhodnocení konstrukcí z hlediska tepelné 

techniky a akustiky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:    Přestavba zemědělského objektu 

Místo stavby:     Heroltice 

katastrální území Heroltice u Štítů 

číslo parcely 202/1, 202/2 

Předmět projektové dokumentace:  rekonstrukce a přístavba objektu pro sport, 

ubytování a stravování 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Heroltická s.r.o., Roubalova 16, 602 00 Brno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Bc. Lukáš Haltmar, Heroltice 14, 789 91 Štíty  

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 vypracovaná studie objektu 

 snímek katastrální mapy 

 vizuální prohlídka objektu 

 aktuální fotodokumentace 

 platná územně plánovací dokumentace 

 příslušná vyjádření dotčených orgánů 

 stavební zákon č. 183/2006 Sb.  

 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Pozemek, na kterém je stávající objekt umístěn, je v katastru nemovitostí veden 

jako stavební nezasíťovaná parcela. Objekt je bez popisného a evidenčního čísla a jedná 

se o zemědělskou stavbu. Jedná se o parcelu č. 202/2 v katastrálním území Heroltice u 

Štítů. Přístavba bude stát na sousedním pozemku s parcelním číslem 202/1, která je ve 
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vlastnictví stejného majitele. Sousedními parcelami jsou č. 1171, 1172, 163/1 a obecní 

komunikace p.č. 1754/2.  

 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Objekt neleţí v památkové rezervaci ani památkové zóně, chráněném ani 

záplavovém území.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry řešeného území, na kterém bude stavba stát, jsou dobré. 

Pozemek neleţí v záplavové oblasti a ţádné shromaţďování dešťové vody zde nehrozí 

z důvodu mírného spádu pozemku. Rekonstrukcí a přístavbou nebudou odtokové 

poměry změněny. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas 

Území je plně v souladu s územně plánovací dokumentací. Na území není vydán 

regulační plán 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

uzemní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací  

Po stavebních úpravách bude uţívání zemědělského objektu změněno na 

sportovní centrum s ubytováním a stravováním. Stavba je v souladu se všemi platnými 

dokumenty a poţadavky na území 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

Poţadavky na vyuţití území jsou v souladu s územním plánem. Všechny obecné 

poţadavky byly prodiskutovány s dotčenými orgány. Stávající území nebude stavbou 

měněno. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Požární ochrana – podrobnější řešení viz. poţární zpráva 

Ochrana životního prostředí – všechny práce spojené s výstavbou budou 

v souladu s ochranou ţivotního prostředí. Odpady, které vzniknou v průběhu stavby, 

budou tříděny a odvezeny na příslušnou skládku. 

Ochrana ovzduší – Objekt ani pozemek nebude znečišťovat ovzduší 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou stanoveny ţádné výjimky ani úlevová řešení 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Na stavbu nejsou vázány ţádné další investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  

Při provádění výstavby budou dotčeny tyto pozemky – 1171, 1172, 163/1 a 

obecní komunikace 1754/2. Jedná se zejména o vyuţití pozemků při dopravě materiálu, 

stavbě lešení apod. Stavba nebude dotčená ţádná. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se změnu dokončené stavby s přístavbou objektu nového.  

 

 b) Účel užívání stavby 

Stávající objekt bude po rekonstrukci slouţit jako sportovní hala pro badminton, 

florbal, futsal, basketbal, případně jako společenská místnost. Z přistavovaných staveb 

jsou to, jednopodlaţní hygienické zázemí a fotbalová místnost. Dále jídelna 

s přípravnou v 1NP a prostory pro ubytování ve 2NP. 

 

 c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba bude trvalého charakteru 

 



13 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není památkově ani nijak jinak chráněná. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými právními předpisy 

a normami pro výstavbu. Je dodrţena vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

poţadavcích na stavby. Jako bezbariérová je řešena pouze část určená ke společenským 

akcím v 1NP. Do 2NP vede schodiště, výtah zde nebude zaveden. Vstupní otvory 

nemají větší výškové rozdíly jak 20 mm.  Přístup k objektu je bezbariérový po rampě se 

sklonem 6,25%. Objekt je navrţen v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 

389/2009 Sb. o obecných poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

Všechny obecné poţadavky na výstavbu byly prodiskutovány s dotčenými 

orgány a v dokumentaci jsou respektovány. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nepotřebuje ţádné výjimky ani úlevová řešení 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha:  700,32 m
2
 

Obestavěný prostor:   3670,14 m
3
 

Uţitná plocha:   744,43 m
2
 

 

i) Základní bilance stavby       

 Odhad mnoţství splaškových vod a potřeby vody při plné kapacitě 

Ubytovací část 

Qd = 80 l/os/den * 12 osoby = 960 l/den 

Qměs = 0,96 m
3
/den * 30 dní = 28,8 m

3
/měsíc 

Qrok = 0,96 m
3
/den * 365 dní = 350 m

3
/rok 
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U sportovního zázemí je odhad podobný 

 

 Odhad mnoţství dešťových vod 

Vzhledem k dané lokalitě, intenzitě deště a velikosti střechy je odhad 

mnoţství vody Qrok = 2,8 l/s. 

 

 Hospodaření s energií 

Viz samostatný projekt. Třída energetické náročnosti budovy C – 

úsporná 

 

 Produkované druhy odpadů 

Stavba bude produkovat odpady plastové, papír, textil, sklo a směsný 

odpad. Nakládání s nimi bude v souladu s místním systémem 

komunálního odpadového hospodářství. 

 

 Produkované druhy emisí 

Stavba bude produkovat výpary z kuchyňské digestoře a odvětrání 

hygienických místností. 

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby:     4/2016 

Bourací práce, sanace stěn, stavba lešení 4/2016 

Začátek výkopových prací:   4/2016 

Betonování základových konstrukcí:  4/2016 

Hrubá stavba:     5-7/2016 

Zastřešení:     7/2016 

Zednické práce, ZTI    7-9/2016 

Dokončovací práce, demontáţ lešení  9-11/2016 

Terénní úpravy    11/2016 

Ukončení stavby:     12/2016 
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k) Orientační náklady stavby 

 Cena je stanovena hrubým odhadem na 15 500 000 Kč 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení: 

 Stavba je tvořena pouze jedním objektem SO01. Samostatný projekt je dále 

řešen pro kanalizaci, terénní úpravy, vodovod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

Pozemky č. 202/1, 202/2 leţí v centru obce Heroltice na Šumpersku, kraji 

Olomouckém v k.ú. Heroltice u Štítů. Jsou vedeny jako nezasíťovaná stavební parcela 

určená podle platného územního plánu k zástavbě. Mírný svah s převýšením asi 3m 

umoţňuje zajímavé členění okolí. Parcela je zatravněná a v minulosti byla pouţívána 

jako manipulační a skladovací plocha. Na západní straně se nachází zpevněná štěrková 

obecní komunikace p.č. 1754/2. Ze severní a jiţní strany jsou nekončící výhledy na 

masiv Kralického Sněţníku, Jeseníky. Na straně jiţní se asi ve vzdálenosti sta metrů 

nachází hostinec s ubytovnou a kostel. Další sousední pozemky slouţí převáţně jako 

zeleň nebo manipulační plochy. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce pod 

terénem a neohroţuje plánovanou výstavbu.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření objektu, na jehoţ základě 

došlo k výškovému osazení objektu do terénu. Dále byl proveden zběţný stavebně 

technologický průzkum, který neprokázal ţádné závaţné nedostatky v plánované 

výstavbě. Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který stanovil radonový index 

nízký. Na pozemku se nenachází podzemní voda. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Území nespadá do ţádného ochranného ani bezpečnostního pásma inţenýrských 

sítí. Ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

 Pozemek se nenachází v záplavovém území. Hranice záplavového území je ve 

vzdálenosti více neţ 1,5 km od parcely východním směrem k řece Březné. Oblast není 

poddolována a v minulosti v blízkosti neprobíhali ţádné hornické práce.  
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Objekt nebude mít svou velikostí a druhem uţívání ţádný vliv na okolní stavby 

ani pozemky. Při výstavbě můţe být výjimečně mírně zvýšena hladina zvuku a 

prašnost. Odtokové poměry se realizací nijak významně nenaruší. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 K realizaci nebude potřeba ţádných asanací ani demolicí okolních objektů. 

Dřevní porost bude zachován a bude slouţit budoucím uţivatelům.  

 

g) požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Ţádný poţadavek na záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k funkci plnění lesa se zde nevyskytuje.  

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

technickou a dopravní infrastrukturu) 

V obci se nenachází splašková ani dešťová odtoková síť. Odtok těchto médií 

bude řešen v rámci pozemku investora. Objekt je na síť NN jiţ napojen. Napojení na 

dopravní asfaltovou komunikaci třídy III č. 31115. je řešeno přes místní komunikaci 

p.č. 1754/2.  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  

Nejsou poţadavky 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel uţívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude slouţit ke sportovním, ubytovacím a společenským účelům.  

Kapacita ubytovny :    12 osob 

Kapacita jídelny:     40 osoby 

Kapacita sportovišt:     20 osob 

Podlahová plocha ubytovny:    118,10 m
2
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Podlahová plocha sportovišť:    289,48 m
2 

Podlahová plocha jídelny:    76,10 m
2
 

Celková podlahová plocha objektu:   697,90 m
2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Hlavním zásadami návrhu přístavby a rekonstrukce bylo zachování venkovského 

charakteru staveb a jejich začlenění do okolní zástavby. Stávající objekt plnil do konce 

tisíciletí funkci kravína, ve kterém byl ustájen skot. Poloha objektu je v klidné části 

obce Heroltice. Nejbliţší zástavba je vzdálena asi 100 m. Objekt je dvoupodlaţní 

s výškou hřebene asi 7,95 m od projektované nuly. Obdélníkový půdorys má rozměry 

9,2 x 32,95 m. Převýšení pozemku je asi 3 m, převýšení v místě stavby asi 1 metr. 

Hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany od parkoviště a příjezdové 

komunikace, stejně tak jsou situovány i vstupy do části pro personál a do technické 

místnosti. Vstup do společenské místnosti je přes terasu ze strany východní. Střecha 

stávajícího objektu je sedlová, stejně tak je tomu i u nově přistavovaného objektu. 

Sociální zázemí je zastřešeno pultovou střechou. Po provedené přístavbě bude 

půdorysný tvar objektu ve tvaru písmene L. Výška hřebene respektuje územní plán a 

okolní zástavbu. Fasádní omítka je navrţená jako akrylátová v bílé barvě, aby byl 

zachován původní ráz kravína. Všechny výplně otvorů jsou barvy hnědé. Charakter 

stavby zapadá svým vzhledem do okolní vesnické krajiny. Krytina je z plechu tmavě 

hnědé barvy. Stavba je navrţena v souladu s platným územním plánem obce. 

 

 B.2.3 Celkové provozní řešení 

Při vstupu do objektu ze západní strany se ocitáme ve vstupní hale, na kterou 

bezprostředně navazují toalety pro muţe, ţeny a bezbariérové. Ze vstupní haly je 

moţnost přesunout se do části určené pro sport, a to do prostoru dlouhé chodby, ze které 

je přístup do šaten, sprch, toalet a skladu pro sportovce. Rovněţ je odtud přístup do 

technické místnosti pro personál, která má zároveň samostatný vstup z exteriéru. 

Z chodby je také přístup do centrálního prostoru celé této části, kterou je sportovní hala 

určená k fotbalu, florbalu, stolnímu tenisu, případně společenským akcím. Další 

místností je prostor určený k fotbalu, hraného o zeď. Všechny tyto prostory jsou 
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jednopodlaţní a jsou poloţeny o 300 mm níţe, něţ okolní místnosti, z důvodu vyuţití 

světlé výšky pro míčové sporty. 

 Ze vstupní haly, na opačnou stranu neţ je sportoviště, je navrţen vstup do 

společenské místnosti, určené k pořádání společenských akcí, stravování ubytovaných 

osob apod. V případě nedostatečné kapacity prostoru, je moţné propojení se sportovní 

halou. Na jídelnu plynule navazuje bar s přípravnou pokrmů a sociální zázemí pro 

zaměstnance se samostatným vstupem z exteriéru.  

Do druhého nadzemního podlaţí je přístup ze vstupní haly po dvouramenném 

ţelezobetonovém schodišti. Nachází se zde 3 pokoje o celkové kapacitě 12 osob a 

úklidová místnost. 

B.2.4 Bezbariérové uţívání stavby 

Jako bezbariérová je řešena pouze část určená ke společenským akcím v 1NP. 

Do 2NP vede schodiště, výtah zde nebude zaveden. Vstupní otvory nemají větší 

výškové rozdíly jak 20 mm. Přístup k objektu je bezbariérový po rampě se sklonem 

6,25%. Objekt je navrţen v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 389/2009 

Sb. o obecných poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při uţívání stavby 

Stavba je navrţena a bude vystavěna tak, aby při jejím uţívání a provozu 

nedocházelo k jejímu poškození a nevznikalo nebezpečí úrazu, zejména pak uklouznutí, 

pád, vloupání, zásah elektrickým proudem, popálení apod. Během uţívání budou 

dodrţovány veškeré legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 a) stavební řešení 

Stavba je dělena na dvě funkční jednotky, a to na část sportovního centra s  

hygienickým zázemím a část ubytovací a stravovací. Obě jednotky lze vyuţívat jak 

samostatně, tak propojit a vyuţívat dohromady. Sportovní centrum se nachází v budově 

stávající, ze zděného konstrukčního systému z cihel plných pálených a lomového 

kamene. Na něj přiléhá jednopodlaţní hygienické zázemí, část ubytovací a stravovací 

z keramických tvárnic s tepelnou izolací uvnitř, zaloţených na betonových pasech. 

Střecha je sedlová s leţatou stolicí na stávajícím objektu, na nově přistavovaném 
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objektu krov hambalkový a na objektech niţších je pultová. Stropní konstrukci tvoří 

ocelové nosníky vyplněné dřevěnými stropnicemi a dřevěným záklopem, schodiště je 

monolitické. Okna budou dřevěná.  

 

 b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Na pozemku byl v době zpracování projektové dokumentace proveden 

inţenýrsko geologický průzkum. Základové poměry se předpokládají dobré, bez 

ovlivnění spodní vodou. Předpokládaná únosnost základové půdy je 0,2Mpa. Při 

výkopových pracích se počítá se sejmutím ornice a jejím znovupouţitím při konečných 

úpravách terénu v okolí objektu. Hlavní zemní práce se týkají výkopu základových pasů 

do hloubky -1,3 m od projektové nuly. Zemina bude uloţena v bezprostřední blízkosti 

objektu a následně pouţita při drobných terénních úpravách. Další zemní práce menšího 

rozsahu se předpokládají v prostoru pro příjezd vozidel, při provádění oplocení apod. 

Výkopové práce se předpokládají v zemině třídy II. Před zahájením výkopových prací 

nutno vytyčit všechny inţenýrské sítě. 

 

Základy 

Zaloţení nově přistavovaných objektů je navrţeno na betonových pasech z betonu C 

16/20. Konstrukce bude vylita do ztraceného bednění – betonové tvarovky BEST, 

tloušťky 400, výšky 250 mm. Pod tvarovkami bude vyrovnávací betonová vrstva 

tloušťky 150mm z betonu C 16/20. Před započetím betonáţe musí být přizván technický 

dozor investora k posouzení základové spáry. Zateplení základu provedeno z XPS 

Styrodur 3035CS tl. 60 mm. Základové konstrukce splňují podmínku nezámrzné 

hloubky 800 mm pod upravený terén. Při zaloţení objektu je nutné respektovat hloubku 

základové spáry objektu stávajícího. Základové spáry je nutné mít ve stejné hloubce! 

Prostupy kanalizace, a přípojky vody je nutné upřesnit a provést při betonáţi základů. 

 

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo stávajícího objektu je provedeno z cihly plné pálené a 

lomového kamene v celkové tloušťce stěny 650mm. Vnitřní zdivo je z materiálu 
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stejného. Lomový kámen se v konstrukci vyskytuje do výšky asi 1500 mm nad terén, 

výše uţ pokračuje jen zdivo z CPP.  

Nosné obvodové zdivo nově přistavovaných objektů je z cihelných bloků 

HELUZ FAMILY 2in1 plněných tepelnou izolací o tloušťce 440 mm (λ = 0,061 

W/mK). Pojivem bude celoplošné lepidlo tloušťky 1 mm. Vnitřní nosná stěna, která je 

v kontaktu se zdivem stávajícího objektu, bude z broušených tvarovek HELUZ, tl. 250 

mm. Stejný materiál bude pouţit i k oddělení vytápěných částí objektu a nevytápěných 

prostorů (λ = 0,093 W/mK). Stěna nesoucí schodiště je z CPP tl. 300 mm. Příčky v 1NP 

jsou provedeny z CPP, tl. 150 mm. Tyto cihly budou druhotně vyuţity po zbourání 

stávajícího stropu v jiţ stojícího objektu. Veškeré příčky v 2NP jsou sádrokartonové, 

systému Knauf. Dvojité opláštění zajistí lepší akustické vlastnosti a tloušťku konstrukce 

150 mm. Při provádění všech systémů se bude postupovat dle technologických a 

montáţních postupů stanovených výrobci. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP je navrţena z ocelových nosníků IPN 300, které 

budou druhotně pouţity z vybouraného stropu stávajícího objektu. Uloţení nosníků je 

na ţelezobetonovém věnci, beton C16/20 .Na dolní pásnici nosníků budou poloţeny 

dřevěné stropnice 180/120. Zajištění stropnic bude ocelovou pásovou ocelí přes horní 

pásnici IPN nosníku. Na stropnicích bude fošnový záklop, následován Liaporovým 

zásypem o mocnosti 110 mm. Na zásyp budou uloţeny dřevěné polštáře následovány 

dvojitým záklopem z OSB 2 4PD, tl. 44 mm. Spodní strana stropu je v provozech pro 

zaměstnance opatřena SDK opláštěním, v jídelně ocelové nosníky pouze ochranným 

nátěrem (nosníky i stropnice jsou přiznány). Nad 2NP je navrţen podhled zavěšený na 

konstrukci krovu – sádrokarton Knauf. Zateplení o celkové tloušťce 320 mm (zatepleno 

mezi kleštinami a pod nimi). Otvory jsou překlenuty nosníky systému HELUZ. 

 

Střešní konstrukce 

Krov stávajícího objektu je řešen jako leţatá stolice s uřezanými šikmými 

vzpěrami asi 2m nad stávajícím stropem. Jako náhrada šikmých sil působících ve 

vzpěře, byl krov v roce 2010 zajištěn dodatečnými kleštinami v úrovni pozednic. Střešní 
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konstrukce je řešena jako dvouplášťová se sklonem střešní roviny 34°. Konstrukci tvoří 

krov, doplňková hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je navrţena plechová – Lindab.  

Krov nově zřizovaného objektu je hambalkový s vaznicemi pro podélné ztuţení. 

Střešní konstrukce je řešena jako dvouplášťová se sklonem 36°. Konstrukci tvoří krov, 

celoplošné prkenné bednění, doplňková hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je 

navrţena plechová – Lindab. Výška hřebene je u obou objektů shodná. Statický výpočet 

a montáţ tohoto krovu dodá výrobce. V konstrukci budou otvory pro větrací komínky 

z digestoře a sociálních zařízení. 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

Vnitřní schodiště je řešeno jako monolitická ţelezobetonová deska o tloušťce 

150mm s nadbetonovanými stupni z betonu C20/25 vyztuţeného ocelí B490. Jde o 

schodiště dvouramenné s přímými rameny a mezipodestou.  Povrchová úprava stupňů je 

keramická dlaţba do stavebního lepidla. Šířka ramene je 1200 mm, sklon ramene je 32°. 

Na prvním rameni je navrţeno 13, na druhém 5 stupňů o rozměru 175 x 280 mm. 

Rozměr mezipodesty je 1200 x 1480 mm. Výška zábradlí je 1000 mm. Přístup do 

technické místnosti a prostor pro zaměstnance tvoří dva stupně o výšce 125 mm. 

Povrchovou úpravou je navrţena protiskluzová keramická dlaţba.  

Hydroizolace 

Hydroizolace vodorovná leţící na základové desce je navrţena jako 

hydroizolační souvrství z asfaltových pásů. Spodní z nich tvoří SBS modifikovaný pás 

s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny tl. 4 mm, celoplošně natavený na podklad. 

Z důvodu lepší přilnavosti je betonová deska opatřena penetračním nátěrem. Vrchní 

asfaltový pás je s nosnou vloţkou z PES tkaniny, tl. 4 mm. Spoje jsou prováděny 

horkovzdušně. Ochrannou vrstvu hydroizolace tvoří extrudovaný polystyren o tloušťce 

120 mm. Kolem stávajícího objektu bude proveden výkop, do kterého bude vloţena 

nopová folie s velikostí nopu 8 mm. Objekt bude po částech podřezán lanovou pilou a 

do vzniklé spáry budou vloţeny zmíněné asfaltové pásy.  

Doplňkovou hydroizolaci sedlových střech tvoří difuzně otevřená folie 

JUTAFOL. U jednopodlaţních objektů zastřešených pultovou střechou je jako 

hydroizolační vrstva navrţena fólie z měkčeného PVC mechanicky kotvená k podkladu. 

Jako parotěsná vrstva u podhledů je pouţita difuzní folie s vysokým difuzním odporem. 
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Izolace keramických podlah v hygienických místnostech bude provedena 

dvousloţkovou lepící a těsnící hmotou Mapelastic a Kerelastic. Izolace musí být 

nanášena ve dvou vrstvách. V místě sprchových koutů bude izolace provedena na celou 

výšku obkladu.  

 

Tepelná izolace 

Na stávajícím zdivu nebude provedeno zateplení. Tepelná izolace bude doplněna 

pouze do střešní konstrukce. Ve stávajícím objektu to bude minerální vata ISOVER 

DOMO (λ = 0,039 W/mK). mezi krokvemi v tl. 160 mm a 160 mm pod nimi. V objektu 

přistavovaném budou obvodové zdi řešeny cihelnými bloky s minerální vatou uvnitř. 

Ve všech konstrukcích podlah v 1NP na terénu je navrţena tepelně izolační 

vrstva z EPS, tl. 120 mm. Vzhledem k většímu namáhání podlahy na tlak zejména pod 

příčkami z CPP bude tato izolace provedena z EPS 150. Bliţší provedení izolací viz. 

výpis skladeb.  

Stropní konstrukce ve 2NP je zateplena mezi kleštinami a pod nimi v celkové 

mocnosti 320 mm. Zateplení stropu v místnosti fotbalu a hygienického zázemí je mezi 

krokvemi a pod nimi o stejné mocnosti a stejném materiálu - ISOVER DOMO (λ = 

0,039 W/mK).   

Zateplení věnců je řešeno tepelně izolační věncovkou HELUZ a vloţenou 

deskou z EPS (viz výpis věnců). Mezi nadokenními překlady je vloţena taktéţ deska 

z EPS (λ = 0,039 W/mK). 

 

Výplně otvorů 

Navrţena jsou dřevěná eurookna Slavona s izolačním trojsklem. Distanční 

rámeček 18-18 SWS-V. Prostup světla je 71%, celková energetická propustnost g je 

50%. Mezery mezi skly jsou plněny argonem. Stavební hloubka 90 mm, rám tl. 84 mm, 

křídlo tl. 80 mm. Barva světle hnědá.  

Vchodové dveře jsou systémem Slavona Klasik, materiál dřevo, rám tl. 80 mm, 

křídlo tl. 120 mm, práh hliníkový. Stavební hloubka 70 mm. Barva světle hnědá. 

Ug=0,5W/m2k 
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Podlahy 

V objektu se vyskytují tři základní druhy podlah. Skladba podlahy v 1NP má 

tloušťku 200 mm a její nášlapnou vrstvou je keramická dlaţba. Druhým typem je 

sportovní polyuretanový povrch ve sportovní hale. Třetím typem je laminátová plovoucí 

podlaha umístěná především ve 2NP. Skladby podlah včetně tlouštěk jsou uvedeny ve 

výpisu podlah. V hale a fotbalové místnost je sportovní polyuretanový povrch. Ten je 

systémový od firmy Conipur. Vše leţí na dřevěném roštu s dvojitým OSB záklopem. 

Tepelná izolace podlahy je z extrudovaného polystyrenu ISOVER EPS 70, která je 

vloţena mezi dřevěné trámy. Podkladní vrstvou je ţelezobetonová deska.  

 

Obklady 

Obklady jsou pouţity v kuchyních za linkami, kde začínají ve výšce 800 mm 

nad podlahou a končí ve výšce 1400 mm. Obklady na WC jsou provedeny od úrovně 

podlahy do výšky 1400 mm. V koupelnách do výšky 2000 mm. Materiál je pouţit 

keramický obklad do stavebního lepidla.  

 

Omítky 

Vnitřní omítka o tloušťce 15 mm je tvořena systémem SALITH MF P3, 

umístěná přímo na tvárnicové zdivo. Všechny prostory budou vymalovány bílou 

barvou. V prostorách schodiště bude omítka opatřena omyvatelným nátěrem 

PRIMALEX FORTISSIMO. V prostorách sportoviště omítky nebudou, smíšené zdivo 

bude impregnováno vodním sklem, v některých místech opatřeno vápenným nátěrem a 

do výšky 1,2 m od podlahy obloţeno po celém obvodu dřevěným obkladem. 

            Vnější omítka je tvořena jádrovou směsí SALITH  a štukovou omítkou stejného 

výrobce.  

 

Komín 

Komínové těleso není v objektu navrţeno z důvodu vytápění teplenými 

čerpadly.    
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Klempířské prvky 

 Okapy, svody, háky, kolena a kotlíky jsou provedeny z ocelového ţárově 

pozinkovaného plechu, Lindab Rainline. Oplechování vnějšího parapetu je provedeno 

z měděného plechu. 

 

 c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny stavební dílce jsou z certifikovaných materiálů, přesných rozměrů a 

technologií. Mechanická odolnost a stabilita je při správném uţití technologických 

postupů garantována výrobcem systémů po celou dobu jejich ţivotnosti. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

 a) technické řešení 

 

Kanalizace 

       Objekt není napojen na kanalizační síť, neboť se v obci ţádná nevyskytuje. Veškeré 

splaškové vody budou vedeny do nově zřízené kořenové čističky, přebytečná vyčištěná 

voda bude odvedena do vsakovacích jam, případně přilehlého vodního toku. Dešťové 

vody budou na pozemku zachytávány v retenčních nádrţích, přebytečná voda bude 

odvedena do přilehlého vodního toku. Spádové poměry pro odtok odpadních jsou 

vyhovující. 

 

Voda 

       Objekt je napojen na obecní vodovodní řád. V objektu je umístěna vodoměrná 

šachta s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody. Navrhované trasy vnitřního 

vodovodního potrubí řeší přiloţené schéma. Návrh dimenzí rozvodů by podrobněji řešil 

speciální projekt TZB.  
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Elektroinstalace 

        Objekt je napojen na rozvod nízkého napětí, který je veden nadzemním kabelem od 

stoţáru. Na obvodové stěně stávajícího objektu je vestavěna rozvodní skříň. Případné 

úpravy přípojek NN provede odborný pracovník s náleţitým oprávněním.  

 

Vytápění 

        Jako tepelný zdroj byla navrţena dvě tepelná čerpadla Voda-Vzduch. Jedno bude 

slouţit k vytápění sportovišť a sociálního zázemí, čerpadlo druhé pak k vytápění 

ubytovny a společenských prostor. Sportoviště je řešeno stěnovými otopnými tělesy za 

dřevěným obloţením, šatny taktéţ. Podlahové vytápění bude ve sprchách. Ubytovna a 

společenská místnost bude vytápěna stěnovými otopnými tělesy. Jako zdroj teplé vody 

bude slouţit akumulační zásobník, dohřívaný především elektřinou z fotovoltaických 

panelů umístěných na jiţní střešní rovině. Dimenze potrubí a velikosti otopných těles by 

řešil speciální projekt TZB.  

 

Větrání 

        V celém objektu je navrţeno přirozené větrání, kromě odtahů z koupelen a toalet 

v ubytovně a koupelen v šatnách. Ostatní toalety jsou odvětrávány přirozeně oknem. 

Digestoř v kuchyni je navrţena podtlaková s vývodem škodlivin nad střešní konstrukci.        

 b) výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a popsána v samostatné projektové 

dokumentaci, kterou tento projekt neřeší. 

B.2.8 Poţárně bezpečnostní řešení 

Poţární bezpečnost je řešena jako samostatný projekt viz. příloha D.1.3 -  

Zpráva poţární bezpečnosti 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení 

V rámci úspory tepla a energie byl jiţ v projektu brán ohled na co největší 

efektivitu, úsporu a nejrychlejší návratnost nákladů spojených s výstavbou. Těch lze 
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dosáhnout i splněním poţadovaných součinitelů tepla U jednotlivých konstrukcí dle 

ČSN 73 05 40 – 2 (2011). Při návrhu skladeb byli brány klimatické podmínky dané 

lokality. Detailně je toto hodnocení popsáno v PENB – viz příloha D.1.4 

 

 b) energetická náročnost budovy 

Posouzení z hlediska energetické náročnosti budovy řeší samostatný projekt, 

s vypracovaným energetickým štítkem budovy. Objekt je zařazen do energetické 

skupiny C - úsporná. 

 

 c) posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Je řešeno v PENB, viz příloha D.1.4 

 

 B.2.10  Hygienické poţadavky na stavby, poţadavky na pracovní a 

komunální prostředky 

 

Větrání 

V celém objektu je navrţeno přirozené větrání, kromě odtahů z koupelen a toalet 

v ubytovně a koupelen v šatnách. Ostatní toalety jsou odvětrávány přirozeně oknem. 

Digestoř v kuchyni je navrţena podtlaková s vývodem škodlivin nad střešní konstrukci.       

  

Vytápění 

        Jako tepelný zdroj byla navrţena dvě tepelná čerpadla Voda-Vzduch. Jedno bude 

slouţit k vytápění sportovišť a sociálního zázemí, čerpadlo druhé pak k vytápění 

ubytovny a společenských prostor. Sportoviště je řešeno stěnovými otopnými tělesy za 

dřevěným obloţením, šatny taktéţ. Podlahové vytápění bude ve sprchách. Ubytovna a 

společenská místnost bude vytápěna stěnovými otopnými tělesy. Jako zdroj teplé vody 

bude slouţit akumulační zásobník, dohřívaný především elektřinou z fotovoltaických 

panelů umístěných na jiţní střešní rovině. Dimenze potrubí a velikosti otopných těles by 

řešil speciální projekt TZB.  
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Osvětlení  

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými výplněmi otvorů. V nově 

zřizovaném objektu všechny místnosti vyhovují z hlediska osvětlení. V objektu 

stávajícím bude vzhledem k zachování koncepce kravína s malými okny nutné více 

vyuţívat osvětlení umělé. Umělé osvětlení stropními, nástěnnými a stolními svítidly dle 

výběru investora. Podrobnější rozbor osvětlení místností viz. příloha z WDLS. 

 

Zásobování vodou  

Objekt je zásobován z obecního vodovodního řádu. 

 

Vibrace, hluk, prašnost 

Objekt nebude při svém uţívání vykazovat známky vibrací, nadměrného hluku 

ani nadměrnou prašnost. Navrhované konstrukce splňují poţadavky ČSN 73 05 32 

Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který nezjistil zvýšené hodnoty 

pronikání radonu. Navrţené hydroizolační asfaltové pásy spolehlivě stavbu ochrání 

proti pronikání radonu. Zvýšená ochrana není nutná.  

 

 b) ochrana před bludnými proudy 

Průzkum bludných proudů nebyl proveden. Stavba je nepodsklepená a 

nepředpokládá se jejich výskyt. 

 

 c) ochrana před technickou seizmicitou  

U objektu se nepředpokládá namáhání dopravou, trhacími pracemi, vodním 

proudem apod.  

 

 d) ochrana před hlukem 
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Objekt nestojí v průmyslové zóně ani poblíţ ţádného významnějšího zdroje 

hluku. Ţádné opatření z hlediska hlukové ochrany nemusí být řešena. Interiér ochrání od 

vnějšího hluku navrţená skladba obvodové stěny, která vyhovuje dle ČSN 73 05 32. 

 

 e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nejbliţší hranice záplavového území 

je asi 1,2 od objektu východním směrem. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

 a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na obecní vodovod, který je ve vzdálenosti asi 100m od 

objektu, v místech nadzemního hydrantu na pozemku č. 1670/3. Napojení NN se neřeší, 

neboť se objekt jiţ připojen. Kanalizační síť ani plynovod se v obci nenachází.  

 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky jsou popsány v samostatné 

dokumentaci vypracované jednotlivými odbornými subjekty (elektroinstalace, vytápění, 

ZTI: kanalizace…)  

 

B.4 Dopravní řešení 

 

 a) popis dopravního řešení 

K objektu je moţno se dostat automobilem směrem ze západní strany. Dvůr je 

dláţdění z ţulových kostek. 

 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Od objektu vede přes zpevněnou plochu dvora obecní štěrková komunikace, 

která ústí na asfaltovou komunikaci III. třídy procházející celou obcí. 

 

 c) doprava v klidu 
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Před objektem je vyhrazeno 6 parkovací stání, z nichţ jedno je řešeno jako 

bezbariérové. Vnitřní garáţové stání zde není řešeno. 

 

 d) pěší a cyklistické stezky 

Na západní hranici pozemku vede po obecní komunikaci turistická stezka. 

Cyklisty je tato trasa také občasně vyuţívána. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 a) terénní úpravy 

Ţádné velké terénní úpravy nebudou na území nutné. Okolní terén nebude nijak 

výrazně upravován. Moţné případné úpravy by řešil samostatný projekt. 

 

 b) použité vegetační prvky 

Na pozemku budou zachovány stávající keře, stromy. Travní porost bude nově 

osen na všech plochách. Případnou budoucí výsadbu by řešil samostatný projekt nebo 

dle uváţení stavebníka. 

 

 c) biotechnická opatření 

Projekt neřeší 

 

B.6 Popis vlivů stavby na ţivotní prostředí a jeho ochrana 

 

 a) vliv stavby na životní prostředí 

Stavba nebude produkovat ţádné nebezpečné zplodiny, které mohou zhoršit stav 

ovzduší v místě. Hlukové poměry nebudou narušeny taktéţ. Odpadní vody budou 

odváděny do kořenové čističky a jimi nijak ovlivněna kvality půdy. Na pozemku je 

vyhrazen prostor pro sběr komunálního odpadu, který bude vyváţen odbornou firmou. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Ochrana rostlin, dřevin, 

památných stromů a ţivočichů není v tomto případě ţádoucí. Objekt se nenachází 

v chráněném území.  
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V dosahu stavby se nenachází ţádní významné lokality pod ochranou Natura 

2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Stanovisko EIA se na tento typ objektu nevyţaduje. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Navrhovaná stavba není určena k ochraně obyvatelstva. V případě ohroţení 

vyuţijí obyvatelé místní systém jejich ochrany.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Při výstavbě objektu jsou rozhodujícími médii elektrická energie a zajištění 

přísunu vody. Elektřina je v objektu zavedena a po dobu výstavbu bude moţno odbírat 

energii. Zásobování vodou bude provedeno ze sousedního objektu přes vodoměr. Po 

ukončení výstavby zajistí stavebník vyúčtování se smluvní osobou. 

 

 b) odvodnění staveniště 

Výstavbou objektu nebudou změněny odtokové poměry na staveništi. Dešťové 

vody se vsáknou a voda zachycená na střeše objektu bude provizorně odvedena do 

bezpečné vzdálenosti od něj. 

 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na infrastruktury bude ze stejných míst, která slouţila dosud 

jako příjezdová komunikace k objektu. 
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 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby je potřeba brát ohled na okolní zástavbu a minimalizovat 

zejména hluk, prašnost, vibrace apod. Vzhledem k pozici objektu nebude s výše 

uvedeným, ţádný zásadní problém a výskyt těchto okolností bude spíše ojedinělý.  

 

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude z důvodů ochránění okolí obehnáno červenobílou pruţnou 

páskou a výstraţnými cedulkami se zákazem vstupu. Skladované materiály budou řádně 

označeny, drobné nářadí uzamčeno v provizorní stavební boudě. Všechny dopravní 

prostředky budou při odjezdu ze staveniště řádně očištěny. Odpady vzniklé při výstavbě 

budou likvidovány v souladu s platnou legislativou. Poţadavky na asanace, demolice a 

kácení dřevin nejsou stanoveny a projekt je neřeší. 

 

 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Plocha pozemku je dostatečně velká pro trvalé zábory, kterými bude pouze 

stavební objekt. Dočasné zábory se mohou vyskytnout zejména při napojování přípojek 

technické infrastruktury nebo budování přístupové komunikace. Zábory dočasné budou 

vţdy jen na dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s vlastníky pozemků. 

 

 

 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Vzniklé odpady budou v souladu s platnou legislativou o odpadech. Likvidace bude 

prováděna na stavbě, odváţeny do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

Nejčastějšími odpady stavbou produkované jsou: 

 

17 01 01 Beton  

17 01 02 Cihla 

15 01 06 Směs obalových materiálů 

17 02 01 Dřevo 
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17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 05 Ţelezo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad 

 

Odpady nebezpečné: 

15 01 10 Plastový obal se škodlivinami 

17 03 01 Asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude vyhrazené zabezpečené místo, které bude řádně označeno. 

 

 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nepředpokládá se nutnost přísunu nebo deponie zemin. Přebytečná zemina 

z výkopku zemních prací bude rozhrnuta kolem objekt. 

 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Výstavba objektu splňuje veškeré poţadavky platné legislativy. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce se musí řídit dle platných bezpečnostních předpisů a 

ochraně zdraví při práci.  

Nejzásadnějšími dokumenty, kterými je nutné se řídit je nařízení vlády č. 

591/2006 Sb. O bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bliţších poţadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky.  

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou objektu nebude narušena ţádná bezbariérová okolní stavba. 



34 

 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba se nijak nedotkne dopravní situace obce a nebude třeba navrhovat ţádná 

dopravně inţenýrská opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Neřeší se 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Zahájení stavby:     4/2016 

Bourací práce, sanace stěn, stavba lešení 4/2016 

Začátek výkopových prací:   4/2016 

Betonování základových konstrukcí:  4/2016 

Hrubá stavba:     5-7/2016 

Zastřešení:     7/2016 

Zednické práce, ZTI    7-9/2016 

Dokončovací práce, demontáţ lešení  9-11/2016 

Terénní úpravy    11/2016 

Ukončení stavby:     12/2016 
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D.1.1  a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
a) Účel objektu 

Objekt bude slouţit jako sportovní, rekreační, společenské a ubytovací centrum. Stavba 

se nachází v obci Heroltice na Šumpersku. Stávající objekt bude po rekonstrukci 

vyuţíván jako sportovní hala společně s nově přistavěnou místností. Dalším vyuţitím je 

rozšíření ubytovacích kapacit nedaleké ubytovny a v neposlední řadě bude slouţit 

k pořádání společenských akcí.  

 

 

b) Kapacitní údaje 

Podlahová plocha (bez teras):   697,90 m
2 

Podlahová plocha teras:    46,53 m
2 

Celková podlahová plocha s terasami:  744,43 m
2 

Zastavěná plocha:     700,32 m
2 

Obestavěný prostor:     3 670,14 m
3
   

Plocha pozemku:     2 277 m
2 

Procento zastavění:     30,78 % 

Zpevněné plochy:     411, 90 m
2 

 

c) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Hlavním zásadami návrhu přístavby a rekonstrukce bylo zachování venkovského 

charakteru staveb a jejich začlenění do okolní zástavby. Stávající objekt plnil do konce 

tisíciletí funkci kravína, ve kterém byl ustájen skot. Poloha objektu je v klidné části 

obce Heroltice. Nejbliţší zástavba je vzdálena asi 100 m. Objekt je dvoupodlaţní 

s výškou hřebene asi 7,95 m od projektované nuly. Obdélníkový půdorys má rozměry 

9,2 x 32,95 m. Převýšení pozemku je asi 3 m, převýšení v místě stavby asi 1 metr. 

Hlavní vstup do objektu je situován ze západní strany od parkoviště a příjezdové 

komunikace, stejně tak jsou situovány i vstupy do části pro personál a do technické 

místnosti. Vstup do společenské místnosti je přes terasu ze strany východní. Střecha 

stávajícího objektu je sedlová, stejně tak je tomu i u nově přistavovaného objektu. 
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Sociální zázemí je zastřešeno pultovou střechou. Po provedené přístavbě bude 

půdorysný tvar objektu ve tvaru písmene L. Výška hřebene respektuje územní plán a 

okolní zástavbu. Fasádní omítka je navrţená jako akrylátová v bílé barvě, aby byl 

zachován původní ráz kravína. Všechny výplně otvorů jsou barvy hnědé. Charakter 

stavby zapadá svým vzhledem do okolní vesnické krajiny. Krytina je z plechu tmavě 

hnědé barvy. Stavba je navrţena v souladu s platným územním plánem obce. 

 

d) Dispoziční řešení 

Při vstupu do objektu ze západní strany se ocitáme ve vstupní hale, na kterou 

bezprostředně navazují toalety pro muţe, ţeny a bezbariérové. Ze vstupní haly je 

moţnost přesunout se do části určené pro sport, a to do prostoru dlouhé chodby, ze které 

je přístup do šaten, sprch, toalet a skladu pro sportovce. Rovněţ je odtud přístup do 

technické místnosti pro personál, která má zároveň samostatný vstup z exteriéru. 

Z chodby je také přístup do centrálního prostoru celé této části, kterou je sportovní hala 

určená k fotbalu, florbalu, stolnímu tenisu, případně společenským akcím. Další 

místností je prostor určený k fotbalu, hraného o zeď. Všechny tyto prostory jsou 

jednopodlaţní a jsou poloţeny o 300 mm níţe, něţ okolní místnosti, z důvodu vyuţití 

světlé výšky pro míčové sporty. 

 Ze vstupní haly, na opačnou stranu neţ je sportoviště, je navrţen vstup do 

společenské místnosti, určené k pořádání společenských akcí, stravování ubytovaných 

osob apod. V případě nedostatečné kapacity prostoru, je moţné propojení se sportovní 

halou. Na jídelnu plynule navazuje bar s přípravnou pokrmů a sociální zázemí pro 

zaměstnance se samostatným vstupem z exteriéru.  

Do druhého nadzemního podlaţí je přístup ze vstupní haly po dvouramenném 

ţelezobetonovém schodišti. Nachází se zde 3 pokoje o celkové kapacitě 12 osob a 

úklidová místnost. 

 

e) Bezbariérové uţívání stavby 

Jako bezbariérová je řešena pouze část určená ke společenským akcím v 1NP. Do 

2NP vede schodiště, výtah zde nebude zaveden. Vstupní otvory nemají větší 

výškové rozdíly jak 20 mm. Přístup k objektu je bezbariérový po rampě se sklonem 
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6,25%. Objekt je navrţen v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 

389/2009 Sb. o obecných poţadavcích zabezpečujících bezbariérové uţívání stavby. 

 

f) Konstrukční a stavebně technické řešení 

Zemní práce 

Na pozemku byl v době zpracování projektové dokumentace proveden 

inţenýrsko geologický průzkum. Základové poměry se předpokládají dobré, bez 

ovlivnění spodní vodou. Předpokládaná únosnost základové půdy je 0,2Mpa. Při 

výkopových pracích se počítá se sejmutím ornice a jejím znovupouţitím při konečných 

úpravách terénu v okolí objektu. Hlavní zemní práce se týkají výkopu základových pasů 

do hloubky -1,3 m od projektové nuly. Zemina bude uloţena v bezprostřední blízkosti 

objektu a následně pouţita při drobných terénních úpravách. Další zemní práce menšího 

rozsahu se předpokládají v prostoru pro příjezd vozidel, při provádění oplocení apod. 

Výkopové práce se předpokládají v zemině třídy II. Před zahájením výkopových prací 

nutno vytyčit všechny inţenýrské sítě. 

 

Základy 

Zaloţení nově přistavovaných objektů je navrţeno na betonových pasech z betonu C 

16/20. Konstrukce bude vylita do ztraceného bednění – betonové tvarovky BEST, 

tloušťky 400, výšky 250 mm. Pod tvarovkami bude vyrovnávací betonová vrstva 

tloušťky 150mm z betonu C 16/20. Před započetím betonáţe musí být přizván technický 

dozor investora k posouzení základové spáry. Zateplení základu provedeno z XPS 

Styrodur 3035CS tl. 60 mm. Základové konstrukce splňují podmínku nezámrzné 

hloubky 800 mm pod upravený terén. Při zaloţení objektu je nutné respektovat hloubku 

základové spáry objektu stávajícího. Základové spáry je nutné mít ve stejné hloubce! 

Prostupy kanalizace, a přípojky vody je nutné upřesnit a provést při betonáţi základů. 

 

Svislé konstrukce 

Nosné obvodové zdivo stávajícího objektu je provedeno z cihly plné pálené a 

lomového kamene v celkové tloušťce stěny 650mm. Vnitřní zdivo je z materiálu 

stejného. Lomový kámen se v konstrukci vyskytuje do výšky asi 1500 mm nad terén, 

výše uţ pokračuje jen zdivo z CPP.  
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Nosné obvodové zdivo nově přistavovaných objektů je z cihelných bloků 

HELUZ FAMILY 2in1 plněných tepelnou izolací o tloušťce 440 mm (λ = 0,061 

W/mK). Pojivem bude celoplošné lepidlo tloušťky 1 mm. Vnitřní nosná stěna, která je 

v kontaktu se zdivem stávajícího objektu, bude z broušených tvarovek HELUZ, tl. 250 

mm. Stejný materiál bude pouţit i k oddělení vytápěných částí objektu a nevytápěných 

prostorů (λ = 0,093 W/mK). Stěna nesoucí schodiště je z CPP tl. 300 mm. Příčky v 1NP 

jsou provedeny z CPP, tl. 150 mm. Tyto cihly budou druhotně vyuţity po zbourání 

stávajícího stropu v jiţ stojícího objektu. Veškeré příčky v 2NP jsou sádrokartonové, 

systému Knauf. Dvojité opláštění zajistí lepší akustické vlastnosti a tloušťku konstrukce 

150 mm. Při provádění všech systémů se bude postupovat dle technologických a 

montáţních postupů stanovených výrobci. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1NP je navrţena z ocelových nosníků IPN 300, které 

budou druhotně pouţity z vybouraného stropu stávajícího objektu. Uloţení nosníků je 

na ţelezobetonovém věnci, beton C16/20 .Na dolní pásnici nosníků budou poloţeny 

dřevěné stropnice 180/120. Zajištění stropnic bude ocelovou pásovou ocelí přes horní 

pásnici IPN nosníku. Na stropnicích bude fošnový záklop, následován Liaporovým 

zásypem o mocnosti 110 mm. Na zásyp budou uloţeny dřevěné polštáře následovány 

dvojitým záklopem z OSB 2 4PD, tl. 44 mm. Spodní strana stropu je v provozech pro 

zaměstnance opatřena SDK opláštěním, v jídelně ocelové nosníky pouze ochranným 

nátěrem (nosníky i stropnice jsou přiznány). Nad 2NP je navrţen podhled zavěšený na 

konstrukci krovu – sádrokarton Knauf. Zateplení o celkové tloušťce 320 mm (zatepleno 

mezi kleštinami a pod nimi). Otvory jsou překlenuty nosníky systému HELUZ. 

 

Střešní konstrukce 

Krov stávajícího objektu je řešen jako leţatá stolice s uřezanými šikmými 

vzpěrami asi 2m nad stávajícím stropem. Jako náhrada šikmých sil působících ve 

vzpěře, byl krov v roce 2010 zajištěn dodatečnými kleštinami v úrovni pozednic. Střešní 

konstrukce je řešena jako dvouplášťová se sklonem střešní roviny 34°. Konstrukci tvoří 

krov, doplňková hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je navrţena plechová – Lindab.  
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Krov nově zřizovaného objektu je hambalkový s vaznicemi pro podélné ztuţení. 

Střešní konstrukce je řešena jako dvouplášťová se sklonem 36°. Konstrukci tvoří krov, 

celoplošné prkenné bednění, doplňková hydroizolace, latě a kontralatě. Krytina je 

navrţena plechová – Lindab. Výška hřebene je u obou objektů shodná. Statický výpočet 

a montáţ tohoto krovu dodá výrobce. V konstrukci budou otvory pro větrací komínky 

z digestoře a sociálních zařízení. 

 

Konstrukce spojující různé úrovně 

Vnitřní schodiště je řešeno jako monolitická ţelezobetonová deska o tloušťce 

150mm s nadbetonovanými stupni z betonu C20/25 vyztuţeného ocelí B490. Jde o 

schodiště dvouramenné s přímými rameny a mezipodestou.  Povrchová úprava stupňů je 

keramická dlaţba do stavebního lepidla. Šířka ramene je 1200 mm, sklon ramene je 32°. 

Na prvním rameni je navrţeno 13, na druhém 5 stupňů o rozměru 175 x 280 mm. 

Rozměr mezipodesty je 1200 x 1480 mm. Výška zábradlí je 1000 mm. Přístup do 

technické místnosti a prostor pro zaměstnance tvoří dva stupně o výšce 125 mm. 

Povrchovou úpravou je navrţena protiskluzová keramická dlaţba.  

Hydroizolace 

Hydroizolace vodorovná leţící na základové desce je navrţena jako 

hydroizolační souvrství z asfaltových pásů. Spodní z nich tvoří SBS modifikovaný pás 

s nosnou vloţkou ze skelné tkaniny tl. 4 mm, celoplošně natavený na podklad. 

Z důvodu lepší přilnavosti je betonová deska opatřena penetračním nátěrem. Vrchní 

asfaltový pás je s nosnou vloţkou z PES tkaniny, tl. 4 mm. Spoje jsou prováděny 

horkovzdušně. Ochrannou vrstvu hydroizolace tvoří extrudovaný polystyren o tloušťce 

120 mm. Kolem stávajícího objektu bude proveden výkop, do kterého bude vloţena 

nopová folie s velikostí nopu 8 mm. Objekt bude po částech podřezán lanovou pilou a 

do vzniklé spáry budou vloţeny zmíněné asfaltové pásy.  

Doplňkovou hydroizolaci sedlových střech tvoří difuzně otevřená folie 

JUTAFOL. U jednopodlaţních objektů zastřešených pultovou střechou je jako 

hydroizolační vrstva navrţena fólie z měkčeného PVC mechanicky kotvená k podkladu. 

Jako parotěsná vrstva u podhledů je pouţita difuzní folie s vysokým difuzním odporem. 

Izolace keramických podlah v hygienických místnostech bude provedena 

dvousloţkovou lepící a těsnící hmotou Mapelastic a Kerelastic. Izolace musí být 
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nanášena ve dvou vrstvách. V místě sprchových koutů bude izolace provedena na celou 

výšku obkladu.  

 

Tepelná izolace 

Na stávajícím zdivu nebude provedeno zateplení. Tepelná izolace bude doplněna 

pouze do střešní konstrukce. Ve stávajícím objektu to bude minerální vata ISOVER 

DOMO (λ = 0,039 W/mK). mezi krokvemi v tl. 160 mm a 160 mm pod nimi. V objektu 

přistavovaném budou obvodové zdi řešeny cihelnými bloky s minerální vatou uvnitř. 

Ve všech konstrukcích podlah v 1NP na terénu je navrţena tepelně izolační 

vrstva z EPS, tl. 120 mm. Vzhledem k většímu namáhání podlahy na tlak zejména pod 

příčkami z CPP bude tato izolace provedena z EPS 150. Bliţší provedení izolací viz. 

výpis skladeb.  

Stropní konstrukce ve 2NP je zateplena mezi kleštinami a pod nimi v celkové 

mocnosti 320 mm. Zateplení stropu v místnosti fotbalu a hygienického zázemí je mezi 

krokvemi a pod nimi o stejné mocnosti a stejném materiálu - ISOVER DOMO (λ = 

0,039 W/mK).   

Zateplení věnců je řešeno tepelně izolační věncovkou HELUZ a vloţenou 

deskou z EPS (viz výpis věnců). Mezi nadokenními překlady je vloţena taktéţ deska 

z EPS (λ = 0,039 W/mK). 

 

Výplně otvorů 

Navrţena jsou dřevěná eurookna Slavona s izolačním trojsklem. Distanční 

rámeček 18-18 SWS-V. Prostup světla je 71%, celková energetická propustnost g je 

50%. Mezery mezi skly jsou plněny argonem. Stavební hloubka 90 mm, rám tl. 84 mm, 

křídlo tl. 80 mm. Barva světle hnědá.  

Vchodové dveře jsou systémem Slavona Klasik, materiál dřevo, rám tl. 80 mm, 

křídlo tl. 120 mm, práh hliníkový. Stavební hloubka 70 mm. Barva světle hnědá. 

Ug=0,5W/m2k 
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Podlahy 

V objektu se vyskytují tři základní druhy podlah. Skladba podlahy v 1NP má 

tloušťku 200 mm a její nášlapnou vrstvou je keramická dlaţba. Druhým typem je 

sportovní polyuretanový povrch ve sportovní hale. Třetím typem je laminátová plovoucí 

podlaha umístěná především ve 2NP. Skladby podlah včetně tlouštěk jsou uvedeny ve 

výpisu podlah. V hale a fotbalové místnost je sportovní polyuretanový povrch. Ten je 

systémový od firmy Conipur. Vše leţí na dřevěném roštu s dvojitým OSB záklopem. 

Tepelná izolace podlahy je z extrudovaného polystyrenu ISOVER EPS 70, která je 

vloţena mezi dřevěné trámy. Podkladní vrstvou je ţelezobetonová deska.  

 

Obklady 

Obklady jsou pouţity v kuchyních za linkami, kde začínají ve výšce 800 mm 

nad podlahou a končí ve výšce 1400 mm. Obklady na WC jsou provedeny od úrovně 

podlahy do výšky 1400 mm. V koupelnách do výšky 2000 mm. Materiál je pouţit 

keramický obklad do stavebního lepidla.  

 

Omítky 

Vnitřní omítka o tloušťce 15 mm je tvořena systémem SALITH MF P3, 

umístěná přímo na tvárnicové zdivo. Všechny prostory budou vymalovány bílou 

barvou. V prostorách schodiště bude omítka opatřena omyvatelným nátěrem 

PRIMALEX FORTISSIMO. V prostorách sportoviště omítky nebudou, smíšené zdivo 

bude impregnováno vodním sklem, v některých místech opatřeno vápenným nátěrem a 

do výšky 1,2 m od podlahy obloţeno po celém obvodu dřevěným obkladem. 

            Vnější omítka je tvořena jádrovou směsí SALITH  a štukovou omítkou stejného 

výrobce.  

 

Komín 

Komínové těleso není v objektu navrţeno z důvodu vytápění teplenými 

čerpadly.    
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Klempířské prvky 

 Okapy, svody, háky, kolena a kotlíky jsou provedeny z ocelového ţárově 

pozinkovaného plechu, Lindab Rainline. Oplechování vnějšího parapetu je provedeno 

z měděného plechu. 

g)  

h) Bezpečnost při uţívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navrţena a bude vystavěna tak, aby při jejím uţívání a provozu 

nedocházelo k jejímu poškození a nevznikalo nebezpečí úrazu, zejména pak uklouznutí, 

pád, vloupání, zásah elektrickým proudem, popálení apod. Během uţívání budou 

dodrţovány veškeré legislativní předpisy. Pracovní prostředí pracovníků bude 

vyhovovat všem zákonem daným podmínkám, zejména pak zákoníku práce. 

 

i) Tepelně technické vlastnosti, osvětlení, oslunění, akustika 

Tepelně technické vlastnosti 

Tepelně technické vlastnosti objektu byly posouzeny přílohou této práce a to 

seminární prací na téma „Zhodnocení stavebních konstrukcí z hlediska tepelné techniky 

a akustiky“. Všechny navrţené konstrukce vyhověly z hlediska poţadavků na součinitel 

prostupu tepla U, tepelný odpor konstrukce R a bylo prokázáno, ţe v konstrukci nebude 

kondenzovat vodní pára. Dále jsou minimalizovány všechny potencionální tepelné 

mosty. Všechny poţadavky jsou v souladu v ČSN 73 0540. 

 

Osvětlení 

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno prosklenými výplněmi otvorů. V nově 

zřizovaném objektu všechny místnosti vyhovují z hlediska osvětlení. V objektu 

stávajícím bude vzhledem k zachování koncepce kravína s malými okny nutné více 

vyuţívat osvětlení umělé. Umělé osvětlení stropními, nástěnnými a stolními svítidly dle 

výběru investora. Podrobnější rozbor osvětlení místností viz. příloha. 

 

Oslunění 

Navrhované obytné místnosti pro ubytování jsou situovány v obytném podkroví 

a jsou orientovány východním a západním směrem. Jejich oslunění bude dostatečné a 
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stavební otvory splňují podmínku 1/10 podlahové plochy. Veškeré poţadavky na 

oslunění jsou v souladu s ČSN 73 4301. Podrobnější zhodnocení osvětlení viz. příloha 

seminární práce. 

 

Akustika, hluk 

Objekt nebude při svém uţívání vykazovat známky vibrací, nadměrného hluku ani 

nadměrnou prašnost. Navrhované konstrukce splňují poţadavky ČSN 73 05 32 

Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 

výrobků. 

 

j) Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

V rámci úspory tepla a energie byl jiţ v projektu brán ohled na co největší 

efektivitu, úsporu a nejrychlejší návratnost nákladů spojených s výstavbou. Těch lze 

dosáhnout i splněním poţadovaných součinitelů tepla U jednotlivých konstrukcí dle 

ČSN 73 05 40 – 2 (2011). Při návrhu skladeb byli brány klimatické podmínky dané 

lokality. 

 

Energetická náročnost budovy 

Posouzení z hlediska energetické náročnosti budovy řeší samostatný projekt, 

s vypracovaným energetickým štítkem budovy. Objekt je vzhledem ke staršímu 

stávajícímu objektu zařazen do energetické skupiny C - úsporná. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

V objektu nejsou navrţeny ţádné alternativní zdroje energie. 

 

k) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum, který nezjistil zvýšené hodnoty 

pronikání radonu. Navrţené hydroizolační asfaltové pásy spolehlivě stavbu ochrání 

proti pronikání radonu. Zvýšená ochrana není nutná. 
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Ochrana před technickou seizmicitou  

U objektu se nepředpokládá namáhání dopravou, trhacími pracemi, vodním 

proudem apod.  

 

Ochrana před hlukem 

Objekt nestojí v průmyslové zóně ani poblíţ ţádného významnějšího zdroje 

hluku. Ţádné opatření z hlediska hlukové ochrany nemusí být řešena. Interiér ochrání od 

vnějšího hluku navrţená skladba obvodové stěny, která vyhovuje dle ČSN 73 05 32. 

 

Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nejbliţší hranice záplavového území 

je asi 1,2 od objektu východním směrem. 

 

 

l) Poţadavky na poţární ochranu konstrukcí 

Poţadavky na poţární ochranu řeší samostatný projekt, viz D.1.3  
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Závěr 
 

Cílem mé diplomové práce bylo vyřešit prováděcí projektovou dokumentaci 

k rekonstrukci a přístavbě zemědělského objektu, který byl přestavován na sportovní, 

společenské a ubytovací centrum.  

Úvahy o řešení tohoto projektu jsem začal na začátku roku 2015 a po 

konzultacích s majiteli jsem jej začal navrhovat. Začal jsem vypracováním studií, přes 

tepelně technické posudky, řešení detailů, aţ po vypracování samotných výkresů 

v zadaném měřítku. Po zpracování počátečního návrhu, jsem po téměř roční práci udělal 

v projektu několik dispozičních a architektonických změn, které pozitivně ovlivnily 

celkovou funkčnost a vzhled. V průběhu práce jsem narazil na několik problémů, které 

jsem konzultoval nejen se svým vedoucím, jinými odborníky v oboru ale s lidmi z praxe 

jako jsou tesaři či instalatéři.  

Do budoucna bych si přál, aby byl tento projekt realizovaný a přispěl tak ke 

zkrášlení dominanty obce a podpoře turismu v regionu. Přínos této práce pro mě osobně 

byl nezanedbatelný a výrazně jsem vyuţil a posunul své nabyté znalosti z průběhu 

studia. Prací jsem se přesvědčil, ţe umím pracovat samostatně a pod časovým tlakem, 

coţ hodnotím jako dobrou ţivotní zkušenost. 

Konečným výstupem je textová část v podobě průvodní, souhrnné technické a 

technické zprávy, část výkresová se studiemi, výkresy, detaily. Dále zpráva poţární 

ochrany, tepelně technické posouzení a přílohy s výpočty, skladeb konstrukcí apod. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
 

 

ČSN, EN: 

 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poţadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0810 Poţární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0532 Akustika 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů pozemní části 

ČSN 01 3130 Technické výkresy – Kótování  

ČSN EN ISO 5457 Technická dokumentace – Rozměry a úprava výkresových listů 

ČSN 73 0580-1:2007 Denní osvětlení budov – část 1: Základní poţadavky 

 

Právní předpisy: 

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. se změnami 62/2013 Sb., příloha č.6 – Rozsah a obsah 

dokumentace pro provádění stavby 

 

Skripta, studijní opory: 

Ing. Marie RUSINOVÁ, Ph.D., Ing. Táňa JURÁKOVÁ a Ing. Markéta SEDLÁKOVÁ. 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB MODUL M01: Požární bezpečnost staveb. první. Brno: 

AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2007. ISBN 978-80-7204-511-2. 
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Webové stránky: 

 

www.heluz.cz 

www.kanuf.cz 

www.slavona.cz 

www.oknamacek.cz 

www.isover.cz 

www.strechy92.cz 

www.rako.cz 

www.ceresit.cz 

www.dektrade.cz 

www.aco.cz 

www.weber-terranova.cz 

www.ceretherm.cz 

www.rolrols.cz 

 

Použitý software: 

 

Autodesk AutoCAD 2014 – STUDENT VERSION 

Svoboda software 2014 

Microsoft Office 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heluz.cz/
http://www.kanuf.cz/
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http://www.isover.cz/
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http://www.ceresit.cz/
http://www.dektrade.cz/
http://www.aco.cz/
http://www.weber-terranova.cz/
http://www.ceretherm.cz/
http://www.rolrols.cz/
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

UT upravený terén 

PT původní terén 

k.ú. katastrální území 

p.č. parcelní číslo 

ŢB ţelezobeton 

PB prostý beton 

NP nadzemní podlaţí 

PVC polyvinylchlorid 

XPS extrudovaný polystyrén 

EPS expandovaný polystyrén 

MV minerální vata 

B.p.v. výškový systém - Balt po vyrovnání 

NN nízké napětí 

MVC malta vápenocementová 

TI tepelná izolace 
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