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Abstrakt  
Práce zpracovává areál jezdeckého střediska se čtyřmi objekty. Prvním objektem je 
budova stájí a jejich zázemí, druhým objektem je jezdecká hala,třetím objektem je 
rodinný dům pro majitle a čtvrtým objektem jsou apartmány pro 12 lidí určené pro 
návštěvníky a sezónní zaměstnance. Pro objekty 1 a 2 je zpracována dokumentace v 
rozsasahu provedení stavby, pro objekty 3 a 4 ve formě studie. Všechny objekty jsou 
řešeny jako dřevěné konstrukce skeletové se systémem typu "Two by Four". Jezdecká 
hala je konstruována pomocí lepených vazníků.  
  
Klí čová slova 
Dřevostavba, provětrávaná fasáda, stáje, jízdárna, vazník, plnostěnný lepený vazník  
  
  
  
Abstract 
This final thesis projects an areal of riding center with four objects. The first one is 
complex of stabels ,the second one is riding hall, , and the last two area family house 
and litte apartment for accomodation of employeers and visiters. For objects one and 
two is complete documentation, the other ones are processed as a studie . All the 
buildings are designed as a timber structure, the ridding hall is created by glue 
laminated timber girders.  
  
Keywords 
timber structure, ventilated facade, stables, riding hall, timber truss, glue laminated 
timber beam  
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1  Úvod 
 
 
 Tato projektová dokumentace zpracovává návrh jezdeckého střediska v menší 
obci v Pardubickém kraji. Jedná se o areál situovaný na rozlehlých pozemcích bývalé 
cihelny. Projekt řeší návrh stájí s potřebným zázemím, včetně jezdecké haly, dispozičně 
se stájemi propojenou. Dalšími objekty v areálu jsou menší apartmány pro ubytování 
sezónních zaměstnanců  a návštěvníků střediska a menší rodinný dům, pro majitele 
areálu. Objekt SO01 - Stáje a SO02 - Jezdecká hala jsou zpracovýny formou projektové 
dokumentace pro provedení stavby. Objekty SO03- Rodinný dům a SO04  - Ubytovací 
apartmá jsou řešeny formou studie.  
  Všechny objekty jsou konstrukcemi na bázi dřeva. Jezdecká hala je řešena 
lepenými vazníky, ostatní objekty jsou navrženy jako skeletová konstrukce se 
sloupkovým systémem typu "Two by four".  
  Pro docílení tepelné pohody v letních i zimních měsících je fasáda všech objektů 
řešena jako provětrávaná s obkladem, u stájí a rodinného domu keramickým, u domů 
pro ubytování obkladem z modřínových fasádních palubek.   Pro zajištění lepšího 
vnitřního mikroklima v objektu stájí a rodinného domu, jsou tyto objekty řešeny jako 
difuzně otevřené.  
 Cílem práce, která bude taktéž splňovat všechny normou předepsané hodnoty 
a nebude v rozporu s platnými zákony a vyhláškami,  je tak vytvořit příjemné prostředí 
pro dlouhodobé využívání všech objektů s co nejmenšími požadavky na dodatečné 
úpravy.  
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A.1 Identifika ční údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 

 Název stavby:  Rekreační jezdecké středisko - objekt SO01- Stáje a SO02 
-     Jezdecká hala 
 Místo stavby:  Úhřetice 
 Kraj:   Pardubický 
 Katastrální území: Úhřetice 
 Parcelní číslo:  33/3 
 Vlastník parcely: Ing. Kopista Jaroslav, Kopista Karel, Úhřetice 23, 
    538 32 
 Charakter stavby: Novostavba objektu RD a objektu pro ubytování 
 Účel stavby:  Jezdecká hala a ustájení pro koně 
 Stavební úřad:  Chrudim 
 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Jméno a příjmení:  Barbora Kopistová 
Adresa:   Úhřetice 23,  
     538 32 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Jméno a příjmení:  Bc. Michaela Slavíková 
Adresa:   Zaječice 207 
     538 35 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
 
[1] Informace o řešené parcele - snímek z katastru nemovitostí a letecká mapa ze 
 stránek MAPY.CZ 
[2]  Normativní podklady ČSN, TNI a EN v platném znění 
[3] Věcně příslušné vyhlášky a zákony ve znění pozdějších předpisů 
[4] Technické listy dodavatelů materiálů a stavebních systémů 
[5]  Konzultace s vedoucím práce 
[6] Geologický a hydrogeologický průzkum 
[7] Měření radonového rizika ( nízké radonové riziko) 
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A.3 Údaje o území 
 
a) rozsah řešeného území 
 

Na parcele č.  33/3 v katastrálním území Chrudim se nacházel areál stavba 
provozovny cihelny, který byla z pozemku odstraněn. Parcela se nachází na kraji 
obce, je přístupná nezpevněnou cestou, vedoucí přes další  pozemky majitele této 
parcely. Podrobnější znázornění okolních vztahů je znázorněno na výkresu situace 
v příloze. Pozemek je staticky stabilizovaný bez vážných statických poruch. Okolní 
parcely jsou ve vlastnictví investora.  
 
 
b) údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů 
 
 Objekt se nenachází na území památkové rezervace a nepodléhá jiným právním 
předpisům. 
 
c) údaje o odtokových poměrech 
 

Objekt se nachází na kraji obce, v blízkosti řeky Novobradky. Parcela 
nezasahuje do záplavového území a je převážně rovinného charakteru. Srážkové vody, 
které dopadnou na plochy střešních konstrukcí budou pomocí vpustí a podokapních 
žlabů svedeny do retenčních nádrží a vsakovacího systému. Voda z retenčních nádrží 
bude využita na údržbu areálu.  Dešťová voda z parkoviště bude svedena do 
vsakovacích tunelů, na nezpevněných plochách  se tato srážková voda vsákne a bude 
odvedena drenážním systémem.  
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 
 
  Objektu v areálu odpovídají svým architektonickým ztvárněním okolní zástavbě. 
Je použito keramických cihel pro obklad fasády a pohledových dřevěných prvků. 
Střechy jsou sedlové se skládanou střešní krytinou antracitové barvy. Celý areál 
působí uceleným dojmem.  
 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územního rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě 
regulačním plánem  v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 
 
  Diplomová práce je zpracována jako jednostupňový projekt pro provedení 
stavby. Územní rozhodnutí na projekt nebylo vydáno. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 

Areál je navržen v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využití území. Zpracovaný projekt  jako návrh zemědělského areálu pro účely 
ustájení koní a jejich péči splňuje požadavky na využití území. Odstupové vzdálenosti 
jsou v areálu dodrženy.  
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Diplomová práce je zpracována jako jednostupňový projekt pro provedení 
stavby. Požadavky dotčených orgánů nebyli stanoveny.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly zjištěny a ani stanoveny 
výjimky a úlevová řešení týkající se dotčeného objektu. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
Netýká se tohoto objektu. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitosti) 
 

Jedná se o novostavbu hospodářského komplexu, který neovlivní okolní 
samostatně stojící domy. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení 
hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní 
zátěž na příjezdových komunikacích . Okolní pozemky jsou ve vlastnictví majitele.  
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
  Projekt řeší novostavbu hospodářského komplexu jezdecké haly s ustájením 
pro 14 koní sportovního typu.   
 
b) účel užívání stavby 
 
  Stavba je rozdělena na dva objekty. První část tvoří stáje s potřebným zázemím 
pro provoz  a sklad krmiva, druhou částí je jezdecká hala o rozměrech 20x40 m, 
provozně propojená s částí první, sloužící k tréninku koní a jezdců.  
  Objekt stájí je vybaven technickým zázemím jak pro zaměstnance a jezdce, tak 
i pro koně. Nachází se zde i společenská místnost.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu.  
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů(kulturní památky 
apod.), 
 
Objekt nepodléhá žádné ochraně. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a o obecných technických 
požadavků zajišťujících bezbariérové užívaná staveb 
 
Návrhem stavby je dodržena: 
  - vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 
20/2012 Sb. 
  - vyhláška MMRČR č. 398/2009 Sb. o obecných  technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
   
  Úroveň podlah vnitřních prostorů je výškově stejný jako úroveň přilehlých 
venkovních prostorů. Na parkovišti je vymezeno jedno parkovací místo pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  
   
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
 
  V této předložené dokumentaci jsou zapracovány veškeré doposud známe 
požadavky dotčených orgánů státní správy.   Při realizaci objektu, budou přednostně 
používány materiály a technologie odborných dodavatelských a výrobních firem. 
 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
 

V rámci zpracování projektové dokumentace nebyly zjištěny a ani stanoveny 
výjimky a úlevová řešení týkající se dotčeného objektu. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
 
Objekt   zastavěná plocha obestavěný prostor užitná plocha 
 
SO01  534,35m2   3128 m3 446,64 m2 
SO02    924,08 m2   5990 m3 800 m2 
SO03    168,8 m2   944,5 m3 198,2 m2 
SO04    124,3 m2   621,6 m3 100,46 m2 
 
 
 kapacita stájí :    14 koní 
maximum zaměstnanců:   20 
maximum návštěvníků:   14 
 
 
  
i) základní bilance stavby ( potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budovy apod.) 
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  Stavba bude napojena ke zdroji pitné vody pomocí přípojky na veřejném 
vodovodu. Dešťové vody ze střech budou svedeny do retenčních nádrží a dále použity 
jako užitková voda na údržbu areálu.   Dále bude vybudována elektrická přípojka. 
Splaškové vody budou odváděny do jímky na vyvážení.  
  Jako zdroj tepla pro teplovodní podlahové vytápění bude sloužit automatický 
kotel na tuhá paliva se zásobníkem.  
  Maximální produkované množství a druhy odpadů nebudou převyšovat běžné 
množství. Odpady budou tříděny a skladovány v kontejnerech, dále budou odváženy a 
likvidovány komunálními službami.  
  Vody kontaminované ustájením koní (mycí box pro koně, stájové žlaby, prostor 
hnojiště) budou odvedeny do nově navržené jímky, která je situována na pozemku 
investora v dotčeném areálu. 
 
 
Třída energetické náročnosti budovy  
 
 
j) základní předpoklady výstavby údaje o realizaci stavby, členění etapy 
 
předpokládané zahájení stavby:      duben 2016 
 
dokončení základů a základové desky :     červen 2016 
dokončení nosné sloupkové konstrukce bez opláštění:   srpen 2016 
uložení střešních příhradových vazníků:    září  2016 
opláštění konstrukce vnějších stěn a nosných příček:  listopad 2016 
vyplnění otvorů v konstrukci     prosinec 2016 
 poklad podlah       únor 2016 
      
montáž vnitřních příček a podhledů,boxů    březen 2016  
vnitřní práce dokončovací      květen 2016 
 
předpokládané dokončení stavby:      červen  2017 
  

Nejdříve se provedou zemní práce a přípojky inženýrských sítí, dále hrubá 
spodní stavba, hrubá vrchní stavba a nakonec práce vnitřní a dokončovací. 
 
 
k) orientační náklady stavby 
 
SO01 - 11 000 000 Kč 
SO02 - 10 000 000 Kč 
SO03 - 4 500 000 Kč 
SO04 - 2 000 000 Kč  
 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
SO01  Stáje  
SO02  Jezdecká hala 
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SO03  Rodinný dům 
SO04  Ubytovací apartmá 
SO05  Zpevněné plochy 
SO06  Oplocení areálu 
SO07  Jímka 
SO08   Kanalizační přípojka a venkovní kanalizace 
SO09  Rozvody vody v rámci areálu 
SO10  Přípojka venkovní rozvod elektro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 10.01. 2016     Bc. Michaela Slavíková 
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B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Staveniště je téměř rovinné, bez stávajících staveb, stromů, keřů, inženýrských síti 
a ochranných pásem. K pozemku vede nezpevněná příjezdová cesta. Parcela se nachází 
na okraji obce, v těsné blízkosti se nacházejí i další parcely, které budou provozně 
propojeny s areálem střediska. Stavba bude prováděna v katastrálním území Úhřetice 
(okres Chrudim) na parcele č. 33/3. Charakter stavby nevyžaduje rozsáhlejší přípravu 
staveniště. Pozemek je staticky stabilizovaný bez vážných statických poruch. 

 
Geologický průzkum 

 
Na základě provedených průzkumů nebyli zjištěny skutečnosti, které by vážně 

ovlivňovali návrh či funkci konstrukce. Území je z inženýrsko-geologického hlediska 
vhodné pro požadované objekty s půdorysem pravidelného tvaru. V hloubce základové 
spáry 1200 mm je únosnost Rdt  = 0,2 MPa. Radonové riziko je nízké.  

 
Hydrogeologický průzkum 
 
 Hloubka založení nebude zasahovat do hladiny spodní vody, která se nachází 5m 

pod úrovní terénu. Zemina je pro vodu propustná.  
 
Ostatní průzkumy a rozbory 
 
 Před započetím výkopových prací budou viditelně vyznačeny stávající 

inženýrské sítě. Toto vyznačení musí být zřetelné.  
 

 
b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
 Stavební parcela se nenachází v ochranných a bezpečnostních pásmech. 
 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

 Netýká se, této stavby. Parcela se nachází mimo výše jmenovaná území. 
 

d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry území 

 
V nejbližším  okolí areálu se nachází pouze hospodářský komplex majitelů 

parcely a jejich rodinný dům. Nová výstavba nebude mít negativní vliv na okolní 
odtokové poměry.  

 Srážkové vody, které dopadnou na plochy střešních konstrukcí budou pomocí 
vpustí a podokapních žlabů svedeny do retenčních nádrží a vsakovacího systému. Voda 
z retenčních nádrží bude využita na údržbu areálu.  Dešťová voda z parkoviště bude 
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svedena do vsakovacích tunelů, na nezpevněných plochách  se tato srážková voda 
vsákne a bude odvedena drenážním systémem. 

Stavba svým účelem a architektonickým výrazem odpovídá charakteru stávající 
zástavby. Při realizaci budou respektovány podmínky stanovené ve stavebním povolení 
včetně dodržení hygienických limitů. Staveniště bude pravidelně uklizeno, aby 
nedocházelo ke kontaminaci okolí stavební činností.  
 
 

e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Stavba nepožaduje provádění asanací, demolic a kácení dřevin. 
 

f) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

 
  Stavbou nedochází k záborům zemědělského půdního fondu a pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 
 

 
g) Územně technické podmínky zejména možnost napojeni na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 
 

Na pozemek vede od hlavní komunikace nezpevněná příjezdová cesta.  Tato cesta 
dále pokračuje celým areálem a tvoří tak přístup ke všem stavebním objektům.  

Inženýrské sítě vedou v zmíněné komunikaci, popř. podél ní v zeleném pásu. Zde 
bude provedeno napojení na elektrickou energii, vodovodní a kanalizační řad,. Veškeré 
přípojky byly připraveny již při kladení hlavních řadů vyvedením až na vlastní stavební 
pozemek. 
 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 

předpokládané zahájení stavby:   duben 2016 
předpokládané dokončení stavby:   červen 2017 

 
Stavba není nijak časově a věcně ovlivněna jinou podmiňující stavbou a nebude 

dělena do etap. 
    Předpokládaná lhůta výstavby: 14 měsíců. 

 
B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 
Stavba je řešena jako dva objekty, provozně propojené. Prvním objektem jsou 

stáje s kapacitou 14 koní a patřičným zázemím, vč. zázemí pro zaměstnance a skladu 
krmiva. Druhým objektem je jízdárna s rozměrem 40x20 m, řešená jako částečně 
otevřená.  

 V areálu se počítá s maximálním počtem zaměstnanců dvaceti osob. Středisko 
umožňuje návštěvníkům účast na soukromých lekcí jízdy na koni nebo výjezdech do 
okolní přírody. Ubytování návštěvníků a zaměstnanců je řešeno apartmány, 
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jednotlivými domy o kapacitě až 12 osob. Tyto domky stejně jako rodinný dům majitelů 
jsou v projektu řešeny formou studie.  

 
Objekt   zastavěná plocha obestavěný prostor užitná plocha 
 
SO01  534,35m2   3128 m3 446,64 m2 
SO02    924,08 m2   5990 m3 800 m2 
SO03    168,8 m2   944,5 m3 198,2 m2 
SO04    124,3 m2   621,6 m3 100,46 m2 
 
 
 kapacita stájí :    14 koní 
maximum zaměstnanců:   20 
maximum návštěvníků:   14 

 
 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
Projekt řeší novostavbu stájí a jezdecké haly. Tyto dva stavební objekty tvoří 

propojený celek do tvaru U. Oba objekty mají sedlovou střechu a stejnou výšku 
hřebene, nad propojením objektů je střecha plochá.  Mezi těmito objekty bude zpevněná 
plocha nádvoří, které však nebude sloužit pro těžkou techniku, ale jen pro pohyb 
návštěvníků a zaměstnanců pro přesun koní. 

Stavba v daném území nebude rušit ráz krajiny ani ostatních staveb. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 
Celá stavba má tvar písmene U, s delší stranou délky 40 m. Objekt stájí má fasádu 

z lícových cihel. Je tak zachována původní atmosféra na pozemku, kde byla dříve 
vystavěna cihelna. Jezdecká hala je opláštěná jen do výše 1,3m a je tak možno vidět 
dřevěnou nosnou konstrukci.  Jako krytina střešní konstrukce stájí je zvolena betonová 
taška Tondach Rubin 13 v antracitové barvě. 

 Další materiálové řešení objektu je patrné z výkresů části dokumentace D - 
Pohledy.  

 
 
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Stavba je rozdělena na dvě části. Objekt se stájemi je řešen jako skeletová 
sloupková dřevostavba, jezdecká hala je tvořena plnostěnnými vazníky z lepeného 
lamelového dřeva.  

Základové konstrukce stájí jsou z tvarovek ztraceného bednění VELOX o tl. 300 
a na obvodových pasech z prostého betonu třídy C20/25 vyztuženého kari sítí o ɸ 8mm. 
Pod vnitřními stěnami jsou základové pasy z prostého betonu o šířce 300 mm.  
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Vazníky jezdecké haly jsou kloubově kotveny do betonových patek o rozměrech 
400x400 mm a délce 1200 mm.  

 Nosnou konstrukci objektu SO01 tvoří systém dřevěných KVH hranolů zvaný 
Two by four s provětrávanou fasádou z keramického lícového zdiva. Obvodové 
konstrukce mají šířku 455 mm, vnitřní příčky 200 mm. Strop je tvořen podhledem ze 
sádrokartonových desek, zavěšeném na střešní konstrukci ze sbíjených vazníků 
z konstrukčního řeziva o délce 10m, osově vzdálené 900mm.  

 Konstrukce objektu SO02 je tvořena lepenými lamelovými vazníky pevnostní 
třídy GL24h. Tyto vazníky mají v nejširším místě 800mm a šířku mají 180 mm. Tyto 
vazníky jsou chemickou kotvou kotveny do betonových patek s půdorysným rozměrem 
1600 x 1600 mm.  
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Úroveň podlah vnitřních prostorů je výškově stejný jako úroveň přilehlých 
venkovních prostorů. Na parkovišti je vymezeno jedno parkovací místo pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace.  
   

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
Stavba je navržena tak dle platných norem tak, aby byla při užívání bezpečná. 

Zároveň bude při výstavbě zajištěno dodržování BOZP.  
 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení 
 

Stavba je SO01 řešena pomocí dřevené skeletové konstrukce. Tato konstrukce je 
ustavena na základové desce vyztužené kari sítí s vlastními základy z bednících 
tvarovek a základových pasů.  

Střecha je sedlová o sklonu 22° na konstrukci příhradových sbíjených vazníků.  
 
Členění stavebních objektů 
 

SO01  Stáje  
SO02  Jezdecká hala 
SO03  Rodinný dům 
SO04  Ubytovací apartmá 
SO05  Zpevněné plochy 
SO06  Oplocení areálu 
SO07  Jímka 
SO08   Kanalizační přípojka a venkovní kanalizace 
SO09  Rozvody vody v rámci areálu 
SO10  Přípojka venkovní rozvod elektro 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

  
Dle výkresu základových konstrukcí se do připravených základových rýh pod 

obvodovými konstrukcemi s  hloubkou -1,370 m vylije prostý beton o tloušťce 500 mm. 
Po dostatečné době se aplikují bednící tvarovky, tj. systém ztraceného bednění. Budou 
použity tvarovky o rozměrech 250x250x300 mm. Poté bude vylita do bednění 
základová deska o tloušťce  150 mm. Jedná se o beton třídy C20/25 vyztužený kari sítí. 
Na základovou desku bude nanesen penetrační nátěr DEKPRIMER a poté natavena 
hydroizolace formou asfaltových pásů, na kterou se už bude připevňovat samotná 
konstrukce objektu.  

V místech budoucích stěn se vytvoří podklad pro nosnou konstrukci a to 
základovými prahy, dřevěných hranolech o rozměrech 100x140 mm. Sloupky skeletové 
konstrukce budou v osové vzdálenosti 625 mm.  Tyto sloupky jsou tvořeny KVH 
hranoly o rozměrech 140x60 mm, v rozích a místech napojení obvodových stěn a příček 
jsou použit hranoly o rozměru 140x140 mm. Horní rám stěny je tvořen dvěmi hranoly 
o rozměru 60x140 mm uloženými ve vodorovné poloze. Tyto hranoly mají vzájemně 
prostřídané spoje v místě napojení vnitřních konstrukcí pro lepší ztužení.  Konstrukce 
obvodových je dále zpevněna z vnitřní strany sádrovláknitými deskami Fermacell 
Vapor o tl. 15mm, zajišťujícími jak stabilitu, tak požární ochranu a parotěsnou vrstvu 
díky kašírovanému povrchu.   

Zbylé opláštění obvodových konstrukcí se pak provede následujícím postupem. 
Vnitřek konstrukce je vyplněn izolací z minerální vaty ISOVER Woodsil. Vnější 
opláštění je zajištěno deskami dřevovláknitého charakteru Steico Flex o tloušťce 80 
mm. Tyto desky jsou ke konstrukci připevňovány hmoždinkami Tellerbefestifer 
s počtem 6 ks na 1 m2.  U soklu konstrukce jsou na tyto desky připevněny závěsné 
konzoly, sloužící pro založení předstěny z cihlového zdiva německého formátu, tvořící 
provětrávanou fasádu.  Zdění probíhá postupně od spodních řad, s průběžně 
promaltovanými ložnými spárami. Každá čtvrtá ložná spára je pak ještě kotvena do 
dřevovláknitých desek ocelovými kotvami Lutz.  Na vnější straně konstrukce je pak 
doplněn dřevěný rošt pro vedení instalací z hranolů  rozměrech 60x50 mm s opláštěním 
ze sádrovláknitých desek Fermacell Firepanel A1 tl. 15 mm. Celkově má tedy tato stěna 
455 mm.  

 Obvodová konstrukce v části skladu je bez instalační mezery mezi 
sádrovláknitými deskami a má celkovou šířku jen 405.  

Struktura vnitřních nosných příček o tl. 200 mm je tvořena opláštěním dřevěné 
konstrukce s osovou vzáleností sloupků 625mm,  vyplněné minerální izolací ISOVER 
Woodsil, a to z každé strany dvěmi sádrovláknitými deskami Fermacell, blíže ke 
konstrukci deskou Fermacell Vapor, na vnější straně pak Fermacell Firepanel A1. 
V místnostech se zvýšeným namáháním vodou (tj. H1.103, H1.107, H1.108,H1.109. 
H1.110, H1.111) je vnejší opláštění tvořeno cementovláknitou deskou Fermacell 
Powerpanel H2O.   Ostatní vnitřní příčky jsou instalovány systémem ocelových roštů 
tvořenámi R-CD profily 50 mm, s opláštěním sádrovláknitých /cementovláknitých 
desek Fermacell o celkové skladebné šířce 100 mm.  

Na dřevěné hranoly 2 x 60x140 mm umístěné z vrchu na  obvodových 
konstrukcích v podélném směru se poté ukládají dřevěné sbíjené vazníky, tvořící 
součastně konstrukci stropu a střešní konstrukci. Vždy dva krajní vazníky jsou spojeny 
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příčnými ztužidly a na objekt jsou pokládány již společně. Celá konstrukce je taktéž 
opatřena podélnými ztužidly zajišťující celkovou prostorovou stabilitu střešní 
konstrukce.  

Podhledy jsou řešeny upevněním sádrovláknitých desek na ocelové rošty. Izolace 
střešní konstrukce je řešena minerální izolací DEkwool GR0035 o  tloušťce 200 mm .  

Celá konstrukce střechy je zpevněna OSB deskami o tl. 22 mm na které je 
připevněna hydroizolační folie DEKTEN MULTI-PRO  tl. 1 mm. Na tu se dále kladou 
kontralatě 60x40 mm a latě 50x30 mm v osové vzdálenosti 300 mm na které se kladou 
pálené keramické tašky Tondach Rubin 13  276x435mm v antracitové barvě.  

Výplně všech otvorů jsou zhotoveny na míru od firmy HON - Dřevená okna 
a dveře. . Dřevěné rámy jsou z vícevrstvých lepených hranolů materiálového řešení ze 
smrkového dřeva,  zasklení je řešeno izolačním dvojsklem.  
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 

Všechny navržené konstrukce splňují normové hodnosty statické 
únosnosti. Při výstavbě jsou používány jen certifikované materiály a postupy. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 

 
Vytápění a ohřev TUV zajištěno tepelným čerpadlem. Lokální vytápění chodeb 

a skladových prostorů elektrickými přímotopy. Místnosti s návrhovou teplotou 20 °C 
a více jsou vytápěny nízkoteplotním podlahovým vytápěním.  
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 

 Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV, zásobníkový ohřívač, nízkoteplotní podlahové 
vytápění,  větrací jednotka s rekuperací a zpětným získáváním tepla.  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení: 
 
 
PBŘS řeší stavební komplex stájí s krytou jízdárnou ze dřevěného konstrukčního 
systému.  
 
Objekt tvoří 4 požární úseky: 

N1.01 - SPB I. 
 N1.02  - SPB I. 
 N1.03 - SPB II. 
 N1.04 - SPB I. 
 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730804 a ČSN 730842. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na 

sousední pozemky, viz. Situace. 
V místnosti č. 115 bude umístěn PHP – PG10 183 B.  
 

Posuzovaný  objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem  
požadavkům požární bezpečnosti staveb 
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 Viz samostatná složka Příloha č. 4  - Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi: 

 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 
    Tepelně technické hodnocení objektu vyhovuje všem ustanovením 

v příslušných ČSN. Celkové řešení – návrh a posouzení viz samostatná příloha Složka 
č.6. Objekt bude napojen na veřejnou elektrickou rozvodnou síť. Třída energetické 
náročnosti obálky budovy je C . Třída energetické  náročnosti budovy nebyla stanovena.  
 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 
Jako alternativní zdroj energie bude stavba využívat tepelné čerpadlo vzduch-voda.  
 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 
 
Větrání stájí bude zajištěno pomocí rekuperační jednotky.  

   Likvidace odpadních vod dešťových i splaškových bude zajištěna odvodem do 
kanalizace. Stavba má navrženou povlakovou hydroizolací tak, aby zdraví obyvatele 
nebylo ohroženo výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích.  

Místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění 
s regulací tepla pomocí termostatických ventilů.Stavby nebude mít zásadní vliv na 
okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 
Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikací. 

Denní doba výstavby je předpokládaná s omezením od 8.00 do 17.00. Předpoklad 
používání ručního nářadí vydávající nadměrný hluk max. 1 hod denně (součtově). 
 
Větrání 
 - Objektu SO01 bude větrán přirozeně okny a v části stájí bude využita  VZT jednotka 
zajišťující potřebnou výměnu vzduchu pro pobyt koní, tj pro navržené prostory s 
navrženou kapacitou 600 m3/h. V letním období budou stáje větrány především 
přirozeně. 
 
Vytápění 
 - V místnosti 101 a 102 bude použito podlahové vytápění, ostatní místnosti budou 
vytápěny elektrickými přímotopy. Průměrná teplota vnitřních prostorů zázemí je 15 °C. 
Prostory pro ustájení koní budou udržovat teplotu 11°C v případě potřeby díky VZT 
jednotce s rekuperací.  
 
Kanalizace 
- Areál bude kanalizován do stávající jednotné stoky DN 200 z kameminy, která vede 
podél současné komunikace, zajišťující přistup k pozemku. Odpad z části ustájení bude 
odváděn do nově navržené jímky, která je situována na pozemku majitele.  



 - 25 - 

- Dešťové vody jsou jímány do retenčních nádrží pro využití jako technologické 
a závlahové vody pro údržbu areálu. Pro přebytek vody a srážkovou vody dopadající na 
nádvoří je navržen vsakovací systém.  
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 
V místě stavby bylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Provedením 

tohoto průzkumu byl zjištěn nízký radonový index a není tedy nutné protiradonové 
opatření. 
 
 

b) ochrana před bludnými proudy 
 

Netýká se, této stavby – není nutno řešit. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

Netýká se, této stavby – není nutno řešit. 
 

d) ochrana před hlukem 
 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 
Akustika – ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků – Požadavky. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupací potrubí kanalizace obaleny 
měkkou minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. 
 

e) protipovodňová opatření 
 
Netýká se, této stavby – není nutno řešit. 
 
 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
 

Netýká se, této stavby – není nutno řešit. 
 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
Pozemek bude odvodněn vyspádováním hodnotou 2 % od celého komplexu 

objektu SO01 a SO02, předpokládá se vsakování většiny dešťových vod na pozemku 
stavebníků. Vsakování splňuje požadavky vyhlášky 501/2006, neboť poměr části 
pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku je cca 0,7. 

Objekt stájí  bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, elektrickou energií 
z podzemního rozvodu NN. Výjezd z pozemku na veřejnou komunikaci je řešen   
příjezdovou cestou se štěrkovým povrchem, v provozní části je vyhrazené místo na 
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parkování zákazníků tvořené štěrkopískovým povrchem, ke kterému vede příjezdová 
cesta stejného materiálu.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

 Na hranici pozemku bude osazena přípojková skříň SP4 FP1 s elektroměrovým 
rozvaděčem pro předmětný objekt a rovněž pro sousední pozemek, přípojková skříň je 
majetkem E-ON, a.s. Z elektroměrového rozvaděče bude kabelem CYKY 4Bx16 
napájen vnitřní rozvaděč domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, 
popř. bude uložen v chráničce. 

Přípojky vodovodu a kanalizace jsou již přivedeny na stavební pozemek, na němž 
bude osazena revizní šachta kanalizace typu Sašin 300, do níž budou svedeny veškeré 
dešťové i splaškové vody. Vodoměrná šachta 900x600 mm s vodoměrnou sestavou bude 
zřízena na pozemku stavebníka těsně na hranici parcely. Přípojka kanalizace je 
POLYCOR TKP SN4 DN 200 délky 15 m, přípojka vody HDPE 32x3 mm délky 
14,3 m.  
 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení 
 

Součástí této stavby je zpevněná cesta vedoucí celým areálem. Tato cesta 
průběžně navazuje na komunikaci vedoucí od hlavní silnice III. třídy, vedoucí obcí 
Úhřetice. K této komunikaci přiléhá i parkoviště pro návštěvníky, s kapacitou 
12 osobních aut a cesta pro hospodářská vozidla provozu areálu.  

 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Napojení na veřejnou komunikaci je již provedeno na sousedním pozemku 
vlastníků stavby.  
 

c) doprava v klidu 
 

 Podél objektu stájí je vytvořena parkovací plocha pro odstavení 12 osobních 
automobilů. U objektů pro ubytování je další menší parkoviště dimenzované pro 
6 osobních vozů. Součástí rodinného domu je krytá garáž pro jedno vozidlo.  
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 

Stavba neleží na stávajících pěších a cyklistických turistických stezkách. 
 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 

 
Projekt neřeší.   
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b) použité vegetační prvky 
 

Na pozemku bude osazeno několik listnatých stromů a keře, dle podrobnějšího 
návrhu.  
 

c) biotechnická opatření 
 

Netýká se, této stavby – stavba nevyžaduje biotechnická opatření. 
 
 

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

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Výstavba tohoto domu nijak neovlivňuje životní prostředí. Použité technologie 
jsou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování vlivu stavby 
na životní prostřední dle zákona číslo 100/2001 Sb. Vzdálenosti jednotlivých objektů 
v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo 
oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných 
místností. 
 
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů ochrana 
živočichů a rostlin), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 
Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na krajinu a přírodu, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Stavbou nejsou ohroženy památné 
stromy a chráněné dřeviny, živočichové a ptactvo. 
 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Netýká se, této stavby – stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území 
Natura 2000. 
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA 
 

Netýká se, této stavby – na stavbu není potřeba zpracovávat zjišťovací řízení nebo 
stanovisko EIA. 

 
 

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

 
Netýká se, této stavby – není nutno navrhovat nová ochranná a bezpečnostní 

pásma. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Objekt je situován u hlavní silnice, avšak vstup do části určené k dlouhodobějšímu 
pobytu osob je řešen z opačné, klidnější strany.   
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 

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

Dodávku hlavních stavebních materiálu zajistí dodavatelská firma, která bude 
určena dle výběrového řízení, dle svých zvyklostí a pracovních postupů. Spotřeba 
materiálů bude určena na základě PD.  

 
rozhodující stavební materiály: 
 
  - KVH hranoly 
  - sádrovláknité fermacell desky 
  - OSB desky 
  - beton 
  - kari sítě 
  - tepelná izolace - EPS, Isover Woodsil, Dekkwool 035Gr 
  - hydroizolace - modifikované asfaltové pásy 
  - dřevovláknité desky 
  - cihly pro lícové zdivo německého formátu 
  - keramické obklady a dlažby 
  - pryžové desky 
   - pálené střešní tašky 
  - smrkové dřevo 
  - fasádní modřínové palubky 
    

 
b) odvodnění staveniště 

 
Staveniště není třeba zvláštním technickým opatřením odvodňovat, neboť se 

nejedná o stavbu s hladinou podzemní vody v místě stavby, dešťové vody budou 
vsakovat do půdy. Případně bude požito čerpadlo na odstranění vody. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Před zahájením stavebních prací musí být protokolárně vytyčeny veškeré 
inženýrské sítě na stavebním pozemku a v jeho přilehlém okolí. Toto vytyčení provedou 
odpovědní zástupci jednotlivých majitelů inženýrských sítí na základě objednávek 
stavebníka, popř. zhotovitele stavby, a to zpravidla za úhradu. 

         Na staveništi se nenacházejí žádné inženýrské sítě, v okolí stavby jsou sítě 
v komunikaci a přilehlých zelených pásech. Způsob ochrany jednotlivých sítí vyplývá 
z požadavků obsažených ve vyjádřeních v dokladové části projektu. 

Staveništní přípojky obecně budou provedeny odbočkami z přípojek bytového 
domu. Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní vodoměrné šachtě za 
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vodoměrem, staveništní přípojka NN bude napojena v elektroměrném rozvaděči na 
hranici pozemku. Staveništní napojení na kanalizaci nebude zřizováno, předpokládá se 
využití mobilních chemických WC. 
 
 

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 
 

Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu stájí a jezdecké haly  
s dostatečnými odstupovými vzdálenostmi, který neovlivní okolní samostatně stojící 
domy. Sklad materiálu bude řešen na stávajícím pozemku stavby V souvislosti se 
stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí 
pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových komunikacích. Prováděcí 
firma zajistí v případě znečistění okolí bytového domu a na přilehlé komunikaci 
okamžitě úklid. 
 
 

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

 
 

Staveniště bude zajištěno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí oplocením 
s bránou, která bude během provádění stavebních prací uzavřena, mimo pracovní dobu 
uzamčena. Oplocení musí být provedeno z materiálů dostupných pro zhotovitele tak, 
aby nemohlo dojít ke zranění zrakově a pohybově postižených osob. 

Hranice staveniště bude souvisle oplocena do výšky  1,8 m. Příjezd ke staveništi 
bude zajištěn veřejnou komunikaci navazující na asfaltobetonovou komunikaci v ulici 
Chrudimská, vjezd na stavební pozemek se realizuje pomocí uzamykatelné brány. Po 
staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavebníci, jejich odborní 
zástupci a zástupci stavebního úřadu vykonávající soustavný dozor. 

Další požadavky na zajištění staveniště jsou obsaženy v odstavci 1 přílohy 
č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Pozemek není třeba asanovat, nenachází se na něm ani žádné stávající objekty 
a dřeviny.   
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
 
Typ záboru pro staveniště Pozemek č. parc.: Plocha 
trvalý 0 0 
Dočasný – umístění mobilní buňky – 
zařízení stavby 

452/3 20 m2 

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

likvidace 
 

kód druhu  název druhu odpadu kategorie 
odpadu 

likvidace odpadu Množství 
předpoklad 

 
17 01 00 BETON, HRUBÁ A JEMNÁ KERAMIKA  (t) 

17 01 01 beton O 
řízená skládka dle 
určení SÚ nebo 

 
0,2 
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recyklace  

17 01 03 Keramické výrobky O 
řízená skládka dle 
určení SÚ nebo 
recyklace 

0,1 

 
 
 
 
 

17 02 00 DŘEVO, SKLO A PLASTY  (t) 

17 02 01 dřevo O 
řízená skládka dle 
určení SÚ nebo 
recyklace 

 
0,05 

 

17 02 03 plasty O 
řízená skládka dle 
určení SÚ nebo 
recyklace 

0,02 

 
17 03 00 ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU  (t) 

17 03 01 
Asfaltové směsi neuvedené pod 
číslem 01 

O 
řízená skládka dle 
určení SÚ nebo 
recyklace 

 
0,01 

 
 

17 05 00 ZEMINA (t) 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 170503 

O 
řízená skládka dle 
určení SÚ nebo 
recyklace 

 
1,2 

 
 
 

17 07 00 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD  

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 
řízená skládka dle 
určení SÚ 

1,0 

20 03 99 

komunální odpad jinak blíže neurčený O 

odvoz 
oprávněnou 
osobou na řízenou 
skládku 

0,4 

 
Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“ , který stanoví 

vyhláška č. 381 /2001  Sb. MŽP.  
Likvidaci odpadů zařazených do kategorie nebezpečných odpadů (N) bude 

likvidovat oprávněná osoba mající oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na 
základě smlouvy.  

Ostatní odpady zařazené do kategorie ostatní (O) bude likvidována odvozem na 
skládku, nebo formou odvozu  provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude 
využit jako druhotná surovina s uložením na skládku  

provozovatele sběru a výkupu odpadů.  
Před zneškodněním odpadů požádá dodavatel stavby v dostatečném předstihu 

pověřený úřad o sdělení informací o sídle zařízení vhodných k zneškodnění nebo 
zpracování vyprodukovaného odpadu.  
 
 

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

Sejmutá ornice o objemu přibližně 800 m3 bude  uskladněna na deponii mimo 
stavební pozemek, na předem určenou skládku a po dokončení stavby bude kompletně 
použita pro rekultivaci a pro finální sadové a parkové úpravy. Zemina z výkopů 
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základových rýh bude ponechána na deponii v blízkosti stavby a po provedení základů 
kompletně využita pro hrubé terénní úpravy okolí stavby. 
 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Výstavba tohoto domu nijak neovlivňuje životní prostředí. Použité technologie 
jsou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Stavba nevyžaduje posuzování vlivu stavby 
na životní prostřední dle zákona číslo 100/2001 Sb. Vzdálenosti jednotlivých objektů 
v řešené lokalitě jsou takové, že nedojde ke zhoršení podmínek denního osvětlení nebo 
oslunění. Obytné místnosti splňují podmínku o minimální prosluněné ploše obytných 
místností. 

Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. 

Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 
k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 
popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného 
odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti odfoukání. 
 

j) zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 
 Veškeré použité výrobky musí splňovat požadavky Stavebního zákona 
č. 183/2006 Sb. (v platném znění) § 156 včetně předpisů navazujících. Při pracích musí 
být dodrženy veškeré platné předpisy bezpečnosti práce, technologický postup prací vč. 
zajištění BOZP dle nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky musí vypracovat vybraný zhotovitel 
stavby. Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště pak 
předpisy o ochraně zdraví při práci a požární ochraně: 
 - Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 - Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 - Vyhláška č. 192/2005, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti  
 práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
 bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
 - Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
 a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
 a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
 vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
 práci) 
 - Nařízení vlády č.101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
 a pracovní prostředí 
 - Zákon č.338/2005 - Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 
 dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změní 
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 - Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
 souvisejících zákonů 
 - Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
 práci 
 - ČSN 650201 - hořlavé kapaliny-prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
 - ČSN 018010 - bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle 
 ČSN, bod 5. 
 
 Zhotovitel musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné 
technologické postupy BOZP a požárního zabezpečení, posuzovat stavbu 
v rozpracovaném stadiu a prokazatelně s tím seznámit pracovníky. Postup stavebních 
prací určí dodavatel stavebních prací. Po výběru konkrétního dodavatele stavby je nutné 
posoudit zda je požadováno přizvat koordinátor BOZP. 
  

k) úpravy pro bezbariérové užívávání výstavbou dotčených staveb 
 
Netýká se tohoto objektu. 
 
 

l) zásady pro dopravní inženýrství 
 

Pozemek s navrhovaným objektem je přístupný z místní komunikace . Hlavní 
vjezd na pozemek vede přes pozemek majitele staveniště a je napojen na stávající cestu 
vedoucí  ze stávající komunikace III/495.  Na staveništi není nutno zřizovat plochu na 
dočištění vozidel. Staveniště bude připojeno dle určení investora pomocí staveništního 
rozvaděče přes stávající rozvaděč objektu na technickou infrastrukturu obce. 

 
 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 

 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku stavebníků 

tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena práva 
třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze stavby 
musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky aby nedocházelo 
k jejímu znečištění. Provoz na stavbě může probíhat pouze v denní dobu mezi 6:00 
a 22:00 tak, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. 
 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

předpokládané zahájení stavby:      duben 2016 
 
dokončení základů a základové desky :     červen 2016 
dokončení nosné sloupkové konstrukce bez opláštění:   srpen 2016 
uložení střešních příhradových vazníků:    září  2016 
opláštění konstrukce vnějších stěn a nosných příček:  listopad 2016 
vyplnění otvorů v konstrukci     prosinec 2016 
 poklad podlah       únor 2016 
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montáž vnitřních příček a podhledů,boxů    březen 2016  
vnitřní práce dokončovací      květen 2016 
 
předpokládané dokončení stavby:      červen  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 10.1. 2016     Bc. Michaela Slavíková 
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1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

Stavba je řešena jako dva objekty, provozně propojené. Prvním objektem jsou 
stáje s kapacitou 14 koní a patřičným zázemím, vč. zázemí pro zaměstnance a skladu 
krmiva. Druhým objektem je jízdárna s rozměrem 40x20 m, řešená jako částečně 
otevřená.  

 V areálu se počítá s maximálním počtem zaměstnanců dvaceti osob. Středisko 
umožňuje návštěvníkům účast na soukromých lekcí jízdy na koni nebo výjezdech do 
okolní přírody. Ubytování návštěvníků a zaměstnanců je řešeno apartmány, 
jednotlivými domy o kapacitě až 12 osob. Tyto domky stejně jako rodinný dům majitelů 
jsou v projektu řešeny formou studie.  
 
 
2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové řešení 

stavby 
 

Celá stavba má tvar písmene U, s delší stranou délky 40 m. Objekt stájí má fasádu 
z lícových cihel. Je tak zachována původní atmosféra na pozemku, kde byla dříve 
vystavěna cihelna. Jezdecká hala je opláštěná jen do výše 1,3m a je tak možno vidět 
dřevěnou nosnou konstrukci.  Jako krytina střešní konstrukce je zvolena betonová taška 
Tondach Rubin 13 v antracitové barvě.   
 Jezdecká hala je tvořena lepenými lamelovými vazníky a je opláštěná jen z části. 
Samotná konstrukce haly je tak využita jako estetický prvek objektu. K částečnému 
opláštění je využito modřínových fasádních palubek ukládanými ve vertikálním směru.  
 
 
3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Stavba je rozdělena na dvě části. Objekt se stájemi je řešen jako skeletová 
sloupková dřevostavba systému "Two by four", jezdecká hala je tvořena plnostěnnými 
vazníky z lepeného lamelového dřeva o tloušťce 180 mm.  

Základové konstrukce stájí jsou z tvarovek ztraceného bednění VELOX o tl. 300 
a na obvodových pasech z prostého betonu třídy C20/25 vyztuženého kari sítí o ɸ 8mm. 
Pod vnitřními stěnami jsou základové pasy z prostého betonu o šířce 300 mm.  
Vazníky jezdecké haly jsou kloubově kotveny do betonových patek o rozměrech 
1200x1200 mm a délce 1300 mm, které budou vzájemně ztuženy ocelovými táhli.  

 Nosnou konstrukci objektu SO01 tvoří systém dřevěných KVH hranolů zvaný 
Two by four s provětrávanou fasádou z  lícového zdiva Terca Klinker keramických 
cihel německého formátu . Obvodové konstrukce mají šířku 455 mm, vnitřní příčky 200 
mm. Strop je tvořen nosnými trámy, uloženými na nosných zdích o průřezu 60x240 mm  
nad částí zázemí stájí a 100x240 nad prostorem stájí. Na této konstrukci je zavěšen 



 - 36 - 

sádrokartonový podhled. Střšní konstrukce je z dřevěných vazníků, vytvořených pomocí 
šroubových spojů. Tyto vazníky mají délku 11m a jsou ukládány v osové vzdálenosti 
1100mm.   

 Konstrukci SO02 tvoří lepené vazníky z lamelového dřeva o průměrné šířce 850 
mm a tloušťce 180 mm v osové vzdálenosti 5,1m . Uvnitř haly je konstrukce opláštěna 
fasádními palubkami tvořícími ochranné pásmo pro pohyb koní.  
 
 
 
4. Konstruk ční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
 

a) Zemní práce 
 

Hloubka výkopů pod obvodovými konstrukcemi je -1,370 m od úrovně podlahy, tj 
0,000 m. Šířka rýh je 500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami je šířka rýh 300 mm.  

Hladina podzemní vody se nachází 5,40 m pod původním terénem, neovlivní tedy 
základovou spáru ani výkopové práce.  

Předpokládaná hloubka sejmutí ornice je cca 300 mm. Hydrogeologickým 
průzkumem byla zjištěna skladba podloží. Jedná se o jednoduchou konstrukci 
s jednoduchými základovými poměry, můžeme tedy uvažovat, že jde o I. geotechnickou 
kategorii, kdy lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží.  
 

b) Základové konstrukce 
 

Dle výkresu základových konstrukcí se do připravených základových rýh pod 
obvodovými konstrukcemi s  hloubkou -1,370 m vylije prostý beton o tloušťce 300 mm. 
Po dostatečné době se aplikují bednící tvarovky BTB o rozměrech 400x300x250 mm, tj. 
systém ztraceného bednění. Výkopy pro základy vnitřních nosných konstrukcí se také 
vyplním prostým betonem třídy C20/25.  

 Po vybetonování základů se provede uložení zhutněné zeminy v daných místech. 
Celková tloušťka základové desky je 150 mm a jedná se o beton třídy C20/25 vyztužený 
kari sítí o ɸ 8 mm.  Na základovou desku bude poté nanesen penetrační nátěr 
DEKPRIMER a dále natavena hydroizolace formou asfaltových pásů s výztužnou 
vložkou ze skelné tkaniny, na kterou se už bude připevňovat samotná konstrukce 
objektu.  

 
 

c) Svislé  konstrukce 
 

V místech budoucích stěn se vytvoří podklad pro nosnou konstrukci a to 
základovými prahy, dřevěných hranolech o rozměrech 100x140 mm. Sloupky skeletové 
konstrukce budou v osové vzdálenosti 625 mm.  Tyto sloupky jsou tvořeny KVH 
hranoly o rozměrech 140x60 mm, v rozích a místech napojení obvodových stěn a příček 
jsou použit hranoly o rozměru 140x140 mm. Horní rám stěny je tvořen dvěmi hranoly 
o rozměru 60x140 mm uloženými ve vodorovné poloze. Tyto hranoly mají vzájemně 
prostřídané spoje v místě napojení vnitřních konstrukcí pro lepší ztužení.  Konstrukce 
obvodových je dále zpevněna z vnitřní strany sádrovláknitými deskami Fermacell 
Vapor o tl. 15mm, zajišťujícími jak stabilitu, tak požární ochranu a parotěsnou vrstvu 
díky kašírovanému povrchu.   
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Zbylé opláštění obvodových konstrukcí se pak provede následujícím postupem. 
Vnitřek konstrukce je vyplněn izolací z minerální vaty ISOVER Woodsil s 
deklarovaným součinitelem prostupu tepla ƛ = 0,035 W/m2K. Vnější opláštění je 
zajištěno deskami dřevovláknitého charakteru Steico Flex o tloušťce 80 mm. Tyto desky 
jsou ke konstrukci připevňovány hmoždinkami Tellerbefestiger s počtem 6 ks na 1 m2.  
U soklu konstrukce jsou na tyto desky připevněny závěsné konzoly, sloužící pro 
založení předstěny z cihlového zdiva německého formátu, tvořící provětrávanou fasádu.  
Zdění probíhá postupně od spodních řad, s průběžně promaltovanými ložnými spárami. 
Každá čtvrtá ložná spára je pak ještě kotvena do dřevovláknitých desek ocelovými 
kotvami Lutz.  Na vnější straně konstrukce je pak doplněn dřevěný rošt pro vedení 
instalací z hranolů  rozměrech 60x50 mm s opláštěním ze sádrovláknitých desek 
Fermacell Firepanel A1 tl. 15 mm. Celkově má tedy tato stěna 455 mm.  

 Obvodová konstrukce v části skladu je bez instalační mezery mezi 
sádrovláknitými deskami a má celkovou šířku jen 405.  

 Vnitřní nosné konstrukce jsou taktéž tvořeny systémem sloupků o rozměrech 
60x140 mm s výplní z minerální izolace Isover Woodsil. Tato konstrukce je pak z obou 
stran opláštěna sádrovláknitými deskami Fermacell. V případě prostoru se zvýšenou 
vlhkostí je jako horní opláštění použita sádrovláknitá deska Fermacell Powerpanel H2O, 
na kterou připevněn přímo keramický obklad.  

 
 

d) Vodorovné konstrukce 
 

 Nosné trámy stropní konstrukce jsou ukládány v příčném směru. Jejich rozměry 
jsou 60x240 mm a jsou rozmístěny s osovou vzdáleností 625 mm. Z vrchu jsou pak 
opatřeny záklopem z OSB desek o tloušťce 22 mm. Tato konstrukce bude užita nad 
společenskou místností a nad skladem a následně je užita jako střešní konstrukce těchto 
prostorů.   

 Nad zbytkem technického zázemí jsou taktéž použity nosné trámy o průřezu 
60x240 mm, které jsou ukládány na nosné konstrukce s maximální délkou 3 560 mm. 
Tato konstrukce má záklop z OSB desky a sádrovláknité desky Fermacell Vapor, na 
které je poté zavěšen podhled. Z vrchu konstrukce je připevněna paropropustná folie 
zajišťující ochranu proti proudícímu větru.   

 
e) Schodiště 

 
V objektu se nenachází žádné schodiště. 
 
 

f) Střešní konstrukce 
 

Převážná většina plochy objektu je zastřešena vazníkovou střechou o sklonu 22°. 
Na dřevěné hranoly 2 x 60x140 mm umístěné z vrchu na  obvodových konstrukcích 
v podélném směru se poté ukládají dřevěné šroubované vazníky. Vždy dva krajní 
vazníky jsou spojeny příčnými ztužidly a na objekt jsou pokládány již společně. Celá 
konstrukce je taktéž opatřena podélnými ztužidly zajišťující celkovou prostorovou 
stabilitu střešní konstrukce, které jsou kotveny k středním svislicím vazníků. Další 
podélná ztužidla jsou na kraji konstrukce, kotvené k krajní svislici vazníků.  

Celá konstrukce střechy je zpevněna OSB deskami o tl. 22 mm na které je 
připevněna paropropustná hydroizolační folie DEKTEN MULTI-PRO  tl. 1 mm sloužící 
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jako doplňková hydroizolační vrstva.  Na tu se dále kladou kontralatě 60x40 mm  
z rostlého dřeva a latě 50x30 mm v osové vzdálenosti 350 mm na které se kladou pálené 
keramické tašky Tondach Rubin 13  276x435mm v antracitové barvě.  

 
 Nad mísností H1.01 je skladba střešní konstrukce řešena jako plochá střecha s 

vegetační vrstvou. Střešní konstrukce přímo navazuje na konstrukci stropu. Stropní 
trámy jsou nad touto místností nezateplené. Celá konstrukce je ztužena OSB deskami o 
tl. 22 mm. Na tuto desku je připevněn asfaltový pás z modifikovaného asfaltu s 
hlíníkovou vložkou, sloužící jako parozábrana. Následuje tepelná izolace ze 
expandovaného polystyrenu EPS 150 S se součinitelem prosupu tepla ƛ=0,036 W/m2K. 

Hlavní hydroizolační vrstvu tvoří souvrství tří asfaltových pasů, spodní dva s 
výztužnou vložkou ze skelné tkaniny a horní s výztužnou vložkou z PE rohože s 
odolností proti prorůstání kořenů.  Následuje separační vrstva z geotextilie o plošné 
hmotnosti m´= 200g/m2.  Na tu je položena nopová folie, sloužící jako drenážní vrstva. 
a opět překryta geotextilií. Skladba je poté doplněna o vegetační substrát o tloušťce 220 
až 340 mm. Předpokládá se růst extenzivní zeleně.  

 Místnost určená pro sklad krmiva a přilehlá chodba je taktéž zastřešena pouze 
plochou střechou navazující na konstrukci stropní. Tato skladba však končí vrstvou 
hydroizolační, vrchní asfaltový pás je opatřen jemnozrnným posypem pro zvýšení 
odolnosti proti UV záření. 

 
 

 
g) Vnitřní nenosné konstrukce 
 

Struktura vnitřních  příček o tl. 200 mm je tvořena opláštěním dřevěné konstrukce 
s osovou vzdáleností sloupků 625mm,  vyplněné minerální izolací ISOVER Woodsil, 
a to z každé strany dvěmi sádrovláknitými deskami Fermacell, blíže ke konstrukci 
deskou Fermacell Vapor, na vnější straně pak Fermacell Firepanel A1. V místnostech se 
zvýšeným namáháním vodou (tj. H1.103, H1.107, H1.108,H1.109. H1.110, H1.111) je 
vnejší opláštění tvořeno cementovláknitou deskou Fermacell Powerpanel H2O.   Ostatní 
vnitřní příčky jsou instalovány systémem ocelových roštů tvořenými R-CD profily 50 
mm, s opláštěním sádrovláknitých /cementovláknitých desek Fermacell o celkové 
skladebné šířce 100 mm.  

 
h) Podlahy 
 
 Podklad pro podlahy v celém objektu tvoří betonová deska z betonu třídy 

C20/25 vyztuženého kari sítěmi. Na základovou desku je nanese penetrační nátěr 
DEKPRIMER a poté nataven asfaltový pás z modifikovaného asfaltu. Jako tepelná 
izolace je použit expandovaný polystyren EPS 150 S o různých tloušťkách, užitých dle 
charakteru místností. V místnosti H1.01 je použito podlahové vytápění   pomocí 
podlahových desek KB12. Tyto desky jsou umístěny mezi systém suché výstavby 
sádrovláknitých desek Fermacell.  

  V místech s předpokládanými zvýšenými nároky z hlediska vlhkosti 
a odstřikující vody bude jako vrchní deska roznášecí vrstvy použita cementovláknitá 
deska Fermacell Powerpanel H20.  

 Skladba podlahy v oblasti přímo pro ustájení koní bude ukončena pryžovými 
deskami o tloušťce 40mm spojovanými na pero a drážku.  

 Podlaha ve skladě krmiva je betonová s betonovými dlaždicemi.  
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i) Obklady 
 

Vnitřní keramické obklady budou realizovány dle udané výšky v půdorysech.  
 

j) Výplně otvorů 
 

Výplně všech otvorů jsou zhotoveny na míru od firmy HON - Dřevená okna 
a dveře. 

Pro okna jsou zvolena Eurookna typu IV78 s Uw=1,2 W/m2K., zasklení izolačním 
dvojsklem  Ug=1,1 W/m2K se stavební hloubkou 78 mm z modřínového dřeva. Stejné 
vlastnosti mají dřevěné dveře téhož profilu dodávané stejnou firmou.  

 

Označení Výška [mm] šířka [mm] materiál 
typ 
zasklení 

O1 1750 1190 dřevo dvojsklo 

O2 1500 1190 dřevo dvojsklo 

O3 1000 1190 dřevo dvojsklo 

O4 2000 11790 dřevo dvojsklo 
 

 
k) TZB 
 
Rozvody vodovodního potrubí a ostatních instalací budou vedeny při obvodových 
stěnách v samotné konstrukci, mezi dřevěným roštěm upevňujícím vnitřní opláštění. 
V případě potřeby bude zřízena instalační příčka dle návrhu ve výkresech půdorysů.  
 

 
l) Podhledy 

 
Podhledy v obou podlažích jsou řešeny upevněním sádrovláknitých desek 

Fermacell na ocelové rošty typu R-CD a R- CW, které jsou samonosné v části zázemí 
stáhjí a v samotných stájích zavěšeny na stropní konstrukci.  
 
5. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 
Bezpečnost práce při stavbě i užívání objektu se bude řídit ustanoveními vyhl. 

ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích", ve znění pozdějších předpisů, zvláště Nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pči práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“. Technická zařízení budou splňovat 
požadavky Vyhl. 48/1982 Sb. „kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení“, ve znění pozdějších předpisů, zvláště 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. „O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí“.  

 Pracovníci musí používat ochranné pomůcky a musí být stanoveny osoby 
zodpovědné za práci s jednotlivými mechanismy. Práce na stavbě se budou řídit hlavně 
následujícími vyhláškami a předpisy: Vyhl. č. 48/82 Sb. základní požadavky zajištující 
bezpečnost práce a technického zařízení, Vyhl. č. 363/2005 Sb., vyhl. þ. 601/2006 
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Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích -vyhl. 110/1975 Sb. registrace pracovních úrazů a hlášení nehod -
zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně -vyhl. č. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.  

Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi jakož i zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle 
zákona č. 309/2006. 
 
 
6. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace 

– popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 

 
Posouzení z hlediska stavební fyziky – součinitel prostupu tepla jednotlivými 

ochlazovanými konstrukcemi, vnitřní povrchová teplota a požadavky na akustické 
vlastnosti daných konstrukcí je řešeno samostatným projektem, viz Přílohy – Složka 
č. 6.  

Pomocí obálkové metody byla stavba zatříděna dle energetické náročnosti do 
skupiny A.  
 
7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Požární ochrana je řešena samostatným projektem, viz Přílohy – Složka č. 5.  
 
8. údaje o jakosti navržených materiálů a požadované jakosti provedení 
 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové  
dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami 
stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu 
s montážními návody  konkrétného výrobku nebo systému. Dodržení pracovních 
postupů stanovených výrobcem  zajišťuje požadovanou jakost provedení.  
 
 
9. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 
 

Nejsou navrženy žádné netradiční technologické postupy ani nejsou žádné zvláštní 
požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.  
 
10. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 
stanoveny.  Charakter stavby to nevyžaduje.  
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11. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolách měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými normami 

 
Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních mšření, 

charakter stavby to nevyžaduje.  
 
 
12. Výpis použitých norem 
 
Zákon č.. 183/2006 Sb.: Stavební zákon 
Vyhláška č. 499/2006 Sb.: O dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 268/2009 Sb.: O technických požadavcích na stavbu 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vyhláška č. 23/2008 Sb.: O technických podmínkách požární ochrany staveb 
Zákon č. 133/1985 Sb.: Požární zákon ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 246/2001 Sb.: O požární prevenci 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 
ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla  zobrazování 
ČSN 73 0810:04/2010 – Požární bezpečnost staveb (PBS) – společná  
ustanovení 
ČSN 73 0873:06/2003 – PBS – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0821:05/2007 – PBS – odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0804:02/2010 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty 
ČSN 73 0818: 07/1197 – PBS – obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0532: 2010 – Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků – požadavky) 
ČSN EN ISO 13788, 
ČSN  EN ISO 6946,  
ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov  
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3 Závěr 
 
 Výstupem mé diplomové práce je Studie projektu a Projektová dokumentace pro 
provedení stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Celý 
projekt řeší rozsáhlý areál jezdeckého střediska situovaný v menší obci Chrudimského 
okresu. Vzhledem k rozsahu jsou objektu SO03 a SO04 zpracovány pouze ve formě 
studie. Hlavními objektu jsou tedy SO01 a SO02, tedy stáje a krytá jezdecká hala.  
  Při zpracování projektu jsem narazila na mnoho zajímavých teorií  o projektování 
zemědělských staveb a to především ustájení pro koně. Stejně jako lidé, mají i koně 
specifické požadavky pro svůj pobyt v těchto objektech. Často se také doporučuje 
zřizovat pouze dočasné ustájení přes zimní období a nechat tato zvířata co nejdéle ve 
venkovním prostoru.  
 Diplomová práce obsahuje předepsané dokumenty a výkresy,v  návrhu je taktéž 
obsaženo Požárně bezpečnostní řešení stavby a Posouzení objektu z hlediska stavební 
fyziky ( řešen je zde součinitel průstupu tepla všech charakteristických ochlazovaných 
konstrukcí a požadavky na vzduchovou neprůzvučnosti konstrukcí) se všemi 
potřebnými  dílčími částmi.   
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5 Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

RD     rodinný dům 

PD     projektová dokumentace 

R [m2K/W]   tepelný odpor 

U[W/m2K/]   součinitel prostupu tepla konstrukce 

tl.     tloušťka 

G-N     gang nail 

MŽP     Ministerstvo životního prostředí 

vyhl.     vyhláška 

Sb.     sbírka 

č.      číslo 

PHP     přenosný hasicí přístroj 

Ɵe[°C]    venkovní návrhová teplota 

kce     konstrukce 

max.     maximálně 

1NP     první nadzemní podlaží 

Ø     průměr 

KVH     kontrukční řezivo 

EPS      expandovaný polystyren 

XPS     extrudovaný polystyren 

UT     upravený terén 

PT     původní terén 

SO     stavební objekt 

HI     hydroizolace 

DN     jmenovitá světlost potrubí 

λ      návrhový součinitel tepelné vodivosti, W/(m K) 

c     měrná tepelná kapacita, J/(kg K) 

u      Faktor difuzního odporu, - 

ρ      Objemová hmotnost, kg/m3 

Un, Uem,,N    Požadovaný součinitel prostupu tepla, požadovaný   

      průměrný součinitel prostupu tepla, W/(m2 K) 
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U, Uem    Součinitel přechodu tepla, průměrný součinitel přechodu  

      tepla, W/(m2 K) 

Rt      Tepelný odpor konstrukce, (m2 K)/W 

Rsi      Odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu, (m2 K)/W 

Rse      Odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu, (m2 K)/W 

ψ      Lineární činitel přechodu tepla, W/K 

ψN      Požadovaná hodnota lineárního činitele přechodu  

      tepla, W/K 

Mc      Roční množství zkondenzované vodní páry  

      v  konstrukci, kg/m2 

Mc,N     Maximální množství zkondenzované vodní páry    

      v konstrukci, kg/m2 

Mev      Roční množství odpařitelné vodní páry  

      v konstrukci,  kg/m2 

n50,N     Intenzita výměny vzduchu při rozdílu tlaku 50 Pa, - 

At      Plocha obalových konstrukcí, m2 

Am      Ekvivalentní plocha, m2 

Aw      Plocha oken, m2 
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