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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou hlavního objektu areálu Dolní Dvůr 

v Helvíkovicích v Pardubickém kraji. Cílem této práce je najít vhodné architektonické a 

urbanistické koncepce, která by splňovala požadavky pro nové funkční využití původního 

objektu se zemědělským využitím. Jedná se o farmu na samotě, která se zabývá chovem býku.  

V areálu se nachází více staveb, avšak součástí bakalářské práce je vypracování hlavního 

objektu, který slouží i pro veřejnost. Přesný stávající stav není znám, pouze dokumentace 

návrhu rekonstrukce tohoto objetu, z kterého částečně vycházím. 

Tento objekt je podélného tvaru, který jsem prodloužila z důvodu vložení schodiště do 

podkroví, a na tuto přístavbu navazuje dále prosklená zimní zahrada z dřevěných lepených 

oblých vazníků. Aby se délka budovy zmírnila, použila jsem svislé pásy dřevěného obložení 

na fasádě. 

Nově navržený objekt, který se nachází v těsné blízkosti se silnicí, láká veřejnost k návštěvě, 

neboť součástí objektu je i prodejna s čerstvým býčím masem. Také posezení v zimní 

zahradě, s výhledem do celého okolí a možností malého občerstvení. Kdo by se chtěl zdržet 

déle, má možnost si objednat jeden z pěti apartmánů, které se nacházejí v podkroví tohoto 

objektu. Další část objektu slouží pro bourání masa se všemi jeho náležitostmi. Poslední část 

objektu je ponechána jako obydlí pro majitele farmy. 
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Abstract 

 

Bachelor‘s thesis deals with the renewal and extension of the main building complex in 

Lower Court Helvíkovice in the Pardubice region. The aim of this work is to find the 

appropriate architectural and urban design, which would meet the requirements for new 

functional use of the original building to agricultural use. It is a secluded farm, which is 

engaged in breeding bulls. 

There are more buildings, but part of the thesis is to develop the main building, which serves 

as the public. The exact current status is unknown, only the design documentation of 

reconstruction of the embrace from which partially come out. 

This object is an elongated shape, which I extended because of the insertion of stairs to the 

attic, and this extension continues further winter garden of round wood glued trusses. In order 

to alleviate the length of the building, I used vertical strips of wood paneling on the facade. 

The newly designed building, which is located in close proximity to the road, invites the 

public to visit, as part of the building is also a shop with fresh bull meat. Also sitting in the 

conservatory, overlooking the whole area and the possibility of snacks. Who would want to 

stay longer has the opportunity to book one of the five apartments that are located in the attic 

of the building. Another part of the building is used for cutting meat, with all its requirements. 

The last part of the building is left as a dwelling for the owner of the farm. 
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ÚVOD 

 Téma mé bakalářské práce řeší změnu funkčního využití hlavního objektu areálu Dolní Dvůr 

v Helvíkovicích v Pardubickém Kraji. 

 Jedná se o víceúčelový objekt dělící se na soukromou a veřejnou část. Objekt slouží z části pro 

bydlení majitele areálu. V další části se nachází bourárna pro býčí maso a do veřejné části je umístěno 

posezení s barem a kuchyní pro přichystání malého občerstvení a také obchod s čerstvým býčím 

masem. V druhém podlaží se pak nachází malý penzion pro ubytování 20 osob. 

 V areálu se nacházejí další stavby. Stávající stáj pro býky, stávající objekt pro uskladnění 

senáže a schování zemědělských strojů, nově navržen přístřešek pro uschování senáže a nově navržená 

stáj pro ustájení býků. Tyto objekty však nejsou předmětem vypracování projektové dokumentace 

v mé bakalářské práci. 

Řešený objekt, kde se nyní nachází pouze obydlí majitele a zbytek objektu, je nevyužívaný a 

z větší části poškozený a jakož je hlavní dominantou celého areálu měl by mít reprezentativní 

architektonický výraz. Objekt má obdélníkový podlouhlý půdorys se sedlovou střechou.  

 Nová přístavba navazuje na tento stávající objekt ze západní strany a to prodloužením budovy 

o 4 m. Následně nad tento celý dlouhý objekt je navržena nová střecha s obytným podkrovím. Pro 

osvětlení půdního prostoru jsem navrhla jeden velký vikýř začínající hned v hřebeni střechy, ve kterém 

jsou umístěny okna od jednotlivých pokojů s výhledem do krajiny na jih a okna v chodbě s výhledem 

do dvora areálu. Na novou přistavěnou část je připojena zimní zahrada z lepeným oblých vazníků, 

která je mezi vazníky prosklená a určená pro veřejnost k posezení s výhledem na novou stáj pro býky 

a celý areál.  

Pro dosažení jednotného vzhledu všech budov je použito dřevěné obložení z vodorovných latí 

ze sibiřského modřínu kotvených na latě a následně do nosného obvodového zdiva. Řešený objekt je 

obložen od stropu nahoru v celém jeho obvodu a přízemí je pouze v pásech kolem oken a dveří, proto 

aby rozbil horizontalitu objektu. V kontrastu s dřevěným obložením je pak zbytek fasády, kterou tvoří 

bílá omítka. Jako střešní krytina je navržena režná pálená skládaná taška. 

Cílem projektu je sjednocení vzhledu celého areálu a kontrast mezi bílou omítkou, dřevěným 

obkladem a režnou střešní krytinou, které jsou navrženy tak, aby poutali od silnice pozornost a případní 

zájemci se do tohoto areálu šli podívat. 

 

Zpracování bakalářské práce je na úrovni dokumentace pro provedení stavby. 

Rozsah práce se vztahuje na objekt A. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby: Farma chovu skotu Helvíkovice 

Místo stavby: Helvíkovice 1, 564 01 Helvíkovice [548049], okres Ústí nad Orlicí 

kraj Pardubický 

Katastrální území: Helvíkovice [638242] 

Parcelní čísla: 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 303 a dále 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621 

Charakter stavby: Obnova a dostavba 

Účel stavby: Stavba pro přechodné ubytování 

          Stavba pro bydlení 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

Jedná se o ideovou studii v rámci bakalářské práce. Návrh bez konkrétního investora. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: Tereza Kousalová 

Vysoké učení technické v Brně 

Veveří 331/95 

602 00 Brno 

Vedoucí bakalářské práce: 

ústav architektury Ing. arch. Petr Dýr Ph.D. 

ústavu pozemního stavitelství Ing. Jindřich Sobotka Ph.D. 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

- architektonická studie v rámci předmětu AG32 

- prohlídka a fotodokumentace místa stavby 

- výkresová dokumentace návrhu na rekonstrukci stávajícího stavu, stávající stav není známý 

- analýza stavebně historického zařazení objektu, dopravy, zeleně a umístění inženýrských sítí 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešený stavební pozemek se nachází v katastrálním území 638242 Helvíkovice v blízkosti 

Přírodního parku Orlice v Pardubickém kraji. Řešený stavební pozemek je na samotě přibližně 2 km 

severozápadně za obcí Helvíkovice, kde žije cca 460 obyvatel. Obec je severozápadně v přímém 

sousedství s městem Žamberk a 20 km severně od Ústí nad Orlicí.    

 Projekt farmy pro býky – Dolní Dvůr v Helvíkovicích se rozkládá na pozemkových parcelách 

s parcelními čísli 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 303 a dále 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621 

v rámci katastrálního území Helvíkovice, které jsou ve vlastnictví investora. K této farmě patří i další 

pozemky a to s ornou půdou, ty však všechny nejsou známy.      

 Pozemek je dále ohraničen z jižní strany silnice č. I/11 v majetku Pardubického kraje. Z ní je 

možné se dostat do areálu po příjezdové cestě na parcelním č. 4615. Tato cesta však není určená pro 

veřejnost, pro tu je určen nový vjezd na parcelním č. 4617. Další vjezd do objektu je pro zemědělské 

stroje a to z polní cesty západně od areálu s parcelním č. 4634.  Stavební pozemek se svažuje 

směrem k východu. Areál je tvořen těmito stavbami: Hlavní budova s bydlením majitele (řešená 

stavba v bakalářské práci). Dále stávající stavba na uskladnění senáže apod, ustájení býků a také pro 

zemědělské stroje. Třetí objekt je stáj pro býky. 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Samotný objekt není narušen žádnými ochrannými ani bezpečnostními pásmy. Pozemek 

je pouze v západním rohu parcely částečně narušen ochranným pásmem transformovny. 

Ve vzdálenosti 80 m od parcely se nachází vedení VVN 110 kV s ochranným pásmem 15 m. 

Parcela č. 35/1 je součástí území vymezeného jako archeologické naleziště. 

 

 

       14 



 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území. Dešťové vody ze střechy 

a ze zpevněných ploch budou částečně vsakovány a částečně svedeny do nově zbudované 

dešťové kanalizace. Pokud se neuskuteční výstavba kanalizace do doby realizace objektu, 

budou dešťové vody svedeny do uměle zřízeného jezírka, vybudována bude ČOV 

pro samotný objekt penzionu 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

(nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas) 

Není předmětem dokumentace. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí 

(Nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 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) 

Návrh a umístění přístavby v areálu Dolní Dvůr v Helvíkovicích vychází z regulativů daných 

územním plánem obce Helvíkovice, pod který areál spadá. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

V rámci přípravy dokumentace byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem dokumentace. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Není předmětem dokumentace. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

(podle katastru nemovitostí) 

Dotčené 

pozemky 

      

p. č.  Způsoby  

využití 

Druh pozemku Vlastník Omezení vlastnického 

práva 

Stavba na 

pozemku 

Výměra 

m2 

89/1  Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

Zemědělská 

stavba bez č.p 

701 

89/2  Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

Zemědělská 

stavba bez č.p 

3805 

89/3  Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

Rodinný 

Dům č.p.27 

135 

89/4  Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

Rodinný 

Dům č.p.1 

320 

303  Zastavěná 

plocha a nádvoří 

Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

Zemědělská 

stavba bez č.p 

1027 

4614  Trvalý travnatý 

porost 

Investor 

(pozn.1) 

Zemědělský půdní fond  7284 

4615 Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha  Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

 417 

4616  Zahrada Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

 517 

4617  Zahrada Investor 

(pozn.1) 

Zemědělský půdní fond  1261 

4618  Trvalý travnatý 

porost 

Investor 

(pozn.1) 

Zemědělský půdní fond  1863 

4619  Trvalý travnatý 

porost 

Investor 

(pozn.1) 

Zemědělský půdní fond  1213 

4620 Ostatní 

komunikace 

Ostatní plocha  Investor 

(pozn.1) 

Nejsou evidovány žádné 

způsoby ochrany. 

 1114 

4621  Orná půda Investor 

(pozn.1) 

Zemědělský půdní fond  34706 

              Výměra pozemků Celkem: 54363m2 

               Výměra areálu Celkem: 14933,5m2 

 

Pozn. 1: 

Šeda Jaromír, č. p. 1, 56401 Helvíkovice    
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Obnova a dostavba původního zemědělského stavení. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba ubytovacího zařízení s restauračním a rekreačním provozem doplněná 

o ubytovací jednotky majitele. V přízemím pro místo bourání býčího masa. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba hlavního objektu areálu Dolní Dvůr je stavbou trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není památkově chráněná. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh rovněž splňuje požadavky stanovené 

ve vyhlášce MMR 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb pro pohyb osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Není předmětem dokumentace. 
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h) navrhované kapacity stavby 

(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ 

pracovníků apod.) 

 

Plocha pozemku areálu       14933,55 m2 

Zastavěná plocha objektu A       656,89 m2 

Zastavěná plocha objektu B       396,07 m2 

Zastavěná plocha objektu C       1017,56 m2 

Zastavěná plocha objektu D       330 m2 

Zastavěná plocha objektu E       706,18 m2 

 

Zpevněné plochy        7302 m2 

Zastavěnost         20,8% 

Celková zastavěnost (+ zpevněné plochy)     45% 

 

Obestavěný prostor objektu A      3143 m3 

Užitná plocha objektu A       753 m2 

 

Počet ubytovacích jednotek      5x čtyřlůžkový apartmán 

pro přechodné ubytování 

 

Kapacita penzionu        20 lůžek 

 

Počet ubytovacích jednotek      1x byt pro majitele 

pro možnost dlouhodobého bydlení 

 

Kapacita posezení s občerstvením      20-30 míst míst 

Počet zaměstnanců        7-10 (dle počtu ubytovaných osob) 

Počet parkovacích stání      9 (včetně 1x parkovací stání pro 

osoby těžce pohybově postižené) 
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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 budov apod.) 

Není předmětem projektové dokumentace. 

Přesné bilance stavby budou stanoveny na základě požadavků konkrétních profesí. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Není předmětem projektové dokumentace. 

k) orientační náklady stavby 

Cena za 1m3 obestavěného prostoru pro budovy společného ubytování a rekreace dle JKSO 

5628,- Kč. 

Obestavěný prostor 3143 m3 

Předpokládaná cena 17,7 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby objekty, technická a technologická 

Zařízení 

Řešený objekt pro účel bakalářské práce: 

 

Objekt A Rodinný dům, bourárna masa, penzion 

 

Neřešené objekty pro účel bakalářské práce: 

 

Objekt B Nově navržená stáj pro býky 

Objekt C Stávající stáj pro býky 

Objekt D Nově navržený přístřešek pro uskladnění senáže 

Objekt E Stávající objekt pro uskladnění zemědělských strojů, senáže, slámy, sena 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

FARMA CHOVU SKOTU HELVÍKOVICE 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešený stavební pozemek se nachází v katastrálním území 638242 Helvíkovice 

v blízkosti Přírodního parku Orlice v Pardubickém kraji. Řešený stavební pozemek je na 

samotě přibližně 2 km severozápadně za obcí Helvíkovice, kde žije cca 460 obyvatel. Obec je 

severozápadně v přímém sousedství s městem Žamberk a 20 km severně od Ústí nad Orlicí. 

  Projekt farmy pro býky – Dolní Dvůr v Helvíkovicích se rozkládá na 

pozemkových parcelách s parcelními čísli 89/1, 89/2, 89/3, 89/4 303 a dále 4614, 4615, 4616, 

4617, 4618, 4619, 4620, 4621 v rámci katastrálního území Helvíkovice, které jsou ve 

vlastnictví investora. K této farmě patří i další pozemky a to s ornou půdou, ty však všechny 

nejsou známy.          

 Pozemek je dále ohraničen z jižní strany silnice č. I/11 v majetku Pardubického kraje. 

Z ní je možné se dostat do areálu po příjezdové cestě na parcelním č. 4615. Tato cesta však 

není určená pro veřejnost, pro tu je určen nový vjezd na parcelním č. 4617. Další vjezd do 

objektu je pro zemědělské stroje a to z polní cesty západně od areálu s parcelním č. 4634. 

 Stavební pozemek se svažuje směrem k východu. Areál je tvořen těmito stavbami: 

Hlavní budova s bydlením majitele (řešená stavba v bakalářské práci). Dále stávající stavba 

na uskladnění senáže apod, ustájení býků a také pro zemědělské stroje. Třetí objekt je stáj pro 

býky. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů                 

(geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V prostoru areálu byla provedena prohlídka pracovníky a studenty ústavu architektury 

na VUT FAST v únoru 2013. Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu objektu. 

Analyzováno bylo předběžný stavebně technický stav, doprava, zeleň a umístění 

inženýrských sítí, které jsem si následně ověřovala u starostky obce Helvíkovice a u 

společnosti Vodovody a Kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Radonový index byl předběžně 

zjištěn na základě orientační mapy radonového indexu podloží. Inženýrsko-geologický 

průzkum nebyl dosud zpracován a bude řešen až v rámci výstavby objektu. 
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 Únosnost zeminy 26 bude stanovena v rámci výkopových prací. Další průzkumy 

nebyly v této fázi projektu prováděny a nebyly tímto součástí podkladů pro bakalářskou práci. 

Z tohoto důvodu jsou stávající konstrukce vhledem k jejich špatnému stavu pouze 

předpokládané s odchylkou do několika centimetrů. Pro další fázi projektu je zapotřebí 

provést důkladné geodetické zaměření objektu a stavebně technický průzkum konstrukcí.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Samotný objekt penzionu není narušen žádnými ochrannými ani bezpečnostními 

pásmy. Ve vzdálenosti 40 m od parcely se nachází vedení VVN 110 kV s ochranným pásmem 

15 m.  

 

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

 

Nově navržené objekty ani stávající stavby se vzhledem k výškovému situování 

parcely nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Východně od areálu se nachází 

Vlčí potok, který se nachází níže, než je celý areál. Vzdálenost potoku od areálu je cca 50m. 

 Dále ve vzdálenosti 250m jižně od areálu se nachází řeka Divoká orlice, avšak je 

v údolí a nemůže ohrozit areál Dolní Dvůr. Nebezpečí z hlediska přívalových vod mohou 

představovat plochy zemědělské půdy nacházející se kolem areálu. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Obnova a dostavba staveb v areálu Dolní Dvůr v Helvíkovicích nebude mít negativní vliv na 

okolní pozemky a stavby. Architektonický tvar respektuje vesnickou zástavbu a odpovídá 

požadavkům na ochranu zdraví a životního prostředí.  Emise a hluk z automobilové a 

zemědělské dopravy v rámci užívání staveb bude vzhledem k umístění areálu na samotě 2km 

za obcí Helvíkovice minimální. Stavby nebudou mít vliv na odtokové poměry v území. 

Dešťové vody ze střech a ze zpevněných ploch budou částečně vsakovány a částečně svedeny 

do septiku, neboť k areálu Dolní dvůr není vybudovaná veřejná kanalizační síť. Septik proto 

bude vyvážen fekálním vozem. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Stávající hlavní objekt, který řeším je z větší části ve špatném stavu. Východní část 

objektu, kde se nachází bydlení majitele je v lepším stavu, neboť byl z části zrekonstruován, 

ale zbytek objektu je až v dezolátním stavu. Současný stav tohoto objektu, co se týče 

konstrukcí, materiálů, rozvržení půdorysu apod. není přesně známý z důvodu nedostatečných 

podkladů výkresové dokumentace. Byla nám poskytnuta pouze dokumentace návrhu 

rekonstrukce tohoto objektu, která však nebyla provedena. Tato dokumentace není 

dostačující, abychom mohli přesně říci, jak objekt vypadá právě teď. Ten známe pouze díky 

fotografiím.  Proto se v bakalářské práci nezaobírám demolicemi konstrukcí, ale pouze novým 

stavem, s tím že vycházím ze stanoveného tvaru, který je dán nosným smíšeným obvodovým 

zdivem, vnitřním nosným zdivem a stropní konstrukcí z vložek Hurdis a I profilů. Co se týče 

části bydlení majitele, tento vnitřní prostor nám není z dokumentace znám, proto se jím 

v bakalářské práci nezaobírám. 

 Další objekty nejsou součástí projektové dokumentace bakalářské práce, proto jejich 

asanace či demolice není více řešena.       

 V areálu ani v blízkém okolí nejsou žádné dřeviny určeny ke kácení. V areálu je jeden 

urostlý dub na parcelním č. 4619, který si majitel přál zachovat. Na pozemku se v současné 

době nachází množství převážně náletové zeleně, která bude před započetím stavby 

odstraněna, včetně kořenového systému. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

Pro stavbu není nutné provést žádné zábory zemědělského půdního fondu. 

h) územně technické podmínky 

(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Hlavní vjezd na pozemek 

a k parkovacím plochám je situován v jižní části parcely. Napojení je provedeno 

ze silnice č. I/11 na místní obslužnou komunikaci ve vlastnictví majitele areálu (podrobněji 

viz výkres situace).  
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Další vjezd pouze pro majitele či příslušné osoby, které mají co dočinění s obsluhou areálu, je 

cca 60m jihovýchodně od prvního vjezdu.    

 Vzhledem k tomu, že je areál Dolní Dvůr na samotě, není k němu přivedeno vedení 

kanalizační sítě, a proto jsou odpadní vody svedeny do septiku. Není zde zavedena ani 

plynofikace, neboť není ani v celé obci Helvíkovice. U dalších sítí je počítáno se stávající 

přípojkou, nebo nově zavedenou. 

 

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

Není předmětem dokumentace. 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 K původnímu objektu, kde se nyní nachází pouze bydlení pro majitele bude přistavěn 

nové podkroví, které bude nově užíváno jako penzion s kapacitou 20 lůžek. V prvním podlaží 

tohoto objektu bude provedena bourárna býčího masa a následné zpracování na výrobky, 

které bude možné si zakoupit v malé prodejně v tomto objektu. Na tento provoz navazuje 

občerstvení s malou kuchyní a barem, který už je součástí nové přístavby ke stávajícímu 

objektu a na tuto část dále navazuje zimní zahrada, která je průchozí a je v ní umístěno 

posezení pro zákazníky s kapacitou 20-30míst. Předpokládaný počet zaměstnanců pro tento 

objekt je 7-10 osob dle počtu aktuálně ubytovaných osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Návrh a umístění přístavby stávajícího objektu v areálu Dolní Dvůr vychází 

z regulativů daných územním plánem obce Helvíkovice. Koncept vychází z charakteru 

venkovské zástavby se sedlovými střechami. 
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 Pouze nově navržená stáj pro býky (objekt B) se tomuto principu vymyká a také 

zimní zahrada je pojata stejně jako stáj a to z oblých lepených vazníků, které rozbíjejí 

stereotyp ostatních budov areálu. Umístěním kolmo na stávající objekty (A, C, E) nové stáje 

pro býky (objekt B) ze západní strany a z východní strany přístřeškem pro uskladnění senáže 

(objekt D) se celý areál uzavírá do kompaktního bloku s propojením komunikacemi ve 

vnitrobloku. Plánovaná přístavba objektu penzionu bude dvoupodlažní s maximální výškou 

hřebene + 8,660 m. Západní část  je nyní zasazena v mírně svažitém terénu, který bude 

vyrovnán z důvodu přístavby části objektu a zimní zahrady.   

Vjezdy a vstupy jsou funkčně rozděleny na vjezd k parkovišti pro vstup zákazníků do 

části pro veřejnost, a druhý vjezd slouží pro majitele, zaměstnance a zásobování.  

 Parkování je možno na dvouch místech v areálu a to jihozápadně od objektu pro 

veřejnost s kapacitou 6 parkovacích stání + 1 parkovací stání pro imobilní a druhá parkovací 

plocha s 3 parkovacími místy je východně od objektu pro majitele a zaměstnance. Parkování 

zemědělských strojů je  možno v objektu E nebo volně v rámci zpevněných ploch v areálu. 

Bližší informace viz výkres situace B-01. 

      

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Řešený objekt, kde se nyní nachází pouze obydlí majitele a zbytek objektu, je 

nevyužívaný a z větší části poškozený a jakož je hlavní dominantou celého areálu měl by mít 

reprezentativní architektonický výraz. Objekt má obdélníkový podlouhlý půdorys se sedlovou 

střechou.            

 Nová přístavba navazuje na tento stávající objekt ze západní strany a to prodloužením 

budovy o 4 m. Následně nad tento celý dlouhý objekt je navržena nová střecha s obytným 

podkrovím. Pro osvětlení půdního prostoru jsem navrhla jeden velký vikýř začínající hned 

v hřebeni střechy, ve kterém jsou umístěny okna od jednotlivých pokojů s výhledem do 

krajiny na jih a okna v chodbě s výhledem do dvora areálu. Na novou přistavěnou část je 

připojena zimní zahrada z lepeným oblých vazníků, která je mezi vazníky prosklená a určená 

pro veřejnost k posezení s výhledem na novou stáj pro býky a celý areál.  

Pro dosažení jednotného vzhledu všech budov je použito dřevěné obložení 

z vodorovných latí ze sibiřského modřínu kotvených na latě a následně do nosného 

obvodového zdiva. 
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 Řešený objekt je obložen od stropu nahoru v celém jeho obvodu a přízemí je pouze 

v pásech kolem oken a dveří, proto aby rozbil horizontalitu objektu. V kontrastu s dřevěným 

obložením je pak zbytek fasády, kterou tvoří bílá omítka. Jako střešní krytina je navržena 

režná pálená skládaná taška Tondach Figaro 11.  

Interiér veřejné části občerstvení a penzionu je laděn do přírodních barev. Převážně se 

bude jednat o bílou barvu v kombinaci s dřevěným světlým obkladem např. na 

železobetonových sloupech v části baru. Na toto přírodní pojetí navazuje i dřevěné bočnicové 

schodiště z lepených ořechových fošen umístěné v přístavbě objektu. Dřevěné schodiště je 

předmětem řešení architektonického detailu, viz výkresová dokumentace složky D. Na většině 

ploch podlahy v objektu je navržena keramická dlažba. V pokojích penzionu je pak navržena 

vinylová podlaha. V prostorách hygienických zařízení, bourárně a příslušným prostorech, 

kuchyni, obchodu apod. je navržen keramický obklad na stěny. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

Jednotlivé provozy jsou řešeny tak, aby nedocházelo ke střetům a kolizím jednotlivých 

částí. Celý objekt má několik vstupů. První vstup je na východní straně objektu a slouží jako 

hlavní do obytné části majitelé. Další vstupy do této části jsou ze severní strany ze dvora 

areálu. Tam se nachází i další vstup, a to pro zásobování masem do bourárny. Zde navazuje na 

stropní konstrukci kotvená kolejnice, na kterou se kusy masa připevní a následně se přesunou 

buď do boxu na zrání masa, nebo přímo do bourárny a následně do místnosti na zpracování 

masa. Další vstup ze severní strany je přes zimní zahradu, která slouží pro zásobování. Ze 

zádveří se dostaneme do hygienického zázemí pro zákazníky občerstvení nebo obchodu.  

Z jižní strany do zimní zahrady je další vstup a to pro veřejnost, kde se dostanou do prostoru 

baru s posezením. Z tohoto prostoru se mohou dostat i do obchodu s masem, který 

bezprostředně navazuje, pouze okýnkem kvůli hygieně, na místnost se zpracováním masa, 

kde odebírají čerstvé výrobky k prodeji. Vedle prodejny je malá kuchyně na přípravu 

jednoduchých jídel. Z jižní strany je dále samostatný vchod pro zaměstnance bourárny, kde se 

nachází šatna, hygienické zázemí a kancelář. Poslední vchod z jižní strany je opět do obydlí 

majitele.     

 Z prostoru baru v nové přístavbě se můžeme po schodišti dostat do druhého patra, kde 

se v podkroví nachází malý penzion o pěti apartmánech.  
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Jeho součástí je předsíň, hygienické zázemí a obytný prostor s malým kuchyňskou 

linkou, posezením a čtyřmi lůžky. Až na pokoj 5 (ozn. 217), který je největší, a jsou zde dvě 

dvoulůžka, v ostatních pokojích je vždy jedno dvoulůžko a jedna dvoupatrová postel. V zadní 

části podkroví se dále nachází prádelna s šatnou na čisté ložní prádlo a úklidová místnost. 

 

Provoz veřejnosti 

 

Nově příchozí návštěvníci se zájmem o ubytování se po zapsání na recepci, což je bar 

u posezení, odeberou do druhého patra. Již ubytované osoby mohou využívat hlavní veřejný 

vchod do přístavby zimní zahrady. 

 

Provoz zaměstnanců 

 

 Počet zaměstnanců se odvíjí od zatížení provozu, počtem ubytovaných a nově 

příchozích osob. Předpokládaný počet v běžném provozu je (1 správce objektu, 1 hlavní 

kuchař, 1 pomocný kuchař, 1 prodavač, 1 číšník (recepční), 1-2 uklízečky, 3-4 osoby 

v bourárně masa. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Vzhledem k charakteru budovy, jakožto veřejně využívaného objektu, byly dodrženy 

požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb pro pohyb osob se zhoršenou schopností pohybu a orientace. 

Bezbariérově řešen je přístup do části občerstvení, obchodu a také odpovídající hygienické 

zázemí, kde výškový rozdíl komunikací nepřesáhne 20 mm. Je navrženo i 1x parkovací stání 

pro osoby těžce pohybově postižené nejblíže od bezbariérového přístupu do objektu pomocí 

rampy se sklonem 8,3%. Skluznost povrchů splňuje požadavky stanovené v 4.17.3. v ČSN 73 

45 05. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba bude navržena a provedena dle platných norem, aby při jejím užívání a 

provozu nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod či poškození majetku. Objekt bude využíván dle 

účelu, pro který byl navržen a podle platného provozního řádu. Před zahájením užívání stavby 

bude provedena revize elektrické instalace, jednotlivých přípojek a zkouška těsnosti 

jednotlivých rozvodů. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) stavební řešení 

 

Původní využití objektu sloužilo zřejmě pro chlívy, uskladnění senáže, garáže pro 

zemědělské stroje apod. Ve východní části se nachází obydlí pro majitele, tato část objektu 

byla zrekonstruovaná, zbytek objektu je nevyužívaný a zdevastovaný. Pro nové využití bylo 

použito pouze nosné obvodové zdivo, nosné vnitřní zdivo a stropní konstrukce se sloupy a 

průvlakem. Nad celým stávajícím objektem, na stávající nadezdívku, a i nad novou přístavbou 

je navržený nový krov se dvěma velkými vikýři, ve kterém je umístěno na každé straně šest 

okenních výplní. Veškeré podlahy v nevyužívané části objektu v 1. nadzemním podlaží budou 

nahrazeny za nové. V 2. nadzemním podlaží bude na nosnou část stropu z vložek Hurdis a I 

profilů položena nová podlaha. Nově navržená část objektu z tvarovek Porotherm navazuje a 

tvar stávající budovy ze smíšeného zdiva. Ve styku těchto dvou materiálů musíme počítat 

s dilatací. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Hlavní systém budovy je podélný zděný ze smíšeného zdiva a nová část z keramických 

tvarovek Porotherm. Stávající část budovy je nejspíše uložena na základových kamenných 

pasech v tloušťce zdiva zhruba do hloubky 0,950 m (orientační, není známo pro nedostatečný 

průzkum). Nová část budovy i zimní zahrada je uložena na základové betonové pasy, do 

nezámrzné hloubky. Celý objekt je zastřešen pomocí vaznicové soustavy krovu.  
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Úroveň čisté podlahy 0,000 m 1. nadzemního podlaží je stanovena na 396,300 m n. m., B.p.v. 

Hřeben střechy objektu A je ve výšce +8,660 m.  

 

Základové konstrukce 

 

Stávající základové konstrukce jsou pravděpodobně kamenné v šíři původního 

nosného obvodového zdiva a jejich hloubka je (-0,950 m) orientační pro nedostatečný 

průzkum.  

Základy pod nosnými vnitřními stěnami mají šířku 600 mm a jejich hloubka je také 

orientační. V rámci přípravy projektu bude proveden podrobný průzkum vyhodnocující stav a 

únosnost stávajících základových konstrukcí. V případě nevyhovující únosnosti základů bude 

budova podřezána a provedeny budou základy nové betonové.  

Nové základové konstrukce jsou z prostého betonu C20/25. Pod novým nosným 

obvodovým zdivem jsou základové pasy v tloušťce 400 a 750 mm, pod zimní zahradou 600 

mm. Všechny tyto nové základy jsou uloženy do nezámrzné hloubky -1,400 m. Na pasech 

bude provedena spojitá podkladní betonová deska z prostého betonu C 20/25 tl. 150 mm a 

bude vyztužena kari sítí. 

 

Svislé nosné konstrukce 

 

Původní obvodové konstrukce stávající budovy jsou tvořeny smíšeným zdivem 

z kamene a CPP v tloušťce 850 mm. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou také ze smíšeného 

zdiva v tl. 300 mm. Pro projekt budou ponechány pouze tyto nosné obvodové a vnitřní zdiva, 

ostatní nejsou ani přesně známa. Ponechána bude nadezdívka v 2. nadzemním podlaží, na 

kterou bude položený nový krov. 

Obvodové zdivo nové části budovy bude vyzděno z keramických tvárnic 

POROTHERM 44 Profi Dryfix. Nové vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z keramických 

tvárnic POROTHERM 30 Profi Dryfix. Prostor baru je z části vynášen železobetonovými 

sloupy 450x450 mm provázaných výztuží se základovou konstrukcí. Nosná část zimní 

zahrady je tvořena lepenými oblými vazníky kotvenými u terénu do železobetonového soklu a 

horní část bude kotvena do věnce od stropní konstrukce. 
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Příčky v 1NP i v 2NP budou provedeny z keramických tvárnic POROTHERM 19 

AKU, POROTHERM 14 Profi Dryfix a POROTHERM 11,5 Profi Dryfix. V hygienických 

zázemích a u instalačních šachet bude použita příčkovka YTONG P2-500. 

Celý objekt je následně zateplen kontaktní tepelnou izolací ISOVER TF PROFI 15. 

Bližší informace viz skladby konstrukcí (složka C). 

       

Vodorovné nosné konstrukce 

 

Ve stávající části bude zanechána stropní konstrukce tvořena ocelovými I profily č. 

160 a Hurdis deskami s rovným čelem. To vše je zalito betonovou zálivkou a celková 

tloušťka stropní konstrukce je 200 mm. Na ni bude položena nová podlaha. 

 Stropní konstrukce v nové části objektu bude tvořena POT nosníky POROTHERM  

délky 4 m uloženými z jedné strany 125 mm na nové keramické tvarovky a na druhé straně 

uloženy 175 mm do kapsy ve stávajícím nosném zdivu tl. 850 mm. Nosník v této kapse bude 

položen na srovnaný povrch na betonovou podložku. Mezi tyto nosníky budou vloženy 

keramické vložky MIAKO 19/62,5 PTH  a 19/50 PTH. V příčném směru bude na konci 

uložena vložka MIAKO 115 mm na nové keramické tvárnice. Na druhé straně stropní 

konstrukce končí u schodiště, kde je stropní konstrukce ztužena a to položením 3 ks POT 

nosníků vedle sebe. Pak se vše vyztuží betonovou zálivkou tl. 60 mm z betonu C 20/25 o 

celkové tloušťce stropu 250 mm.  

 Bližší informace viz skladby konstrukcí (složka C). 

 

Střešní konstrukce 

 

Stávající konstrukce krovu není přesně známa, podle výkresů, které jsou k dispozici je 

pouze návrh nového krovu. Tento návrh sem však zanedbala a navrhla novou konstrukci 

krovu. Je tvořena vaznicovou soustavou na rozpon 11,150 m. Krov je podle hřebene osově 

souměrný. Ve střední části je na obou stranách navržen vikýř, který má počátek již v hřebenu 

a jeho sklon je 20°, zbytek krovu má sklon 35°. Celý krov je vytvořen z masivního smrkového 

dřeva chráněného nátěrem proti škůdcům a plísním. Krokve 120x200 mm jsou podepřeny 

středovými vaznicemi 160x180 mm a pozednicemi 140x160 mm. Krokve jsou zpevněné 2ks 

kleštin 80x160 mm. 

Bližší informace viz skladby konstrukcí (složka C). 
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Konstrukce schodišť 

  

 Schodiště v místnosti 135 je tvořeno dvěma dřevěnými bočnicovými schodnicemi 

kotvenými do nosným zdí a stupnice jsou pomocí L úhelníku přišroubované do schodnice.  

 

Zábradlí je nerezové s vnitřními výplněmi pruty a dřevěným madlem. Dřevo je lepené 

ořechové s potřebnou úpravou proti opotřebení a škůdcům. Toto dřevěné schodiště je 

předmětem řešení architektonického detailu, viz výkresová dokumentace složky D. 

 Exteriérové schodiště do úrovně 1. nadzemního podlaží je tvořeno vybetonovanými 

stupni. 

 

Komínová tělesa 

 

 Konstrukce, poloha ani stav komínového tělesa není známa, neboť je umístěn v obydlí 

majitele a od této plochy nejsou k dispozici žádné výkresové podklady. Proto s ním počítám, 

ale nikde nezakresluji. 

 

Výplně otvorů 

 

V celém objektu budou použita dřevěná eurookna s izolačním dvojsklem. Původní 

okna a vstupní dveře budou nahrazena novými z důvodu nevyhovujícího stavu současných 

prvků. 

      

Vnitřní povrchové úpravy 

 

Vnitřní povrchové úpravy v místnostech s častým výskytem osob jsou řešeny 

vápenocementovou omítkou POROTHERM UNIVERSAL v bílé barvě. Hygienické zázemí, 

provoz pro práci s masem, kuchyň, sklady apod. budou doplněny o keramický obklad. 
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Podlahy 

 

V 1. nadzemním podlaží bude umístěna keramická dlažba 60x60 cm. V místnostech na 

zpracování masa bude protiskluzná, dobře omyvatelná keramická dlažba pro těžký provoz. 

V 2. nadzemním podlaží bude také keramická dlažba až na předsíně a pokoje v apartmánech, 

tam bude vinylová podlaha. 

 

Vnější povrchové úpravy 

 

Fasáda je opatřená jednosložkovou silikonovou omítkou BAUMIT, barva bílá RAL 

9010. V daných částech bude umístěn dřevěný obklad z vodorovných desek, š. 150 mm 

spojovaných na P+D, ze sibiřského modřínu opatřenými nátěrem proti povětrnostem. Tento 

obklad je přišroubován k latím, které jsou kotveny do nosné obvodové stěny. 

 

Klempířské výrobky 

 

Odvodnění střešních rovin je řešeno pomocí střešních žlabů a svodů firmy Lindab ze 

švédského ocelového plechu tl. 0,7 mm se systémem povrchové úpravy Elite. 

 

Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

 

Okna a dveře dřevěné z europrofilů s hotovou povrchovou úpravou. Kompletní 

specifikace viz další fáze dokumentace (složka C) 

 Dřevěné schodiště je předmětem řešení architektonického detailu, viz výkresová 

dokumentace složky D. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba bude navržena a realizována tak, aby splňovala požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu veškerých konstrukcí. Únosnost jednotlivých konstrukčních prvků je 

garantována výrobci. Stabilita ověřena dle výpočtů statika. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

 

Technická místnost je zřejmě umístěna v prostoru obydlí majitele. Tam se nachází i 

komínové těleso, u kterého konstrukce, přesná poloha ani stav není známa, neboť je umístěn 

v obydlí majitele a od této plochy nejsou k dispozici žádné výkresové podklady. Do areálu 

není přiveden plyn. Proto se vytápí pomocí elektřiny. 

Distribuce tepla je zajištěna otopnými deskovými tělesy umístěnými ve všech 

místnostech s výjimkou chladících boxů, skladů kuchyně a obchodu. Ohřev teplé vody pro 

zařizovací předměty zajištěn v zásobníkovém ohřívači, které jsou umístěny v technické   

místnosti a hygienických zázemích. V kuchyni bude umístěna elektrická trouba s varnou 

deskou.            

b) výčet technických a technologických zařízení 

Přesné typy technických zařízení budou specifikovány na základě požadavků TZB. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Objekty jsou řešeny dle platných norem a předpisů tak, aby zabránily ztrátám 

na životech a zdraví osob, zvířat a ztrát majetku. Stavby musí být navrženy, provedeny, 

užívány a udržovány tak, aby: 

- zůstala zachována stabilita a únosnost konstrukcí po požadovanou 

dobu požární odolnosti těchto konstrukcí 

- byla umožněna bezpečná evakuace osob nebo zvířat z hořící nebo 

požárem ohrožené stavby na volné prostranství, nebo do jiného 

požárem neohroženého prostoru 

- bylo možné bezpečně a účinně provést zásah požárními jednotkami 

- došlo k zabránění šíření požáru na sousední stavbu nebo její části 

Požadavky na požární bezpečnost stavby vyžadují samostatnou část projektové 

dokumentace. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Jednotlivé konstrukce nových částí objektu jsou navrženy dle platných norem a splňují 

doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla stanovené v normě ČSN 73 05 40-2 Tepelná 

ochrana budov. 

Jedná se o svislé a vodorovné nosné konstrukce, střešní konstrukce, okna a dveře. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 

Není předmětem dokumentace 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

  

V objektu nejsou řešeny alternativní zdroje energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, apod.) a dále zásady řešení 

vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání je řešeno jako kombinace přirozeného a nuceného větrání. Části pro ubytování 

hostů jsou primárně větrány přirozeně dostatečným počtem oken. Odvětrání hygienického 

zázemí je řešeno pomocí malých nástěnných ventilátorů s větracími mřížkami na fasádě. Část 

kuchyně a odbytového prostoru restaurace bude vedle přirozeného větrání okny doplněna 

o systém nuceného větrání. 

Vytápění je řešeno elektrickými kotly navrženými dle požadavků TZB přes otopná 

desková tělesa v jednotlivých místnostech. 

Pobytové místnosti splňují požadavky na denní osvětlení. 

Odpad je vkládán do popelnic pro třídění odpadu ve speciální místnosti. 

Objekt svým provozem nebude narušovat okolí stavby hlukem, vibracemi ani 

prašností. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pro účely řešení bakalářské práce nebyl proveden potřebný průzkum pronikání radonu 

z podloží. Radonový index byl předběžně zjištěn jako nízký na základě orientační 

mapy radonového indexu podloží. Proto jsem shledala, že není nutné nějaká opatření vytvářet. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 

Není předmětem dokumentace. 

Nepředpokládá se jejích výskyt. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 

Není předmětem dokumentace. 

V okolí se nenachází žádná technologie způsobující otřesy. 

 

d) ochrana před hlukem 

 

Není předmětem dokumentace. 

Objekt se nachází v klidné lokalitě na samotě 2 km od vesnice. 

 

e) protipovodňová opatření 

 

Není předmětem dokumentace. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 

Vzhledem k tomu, že je areál Dolní Dvůr na samotě, není k němu přivedeno vedení 

kanalizační sítě, a proto jsou odpadní vody svedeny do septiku. Není zde zavedena ani 

plynofikace, neboť není ani v celé obci Helvíkovice. U dalších sítí je počítáno se stávající 

přípojkou, nebo nově zavedenou.         

 Pro napojení budovy na stávajících inženýrské sítě bude vypracován samostatný 

projekt 

TZB. V této fázi je zakreslení přípojek v situaci pouze orientační. 

 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není předmětem dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

 

Pozemek je napojen na stávající dopravní infrastrukturu. Hlavní vjezd na pozemek 

a k parkovacím plochám je situován v jižní části parcely. Napojení je provedeno 

ze silnice č. I/11 na místní obslužnou komunikaci ve vlastnictví majitele areálu 

(podrobněji viz výkres situace). Další vjezd pouze pro majitele či příslušné osoby, které mají 

co dočinění s obsluhou areálu, je cca 60m jihovýchodně od prvního vjezdu. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Napojení je z místní obousměrné komunikace I třídy č.11. Směrem na jihovýchod se 

po 2 km dostaneme do obce Helvíkovice a směrem na severozápad silnice směřuje k obci 

Rybná nad Zdobnicí, která je vzdálená od areálu Dolní Dvůr 4 km. 
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c) doprava v klidu 

 

V jihovýchodní části areálu je navrženo 6 parkovacích stání pro osobní automobily. 

Jedno parkovací stání vyhrazeno pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou. 

Rozměry jednotlivých parkovacích stání odpovídají požadavkům dle ČSN 736056 Odstavné 

a parkovací plochy silničních vozidel. Při nevyhovujícím počtu parkovacích stání je možné 

provést rozšíření v severozápadní části pozemku, na kraji parceli 4618, jenž je rovněž 

majetkem investora. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 

Areál Dolní Dvůr je na hranici Přírodního parku Divoká orlice, kde se nachází 

Helvíkovický rybník, zámeček Helvíkovice a okolo různé pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

 

Vzhledem k nevyhovujícímu stavu zeleně bude na pozemku provedeno mechanické 

odstranění trávníku včetně stávající náletové rostliny s kořenovým systémem. Na vytyčených 

plochách navrhovaných pro výsadbu bude odstraněn stávající travní drn a zemina bude 

důkladně nakypřena. Následně bude nutné vybrat větší kameny a špatně zetlívající části 

rostlin i jiné odpady. Nakonec celou pláň urovnat. Poté bude odbornou firmou provedena 

výsadba trávníku a dřevin. Zpevněné plochy jsou navrženy ze zámecké dlažby uložené do 

štěrkové drti. Jejich přesné umístění je zakresleno ve výkresové dokumentaci ( B-01). Ostatní 

plochy budou zatravněny. 

 

b) použité vegetační prvky 

 

Koncepce zahradních úprav vychází z požadavků investora a celkového 

architektonicko - urbanistického řešení. Navrženy jsou druhy rostlin doporučené pro tuto 

oblast. Návrh a provádění bude realizováno odbornou firmou.  
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Pozemek je zatravněn směsí pro vysoko-zatěžované plochy. V přední části pozemku 

se nachází vyasfaltované parkoviště, kde je svah zajištěn opěrnou zdí z gabionů. Obdobně 

tomu i v části kolem nové stáje pro býky a místě hnojiště. 

 

c) biotechnická opatření 

 

Není předmětem dokumentace. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

 

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

 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Objekt nebude svým provozem 

zatěžovat okolí hlukem, prašností ani ohrožovat bezpečnost obyvatelstva. 

Účel stavby nebude mít vliv na znečištění půdy. 

Během výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti a hluku v nejbližším okolí. 

Odpady ze stavebního pozemku budou roztříděny a následně vhodným způsobem likvidovány 

dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., o odpadech 

a jejich seznam. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu 

(ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině) 

 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu ani krajinu. V blízkosti se nenachází 

žádný chráněný strom, jen starý dub v areálu, který si přál majitel zachovat. Areál Dolní dvůr 

je na okraji Přírodního parku Divoká orlice. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Řešená oblast se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Podmínky budou zohledněny. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 

(rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů) 

 

Stavba nevyžaduje žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Stavba svým umístěním a provozem splňuje základní požadavky na ochranu 

obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

Organizace výstavby a její jednotlivé zásady vyžadují vlastní projekt. V této fázi 

dokumentace není tento bod řešen v dostatečné míře. 

 

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

 

Potřebná média budou zajištěna v rámci budovy, ze staveništních přípojek. Zajištění 

dostatečného množství stavebních hmot je nutno objednávat s předstihem pro dodržení lhůty 

výstavby. 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Případně se vyskytující voda při výkopových pracích bude přečerpána a potrubím 

odvedena do septiku. Zbylé plochy staveniště budou odvodněny vsakováním. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z přilehlé silnice č.I/11 III. Rybná nad Zdobnicí - 

Helvíkovice. Provizorní přípojky inženýrských sítí budou provedeny na okraji 

pozemku, pod touto komunikací. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Prováděním stavby může dojít ke zvýšené prašnosti a hluku v okolí. Zhotovitel je 

povinen zajistit stroje, zařízení a mechanismy, které garantují nižší hlukovou zátěž, aby byly 

dodrženy požadavky stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejnou obslužnou 

komunikaci je realizační firma povinna zajistit jejich čistotu, popřípadě včasný úklid 

komunikace. 

 

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

 

Staveniště bude řádně oploceno do výšky 1,8 m a vstupní brány zabezpečeny proti 

vniknutí cizích osob. Při veškerých demoličních pracích, které budou na pozemku probíhat, 

musí být zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 

V krajních případech mohou vzniknout dočasné zábory na přilehlých pozemcích, zejména pak 

během výstavby přípojek. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně 

nutnou a budou předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 

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

likvidace 

 

Odpad vzniklý během realizace objektu bude zatřízen a likvidován dle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., o odpadech a jejich katalog. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Sejmutí ornice bude provedeno ve vytyčené ploše do hloubky 0,2 - 0,3 m. Ornice bude 

uložena na předem připravené místo v severozápadní části pozemku. 

 

 

 Zemina vytěžená při výkopových pracích bude z části uložena na vyhrazeném místě na 

pozemku stavby do maximální výšky 1,5 m. Tato zemina se následně použije na obsypy a 

zásypy. Zbytek zeminy se odveze na nejbližší deponii. Přesné údaje budou stanoveny na 

základě požadavků specialisty na technologie staveb. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při výstavbě je nutné dodržet limity hlučnosti a prašnosti stanovené hygienickými 

limity. Aby nedocházelo ke znečištění pozemní komunikace, bude na staveništi k dispozici 

čistič podvozků s odlučovačem olejů. Při vysoké prašnosti bude suchá zemina kropena vodou, 

avšak jen do takové míry, aby nedošlo k lepení a případnému rozbředání zeminy. Z hlediska 

hlučnosti a prašnosti bude stanovena pevná pracovní doba. Bude dodržován noční klid. 

Mechanizace bude odstavena na zpevněných plochách. Doporučeno je užití úkapových van. 

      

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

 Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění 

maximální péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni o BOZP. Při provádění a realizaci stavby nutno dodržovat požadavky 

následujících dokumentů: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. 

       a 189/2008 Sb. 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

         požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

         na staveništích, 
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- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 

         na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

         s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 

   -     Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 

         na pracoviště a pracovní prostředí, 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 

        požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

        zařízení, přístrojů a nářadí, 

- Pozemek bude oplocen do výšky 1,8 m a zajištěn před vstupem 

        nepovolaných osob. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Z hlediska bezbariérovosti nebudou okolní stavby nijak dotčeny a nejsou tudíž řešeny 

bezbariérové úpravy. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

Z hlediska počtu obyvatel žijících v areálu, jejímu provozu a umístěním na samotě, 

není počítáno s žádným opatřením z hlediska plynulosti dopravy. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 

 

Stavba bude chráněna před nepříznivými vlivy ochrannými plachtami. Veškeré práce 

budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. V průběhu výkopových 

a zakládacích prací nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. 

Stavební materiál bude uložen v mobilním uzamykatelném skladu na pozemku. 

Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 

péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být proškoleni 

BOZP. Povinností je i kvalifikace jednotlivých pracovníků a ověření platnosti potřebných 

průkazů a oprávnění. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

Termíny výstavby nejsou předmětem dokumentace. 
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Závěr 

 Výsledkem mé bakalářské práce je obnova a dostavba hlavní budovy areálů Dolní 

Dvůr v Helvíkovicích se změnou funkčního využití v bourárnu masa a penzion o 20 lůžkách 

s občerstvením a posezením. 

 Při zpracování jsem vycházela z mých dosavadních znalostí spojených s navrhováním 

pozemních staveb za použití platných technických norem, vyhlášek, předpisů a technických 

listů výrobců. 

 Průběh konstrukčního řešení přinesl i změny oproti prvotnímu konceptu vycházející 

z architektonické studie z předmětu AG32. Jedná se o změnu vzhledu střešní konstrukce a 

drobné změny v půdorysu 1NP. Na střeše z více malých vikýřů byl vytvořen jeden velký 

vikýř na severní i jižní straně objektu. Avšak díky drobným ústupkům, byl původní koncept 

studie dodržen a mohl být zpracován až do podob dokumentace pro provádění stavby. 

 Bakalářská práce mi přinesla mnoho nových poznatků z hlediska navrhování 

pozemních 

staveb a dalších souvisejících oborů, které budou přínosem pro moje budoucí pracovní 

příležitosti. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

AKU   akustická 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CPP    cihla plná pálená 

č.    číslo 

ČOV   čistička odpadních vod 

č. p.    číslo popisné 

ČSN    česká státní norma 

MMR    Ministerstvo pro místní rozvoj 

m n. m.   metrů nad mořem 

MŽP    Ministerstvo životního prostředí 

NN    nízké napětí 

NP    nadzemní podlaží 

NTL    nízkotlaký 

p. č.    parcelní číslo 

st.    stavební parcela 

tl.    tloušťka 

TZB    technické zařízení budov 

VUT FAST   Vysoké učení technické, Fakulta stavební 

VVN    velmi vysoké napětí 

ŽB    železobeton 

k.ú.    katastrální území 

mm    milimetr 

m    metr běžný 

m2   metr čtvereční 

m3    metr krychlový 

km    kilometr 

%    procenta 

Ø    průměr 

SDK    sádrokarton 

1.NP    první nadzemní podlaží 

U    součinitel prostupu tepla 

Ug    součinitel prostupu tepla sklem 

mil. Kč   milion Korun českých 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Složka B – Konstrukční studie 

 č. výkresu  Název výkresu     Měřítko 

 

 B-01   Situační výkres     1:300 

 B-02   Základy – nový stav     1:100 

 B-03   Půdorys 1NP – stávající stav    1:100 

 B-04   Půdorys 1NP – nový stav + stávající stav  1:100 

 B-05   Půdorys 1NP – nový stav    1:100 

 B-06   Půdorys 2NP – nový stav    1:100 

 B-07   Svislé řezy objektem- nový stav   1:100 

 B-08   Výkres sestavy stropních dílců    1:100 

 B-09   Výkres krovu – nový stav    1:100 

 B-10   Jižní a východní pohled – nový stav   1:100 

 B-11   Severní a západní pohled – nový stav  1:100 

    -    Technická zpráva pro vydání stavebního  - 

    povolení, B – souhrnná technická zpráva  - 

 

Složka C – Stavební část projektové dokumentace pro provedení stavby 

 č. výkresu  Název výkresu     Měřítko 

 

 C-01   Půdorys 1NP – nový stav    1:50 

 C-02   Půdorys 2NP – nový stav    1:50 

 C-03   Příčné řezy – nový stav    1:50 

 C-04   Podélný řez – nový stav    1:50 

 C-05   Detail 1 – Nadpraží a ukotvení pozednice  1:10 

 C-06   Detail 2 – Kotvení okna na podlaze   1:5 

 C-07   Detail 3 – Ukotvení dřevěného vazníku   1:10 

    do ŽB věnce stropní konstrukce 

 C-08   Detail 4 – Ukotvení dřevěného vazníku  1:10 

    v dolní části 

 C-09   Výpis prvků 1NP     - 

 C-10   Výpisy navržených skladeb konstrukcí  - 

    -   Souhrnná technická zpráva pro provedení stavby: - 

     A. Průvodní zpráva 

     B. Souhrnná technická zpráva 
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Složka D – Architektonický detail 

 č.výkresu  Název výkresu     Měřítko 

 

 D-01   Detail dřevěného schodiště    - 

    -    Fotografie modelu     - 

    -    Náhled plakátu     - 

 

 

 

Volné přílohy 

 Název výkresu        Měřítko 

 

 Architektonická studie       - 

 Model architektonického detailu      1:1 

 CD s dokumentací        - 
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Anotace práce                                                                          

 

 

Bakalářská práce se zabývá obnovou a dostavbou 

hlavního objektu areálu Dolní Dvůr v Helvíkovicích 

v Pardubickém kraji. Cílem této práce je najít vhodné 

architektonické a urbanistické koncepce, která by 

splňovala požadavky pro nové funkční využití původního 

objektu se zemědělským využitím. Jedná se o farmu na 

samotě, která se zabývá chovem býku.  

 

V areálu se nachází více staveb, avšak součástí 

bakalářské práce je vypracování hlavního objektu, který 

slouží i pro veřejnost. Přesný stávající stav není znám, 

pouze dokumentace návrhu rekonstrukce tohoto objetu, 

z kterého částečně vycházím. 

 

Tento objekt je podélného tvaru, který jsem prodloužila 

z důvodu vložení schodiště do podkroví, a na tuto 

přístavbu navazuje dále prosklená zimní zahrada 

z dřevěných lepených oblých vazníků. Aby se délka 

budovy zmírnila, použila jsem svislé pásy dřevěného 

obložení na fasádě. 



Nově navržený objekt, který se nachází v těsné blízkosti 

se silnicí, láká veřejnost k návštěvě, neboť součástí 

objektu je i prodejna s čerstvým býčím masem. Také 

posezení v zimní zahradě, s výhledem do celého okolí a 

možností malého občerstvení. Kdo by se chtěl zdržet 

déle, má možnost si objednat jeden z pěti apartmánů, 

které se nacházejí v podkroví tohoto objektu. Další část 

objektu slouží pro bourání masa se všemi jeho 

náležitostmi. Poslední část objektu je ponechána jako 

obydlí pro majitele farmy. 

Anotace práce v anglickém jazyce Bachelor‘s thesis deals with the renewal and extension of 

the main building complex in Lower Court Helvíkovice 

in the Pardubice region. The aim of this work is to find 

the appropriate architectural and urban design, which 

would meet the requirements for new functional use of 

the original building to agricultural use. It is a secluded 

farm, which is engaged in breeding bulls. 

 

There are more buildings, but part of the thesis is to 

develop the main building, which serves as the public. 

The exact current status is unknown, only the design 

documentation of reconstruction of the embrace from 

which partially come out. 

 

This object is an elongated shape, which I extended 

because of the insertion of stairs to the attic, and this 

extension continues further winter garden of round wood 

glued trusses. In order to alleviate the length of the 

building, I used vertical strips of wood paneling on the 

facade. 

 

The newly designed building, which is located in close 

proximity to the road, invites the public to visit, as part of 

the building is also a shop with fresh bull meat. Also 

sitting in the conservatory, overlooking the whole area 

and the possibility of snacks. Who would want to stay 

longer has the opportunity to book one of the five 

apartments that are located in the attic of the building. 

Another part of the building is used for cutting meat, with 

all its requirements. The last part of the building is left as 

a dwelling for the owner of the farm. 
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