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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 
Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 
návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy. 
Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému 
na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu 
do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou 
č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále 
bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení 
a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy 
a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, 
půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 
5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí 
dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení 
objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. 
Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem 
a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu 
A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny 
části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 
Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 
i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická 
zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a 
j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP).  
2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 
odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 
(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 
část doplňují).  

 Ing. Jindřich Sobotka, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Projekt řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucí ke změně v užívání stavby. 
Snahou bylo využití stávajícího chátrajícího oreálu a vytvoření pracovních míst v dané 
lokalitě.  Objekt se nachází na parcele p.č. 212 na severním okraji obce Opatovice I.. 
V areálu se nachází kravín a silážní žlab.  Bývalý kravín bude přestavěn na 
dřevozpracující objekt tvořený výrobní a administrativní částí. Silážní žlab bude využíván 
jako sklad odpadu. Dále bude postaven nový venkovní sklad na dřevo v severozápadní 
části pozemku. K hlavnímu objektu bude přistavěna administrativní část se suterénem 
ze ztraceného bednění, přízemím a patrem z keramických cihel a železobetonovou 
křížem vyztuženou deskou tl. 150mm. Vnitřní příčky v 1.NP jsou z broušených příčkovek 
tl.115mm. Vnitřní příčky ve 2.NP jsou sádrokartonové tl.100mm. Součástí přestavby je 
velké množství bouracích prací, např. nové otvory ve stávajících zdech. Celý 
dřevozpracující objekt bude zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem 
s tloušťkou izolantu 100 na výrobní části a 180mm na administrativní části. Objekt je 
zastřešen sedlovou střechou tvaru ,,T´´ s plechovou krytinou. Původní zpevněné plochy 
budou nahrazeny asfaltovou vozovkou.  

kravín, dřevozpracující objekt, dřevěný vazník, administrativní část, výrobní část, 
modernizace, zděná přístavba, železobetonová deska, dřevěný sklad  

 
The project deals with the modernization of the agricultural building which leads to a 
change of the using building. In an effort was to make use of the building which goes to 
into ruin and to create jobs in this location. The building is located on the plot no. 212 on 
the north of outskirts of Opatovice I.. In the area there is a cowshed and a silage trough. 
The former cowshed will be rebuilt into a woodworking facility constituted by 
manufacturing and administrative part. The silage trough will be used as a waste stock. 
A new outdoor wood store will be built in the northwest part of the plot. The 
administrative building will be added to the main building with a basement made from 
permanent formwork. The ground floor and the first floor are made of clay bricks and 
reinforced concrete cross-reinforced slab 150 mm thick. The internal partitions in the 1st 
floor are made of clay block prartitions 115 mm thick. The internal partitions in the 2nd 
floor are plasterboard 100 mm thick. Rebuilding involves a large number of demolition 
work for example new openings in existing walls. The whole woodworking facility will be 
insulated by a certified thermal insulation system 100 mm thick on the production part 
and 180 mm thick on the administrative part. The object is covered with saddle roof 
shaped letter "T" with a sheet metal cover. The original hard landscaping will be 
replaced by an asphalt road.

cowshed, woodworking object, wooden truss, administrative part, manufakturing part, 
modernization, brick extension, reinforced concrete slab, wooden warehouse 
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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 
použité informační zdroje.  

V Brně dne 4. 1. 2018  

   Bc. Jan Seifert 
autor práce  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná s odevzdanou 
listinnou formou.  

V Brně dne 4. 1. 2018  

   Bc. Jan Seifert 
autor práce  
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Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu své práce Ing. Jindřichu Sobotkovi, Ph.D. za 
odborné vedení, vstřícný přístup, cenné rady, připomínky a nápomoc při vypracování 
diplomové práce. 

V Brně dne 4. 1. 2018  

   Bc. Jan Seifert 
autor práce  
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 Diplomová práce se týká modernizace zemědělského objektu vedoucí ke změně 

účelu užívání areálu. Zemědělský areál se nachází na severním okraji obce Opatovice I. 

na parcele p. č. 212. Nachází se zde budova bývalého kravína a silážní žlab. Dle 

diplomové práce dojde k odstranění bočních částí, skladů, hlavního objektu, kravína. 

Dále k odstranění veškerého vnitřního zařízení, výplní otvorů, vybourání nových otvorů, 

odstranění horní části podlahy v 1.NP, částečné odstranění krovu a odstranění stávající 

krytiny včetně laťování.  

Realizací přístavby administrativní části dojde vybudování technické místnosti v 1S.01, 

kde bude umístěn kotel na pelety, zásobník pelet a veškeré potřebné vybavení 

technické místnosti. Suterén přístavby je navržen ze ztraceného bednění 

tl.300mm+150mm TI XPS.  

1. a 2.NP je vyzděno z keramických cihel tl.300mm na maltu pro tenké spáry a 

zatepleno KZS tl.180mm. Nové stropní konstrukce jsou tvořeny křížem vyztuženými 

železobetonovými deskami tl.150mm. Schodiště z 1S.01 do 1.NP je železobetonové, 

točité, tvaru U. Schodiště z 1.NP do 2.NP je železobetonové, dvouramenné s mezi 

podestou, tvaru U. Nad novou administrativní částí je navržena sedlová střecha 

napojená na stávající střechu hlavního objektu. Nosnou konstrukcí střechy je dřevěný 

krov, stojatá stolice u stávající části a dřevěný krov s vrcholovou vaznicí podepřenou 

dřevěnými sloupky.  

Ve výrobní části dojde k vybourání otvorů pro vjezdová vrata, nová okna a snížení 

parapetů stávajících oken. Ve 2.NP nad výrobní částí dojde k vybourání otvorů pro okna 

a dveře, ke kterým bude přístup z nového venkovního schodiště. Dále dojde k realizaci 

nové vrchní části podlahy v 1.NP, včetně hydroizolační vrstvy. Stejně tomu je i 

v administrativní části, pouze s odlišnou skladbou podlahy.  

V celém objektu budou osazeny nová hliníková okna, dveře a sekční vjezdová vrata. 

Kolem celého objektu bude realizována drenáž a odvedení dešťové vody od objektu do 

vsakovacích nádrží.  

V severozápadní části bude postaven sklad na dřevěné polotovary. Nosná část je 

tvořena částečně zdmi ze ztraceného bednění doplněnými o dřevěné sloupky. 

Konstrukce sedlové střechy je tvořena dřevěným příhradovým vazníkem. Celý areál 

bude vyasfaltován, dojde k realizaci vnitřního parkoviště pro zaměstnance a vnějšího 

pro klienty. Nové oplocení objektu a terénní úpravy povedou k estetickému zlepšení 

celého areálu a vsakování dešťové vody.  
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A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě: 

a) název stavby: Modernizace zemědělského objektu  

b) místo stavby: Adresa:  Opatovice I. 

Katastrální území: Opatovice I. 620882 

Parcelní číslo:  par. č. 212 

c) předmět dokumentace:  

Modernizace zemědělského objektu vedoucí ke změně účelu 

užívání stavby na dřevozpracující objekt 

 

A.1.2 Údaje o žadateli: 

   DREFERT     

   Zbraslavice 165     

285 21 Zbraslavice       

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

   a) Hlavní projektant: Bc. Jan Seifert 

    Zbraslavice 269 

    285 21 

    

A.2 Seznam vstupních podkladů:  

 - Územní plán obce Opatovice I. 

 - Příslušná katastrální mapa obce Opatovice I. 

 - Mapa inženýrských sítí 

 - Mapa geologického podloží 

 - Stávající projektová dokumentace 

 - Stávající stav  

 

A.3 Údaje o území: 

a) Rozsah řešeného území: 

 Projektová dokumentace řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucím ke 

změně účelu využívání stavby. Objekt se nachází na rovinatém pozemku p.č. 212 v obci 

Opatovice I.. Na parcele se nachází objekt bývalého kravína, silážní žlab a zpevněné 

kamenné plochy. Nevyužíváním areálu došlo ke vzrůstu několika keřů, které budou 

během realizace odstraněny. Okolní parcely jsou využívány jako zemědělská půda, 

z jedné strany hraničí parcela p.č. 212 s místní pozemní komunikací.  

 Plocha pozemku p.č.212:         5879 m
2
 

 Plocha zastavěná: SO01         924,02 m
2
 

          SO02        435,69 m
2
 

      CELKEM:     1359,71 m
2  
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 Plocha zpevněná - asfalt:       3500,7 m
2 

    
     - betonová dlažba:                 11,6 m

2
 

 
Plocha zeleně:                2366,7 m

2 

  

 
Plocha dotčených ostatních pozemků v majetku investora: 

   p.č. 208 – 1009,6 m
2
 

   p.č. 915 – 2396,6 m
2
 

   p.č. 916 – 1694,6 m
2
 

 

b)  Dosavadní využití a zastavěnost území 

 Na pozemku p. č. 212 se nachází stávající objekt kravínu a seník. V blízkosti se 

nachází silážní jáma po p. č. 208 a jímka na pozemku p. č. 914. Pozemek p. č. 212 je 

rovinatý, zpevněné plochy jsou asfaltové. Pozemek se nachází na okraji obce Opatovice 

I., nejbližší rodinný dům je ve vzdálenosti 87m od hranice pozemku p. č. 212.  Ve 

vzdálenosti 102m od hranice pozemku p.č. 212  se nachází průmyslový objekt.  

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

 Pozemek není památkově, ani jinak chráněn, ani se nenachází v záplavovém 

území. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech: 

 Odtokové poměry jsou řešeny v projektové dokumentaci. Pozemek je rovinatý. 

Srážkové vody ze střech jsou svedeny do vsakovacích nádrží. Dešťová voda z parkoviště 

a z hlavní manipulační plochy je nejprve odváděna do lapače lehkých kapalin a následně 

do vsakovacích nádrží. Zbylé plochy jsou vyspárované do travnatých částí. Plocha je 

dostatečná. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování: 

 Pozemek p.č. 212 a 208 byl využíván k zemědělské činnosti, zemědělský areál 

kravína a seníku. Modernizací areálu dojde ke změně průmyslového využívání, které je 

v souladu s územním plánováním obce Opatovice I.. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Vzájemné odstupy staveb 

jsou také dodrženy. 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Projektová dokumentace splňuje požadavky dotčených orgánů státní správy. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Nejsou navrženy žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 Související ani podmiňující investice nejsou plánovány. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

 p.č. 914 – ostatní plocha – Obec Opatovice I., Opatovice I. 35, 286 01 

 p.č. 915 – ostatní plocha – DREFERT, Zbraslavice 165, 285 21 

 p.č. 916 – ostatní plocha - DREFERT, Zbraslavice 165, 285 21 

 p.č. 917 – orná půda – Obec Opatovice I., Opatovice I. 35, 286 01 

 p.č. 912 – orná půda – Obec Opatovice I., Opatovice I. 35, 286 01 

 p.č. 921 – ostatní plocha – Obec Opatovice I., Opatovice I. 35, 286 01 

A.4 Údaje o stavbě:  
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o přestavbu bývalého kravína na výrobní objekt s administrativní částí a 

zázemím pro zaměstnance. K původnímu objektu bude přistavena vstupní část, dojde ke 

změně vnitřního členění, odstranění navazujících částí kravínu a k realizaci nového 

skladu.  

 

b) Účel užívání stavby: 

 Stavba pro výrobu – dřevozpracující objekt 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

 Stavba trvalá. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.): 

 Stavba není památkově ani jinak chráněna. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 Jedná se o přestavbu zemědělského objektu na výrobní objekt dřevěných 

polotovarů. Stavba není řešena pro bezbariérové užívání.  

 

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

právních předpisů: 
 Požadavky dotčených orgánů budou zpracovány do projektové dokumentace a 

budou provedeny dle požadavků dotčených orgánů, požadavky vyplývající z jiných 

právních předpisů nejsou uvedeny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Nejsou známy výjimky ani úlevová řešení. 

 

h) Navrhované kapacity stavby: 

Plocha pozemku p.č.212:         5879 m
2
 

 Plocha zastavěná: SO01         924,02 m
2
 

          SO02        435,69 m
2
 

             CELKEM:                1359,71 m
2
 

Užitná plocha (podlahová plocha) SO01:    1654,36 m
2
 

Obestavěný prostor SO 01:     7935,22 m
3
  

Užitná plocha (podlahová plocha) SO02:     428,19 m
2
 

Obestavěný prostor SO 02:      2326,5 m
3 
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Plocha zpevněná - asfalt:       3500,7 m
2 

    
     - betonová dlažba:               11,6 m

2
 

 
Plocha zeleně:                2366,7 m

2 

 Počet pracovníků: výroba          6-8  

          administrativní část        2-3 

 Počet parkovacích stání:           21 

 

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.): 

Roční množství odpadních vod:   4 osoby – administrativní část – 49,5 m
3
/rok  

          10 osob – výrobní část – 187,5 m
3
/rok 

           celkem: 237 m
3
/rok 

Celková denní potřeba vody:        4 osoby – administrativní část – 56 l/den  

          10 osob – výrobní část – 300 l/den 

           celkem: 356 l/den – 89000 l/rok 

 

Hodnocená budova SO01 spadá do třídy B – úsporná  

Dešťová voda bude likvidována na pozemku p. č. 212 vsakem. 

  

j) Základní  předpoklady  výstavby  (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy): 

 Realizace stavby proběhne v jedné stavební etapě. 

Předpokládaný termín zahájen:      1.4.2018   

Předpokládaný termín dokončení:     3 0 . 1 1 . 2019   
 

Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracovaný 

zhotovitelem stavby ve spolupráci s technickým dozorem a investorem stavby. Před 

zahájením prací bude předložený stavebnímu úřadu jako plán kontrolních prohlídek. 

Dle plánu budou jednotlivé fáze výstavby ohlašované stavebnímu úřadu. 
 

Etapy: 
 

1. Odstranění vnitřní a vnější technologie, vyklizení objektu 

2. Vytyčení nových částí stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
3. Vybourání výplní otvorů, vybourání nových otvorů a osazení překladů 
4. Odstranění horní vrstvy podlahy, odstranění navlhlých omítek 
5. Sejmutí ornice a zemní práce – přístavba + sklad 
6. Hrubá stavba 1S.01 + základové konstrukce skladu 
7. Strop nad 1S.01 
Ř. Hrubá stavba 1.NP – přístavba + sklad + hlavní část objektu 
9. Strop nad 1.NP  
10. Drenáže, odvodnění + zpevněné plochy bez horní nášlapné vrstvy 
11. Hrubá stavba 2.NP + střecha skladu 
11. Zastřešení přístavby + zbylé části hlavního objektu 
12. Sanace zdiva, provádění hrubých instalací, realizace příček 
13. Montáž výplní otvorů 
14. Provádění vnitřních omítek a potěrů 
15. Provádění podlah, povrchů a technologie 
16. Vnitřní kompletace 
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17. Vnější KZS celého objektu 
18. Vnější úpravy včetně kompletace zpevněných ploch 
19. Kontrola kvality a přejímka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) Orientační náklady stavby: 

Pořízení objektu včetně pozemků     4 500 000,- 

Hlavní budova – oprava                   15 150 000,- 

   Přístavba  365,2m
3
     1 826 000,- 

Sklad         5 817 250,- 

zpevněná plocha – 3512,2m
2  

               2000 Kč/m
2
  7 024 400,- 

oplocení – dřevěný plot – 300,6m            1000 Kč/m     300 600,- 

přípojky – 150m          2000 Kč/m     300 000,- 

Předpokládané celkové náklady na stavbu:                 cca 34 918 250,- Kč 
 
   
 

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

 

Stavební objekty:  

SO 01 – Hlavní budova (rekonstruovaný kravín) 

SO 02 – Administrativní část (rekonstruovaný kravín) 

SO 03 – Sklad dřevěných polotovarů 

SO 04 – sklad dřevěného odpadu – bývalý silážní žlab 

SO 05 – Parkoviště osobních automobilů 

SO 06 – Vjezd do areálu 

SO 07 – Venkovní parkoviště 

 

Technické a technologické zařízení stavby:  

Objekt je výrobního i nevýrobního charakteru. Pro výrobní technologie zařízení stavby 

bude vypracovaná samostatná projektová dokumentace specializovanou firmou.  

 

 

V Brně dne 4. 1. 2018  

   Bc. Jan Seifert 
autor práce  
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 

 Stávající objekt bývalého kravínu se nachází na rovinném pozemku p.č. 212 na 

severním okraji obce Opatovice I.. Součástí je i silážní žlab p.č. 208 a zpevněné plochy. 

Pozemek, na kterém se stavby nachází, hraničí z jedné strany s místní pozemní 

komunikací a ze tří stran s ornou půdou nebo trvale travnatým porostem. V těsné 

blízkosti se nenachází žádný další objekt.  

 

b) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum),  

  Geologický průzkum - hlína písčitá F3 (MS) konzistence pevná s výpočtovou 

únosností zeminy Rdt = 300 kPa. Zakládání stavby musí být provedené do hloubky 

minimálně 1,2 m pod upraveným terénem, přípustný sklon svahování výkopů 1:1 (v:š). 

Radonový průzkum  -  z  radonové  mapy  byla  zjištěná  objemová  aktivita  

radonu v půdním vzduchu odpovídající střednímu radonovému indexu. Všechny 

kontaktní konstrukce musí být navržené v 1. kategorii netěsnosti dle ČSN 73 0601 

s použitím těsných kontaktních vrstev na úrovni podloží (nejméně 1 vrstva 

celistvé hydroizolace s plynotěsně provedenými prostupy). Před výběrem 

hydroizolační vrstvy spodní stavby musí být předložený protokol o měření výskytu 

radonu v místě stavby. 

Hydrogeologický  průzkum  -  hladina  podzemní  vody  se  nachází   v   hloubce, 

která bezprostředně neohrožuje objekt. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí dotčených orgánů musí být 

dodržená podle příslušných právních předpisů, ČSN a požadavků správců sítí. Při 

novém návrhu sítí byly tyto skutečnosti brány v úvahu. 

 

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

Pozemek neleží v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

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

poměry v území, 

  Stavba se nachází na okraji obce, je osamocena, obklopena zemědělsky 

využívanou plochou. Dešťová voda je vsakována na pozemku investora. Srážková voda 

na parkovišti a hlavních plochách bude nejprve svedena do odlučovače lehkých kapalin a 

následně do vsakovacích nádrží. Zbylé zpevněné plochy jsou vyspárované do 

zatravněných ploch v majetku investora a jsou k tomu dostatečné.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice , kácení dřevin, 

Na pozemku p.č. 212 a 209 dojde k odstranění křovin a vzrostlých stromků, které 

vyrostly v důsledku nevyužívání areálu. Součástí projektové dokumentace jsou bourací 

práce a demolice vyznačené a popsané v projektové dokumentaci, ve výkresové části. 
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g) Požadavky na max. zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),  

Jedná se o modernizaci, přestavbu stávajícího objektu kde nedojde ke zvětšení 

záboru oproti původnímu stavu.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Podél jižní hranice parcely je vedená obecní komunikace, na kterou je stávající 

objekt napojen. Napojení nebude měněno, pouze dojde k modernizaci. Napojení na 

technickou infrastrukturu bude provedené připojením na stávající inženýrské sítě, jehož 

jednotlivé přípojné body jsou vyznačené v koordinační situaci.  

 

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

Věcné a časové vazby stavby řešeného objektu nesouvisí s jinými stavbami nebo 

realizacemi v okolí. Se stavbou nesouvisí žádné jiné investice.  

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Dřevozpracující objekt 

Plocha pozemku p.č.212:         5879 m
2
 

Užitná plocha (podlahová plocha) SO01:    1654,36 m
2
 

Užitná plocha (podlahová plocha) SO02:     428,19 m
2
 

 Počet pracovníků: výroba          6-8  

          administrativní část        2-3 

 Počet parkovacích stání:           21 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Modernizace je navržena tak, aby byla v souladu s územním plánem obce 

Opatovice. Stávající chátrající objekt a jeho okolí znovu získá smysl a využití, které 

ovšem nenaruší ráz krajiny.  Základní rysy budovy, jako např. sklon střechy, budou 

zachovány. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového řešení a 

barevní řešení. 

   Stávající objekt kravína je dvoupodlažní, obdélníkového tvaru s bočními sklady 

na severní části objektu. Střecha je sedlová se sklonem 45 stupňů. Objekt je založený na 

základových pasech po obvodu a patkách uprostřed. Vyzděn z CPP doplněn o 

železobetonové sloupy a železobetonové průvlaky podporující stropní železobetonovou 

desku. Konstrukce krovu je tvořena dřevnou stojatou stolicí.  

  Přestavbou dojde k odstranění bočních skladů, realizování bočních vjezdových vrat, 

přistavění administrativní části v jihozápadním rohu objektu a realizace nové dispozice 
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v 1. a 2. NP. Dále dojde k realizaci nového venkovního skladu na dřevěné výrobky 

umístěného v severozápadní části pozemku.  

    Přístavba založena na základových pasech se suterénem ze ztraceného bednění, 

železobetonovými stropy, 1. A 2.NP z keramických broušených cihle tl.300mm,  KZS 

tl.180mm a dřevěným krovem.  

     Výplně celého objektu jsou hliníkové, v antracitovém odstínu. Fasáda objektu je bílá 

probarvená silikátová omítka. Plechová krytina v odstínu cihlově červené.   

    Venkovní sklad je založen na základových pasech rozšířených v místě sloupů. 

Základové pasy jsou přelity vyspádovanou betonovou deskou. Svislé nosné konstrukce 

jsou tvořeny ztraceným bedněním tl.300mm a dřevěnými sloupy. Konstrukce zastřešení 

je tvořena dřevěným příhradovým vazníkem s plechovou krytinou. Ztracené bednění 

nebude nijak povrchově upravováno, konstrukce krovu bude ošetřena bezbarvým 

nátěrem, plechová krytina provedena v odstínu cihlově červené.  

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie stavby 

     Modernizovaný objekt bude dělen na dvě části, výrobní a administrativní se zázemím 

pro zaměstnance.  Hlavní vchod do administrativní části bude přes přístavbu 

v jihozápadním rohu objektu. Zde se v přízemí nachází schodiště do 2.NP – kanceláře a 

do 1S.01 – technické místnosti. Dále se zde nachází denní místnost a hygienické zázemí 

pro zaměstnance.  

     Vstupy do výrobní části jsou ze tří stran přes průmyslová sekční vrata a 

z administrativní části, ze zázemí pro zaměstnance vnitřními dveřmi.  

     Druhé nadzemní podlaží je rozděleno také na dvě části, půda a administrativní část. 

Do administrativní části je řešen přístup po schodišti v přístavbě. Nachází se zde recepce, 

kuchyňka, kancelář s archivem a oddělené WC.  Na půdu je instalováno nové venkovní 

ocelové schodiště na severní fasádě. Možný je i vstup z administrativní části.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání staby 

     Jedná se o výrobní objekt soukromého sektoru, kde nebylo požadováno bezbariérové 

řešení stavby. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při provádění a užívání staveb musí splňovat požadavky z vyhlášky 

č. 26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavby. Veškerá zábradlí splňují 

předepsané minimální výšky nad volným prostorem dle ČSN 74 3305. V 

hygienických místnostech bude položená protiskluzová dlažba. 

 

a) Při provozu 

V průběhu užívání stavby budou dodržované příslušné právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník 

práce a na něj navazující právní předpisy a související platné technické normy. Za 

rozpracování a zajištění funkčnosti systému zajištění BOZP při provozu předmětného 

objektu odpovídá jeho majitel, respektive provozovatel. 

Před  uvedením   budovy   do   provozu   zajistí   dodavatel   díla   ve   spolupráci s  
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objednavatelem   provedení   všech   předepsaných   zkoušek   a   revizí   technických 

a technologických zařízení budovy tak, aby byla při jejich provozu zajištěná 

bezpečnost obsluhy při práci nebo manipulaci se zařízením a samozřejmě i všech 

dalších osob – zákazníků do objektu vstupujících. Před uvedením provozu do užívání 

bude rovněž zpracovaná provozovatelem objektu předepsaná dokumentace BOZP 

včetně PO a vnitřní provozní a technologické předpisy a příslušné pokyny budou 

formou bezpečnostních značek (tabulek a symbolů) a textů zveřejněny. 

Zaměstnanci  budou  řádně  proškoleni  v  oblasti  BOZP  svými   nadřízenými nebo 

odborně způsobilou osobou a na základě vyhledání a vyhodnocení rizik ohrožení 

zdraví při práci budou zaměstnavatelem s těmito riziky řádně seznámeni a vybavení 

potřebnými osobními ochrannými prostředky a pomůckami. 

Návrh stavby předpokládá dodržení bezpečnostních předpisů a z nich vyplývajících 

požadavků souvisejících s pracovním prostředím tak, jak je stanoví příslušná 

nařízení vlády. 

 

b) Při výstavbě 

Dodavatel stavby vypracuje a na veřejně přístupném místě zpřístupní provozní řád 

stavby obsahující základní požadavky BOZP a důležitá krizová a kontaktní telefonní 

čísla a jména odpovědných vedoucích zaměstnanců.  Dodavatel stavby a další 

dodavatelé a zhotovitelé stavebních prací provozující na stavbě technická zařízení 

zajistí v souladu s požadavky příslušných předpisů a norem jejich pravidelnou 

kontrolu ve stanovených termínech příslušné předepsané zkoušky a revize a povedou 

o nich průkaznou dokumentaci. 

Dodavatel stavby je povinný  zajistit,  aby  při  používání  technických  zařízení a 

technologií, jakož i materiálů a výrobků byly důsledně respektované, jak obecně 

závazné předpisy,  tak  také  všechny  pracovní  a  technologické  postupy,  návody  

a  technické podmínky stanovené jejich výrobci a je také povinný si je od dodavatelů 

těchto zařízení, materiálů a výrobků vyžádat. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavební objekt SO 01 - Výrobní hala a administrativní část 

Vzduchotechnika  

    Objekt bude větrán přirozeně okny. 

 

Vytápění  

    Zdrojem vytápění je kotel na pelety umístěný v technické místnosti. Výrobní část 

bude vytápěna pomocí teplovodních sahar a administrativní část podlahovým 

vytápěním. V koupelnách bude umístěn stropní ventilátor. 

  

Ohřev TUV 

    V akumulační nádobě bude umístěna topná smyčka, napojena na cirkulaci TUV. 

Mimo topné dny bude TUV připravována v elektrickém bojleru napojeném na okruh 

cirkulace. 
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Elektroinstalace 

Objekt je napojený vedením v zemi od elektro-skříně umístěné na jižní hranici pozemku 

do hlavní rozvodné skříně umístěné v chodbě v 1.NP.  

 

Hromosvodová soustava 

Objekt musí být opatřený bleskosvodnou soustavou dle vyhl.26Ř/200ř Sb. §36. 

Vybraný druh ochrany před bleskem bude rozhodnutý na  základě  výpočtu  rizik 

podle ČSN EN 62 305-2 Ochrana před bleskem -část 2: Řízení rizika. 

 

Stavební objekt SO 02 – Venkovní sklad 

Elektroinstalace 

Objekt je napojený vedením v zemi od elektro-skříně umístěné na jižní hranici pozemku 

do rozvodné skříně umístěné na vnitřním jižním pilíři.   

 

Hromosvodová soustava 

Objekt musí být opatřený bleskosvodnou soustavou dle vyhl.26Ř/200ř Sb. §36. 

Vybraný druh ochrany před bleskem bude rozhodnutý na  základě  výpočtu  rizik 

podle ČSN EN 62 305-2 Ochrana před bleskem -část 2: Řízení rizika. 

 

SO 03 – Sklad dřevěného odpadu – bývalý silážní žlab 

SO 04 – Parkoviště osobních automobilů 

SO 05 – Vjezd do areálu 

SO 06 – Venkovní parkoviště 

 

Přípojka jednotné kanalizace 

 Objekt bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci DN 400 na vyznačeném 

místě v koordinační situaci. Přípojka bude na stoku napojená jádrovým vývrtem. Hlavní 

vstupní šachta z betonových skruží a s poklopem Ø 600mm bude umístěna na vnějším 

parkovišti u oplocení.  

 

Přípojka vodovodu 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodní přípojka z PE 

60 RC  a napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu taktéž na místě 

vyznačeném v koordinační situaci.  Přetlak vody v místě napojení přípojky na 

vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí  0,45  až  0,55  

MPa.  Vodovodní  přípojka  bude na veřejný řád z PE 100 RC napojená navrtávacím 

pasem s uzávěrem, zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem 

a hlavním uzávěrem vody bude umístěná v typové plastové samonosné vodoměrové 

šachtě o rozměru 1200x1200 mm a s poklopem Ø 600mm na pozemku investora. 

Potrubí přípojky bude uložené na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 

položený signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 

výstražná fólie. 

 

Vedení elektrické energie NN 

Zásobování elektrickou energií NN bude zemní kabelovou přípojkou do 

přípojkové skříně umístěné ve sloupku v oplocení na jižní hranici pozemku. Dále 
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bude pokračovat vedení v zemi k objektu do hlavní domovní skříně. Měření bude 

umístěné v přípojkové skříni. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Nejdříve bude sejmutá ornice  v  tloušťce  200  mm  a  uskladněná  v 

deponiích na pozemku investora pro budoucí zásypy a úpravy terénu. Potom se 

zaměří a vyznačí všechny rohy budoucího objektu i ostatní body potřebné k 

provedení zemních prací. Následně se vytyčí a vytěží se zemina ze stavební jámy, 

která bude odvážená na sběrný dvůr. Stěny jámy budou podle výkresu výkopů 

svahované pod úhlem vnitřního tření zeminy 1:1, nebo budou po celé výšce pažené. 

Druh záporového pažení určí specializovaná firma  dle  poměrových  podmínek   na   

stavbě.   Poté  se  vytyčí  a  odebere  zemina ze základových rýh. Zemní práce budou 

provedené strojně a před betonáží základových 

konstrukcí budou rýhy dočištěné ručně.   

Při provádění zemních prací u přístavby je postupně zpevnit zeminu pod stávajícím 

základem cementovým mlékem. Přesné složení bude upřesněno na stavbě.  

 

Základové konstrukce 

Přístavba je založena na základových pasech po obvodu a pod nosnou zdí. Šířka 

základového pasu je ze tří stran 800mm a z jedné 500mm. Výška je 650mm včetně 

základové desky. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20  

Jako izolace proti vodě a ochrana před pronikáním radonu je zajištěna za pomocí 

hydroizolačního asfaltového SBS modifikovaného pásu tl.4mm a penetračního nátěru. 

Nosná vložka asfaltového pásu je tvořena PE.  

 Venkovní sklad je založen na základových pasech a v místě sloupů jsou tyto 

pásy rozšířeny. Šířka pasů je 600mm a v místě rozšíření je 900/900mm. Výška 

základových pasů je 800mm a jsou přelity betonovou deskou tl.200-250mm. Základové 

konstrukce budou provedeny z betonu C16/20 

  

 Svislé konstrukce 

 Nosný systém stávajícího objektu je tvořen obvodovými zdmi tl.500mm z CPP, 

vnitřní zdí zl.500mm z CPP a vnitřními železobetonovými sloupy doplněnými 

železobetonovými průvlaky.  

 Nosný systém přístavby je tvořen v suterénu ztraceným bedněním tl.300mm se 

zateplením XPS tl.150mm. Přízemí a 2.NP je vyzděno z broušených keramických cihle 

tl.300mm na maltu pro tenké spáry a zatepleno KZS tl.180mm.  

 Příčky v 1.NP jsou vyzděny z akustických keramických příčkovek na maltu pro 

tenké spáry a ve 2.NP jsou sádrokartonové příčky.  

 Nosný systém u venkovního skladu je tvořen pilíři ze ztraceného bednění tl. 

300mm doplněné o dřevěné sloupy 180/180mm.  

 

 Vodorovné konstrukce 

 Překlady nad novými otvory jsou tvořené z Porotherm KP7, ocelovými I-

nosníky. Jednotlivé sestavy překladů, počty a umístění v obvodových stěnách jsou 

upřesněné ve výkresech půdorysu ve výpisu překladů.  

 Nosná část nových stropů je tvořena křížem vyztuženou železobetonovou 

deskou tl.150mm. Přesná specifikace materiálu je nutná upřesnit dle statického návrhu.  



27 
 

 

 Střešní konstrukce 

 Zastřešení přístavby bude napojeno do stávající sedlové střechy hlavního 

objektu. Nosná část je tvořena dřevěným krovem s vrcholovou vaznicí, která je 

provázána až do stávající konstrukce krovu. Jako krytina je na celém objektu navržen 

falcovaný plech.  

  Nosná konstrukce střechy u skladu je tvořena dřevěným příhradovým vazníkem 

a krytinou je falcovaný plech.  

  

Podhledy 

Zavěšený podhled bude snížený do úrovně od stropní konstrukce ve 

vzdálenosti 400 mm pro možnost vedení rozvodů. Podhled je složený z obvodových 

profilů R-UD a z nosných a montážních profilů R-CD. Obvodové profily R-UD 

podhledu budou opatřené samolepicím napojovacím těsněním pro zlepšení 

akustických vlastností a následně připevněné k návazným vertikálním konstrukcím 

pomocí plastových natloukacích hmoždinek. Vzájemná rozteč připevnění R-UD 

profilu  je max. 800 mm a v rozích podhledu je vzdálenost prvního připojení od rohu 

max. 200 mm. Obvodový  profil  je  oporou  pro  montážní  i  nosné  profily  R-CD  

i  pro  připevnění 

sádrokartonových desek po obvodě. Nosné profily CD jsou zavěšené za pomoci 

pérových 

rychlozávěsů a drátů  s okem kotvených do nosného stropu. Montážní profily CD 

jsou k nosným profilům CD připevněné pomocí dvojice úhlových kotev nebo 

křížových spojek. 

 

Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchy stěn jsou omítnuté jednovrstvou omítkou aplikovanou přímo 

na zdivo v tloušťce 15 mm. Finální úprava stěn je daná účelem místnosti. Jedná se 

o povrchové úpravy disperzní barvou, protiplísňovým nátěrem nebo keramickým 

obkladem. Povrchová úprava SDK desek bude opatřená vnitřní disperzní barvou 

určenou na SDK povrchy. Venkovní omítka je řešená jako tenkovrstvá probarvená 

omítka bílého odstínu v kombinaci.  

 

Podlahy 

Podle účelu užívání místnosti jsou rozlišené druhy podlah, které jsou 

upřesněné v legendě místností viz výkresy jednotlivých půdorysů objektu. Skladby 

jednotlivých podlah  jsou  specifikované  ve  výpisu  skladeb.  Přechody  mezi  

odlišnými  nášlapnými 

vrstvami jsou řešené pomocí nerezových přechodových lišt v místech dveřního 

křídla. 

V hygienických prostorech se zvýšenou relativní vlhkostí bude hydroizolační 

stěrka vytažená na stěny do výšky úrovně obkladu. 
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Schodiště 

V přístavbě jsou navržené železobetonové monolitické, do suterénu 

jednoramenné tvaru ,,u´´ a do 2.NP dvouramenné tvaru ,,U´´ s  mezipodestou.   

Schodiště do suterénu je z vnitřní strany podezděno a do vnější bude zavrtána 

výztuž vynášející jednotlivé stupně. Nášlapná vrstva je tvořena protiskluzovou 

keramickou dlažbou. Schodiště do 2.NP je z  části podezděné a z části vynášené 

horním železobetonovým průvlakem viz. PD. Nášlapná vrstva je řešena 

dubovými stupni.  

Venkovní schodiště je ocelové s roštovými stupni, jednoramenné 

s venkovní podestou.   

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů oken, dveří a vrat jsou hliníkové v antracitovém odstínu. Okna i 

dveře jsou s izolačním trojsklem. Okna jsou doplněná vnitřními dřevotřískovými 

parapety s laminátovou úpravou a vnějšími hliníkovými parapety v antracitové barvě. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do obložkových zárubní. Podrobnější 

specifikace jednotlivých výplní otvorů viz výpis prvků oken a dveří. 

 

Klempířské a zámečnické výrobky 

Okapový systém je z pozinkovaného plechu s poplastovanou povrchovou úpravou. 

Podrobnější specifikace jednotlivých prvků viz výpis klempířských prvků. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Navržené materiály a stávající konstrukce jsou s dostatečnou mechanickou odolností. 

Objekt je navržen tak, aby během užívání nedošlo ke zřícení nebo nepříznivému 

přetvoření konstrukcí stavby.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické zařízení 

Vzduchotechnika  

     Objekt bude větrán přirozeně okny. 

 

Vytápění  

     Zdrojem vytápění je kotel na pelety umístěný v technické místnosti. Výrobní část 

bude vytápěna pomocí teplovodních sahar a administrativní část podlahovým 

vytápěním. V koupelnách bude umístěn stropní ventilátor. 

 

Ohřev TUV 

     V akumulační nádobě bude umístěna topná smyčka, napojena na cirkulaci TUV. 

Mimo topné dny bude TUV připravována v elektrickém bojleru napojeném na okruh 

cirkulace. 
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Elektroinstalace 

     Objekt je napojený vedením v zemi od elektro-skříně umístěné na jižní hranici 

pozemku do hlavní rozvodné skříně umístěné v chodbě v 1.NP. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

- technická zařízení viz předchozí bod B.2.7. a) 

- technologická zařízení 

Pro výrobní technologické zařízení stavby bude vypracované samostatná 

projektová dokumentace specializovanou firmou. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

  Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz složka č. 5 d.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení stavby 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
 

Jednotlivé konstrukce stavby jsou navržené v souladu s  požadavky  normy 

ČSN 73 0540-2. Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz základní 

posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. 
 
b) energetická náročnost stavby 
 

Součástí  diplomové  práce  je  energetický   štítek   budovy.   Řešené   v   

příloze viz základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky. Průkaz energetické 

náročnosti stavby není součástí diplomové práce. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

V současné době není plánován jiný zdroj energie než je navržený. 

 

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

prostředí 
 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.). 
 

Navržené dispoziční, konstrukční a materiálové řešení stavby je v souladu s 

platnými hygienickými předpisy, závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu 

zdraví a zdravích životních podmínek. 
 

Větrání a vytápění 

Vnitřní mikroklima obytné místnosti 20°C s relativní vlhkostí 50 %. Vytápění 

objektu bude zajištěné pomocí kotle na pelety. Součástí rozvodu vytápění je o 

rozdělovač/sběrač, který dle nastavení udává potřebnou teplotu do otopných těles a 

podlahového vytápění.  
 

Osvětlení 

Všechny místnosti,  u kterých je to požadavkem, jsou dostatečně osvětlený okenními 
otvory, tak aby v místech 
zrakového úkolu byla zajištěná dostatečná zraková pohoda. Prostory budou doplněné 
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dostatečně navrženým  umělým  osvětlením  s  osvětlovacími  tělesy  dle  typu  

prostoru a dle výběru investora. Trvalá pracovní místa musejí splňovat minimální 

hodnoty činitele denní osvětlenosti se sdruženým osvětlením. Požadavky z hlediska 

proslunění a oslunění nejsou   stanovené.     
 

Hluk a vibrace 

     Ve výrobní části objektu se nachází výrazné zdroje hluku, technologie, které nejsou 
v těsné blízkosti s chráněnými místnostmi (kancelář, recepce).  
Bližší posouzení vnitřních příček a stropu viz složka č. 6 v samostatné příloze 

stavební fyziky - Výpočet a posouzení konstrukcí na vzduchovou a kročejovou 

neprůzvučnost. 
 

Odpady 

Odpady vzniklé během stavby budou zlikvidované dle zákona č. 1Ř5/2001 
Sb., 

O odpadech. Běžný komunální odpad vzniklý při provozu budovy bude tříděný a 

ukládaný do kontejnerů na vyhrazeném místě v areálu stavby. Poté bude v 

pravidelných intervalech odvážený technickými službami města. 

Chemické škodliviny se zde nenachází. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

     Jako izolace proti vodě a ochrana před pronikáním radonu je zajištěna za pomocí 

hydroizolačního asfaltového SBS modifikovaného pásu tl.4mm a penetračního nátěru. 

Nosná vložka asfaltového pásu je tvořena PE. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 
 

Nepředpokládá  se  působení  bludných proudů  na  stavbu,  tudíž  nejsou  

provedená žádná opatření. 

 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 
Jelikož se v blízkosti novostavby nenachází zdroj technické seizmicity, není 

nutné stavbu chránit. 
 
d) ochrana před hlukem, 

 
Obvodové konstrukce včetně otvorových výplní poskytnou dostatečnou 

ochranu stavby před hlukem  z místní  komunikace,  které  splňují  požadavky  ČSN  

73  0532. V budově jsou použitá technická opatření proti šíření hluku (návrh 

akustických konstrukcí, tlumiče hluku na potrubí, omezení doby provozu 

přidružených provozu ubytování apod.). Vnitřní prostředí budovy budou hladiny  

hluku  v  souladu  s  hygienickými  požadavky dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

e) protipovodňová opatření. 
 

Není nutné řešit, navržená budova se nenachází v záplavovém území. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 
Stavba je napojená pomocí přípojek na veřejné inženýrské sítě obce Opatovice I.. 

Napojovací místa jsou naznačená ve výkresu koordinační situace. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 
Vzhledem k rozsahu DP není řešeno.  

 
 
B.4 Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení, 

 
Podél jižní hranice  parcely  je  vedená  obecní  komunikace  s  par.  č.  921, 

na kterou je stávající objekt napojen. Dojde k modernizaci tohoto napojení. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 
Obecní komunikace přilehající k pozemku je zpevněná, udržovaná a navazuje 

na krajskou komunikaci. 
 
c) doprava v klidu, 

 
Počet parkovacích míst 

pro osobní vozidla: 21 stání 

vyhrazené pro invalidy: 2 stání 

 

d) pěší a cyklistické stezky. 
 

V této lokalitě se nenachází. 
 

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

úpravy 
 

Narušené plochy výstavbou objektu  budou  v  rámci  terénních  úprav  

uvedené do původního stavu nebo budou upravené podle požadavků investora. 

Navržené terénní úpravy budou provedené, a to u zpevněných ploch vydlážděním 

betonových dlaždic okolo objektu a v místech zatravnění provedením rekultivace půdy. 

b) použité vegetační prvky 
 

Stávající vzrostlé stromy budou ponechány, keře odstraněny a nezpevněné 

plochy budou zatravněny.  
 
c) biotechnická opatření 

 
Neřeší se žádné biotechnické opatření. 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 
Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší a vody. Během 

výstavby druhy práce a použité technologie nemají vliv na zhoršování životního 
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prostředí. Všechny použité konstrukce a  materiály  musí  vyhovovat  hygienickým  

požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt nebude svým provozem 

obtěžovat okolí hlukem, prachem a nebude ohrožovat bezpečnost obyvatelstva 

apod. Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí. Stavebník ve 

spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na 

okolí minimalizované. Splašková voda bude společně s dešťovou vodou odváděná s 

povoleným odtokem do jednotné kanalizace stanovené od provozovatele kanalizace či 

příslušného úřadu. Pro odvod podpovrchový vod je navržený drenážní systém s 

odtokem mimo objekt do recipientu. Vsak není povolený. 
 

Odpadové hospodářství 

Odpady budou tříděné a likvidované podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., o 

odpadech v platném znění a nakládané podle vyhlášky č. 353/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Pokud v průběhu stavby budou vznikat 

nebezpečné odpady dle § 4 písm. a) zákona  je   nutné,   aby   provozovatel   stavby   

žádal   předem   o   souhlas   s   nakládání s nebezpečnými odpady příslušný odbor 

životního prostředí. Dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona, je každý povinen zjistit, zda 

osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona oprávněná. V případě, že 

se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předaný. 

 

Půdní hospodářství 

Jedná se o modernizaci stávajícího areálu. Pozemek č. p. 212 tedy není chráněný 

zemědělským půdním fondem ani lesním půdním fondem,  nebude  vynětí  ze  ZPF  a  

LPF  prováděné.  Před  výstavbou  bude  úrodná  půda 

sejmutá a uskladněná v deponiích, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Během užívání nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí. 

 
b) vliv na přírodu krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  

ochrana 

rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
 

Záměr  se   nedotýká   zájmu   ochrany   dřevin,   památných   stromů   ani   

rostlin a  živočichů.  Během stavby dojde pouze k odstranění keřů vzrostlých díky 

neudržování areálu.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 
Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 
 

Na pozemku nejsou navrhovaná žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí dotčených orgánů musí být 

dodržená podle příslušných právních předpisů, ČSN a požadavků správců sítí. Při 

novém návrhu sítí byly tyto skutečnosti brány v úvahu. Jsou dodržené základní 

požadavky na vzájemné odstupy staveb stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., O 

obecných požadavcích na využívání území. Odstupové vzdálenosti nezasahují na 

sousední pozemky viz požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 
Jsou splněné základních požadavky na situování a stavební řešení stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

 
Dopravní napojení staveniště bude na stávající místní obslužnou komunikaci. 

Staveniště bude napojené na el. energii a vodovod z nově budovaných 

přípojek objektu  přes  samostatné  měřící  jednotky  (v  pilíři  na  hranici  

pozemku).  Kanalizace se vybuduje již při zařízení staveniště, aby bylo možné 

případné odvodnění stavební jámy a zaústění drenážního odvodnění stavby. 

Pro potřeby hygienického a sociálního zařízení stavby budou zajištěné 

mobilní toalety, umývárny a šatny pro pracovníky. Jako skladových prostor budou 

využité stavební buňky umístěné na staveništi. 
 
b) odvodnění staveniště, 

 
Základová spára se nachází nad hladinou podzemní vody, nebude tedy 

docházet k jejímu průsaku. Staveniště bude odvodněné povrchově a následně 

drenážním potrubím do recipientu v místě naprojektovaného drenážního systému. 

Dále bude odvodnění staveniště provedené spádováním, aby nedošlo k podmáčení 

stavby. Skládkové plochy budou zpevněné a odvodněné. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
Podél jižní hranice parcely je vedená obecní komunikace. Příjezd na staveniště 

bude zajištěný napojením na tuto komunikaci v místě stávajícího sjezdu. V době 

výstavby budou příjezdovou cestu tvořit betonové panely. 

Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděná běžnými 

nákladními automobily, jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty 

povolené vyhláškou č. 341/2002  Sb.  O  technických  podmínkách  provozu  

vozidel na pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná 

zvláštní opatření nebo úpravy na dopravních trasách. V případě potřeby bude 

prováděné důsledné čištění kol a podvozků nákladních automobilů a mechanizace 

před výjezdem ze stavby na obecní komunikaci. Případné znečištění komunikace 

výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněné na náklady stavby. 

Staveniště bude napojené na el. energii a vodovod z nově budovaných 

přípojek objektu a odvodnění bude realizované přes vyspádované plochy směrem do 

recipientu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 
S výstavbou objektu může dojít ke zvýšení hlučnosti a  prašnosti.  Činnosti, 

které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděné v denních hodinách 

pracovních dnů, a to vždy v době od 7:00 do 21:00 hodin. 

Negativní působení na okolí po dobu výstavby bude minimalizované 

opatřeními (např.: čištěním komunikace v případě jejího znečištění stavebními stroji 

apod.). Zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou 

manipulací se sypkými materiály. 
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Staveniště bude po celou dobu výstavby oplocené plotem do výšky 2 m a 

vstup na staveniště bude umožněný pouze přes bránu vjezdu na staveniště. 

V důsledku stavby bude dočasně omezený pohyb osob v okolí stavby. Při 

budování přípojek inženýrských sítí dojde k dočasným záborům veřejného 

prostranství po nezbytně nutnou dobu. 

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

dřevin, 
 

Staveniště bude po celou dobu výstavby oplocené plotem do výšky 2 m a 

vstup na staveniště bude umožněný pouze přes bránu vjezdu na staveniště. Při 

realizaci stavby musí  být  dodržené  všechny  technologické  předpisy,  předepsané  

pracovní  postupy a veškeré předpisy o bezpečnosti práce. Po celou dobu stavby musí 

být účinným způsobem udržovaný bezpečný stav pracovních ploch a přístupových 

komunikací na staveniště (pracoviště). 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěné dostatečné 

osvětlení. Součástí stavebních prací jsou i demolice a bourací práce viz PD.  

Pokud budou některé dřeviny v blízkosti staveniště ohrožené stavebními 

pracemi, musejí být ochráněné v souladu s ČSN Ř3 ř061 (Technologie vegetačních 

úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích). Stromy budou dostatečně chráněné proti mechanickému poškození (např. 

pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly a stavebními 

stroji. 

Veřejné zájmy nebudou zařízením staveniště dotčené. V důsledku stavby bude 

dočasně omezený pohyb osob v okolí stavby. Při budování přípojek inženýrských 

sítí dojde k dočasným záborům  veřejného  prostranství  (na  obecní  komunikaci  

v ulici) po    nezbytně    nutnou    dobu.  Dojde-li   při   výstavbě   objektu k 

nepředvídatelným nálezům kulturně cenných předmětů chráněných částí přírody 

nebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinný neprodleně oznámit nález 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a 

zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozený nebo zničený. 
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé), 

 
Dočasné zábory budou provedené na místní komunikaci, dokud nebudou 

všechny inženýrské sítě napojené. Zařízení staveniště a skládky materiálu budou jen 

na pozemku dotčené stavby. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,  

jejich 

likvidace, 
 

Při provádění stavebních prací budou vznikat odpady související s montáží, 

dělením a zpracováním stavebních hmot a materiálů viz vyhláška č. ř3/2016 Sb. O 

katalogu odpadů. Odpady budou tříděné a likvidované podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., 

O odpadech v platném znění a nakládané podle vyhlášky č. 353/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady. Pokud v průběhu stavby budou vznikat 

nebezpečné odpady dle § 4 písm. a) zákona je nutné, aby provozovatel stavby 

žádal předem o souhlas s nakládání s nebezpečnými odpady příslušný odbor 

životního prostředí. Dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona, je každý povinen zjistit, zda 

osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona oprávněná. V případě, 

že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předaný. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 

Stavba je podsklepená. Bilance výkopů bude větší než zásypů, takže orná půda 

bude sejmutá a uložená v deponiích  na  určených  místech  staveniště  na  pozemku  

investora dle projektové dokumentace. Přebytek výkopků bude odvezený na skládku. 

Odebraná skrývka ornice bude použitá na terénní úpravy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke 

znečištění ani poškození veřejné komunikace ani dalších pozemků sousedících se 

stavbou. Staveniště bude ohraničené oplocením tak, aby se zamezilo vstupu nepovolané 

osoby. Při stavbě musí být bezpodmínečně dodržené bezpečnostní předpisy ve 

stavebnictví. Za dodržení těchto předpisů zodpovídá dodavatel. 

  Odpady budou tříděné a likvidované podle zákona č. 1Ř5/2001 Sb., O odpadech v  

platném znění a nakládané podle vyhlášky č. 353/2001 Sb. O podrobnostech 

nakládání s odpady. 

S výstavbou objektu může dojít ke zvýšení hlučnosti  a  prašnosti. Činnosti, 

které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděné v denních hodinách 

pracovních dnů, a to vždy v době od 7:00 do 21:00 hodin. V případě potřeby bude 

prováděné důsledné čištění kol a podvozků nákladních automobilů a mechanizace 

před výjezdem ze stavby na obecní komunikaci. Zamezení šíření prašnosti do okolí 

za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací se sypkými materiály. 

Před výstavbou bude úrodná půda sejmutá a uskladněná v deponiích, aby 

nedošlo k jejímu znehodnocení. 
Při výstavbě musí být dodržené bezpečnostní předpisy ve stavebnictví. Za 

dodržení těchto předpisů zodpovídá dodavatel. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů, 
 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržované ustanovení 

nařízení vlády  č.  5ř1/2006  Sb.  O  bližších  minimálních  požadavcích  na  

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále 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. Odpovědnost na 

bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. Plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 30ř/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 

staveništi vykonávané práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví. Plán má být zpracovaný tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se 

uvádějí opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být 

přizpůsobený skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Místo bude opatřené výstražnými cedulemi pro informování osob 

pohybujících se v blízkosti staveniště. Při příjezdu i výjezdu musí řidiči asistovat 

způsobilá osoba, která bude jednak signalizovat řidiči případná nebezpečí, jednak 

bude organizovat případné kolem jdoucí tak, aby nemohlo dojít ke střetu s chodci, 

zejména dětmi. 

Dále jsou pracovníci prováděcí firmy povinni dodržovat bezpečnostní 

předpisy výrobců, výrobců jednotlivých zařízení a interních pokynů bezpečnostního 
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technika závodu. Všichni pracovníci na stavbě projdou povinně školením BOZP. O 

této skutečnosti bude  provedený   zápis   do   stavebního   deníku.   Vybavení   

ochrannými   prostředky a pomůckami zajistí jednotliví dodavatelé. Pro lehčí úrazy 

na staveništi bude základní lékárnička. 

Stavební dohled by mimo jiné měl dohlížet na: 

• používání ochranných pracovních pomůcek, 

• zákaz konzumace alkoholických nápojů, 

• dodržování bezpečnostních předpisů, 

• udržování pořádku na staveništi, 

• kontrolu prostředků první pomoci (lékárnička), 

• kontrolu technických zařízení, dopravních prostředků, přístrojů a nářadí, 

• udržování el. zařízení ve stavu, který odpovídá platným předpisům, 

• zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, 

• požární bezpečnost, 

• kontrolu kvalifikačních průkazů. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 

Výstavba se provádí na soukromém pozemku, a proto nebudou dotčené 

stavby určené pro bezbariérové užívání. Zábory veřejného prostranství (obecní  

komunikace) bude pouze dočasné a v co nejmenší míře. 

 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

 
Stavba bude přístupná v místě budoucího sjezdu. Těžká mechanizace se bude 

pohybovat na vlastním pozemku. Se správcem komunikace je nutné se dohodnout 

ohledně dopravního značení v okolí stavby. 

 

m) stanovení   speciálních   podmínek   pro   provádění   stavby   (provádění   

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

Žádné speciální požadavky na provádění stavby nejsou známé. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 
Realizace stavby proběhne v jedné stavební etapě. 

Předpokládaný termín zahájen: 1.4. 2018 

Předpokládaný termín dokončení: 31.11.2019 

 

Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracovaný 

zhotovitelem  stavby  ve  spolupráci  s  technickým  dozorem   a   investorem   stavby. 

Před zahájením prací bude předložený stavebnímu úřadu jako plán kontrolních 

prohlídek. Dle plánu budou jednotlivé fáze výstavby ohlašované stavebnímu úřadu. 
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Etapy: 
 

1. Odstranění vnitřní a vnější technologie, vyklizení objektu 

2. Vytyčení nových částí stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
3. Vybourání výplní otvorů, vybourání nových otvorů a osazení překladů 
4. Odstranění horní vrstvy podlahy, odstranění navlhlých omítek 
8. Sejmutí ornice a zemní práce – přístavba + sklad 
9. Hrubá stavba 1S.01 + základové konstrukce skladu 
10. Strop nad 1S.01 
Ř. Hrubá stavba 1.NP – přístavba + sklad + hlavní část objektu 
9. Strop nad 1.NP  
10. Drenáže, odvodnění + zpevněné plochy bez horní nášlapné vrstvy 
11. Hrubá stavba 2.NP + střecha skladu 
20. Zastřešení přístavby + zbylé části hlavního objektu 
21. Sanace zdiva, provádění hrubých instalací, realizace příček 
22. Montáž výplní otvorů 
23. Provádění vnitřních omítek a potěrů 
24. Provádění podlah, povrchů a technologie 
25. Vnitřní kompletace 
26. Vnější KZS celého objektu 
27. Vnější úpravy včetně kompletace zpevněných ploch 
28. Kontrola kvality a přejímka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 4. 1. 2018  

   Bc. Jan Seifert 
autor práce  
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OBSAH DOKUMENTACE OBJEKTŮ A  TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ: 

 
D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 
D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

 
D. 1. 2 Stavebně konstrukční řešení 

 
D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 

 
D. 1. 4 Technika prostředí staveb 

 
D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) 

Technická zpráva 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 
 

Dřevozpracující objekt 

Plocha pozemku p.č.212:         5879 m
2
 

Užitná plocha (podlahová plocha) SO01:    1654,36 m
2
 

Užitná plocha (podlahová plocha) SO02:     428,19 m
2
 

 Počet pracovníků: výroba          6-8  

          administrativní část        2-3 

 Počet parkovacích stání:           21 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové  užívání 

stavby: 
 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Stávající objekt kravína je dvoupodlažní, obdélníkového tvaru s bočními sklady na 

severní části objektu. Střecha je sedlová se sklonem 45 stupňů. Objekt je založený na 

základových pasech po obvodu a patkách uprostřed. Vyzděn z CPP doplněn o 

železobetonové sloupy a železobetonové průvlaky podporující stropní železobetonovou 

desku. Konstrukce krovu je tvořena dřevnou stojatou stolicí.  

  Přestavbou dojde k odstranění bočních skladů, realizování bočních vjezdových vrat, 

přistavění administrativní části v jihozápadním rohu objektu a realizace nové dispozice v 1. a 

2. NP. Dále dojde k realizaci nového venkovního skladu na dřevěné výrobky umístěného 

v severozápadní části pozemku.  

    Přístavba založena na základových pasech se suterénem ze ztraceného bednění, 

železobetonovými stropy, 1. A 2.NP z keramických broušených cihle tl.300mm,  KZS 

tl.180mm a dřevěným krovem.  

     Výplně celého objektu jsou hliníkové, v antracitovém odstínu. Fasáda objektu je bílá 

probarvená silikátová omítka. Plechová krytina v odstínu cihlově červené.   

    Venkovní sklad je založen na základových pasech rozšířených v místě sloupů. Základové 

pasy jsou přelity vyspádovanou betonovou deskou. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny 

ztraceným bedněním tl.300mm a dřevěnými sloupy. Konstrukce zastřešení je tvořena 

dřevěným příhradovým vazníkem s plechovou krytinou. Ztracené bednění nebude nijak 

povrchově upravováno, konstrukce krovu bude ošetřena bezbarvým nátěrem, plechová 

krytina provedena v odstínu cihlově červené.  

 
Bezbariérové užívání stavby 

     Jedná se o výrobní objekt soukromého sektoru, kde nebylo požadováno bezbariérové 

řešení stavby. 
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c) provozní řešení, technologie výroby: 
 

Modernizovaný objekt bude dělen na dvě části, výrobní a administrativní se zázemím 

pro zaměstnance.  Hlavní vchod do administrativní části bude přes přístavbu v jihozápadním 

rohu objektu. Zde se v přízemí nachází schodiště do 2.NP – kanceláře a do 1S.01 – technické 

místnosti. Dále se zde nachází denní místnost a hygienické zázemí pro zaměstnance.  

     Vstupy do výrobní části jsou ze tří stran přes průmyslová sekční vrata a z administrativní 

části, ze zázemí pro zaměstnance vnitřními dveřmi.  

     Druhé nadzemní podlaží je rozděleno také na dvě části, půda a administrativní část. Do 

administrativní části je řešen přístup po schodišti v přístavbě. Nachází se zde recepce, 

kuchyňka, kancelář s archivem a oddělené WC.  Na půdu je instalováno nové venkovní 

ocelové schodiště na severní fasádě. Možný je i vstup z administrativní části.  

 
d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

 
Základové konstrukce 

Přístavba je založena na základových pasech po obvodu a pod nosnou zdí. Šířka 

základového pasu je ze tří stran 800mm a z jedné 500mm. Výška je 650mm včetně 

základové desky. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20  

Jako izolace proti vodě a ochrana před pronikáním radonu je zajištěna za pomocí 

hydroizolačního asfaltového SBS modifikovaného pásu tl.4mm a penetračního nátěru. 

Nosná vložka asfaltového pásu je tvořena PE.  

 Venkovní sklad je založen na základových pasech a v místě sloupů jsou tyto pásy 

rozšířeny. Šířka pasů je 600mm a v místě rozšíření je 900/900mm. Výška základových pasů 

je 800mm a jsou přelity betonovou deskou tl.200-250mm. Základové konstrukce budou 

provedeny z betonu C16/20 

  

 Svislé konstrukce 

 Nosný systém stávajícího objektu je tvořen obvodovými zdmi tl.500mm z CPP, 

vnitřní zdí zl.500mm z CPP a vnitřními železobetonovými sloupy doplněnými 

železobetonovými průvlaky. Nosný systém přístavby je tvořen v suterénu ztraceným 

bedněním tl.300mm se zateplením XPS tl.150mm. Přízemí a 2.NP je vyzděno z broušených 

keramických cihle tl.300mm na maltu pro tenké spáry a zatepleno KZS tl.180mm.  

 Příčky v 1.NP jsou vyzděny z akustických keramických příčkovek na maltu pro 

tenké spáry a ve 2.NP jsou sádrokartonové příčky.  

 Nosný systém u venkovního skladu je tvořen pilíři ze ztraceného bednění tl. 300mm 

doplněné o dřevěné sloupy 180/180mm.  

 

 Vodorovné konstrukce 

 Překlady nad novými otvory jsou tvořené z Porotherm KP7, ocelovými I-nosníky. 

Jednotlivé sestavy překladů, počty a umístění v obvodových stěnách jsou upřesněné ve 

výkresech půdorysu ve výpisu překladů.  

 Nosná část nových stropů je tvořena křížem vyztuženou železobetonovou deskou 

tl.150mm. Přesná specifikace materiálu je nutná upřesnit dle statického návrhu.  

 

 Střešní konstrukce 

 Zastřešení přístavby bude napojeno do stávající sedlové střechy hlavního objektu. 

Nosná část je tvořena dřevěným krovem s vrcholovou vaznicí, která je provázána až do 

stávající konstrukce krovu. Jako krytina je na celém objektu navržen falcovaný plech. 

Nosná konstrukce střechy u skladu je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky a krytinou 
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je falcovaný plechy. 

   

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí: 
 

Je nutné dodržovat  pokyny  na  bezpečnost  užívání  instalovaných  zařízení např. 

elektrických a řádně plnit revize těchto zařízení. 
 
f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – 

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

vnějšího prostředí: 
 

Podrobné posouzení stavební konstrukcí a výplní otvorů budovy z hlediska stavební 

fyziky jsou řešené v samostatné části diplomové práce viz složka č. 7 - Základní posouzení 

objektu z hlediska stavební fyziky. Všechny navržené obvodové konstrukce splňují 

požadavky na součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 a jejich hodnoty jednotlivých 

konstrukcí jsou uvedené v příloze. 

Objekt spadá do klasifikace obálky budovy B – úsporná. Veškeré materiály 

navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životního 

prostředí. Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděné v denních 

hodinách pracovních dnů. 

Projektová dokumentace řeší ochranu stavby před středním radonovým rizikem. 

Jako izolace proti vodě a ochrana před pronikáním radonu je zajištěna za pomocí 

hydroizolačního asfaltového SBS modifikovaného pásu tl.4mm a penetračního nátěru. 

Nosná vložka asfaltového pásu je tvořena PE.  
 
g) požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

 
Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz složka č.5 D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 
 
h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení: 
 

Pro realizaci  stavby  budou  použité  materiály  a  výrobky  s  platnými  certifikáty 

a stavební  práce  budou  prováděné  odbornou  firmou.  Pro  určité  konstrukce  vymezené 

v projektové dokumentaci stavby budou provedené statické výpočty pro důkaz ověření 

návrhu dimenzí. 
 
i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění 

a jakost navržených konstrukcí: 
 

Při výstavbě budou uskutečněné tradiční technologické postupy bez zvláštních 

požadavků na provádění navržených konstrukcí. 

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah 

a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele: 
 

Dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby a bude vypracovaná v rozsahu 

potřebném pro provedení stavby. 

Dokumentace pro provedení stavby není výrobní dokumentací. 
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k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami: 
 

Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracovaný 

zhotovitelem  stavby  ve  spolupráci  s  technickým  dozorem  a   investorem   stavby. 

Před zahájením prací bude předložený stavebnímu úřadu jako plán kontrolních prohlídek. 

Dle plánu budou jednotlivé fáze výstavby ohlašované stavebnímu úřadu. 
 
l) výpis použitých právních předpisů a normy ČSN: 

 
Vyhláška č. 4řř/2006 Sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb. In: 2006. Dostupné z: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499 

 
Vyhláška č. 62/2013 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. In: 2013. Dostupné z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62 

 
Zákon č. 501/2006 Sb.:Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ěstavební 
zákoně. In: 2006. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501 

 
Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby. In: 200ř. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 

 
Zákon č. 1Ř3/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu Ěstavební zákoně. 
In: 2006. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 

 
Vyhláška   č.   3řŘ/200ř   Sb.   o   obecných   technických   požadavcích   zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. In: 200ř. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398 

 
ČSN 73 410Ř. Hygienická zařízení a šatny. In: 2013. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/734108-csn-73-4108_4_92211.html 
 
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. In: 2011. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/736056-csn-73-6056_4_87599.html 
 
ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. In: 2010. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/734130-csn-73-4130_4_85172.html 
 
ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. In: 200Ř. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/743305-csn-74-3305_4_80223.html 
 
ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody - Navrh., provádění a připojování spotřebičů paliv. In: 
2010. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/734201-csn-73-4201_4_86687.html 

 
ČSN 730 532. Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky. In: 2010. Dostupné z: http://www.technicke-
normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_84835.html 

 
ČSN 73 0Ř33. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/18390-nahrady-730833-csn-730833.html 

 ČSN 73 0Ř02. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/60053-nahrady-730802-csn 730802.html 

 
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/77902-nahrady-730540-csn-73-0540-2.html 

 
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
http://www.technicke-normy-csn.cz/734108-csn-73-4108_4_92211.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/736056-csn-73-6056_4_87599.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/734130-csn-73-4130_4_85172.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/743305-csn-74-3305_4_80223.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/734201-csn-73-4201_4_86687.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_84835.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_84835.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/18390-nahrady-730833-csn-730833.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/60053-nahrady-730802-csn-730802.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/77902-nahrady-730540-csn-73-0540-2.html
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http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/15849-nahrady-730540-csn-730540-3.html 
 
ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/32639-nahrady-013420-csn-013420.html 

 
Předpis č. 5ř1/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: 2006. Dostupné z: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591 

 
Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 

 
b) Výkresová část 
 

Seznam příloh projektové dokumentace: 
výkres č. D.1.1.001 Půdorys 1.NP – Bourané konstrukce 
výkres č. D.1.1.002 Půdorys 2.NP – Bourané konstrukce 
výkres č. D.1.1.003 Řezy – Bourané konstrukce 
výkres č. D.1.1.004 Pohledy – Bourané konstrukce 
výkres č. D.1.1.005 Půdorys 1S.01 – SO01 Nové konstrukce 
výkres č. D.1.1.006 Půdorys 1.NP – SO01 Nové konstrukce 
výkres č. D.1.1.007 Půdorys 2.NP – SO01 Nové konstrukce 
výkres č. D.1.1.008 Řezy objektem – SO01 Nové konstrukce 
výkres č. D.1.1.009 Pohledy – SO01 Nové konstrukce 
výkres č. D.1.1.010 Půdorys 1.NP + řezy objektem – SO02 
výkres č. D.1.1.011 Pohledy – SO02 
 
 

c) Dokumenty podrobností 
 

Ve složce č. 3 jsou dvě přílohy. První příloha č. 3.1 Výpis prvků a druhá příloha 
č. 3.2 Výpis skladeb konstrukcí. 

http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/15849-nahrady-730540-csn-730540-3.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/32639-nahrady-013420-csn-013420.html
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
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D.1.2 Stavebně konstrukční 

řešení 
 
a) Technická zpráva 

 
a) popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých 
konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů: 

 
Stávající objekt kravína je dvoupodlažní, obdélníkového tvaru s bočními sklady na severní 

části objektu. Střecha je sedlová se sklonem 45 stupňů. Objekt je založený na základových 

pasech po obvodu a patkách uprostřed. Vyzděn z CPP doplněn o železobetonové sloupy a 

železobetonové průvlaky podporující stropní železobetonovou desku. Konstrukce krovu je 

tvořena dřevnou stojatou stolicí.  

  Přestavbou dojde k odstranění bočních skladů, realizování bočních vjezdových vrat, 

přistavění administrativní části v jihozápadním rohu objektu a realizace nové dispozice v 1. a 

2. NP. Dále dojde k realizaci nového venkovního skladu na dřevěné výrobky umístěného 

v severozápadní části pozemku.  

    Přístavba založena na základových pasech se suterénem ze ztraceného bednění, 

železobetonovými stropy, 1. A 2.NP z keramických broušených cihle tl.300mm,  KZS 

tl.180mm a dřevěným krovem.  

     Výplně celého objektu jsou hliníkové, v antracitovém odstínu. Fasáda objektu je bílá 

probarvená silikátová omítka. Plechová krytina v odstínu cihlově červené.   

    Venkovní sklad je založen na základových pasech rozšířených v místě sloupů. Základové 

pasy jsou přelity vyspádovanou betonovou deskou. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny 

ztraceným bedněním tl.300mm a dřevěnými sloupy. Konstrukce zastřešení je tvořena 

dřevěným příhradovým vazníkem s plechovou krytinou. Ztracené bednění nebude nijak 

povrchově upravováno, konstrukce krovu bude ošetřena bezbarvým nátěrem, plechová 

krytina provedena v odstínu cihlově červené. 

 

b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně 

odkaz na výkresovou dokumentaci: 
 

Zemní práce 

Nejdříve bude sejmutá ornice  v  tloušťce  200  mm  a  uskladněná  v deponiích 

na pozemku investora pro budoucí zásypy a úpravy terénu. Potom se zaměří a 

vyznačí všechny rohy budoucího objektu i ostatní body potřebné k provedení zemních 

prací. Následně se vytyčí a vytěží se zemina ze stavební jámy, která bude odvážená na 

sběrný dvůr. Stěny jámy budou podle výkresu výkopů svahované pod úhlem 

vnitřního tření zeminy 1:1, nebo budou po celé výšce pažené. Druh záporového pažení 

určí specializovaná firma  dle  poměrových  podmínek   na   stavbě.   Poté  se  vytyčí  a  

odebere  zemina ze základových rýh. Zemní práce budou provedené strojně a před 

betonáží základových 

konstrukcí budou rýhy dočištěné ručně.   

Při provádění zemních prací u přístavby je postupně zpevnit zeminu pod stávajícím 

základem cementovým mlékem. Přesné složení bude upřesněno na stavbě.  
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Základové konstrukce 

Přístavba je založena na základových pasech po obvodu a pod nosnou zdí. Šířka 

základového pasu je ze tří stran 800mm a z jedné 500mm. Výška je 650mm včetně 

základové desky. Základové konstrukce budou provedeny z betonu C16/20  

Jako izolace proti vodě a ochrana před pronikáním radonu je zajištěna za pomocí 

hydroizolačního asfaltového SBS modifikovaného pásu tl.4mm a penetračního nátěru. 

Nosná vložka asfaltového pásu je tvořena PE.  

 Venkovní sklad je založen na základových pasech a v místě sloupů jsou tyto pásy 

rozšířeny. Šířka pasů je 600mm a v místě rozšíření je 900/900mm. Výška základových 

pasů je 800mm a jsou přelity betonovou deskou tl.200-250mm. Základové konstrukce 

budou provedeny z betonu C16/20 

  

 Svislé konstrukce 

 Nosný systém stávajícího objektu je tvořen obvodovými zdmi tl.500mm z CPP, 

vnitřní zdí zl.500mm z CPP a vnitřními železobetonovými sloupy doplněnými 

železobetonovými průvlaky.  

 Nosný systém přístavby je tvořen v suterénu ztraceným bedněním tl.300mm se 

zateplením XPS tl.150mm. Přízemí a 2.NP je vyzděno z broušených keramických cihle 

tl.300mm na maltu pro tenké spáry a zatepleno KZS tl.180mm.  

 Příčky v 1.NP jsou vyzděny z akustických keramických příčkovek na maltu pro 

tenké spáry a ve 2.NP jsou sádrokartonové příčky.  

 Nosný systém u venkovního skladu je tvořen pilíři ze ztraceného bednění tl. 300mm 

doplněné o dřevěné sloupy 180/180mm.  

 

 Vodorovné konstrukce 

 Překlady nad novými otvory jsou tvořené z Porotherm KP7, ocelovými I-nosníky. 

Jednotlivé sestavy překladů, počty a umístění v obvodových stěnách jsou upřesněné ve 

výkresech půdorysu ve výpisu překladů.  

 Nosná část nových stropů je tvořena křížem vyztuženou železobetonovou deskou 

tl.150mm. Přesná specifikace materiálu je nutná upřesnit dle statického návrhu.  

 

 Střešní konstrukce 

 Zastřešení přístavby bude napojeno do stávající sedlové střechy hlavního objektu. 

Nosná část je tvořena dřevěným krovem s vrcholovou vaznicí, která je provázána až do 

stávající konstrukce krovu. Jako krytina je na celém objektu navržen falcovaný plech.  

  Nosná konstrukce střechy u skladu je tvořena dřevěným příhradovým vazníkem a 

krytinou je falcovaný plech.  

  

Podhledy 

Zavěšený podhled bude snížený do úrovně od stropní konstrukce ve 

vzdálenosti 400 mm pro možnost vedení rozvodů. Podhled je složený z obvodových 

profilů R-UD a z nosných a montážních profilů R-CD. Obvodové profily R-UD podhledu 

budou opatřené samolepicím napojovacím těsněním pro zlepšení 

akustických vlastností a následně připevněné k návazným vertikálním konstrukcím 

pomocí plastových natloukacích hmoždinek. Vzájemná rozteč připevnění R-UD 

profilu  je max. 800 mm a v rozích podhledu je vzdálenost prvního připojení od rohu 

max. 200 mm. Obvodový  profil  je  oporou  pro  montážní  i  nosné  profily  R-CD  i  
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pro  připevnění 

sádrokartonových desek po obvodě. Nosné profily CD jsou zavěšené za pomoci 

pérových 

rychlozávěsů a drátů  s okem kotvených do nosného stropu. Montážní profily CD jsou 

k nosným profilům CD připevněné pomocí dvojice úhlových kotev nebo křížových 

spojek. 

 

Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchy stěn jsou omítnuté jednovrstvou omítkou aplikovanou přímo na 

zdivo v tloušťce 15 mm. Finální úprava stěn je daná účelem místnosti. Jedná se o 

povrchové úpravy disperzní barvou, protiplísňovým nátěrem nebo keramickým 

obkladem. Povrchová úprava SDK desek bude opatřená vnitřní disperzní barvou 

určenou na SDK povrchy. Venkovní omítka je řešená jako tenkovrstvá probarvená 

omítka bílého odstínu v kombinaci.  

 

Podlahy 

Podle účelu užívání místnosti jsou rozlišené druhy podlah, které jsou 

upřesněné v legendě místností viz výkresy jednotlivých půdorysů objektu. Skladby 

jednotlivých podlah  jsou  specifikované  ve  výpisu  skladeb.  Přechody  mezi  

odlišnými  nášlapnými 

vrstvami jsou řešené pomocí nerezových přechodových lišt v místech dveřního 

křídla. 

V hygienických prostorech se zvýšenou relativní vlhkostí bude hydroizolační 

stěrka vytažená na stěny do výšky úrovně obkladu. 

 

Schodiště 

V přístavbě jsou navržené železobetonové monolitické, do suterénu jednoramenné 

tvaru ,,u´´ a do 2.NP dvouramenné tvaru ,,U´´ s mezipodestou.   Schodiště do 

suterénu je z vnitřní strany podezděno a do vnější bude zavrtána výztuž vynášející  

jednotlivé stupně. Nášlapná vrstva je tvořena protiskluzovou keramickou dlažbou. 

Schodiště do 2.NP je z části podezděné a z části vynášené horním železobetonovým 

průvlakem viz. PD. Nášlapná vrstva je řešena dubovými stupni.  

Venkovní schodiště je ocelové s roštovými stupni, jednoramenné s venkovní 

podestou.   

 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů oken, dveří a vrat jsou hliníkové v antracitovém odstínu. Okna i 

dveře jsou s izolačním trojsklem. Okna jsou doplněná vnitřními dřevotřískovými 

parapety s laminátovou úpravou a vnějšími hliníkovými parapety v antracitové barvě. 

Vnitřní dveře jsou dřevěné osazené do obložkových zárubní. Podrobnější specifikace 

jednotlivých výplní otvorů viz výpis prvků oken a dveří. 

 

Klempířské a zámečnické výrobky 

Okapový systém je z pozinkovaného plechu s poplastovanou povrchovou úpravou. 
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Podrobnější specifikace jednotlivých prvků viz výpis klempířských prvků. 

 
c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, 
klimatická, od anténních soustav, mimořádná apod.: 

zatížení sněhem: 1,0 kN/m
2
 

užitné kategorie - kanceláře: stropní konstrukce qk = 1,5 kN/m
2

 
 
d) údaje o požadované jakosti navržených 

materiálů: 
 

Pro realizaci  stavby  budou  použité  materiály  a  výrobky  s  platnými  certifikáty 

a stavební  práce  budou  prováděné  odbornou  firmou.  Pro  určité  konstrukce  vymezené 

v projektové dokumentaci stavby budou provedené statické výpočty pro důkaz 

ověření návrhu dimenzí. 
e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí: 

 
Při výstavbě budou uskutečněné tradiční technologické postupy bez zvláštních 

požadavků na provádění navržených konstrukcí. 
 
f) zajištění stavební 

jámy: 
 

Stěny jámy svahované pod úhlem vnitřního tření zeminy 1:1, nebo budou po celé 

výšce pažené. Druh záporového pažení určí specializovaná firma dle poměrových 

podmínek na stavbě. 
 
g) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami: 

 
Postup výstavby se bude řídit harmonogramem, který bude vypracovaný 

zhotovitelem  stavby  ve  spolupráci  s  technickým  dozorem  a   investorem   stavby. 

Před zahájením prací bude předložený stavebnímu úřadu jako plán kontrolních 

prohlídek. Dle plánu budou jednotlivé fáze výstavby ohlašované stavebnímu úřadu. 
 
h) v případě změn stávající stavby – popis konstrukce, jejího současného stavu, 
technologický postup  s  upozorněním  na  nutná  opatření  k  zachování  stability 
a únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů: 

Nejedná se o změnu stávající stavby. 
 
i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 
konstrukce splňovat: 

 
Dokumentace  zajišťovaná  zhotovitelem  stavby  a  bude  vypracovaná  v  rozsahu 

potřebném pro provedení stavby. 

Dokumentace pro provedení stavby není výrobní dokumentací. 
 
j) požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

 
Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz složka č. 5 D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 
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k) seznam použitých podkladů – předpisů, norem, literatury, výpočetních programů 
apod.: 

 
Vyhláška č. 4řř/2006 Sb.: Vyhláška o dokumentaci staveb. In: 2006. Dostupné z: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499 

 
Vyhláška č. 62/2013 Sb.: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb. In: 2013. Dostupné z:  http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62 

 
Zákon č. 501/2006 Sb.:Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území Ěstavební 
zákoně. In: 2006. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501 

 
Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb.: Vyhláška o technických požadavcích na stavby. In: 200ř. 
Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268 

 
Zákon č. 1Ř3/2006 Sb.: Zákon o územním plánování a stavebním řádu Ěstavební zákoně. 
In: 2006. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183 

 
Vyhláška č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. In: 200ř. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-
398 

 
ČSN 73 410Ř. Hygienická zařízení a šatny. In: 2013. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/734108-csn-73-4108_4_92211.html 
 
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. In: 2011. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/736056-csn-73-6056_4_87599.html 
 
ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky. In: 2010. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/734130-csn-73-4130_4_85172.html 
 
ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. In: 200Ř. Dostupné z: 

http://www.technicke-normy-csn.cz/743305-csn-74-3305_4_80223.html 
 
ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody - Navrh., provádění a připojování spotřebičů paliv. In: 
2010. Dostupné z: http://www.technicke-normy-csn.cz/734201-csn-734201_4_86687.html 

 
ČSN 730 532. ůkustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky. In: 2010. Dostupné z: http://www.technicke-
normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_84835.html 

 
ČSN 73 0Ř33. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/18390-nahrady-730833-csn-730833.html 

ČSN 73 0Ř02. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/60053-nahrady-730802-csn 730802.html 

 
ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/77902-nahrady-730540-csn-73-0540-2.html 

 
ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/15849-nahrady-730540-csn-730540-3.html 

 
ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Dostupné z: 
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/32639-nahrady-013420-csn-013420.html 

 
Předpis č. 5ř1/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: 2006. Dostupné z: 
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591 

Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 
 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-62
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398
http://www.technicke-normy-csn.cz/734108-csn-73-4108_4_92211.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/736056-csn-73-6056_4_87599.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/734130-csn-73-4130_4_85172.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/743305-csn-74-3305_4_80223.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/734201-csn-734201_4_86687.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_84835.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/730532-csn-73-0532_4_84835.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/18390-nahrady-730833-csn-730833.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/60053-nahrady-730802-csn-730802.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/77902-nahrady-730540-csn-73-0540-2.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/15849-nahrady-730540-csn-730540-3.html
http://www.technicke-normy-csn.cz/technicke-normy/32639-nahrady-013420-csn-013420.html
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-591
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l) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 
příslušné předpisy a normy: 

 
Dodavatel stavebního díla (stavby) bude povinen při realizaci díla dodržovat všechny 

právní a ostatní předpisy k zjištění BOZP na staveništi. 
- předpis č. 30ř/2006 Sb. Zákon, 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). 
 

b) Podrobný statický výpočet 
 

Základové  konstrukce  jsou   navržené   podle   předběžného   výpočtu   viz   složka 
č. 1 příloha Výpočet základů. Návrh stropních konstrukcí je nutné staticky posoudit, 
jedná se pouze o návrh dle empirických vztahů. Konstrukce zastřešení venkovního skladu 
je posouzena v příloze č. 8. Při dimenzování konstrukce zastřešení přístavby bylo 
vycházeno ze stávajících dimenzí krovu zbylé stávající části. Únosnost zdiva jsou 
posouzená podle parametrů výrobce. Při zjištění jiných okrajových podmínek v průběhu 
výstavby, než jsou uvažované v projektu, je nutná konzultace se statikem nebo s 
konkrétním výrobcem. 

 
 
 

c) Výkresová část 
 

Seznam příloh projektové dokumentace: 
výkres č. D.1.2.001 Výkres základů – SO01 
výkres č. D.1.2.002 Výkres stropu 1S.01 – SO01 
výkres č. D.1.2.003 Výkres stropu 1.NP -SO01 
výkres č. D.1.2.004 Výkres krovu - SO01 
výkres č. D.1.2.005 Výkres střechy – SO01 
výkres č. D.1.2.006 Výkres základů – SO02 
výkres č. D.1.2.007 Výkres krovů – SO02 
výkres č. D.1.2.008 Detail kolektoru 
výkres č. D.1.2.009 Detail potrubí pelet 
výkres č. D.1.2.010 Detail spojení SKD stěny s SDK podhledem 
výkres č. D.1.2.011 Detail napojení SDK podhledu na stěnu 
výkres č. D.1.2.012  Detail napojení dělících stěn na strop 
výkres č. D.1.2.013  Detail okna 
výkres č. D.1.2.014 Detail Dveřního prahu 
výkres č. D.1.2.015 Detail vjezdové rampy do dílny 
výkres č. D.1.2.016  Detail uložení ŽB desky do stávající stěny 
výkres č. D.1.2.017 Detail přikotvení vazníku na vaznici 
výkres č. D.1.2.018  Detail soklu – výrobní část 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Řešené v samostatné části projektové dokumentace viz složka č. 5 D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb  

a) Technická zpráva 
 
a) zařízení pro vytápění staveb a ohřev TUV 

Vytápění objektu bude zajištěné pomocí kotle na pelety, jehož součástí je i 

zásobník na pelety. Na kotel je napojena akumulační nádrž, ze které je řešen následný 

rozvod vytápění. Vytápění je rozděleno na dva okruhy, podlahové vytápění 

administrativní části a výrobní část vytápěna teplovodními saharami. TUV je připravována 

v akumulační nádrži, ve které je instalována teplovodní smyčka. Mimo otopné období je 

TUV připravována v elektrickém bojleru, který je umístěn na cirkulačním okruhu TUV. 
 
b) kanalizace 

Objekt bude napojen na stávající jednotnou kanalizaci DN 400 na vyznačeném místě 

v koordinační situaci. Přípojka bude na stoku napojená jádrovým vývrtem. Hlavní vstupní 

šachta z betonových skruží a s poklopem Ø 600mm bude umístěna na vnějším parkovišti u 

oplocení. 

 

c) vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudovaná nová vodovodní přípojka z PE 60 

RC  a napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu taktéž na místě vyznačeném 

v koordinační situaci.  Přetlak vody v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle 

sdělení jeho provozovatele pohybuje v rozmezí  0,45  až  0,55  MPa.  Vodovodní  

přípojka  bude na veřejný řád z PE 100 RC napojená navrtávacím pasem s uzávěrem, 

zemní soupravou a poklopem. Vodoměrová souprava s vodoměrem a hlavním uzávěrem 

vody bude umístěná v typové plastové samonosné vodoměrové šachtě o rozměru 

1200x1200 mm a s poklopem Ø 600mm na pozemku investora. 

Potrubí přípojky bude uložené na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypané 

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položený 

signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 

 
d) zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky 

Zásobování elektrickou energií NN bude zemní kabelovou přípojkou do 

přípojkové skříně umístěné ve sloupku v oplocení na jižní hranici pozemku. Dále bude 

pokračovat vedení v zemi k objektu do hlavní domovní skříně. Měření bude umístěné 

v přípojkové skříni. 

e) Výkresová část 
 

Kompletní řešení technických rozvodů nejsou součástí diplomové práce. Ve 
zvolené specializaci TZB bylo řešeno pouze část vytápění viz samostatná část PD složka 
č. 7 Řešení vytápění objektu. 

 
 

 f) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 
 

Viz níže D.2 
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D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
 

Objekt je výrobního i nevýrobního charakteru. Výrobní technologické zařízení 

stavby bude vypracovaná samostatná projektová dokumentace specializovanou firmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 4. 1. 2018  

   Bc. Jan Seifert 
autor práce  
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ZÁVĚR:  

 

 Diplomová práce je zpracovaná ve formě projektové dokumentace  ve  stupni 

pro provedení stavby. Členění diplomové práce odpovídá vyhlášce č. 62/2013 Sb., 

kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a je v souladu se 

zadáním diplomové práce. 

Hlavním cílem diplomové práce bylo reálné využití stávajícího chátrajícího objektu, 

nalezení funkčního a smysluplného využití pro objekt s přiměřeným zásahem do objektu a 

do okolního rázu krajiny. Vytvořit areál, který zajistí pracovní místa a vrátí ,,život´´ 

chátrajícím a zarostlým stavbám.  

Před zahájením této dokumentace jsem se seznámil se stávající stavbou, ale jen 

v omezených možnostech, nemohl jsem se dostat do vnitřních prostor objektu. Po jednání 

s ředitelem místního zemědělského družstva mi bylo řečeno, že vzhledem k mé 

bezpečnosti není možný průzkum vnitřní části stavby. Na tamním SÚ mi byla zapůjčena 

neúplná projektová dokumentace, ze které jsem vycházel.  

Modernizaci vedoucí ke změně účelu užívání stavby jsem si vybral z důvodu nižší 

ceny výstavby areálu oproti realizaci tzv. na zelené louce. Ovšem vzhledem ke složitosti 

stavebních úprav, světlosti místností, rozmístění vnitřních nosných konstrukcí, které ne 

vždy vyhovují potřebám nového provozu, a dalším omezením jsem došel k závěru, že 

v tomto případě by byla výhodnější stavba nové výrobní haly s administrativní částí. 

Efektivní by modernizace byla tehdy, kdyby majitel objekt již předtím vlastnila pouze by 

hledal pro něj využití.  

 Diplomovou práci jsem zpracoval na základě svých doposud nabytých zkušeností a 

během vypracovávání dokumentace jsem se řídila platnými vyhláškami, zákony, 

technickými normami a podklady od výrobců. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
ZPF                            zemědělský půdní fond 

LPF                            lesní půdní fond 

SDK                           sádrokarton 

SO                              stavební objekt 

IO                               inženýrský objekt 

NN                             nízké napětí 

DPS                            dokumentace provedení stavby 

PD                              projektová dokumentace 

PBS                            požární bezpečnost staveb 

SPB                            stupeň požární bezpečnosti 

PHP                            přenosné hasicí přístroje 

UT                              upravený terén 

PT                              původní terén 

EPS                            expandovaný polystyren 

XPS                            extrudovaný polystyren 

ŽB                              železobeton 

PP                              podzemní podlaží 

NP                              nadzemní podlaží 

TUV                           teplá užitková voda 

TZB                           technická zařízení budov 

TV                              teplá voda 

Rdt                             únosnost zeminy 

C12/15                       charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

R [m
2
K/W]                tepelný odpor konstrukce 

Rse [m
2
K/W]        tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru  

Rsi [m
2
K/W]             tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru λ

 součinitel tepelné vodivosti 

U [W/(m
2
K)]             součinitel prostupu tepla konstrukce 

b [-]                            činitel teplotní redukce 

fRsi [-]  teplotní faktor vnitřního povrchu θi [°C] návrhová vnitřní teplota 

θe [°C]                        návrhová teplota venkovního vzduchu 

Rw [dB]                     vzduchová neprůzvučnost 

R´w,N                                        vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N                                        vážená normalizovaná hladina akustického     

tlaku kročejového zvuku 

Ht [W/K]                   měrná ztráta prostupem tepla 

pv [kg/m2]                  výpočtové požární zatížení 

ČSN                           česká státní norma 

Sb.                              sbírka 
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