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ABSTRAKT  

Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce a adaptace s důrazem na zachování jeho 
původního rázu (změna dokončené stavby) bývalý zemědělský objekt v obci Bohutice, 
která je poměrně bohatá na nemovité kulturní památky.  Projekt vychází z předmětu 
AG033 Ateliér architektonické tvorby III – Obnova památek. Objekt barokní sýpky vznikl v 
18. století. Ta byla původně vybudována na kraji obce za účelem uskladnění a vysušení 
obilovin. Později došlo ke změně využití sýpky a k jejím následným stavebním změnám a 
úpravám. Jako poslední o barokní sýpku projevila zájem firma, která měla v plánu 
vyřezat cenné dřevěné konstrukce vynášející podlaží a prodat je do Itálie. Díky zásahu 
současného majitele pana Pavla Štefka, který zažádal o prohlášení sýpky za nemovitou 
kulturní památku, byla konstrukce sýpky uchráněna a sýpky tak připadla novému 
majiteli – fyzické osobě.  

Jedná se o stavbu smíšenou. V prvním nadzemním podlaží se nachází především 
kavárna se zázemím a flexibilní třída. V druhém nadzemním podlaží multifunkční sál se 
zázemím a třetí nadzemní podlaží obsahuje prostory pro krátkodobé bydlení. Jedním 
z nejvýraznějších prvků návrhu je přístavba barokní sýpky, která se z důvodů omezené 
velikosti pozemku sýpky nachází na severní straně parcely. Od počátku návrhu, bylo 
záměrem zachovat génia loci místa a barokní sýpky, tudíž tvar přístavby přesně kopíruje 
tvar barokní sýpky, tedy jednoduchý kvádr se sedlovou střechou. Pouze materiálové 
řešené bylo z důvodů různých časových období dvou celků, a to původní sýpky a 
přístavby rozlišeno. Stavba je takto rozdělena do dvou hlavních celků. Každý z těchto 
celků má jeden vstup. První část barokní sýpky má spíše charakter veřejné části a slučuje 
hned několik funkcí najednou. Druhá část sýpky slouží především, jako prostory pro 
krátkodobé ubytování. Návrh se snaží rovněž co nejvíce zachovávat původní materiálové 
a konstrukční řešení původní části budovy. Stavba je doplněna o malý park s pergolou, 
který slouží především k odpočinku návštěvníků.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

barokní sýpka, Bohutice, obnova, kavárna, multifunkční sál, ubytování, přístavba, park 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

The subject of this bachelor thesis is reconstruction and adaptation with an emphasis on 
preservation of its original character (change of completed construction) former 
agricultural building in the village Bohutice, which is relatively rich in cultural 
monuments. The project is based on the subject AG033 Studio of Architectural Design III 
- Restoration of Monuments. The Baroque granary was built in the 18th century. It was 
originally built on the outskirts of the village to store and dry cereals. Later there was a 
change in the use of the granary and its subsequent construction changes and 
modifications. The last one in the Baroque granary was an interest in a company that 
planned to carve valuable wooden structures carrying floors and sell them to Italy. 
Thanks to the intervention of the present owner, Mr. Pavel Štefek, who applied for the 
declaration of the granary as an immovable cultural monument, the construction of the 
granary was preserved and the granaries fell to the new owner.  

This is a mixed building. On the first floor, there is primarily a café with facilities and a 
flexible classroom. On the second floor, there is a multifunctional hall with facilities and 
the third floor contains space for short-term living. One of the most significant elements 
of the design is the extension of the baroque granary, which is located on the north side 
of the parcel due to the limited size of the granary plot. From the beginning of the 
design, the intention was to preserve the genius loci of the place and the baroque 
granary, so the shape of the extension exactly follows the shape of the baroque granary, 
a simple block with a gabled roof. Only material solutions were differentiated due to 
different periods of two units, namely the original granaries and extensions. The 
building is thus divided into two main units. Each of these units has one input. The first 
part of the baroque granary is more like a public part and combines several functions at 
once. The second part of the granary serves primarily as a space for short-term 
accommodation. The design also strives to preserve as much as possible the original 
material and structural design of the original part of the building. The building is 
complemented by a small park with a pergola, which is primarily used to rest visitors. 

KEYWORDS  

baroque granary, Bohutice, reconstruction, cafe, multifunctional hall, accommodation, 
outbuilding, park 
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U ́VOD  

Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce a adaptace s důrazem na zachování 
jeho původního rázu (změna dokončené stavby) bývalý zemědělský objekt v obci 
Bohutice k.ú. Bohutice. Projekt vychází z předmětu AG033 Ateliér architektonické 
tvorby III – Obnova památek. Stavba barokní sýpky z 18. století se skládá ze třech 
nadzemním podlažích vyjma krovu. Jednou z hlavních částí návrhu je přístavba ze 
severní části sýpky, která kopíruje tvar původní části budovy, a to jednoduchý 
kvádr se sedlovou střechou. Rozdíl tvoří materiálové řešení dvou celků a 
znázorňuje rozdílné období původu těchto dvou částí. Vzhledem na lokalitu 
budovy byl návrh rozdělen do dvou části. První část barokní sýpky má spíše 
charakter veřejné části a slučuje hned několik funkcí najednou. Kavárnu se 
zázemím a flexibilní třídu s hygienickým zázemím v 1. nadzemním podlaží a 
multifunkční sál v druhém nadzemním podlaží. Druhá část sýpky slouží především, 
jako prostory pro krátkodobé ubytování. Tato část se nachází v třetím nadzemním 
podlaží.  
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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01/2019



A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby:  Barokní sýpka Bohutice                                                                            
b) místo stavby:  Bohutice č.p. 282 
    671 76 
    parc. č.: 117/1, 1/2, 1/1, 93/6 

    (kat. ú. Bohutice 606677) 
c) předmět dokumentace Změna a rekonstrukce barokní sýpky v Bohuticích na víceúčelovou 

budovu s ubytováním s respektováním historických hodnot 
objektu. 

 
A.1.2 Údaje o žadateli Vlastnické právo: Štefka Pavel, č. p. 282, 67176 Bohutice 
     

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 
Projektant:    Michal Klimeš 
                                                   VUT Brno, Fakulta stavební, ústav architektury, Veveří 331/85, 602 00 
Brno 
Konzultant:   doc. Ing. Karel Struhala, Ph.D. 
 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
Rekonstrukce se týká jediného objektu v obci Bohutice č.p. 282 na parc. č117/1, 1/2, 1/1. 
Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu včetně technologických zařízení. 

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
- zaměření stávajícího stavu 
- katastrální mapa 
- stávající platný Územní plán Bohutic 
- zpráva o stavebně technickém průzkumu  
- požadavky investora 
- platné normy a předpisy 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barokní sýpka Bohutice 

 Bohutice 282 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 

01/2019 

 

 



OBSAH SOUHRNNĚ TECHNICKÉ ZPRÁVY: 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.  
g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 

chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí  

b) účel užívání stavby 
c) trvalá nebo dočasná stavba  
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
h) 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.  
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
j) orientační náklady stavby 



 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
b) konstrukční a materiálové řešení 
c) mechanická odolnost a stabilita 

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

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 
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. 

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
b) ochrana před bludnými proudy 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
d) ochrana před hlukem 
e) protipovodňová opatření 
f) ostatními účinky – vliv poddolování, výskyt methanu apod. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 



B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
c) doprava v klidu 
d) pěší a cyklistické stezky 

 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
b) použité vegetační prvky 
c) biotechnická opatření 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 

je-li podkladem 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
b) odvodnění staveniště 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  
g) požadavky na bezbariérové pochozí trasy 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 



o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku, 

Zadání stavební parcely se nachází parc. č. 117/1, 1/2, 1/1 v obci Bohutice. Obec se nachází ve 
Znojemském okrese na Jižní Moravě. Parcela pozemku se mírně svažuje směrem k severní straně. 
Objekt má pouze malý pozemek, a to rovněž ze severní strany. Sýpka je z jižní a západní strany 
obklopena komunikací. Z východní strany zdivo sýpky přiléhá k hranici sousedního pozemku. Na 
zadaném pozemku se nenachází žádná ochranná pásma ani cizí podzemní zařízení 
 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující anebo územním souhlasem, popř. regulačním plánem 
Změna stavby je v souladu s regulačním plánem obce Bohutice.  
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňující změnu 
v užívání stavby 
Rozsah stavby bude mít vliv na územní plánování. Z funkčních důvodů stavby bude nutné vytvořit 
nové parkovací stání na obecním pozemku parc. č. 93/6.  Funkce stavby bude změněna ze 
zemědělské stavby na stavbu veřejnou. Bude se jednat o budovu se smíšenou funkcí (pohostinství, 
vzdělávání, ubytování). Budova je chráněna jako nemovitá kulturní památka.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 
K dokumentaci nejsou zapotřebí/uplatněny žádné výjimky. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí budou zapracovány v 
projektové dokumentace. 
 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod., 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebyl provedený geologický a hydrogeologický průzkum. 
 
ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIVÝCH PRŮZKUMŮ: 
Stavebně technický průzkum   Průzkumy staveb s.r.o., Ing. Dušan Šponer 
Průzkum vlhkosti a solí zdiva   LB Cemix, s.r.o., Lubor Zavřel 
Kanalizace, vodovod, plynovod  HP Consult, s.r.o, Ing. Ladislav Pilař 
Zdravotně technické instalace  HP Consult, s.r.o, Ing. Ladislav Pilař 
Průzkum elektro zařízení a rozvodů  Elpik, s.r.o., Pavel Podsedníček 
Průzkum výtahů                   VERTIKALLIFT s.r.o. 
 
 
 



 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 
 
Budova byla postavena v 18. století. Ráz sýpky naznačuje strohý styl tehdejší výstavby 
zemědělských staveb. Hlavním znakem těchto staveb jsou mohutné zdi s malými okny a sedlovou 
střechou. Okna byla opatřena šambránou.  Objekt je chráněn jako nemovitá kulturní památka.  
 
STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM 
 
Objekt má 3 nadzemní podlaží a půdní prostor. Každé z těchto podlaží má plochu cca 300 m².  
V průběhu historie bylo do podstaty stavby několikrát zasahováno. Jedním z hlavních zásahů jsou 
vnitřní ztužující stěny a příčky, které nedůstojně vstupují do prostoru. Hlavní z těchto stěn se 
nacházejí 6,5 metru od obvodové stěny v příčném směru a rozdělují budovu na jednotlivé celky od 
prvního nadzemního podlaží až po třetí nadzemní podlaží. Dalším z velkých zásahů jsou vyřezané 
otvory v původních stropech. Tyto otvory vznikly z důvodů lepší manipulace s materiálem, který se 
v sýpce vyskytoval.  Nosné obvodové stěny jsou tvořeny z cihelného materiálu, a to především 
z plných pálených cihel.  
Vodorovné konstrukce nad všemi podlažími jsou tvořeny dřeným trámovým stropem. Tyto stropu 
jsou podlahou z dřevěných desek. Podlaha v prvním nadzemním podlaží je po zásahu předchozího 
majitele zalita betonovou mazaninou.   
V současné době sýpku vlastní bývalý starosta obce, díky kterému je stavba zapsána jako nemovitá 
kulturní památka. Jedním z hlavních důvodů zapsání jsou dřevěné trámy stropu. Předchozí majitel, 
který sýpku vlastnil, měl v úmyslu vyřezat trámy a dovážet je do zahraničí, jako interiérové prvky. 
Návrh a rozsah rozsahu sanace stávajících nosných konstrukcí a základů je možné provést teprve 
na základě podrobného statického posouzení. Podrobný statický posudek budovy a statické 
vyhodnocení stavebně technického průzkumu není předmětem této dokumentace. Dále lze na 
základě stavebně technického průzkumu konstatovat, že objekt je ve stavu, který odpovídá stáří 
objektu a podprůměrně prováděné údržbě v posledních letech. Nejsou na něm patrny žádné závažné 
viditelné statické vady a poruchy. 
 
PRŮZKUM VLHKOSTI A SALINITY ZDIVA 
 
V této fázi projektu neřešeno. 
 
PRŮZKUM ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE A ROZVODY PLYNU, PRŮZKUM STAVU PŘÍPOJEK 
A ROZVODŮ KANALIZACE, VODY A PLYNU 
 
Kanalizace 
U svodného potrubí (ležaté potrubí pod podlahou) doporučuji provést kamerový průzkum, potrubí 
může být zanesené, případně rozpadlé. 
Na svodném potrubí je nutno osadit prvky pro zabezpečení proti vzduté vody v souladu v platnými 
Normami. Odpadní potrubí splaškové, vzhledem k nové dispozici zařizovacích předmětů bude 
navrženo nové. 
 
Vodovod 
Stávající rozvody vody jsou dle viditelných znaků ve stavu, který vyžaduje opravy a úpravy (především 
výměna uzavíracích a zabezpečovacích prvků). 
Stávající rozvody neodpovídají v současné době platným normám a vyhláškám (především izolace 
potrubí, zabezpečení kvality pitné vody z hlediska znečištění stojaté vody v potrubí, atd.) 
Stávající rozvody budou demontovány a budou nahrazeny novými. 



 
 
Ohřev TV 
Decentralizovaný ohřev TV lokálními elektrickými zásobníky.  
 
Protipožární zabezpečení 
Protipožární zabezpečení se v objektu nevyskytují, bude provedena dnes používanými hydrantovými 
systémy. 
 
Zařizovací předměty 
Vybavení zařizovacími předměty je morálně i technicky zastaralé, bude provedena výměna za nové 
ekonomicky funkční (šetřící vodu) zařizovací předměty. 
 
PRŮZKUM ELEKTRO ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ 
 
Vedení doporučuji demontovat a nahradit novým, Rozvody uložit pod omítku. Svítidla doporučuji 
demontovat a nahradit novými s vyšší efektivitou svitu a opatřenými vhodnými prvky plnění 
hygienických požadavků na osvětlení a oslunění pracoviště. 
 
Nouzové osvětlení únikových cest není provedeno – nutno provést nové v celém rozsahu podle 
platných norem ČSN 
 
PRŮZKUM VÝTAHŮ 
 
Dle současných předpisů ČSN EN 81-1. je  pro využití objektu navržen zcela nový výtah s výtahovou 
šachtou. 
 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů – památková rezervace, památková zóna, zvláště 
chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 

bezpečnostní pásma apod. 
 
Stavba se nachází v malé obci Bohutice, která má okolo 600 obyvatel, v blízkosti Moravského 
Krumlova, okres Znojmo. Území je regulováno Regulačním plánem obce Bohutice. Nenachází se zde 
ochranné pásmo lesa, chráněného území přírody, Natura 2000 ani významného krajinného prvku.   
 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Nenachází se v záplavovém, poddolovaném ani jinak ohroženém území. Na pozemku se nenachází 
žádné pásmo hygienické či vodohospodářské ochrany. 
 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Rozsah stavby nebude mít vliv na 
odtokové poměry v území. Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při stavbě budou dodržovány vydané požadavky Odboru životního 
prostředí. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství. V případě znečištění veřejných komunikací bude zajištěno jejich 
čištění. Odpad ze stavby bude tříděn a zlikvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 
ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu. 
 



 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
V první fázi projektu bude zapotřebí vybourat potřebné konstrukce dle dokumentace. Odpad ze stavby 
bude tříděn a zlikvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. Na pozemku dojde ke kácení několika dřevin, tento materiál bude zpracován a 
odvezen pro další využití. 
 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa, 
Řešená parcela nespadá do zemědělského půdního fondu a není pozemkem určeným k plnění funkce 
lesa. 
 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Příjezd ke staveništi bude po stávajících veřejných komunikacích. Hlavní příjezdová a odjezdová 
dopravní trasa staveništní dopravy bude místních komunikacích II třídy. Pro stavbu budou využity 
stávající přípojky odpad, voda, plyn. Stavební pozemek je odvodněn stávajícími přípojkami kanalizace 
do veřejné kanalizační stoky. 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
Vznikají požadavky na vytvoření nových parkovacích ploch v bezprostřední blízkosti stavby. A to na 
obecním pozemku parc. č. 93/6 a tím související investice. 
 
 
 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
  
 parc. č.: 117/1, 1/2, 1/1, katastrální území Bohutice 606677 
 
 Vlastnické právo: Štefka Pavel, č. p. 282, 67176 Bohutice 

 
 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem dokumentace je změna dokončené stavby – celková rekonstrukce objektu s důrazem na 
zachování jeho původního rázu a přístavby. Změny v obvodovém plášti a významná změna vnitřních 
dispozic. 
 
b) účel užívání stavby 
Jedná se o stavbu smíšenou. V prvním nadzemním podlaží se nachází především kavárna se 
zázemím a flexibilní třída. V druhém nadzemním podlaží se nachází multifunkční sál se zázemím. 
Třetí nadzemní podlaží obsahuje prostory pro krátkodobé bydlení.  



 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby ani 
z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb pro rekonstrukce. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
Požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
Stavba je zapsána, jako nemovitá kulturní památka.  
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
předmětem stavební změny není změna parametrů objektu 
 
velikost parcely: 884,6 m2 
zastavěná plocha: 425 m2 

obestavěný prostor: 5062 m3 

užitná plocha celkem: 463,25 m2 

počet uživatelů celkem: 75 osob 
počet uživatelů kavárny: 20 osob 
počet uživatelů třídy: 20 osob 
počet uživatelů sálu: 30 osob 
 
h) 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.  
Předpokládá se se zvýšení spotřeby medií a hmot oproti stávajícímu stavu z důvodů změny 
využití stavby. Náklady budou stanoveny v DPS.  
 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Stavba bude zahájena 04/2021 a dokončena 08/2022 
 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby se odhadují na 40 mil. Kč. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Předmětem rekonstrukce je budova veřejné vybavenosti včetně zpevněných ploch. Stavební 
záměr je navržen na okraji zastavěného území Bohutic, katastrální území Bohutic a je v souladu 
s platnou ÚPD obce Bohutice. Funkce budovy bude pozměněna ze zemědělské stavby na stavbu 
veřejnou. Parcela stavby je poměrně komplikovaná, jelikož je ze dvou stran v přímém kontaktu se 



silnicí a to z jižní a západní strany. Dále z východní strany přiléhá k jejím obvodovým stěnám 
sousední pozemek. Objekt má pouze malý pozemek a ten je přístupný ze severní strany. Jediné 
možné řešení přístavby bylo směrem na severní stranu. Zbylá plocha byla využita na zahradu s 
posezením, kde lidé mohou trávit svůj volný čas a na parkování, které se nachází na konci pozemku. 

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

Jedním z nejvýraznějších prvků je hmota přístavby. Od počátku návrhu, bylo záměrem zachovat 
genia loci barokní sýpky. Tzn. jednoduchý tvar barokní sýpky, ale materiálově odlišit z jaké doby 
přístavba pochází. Tvar přístavby odpovídá tvaru sýpky, kvádr se sedlovou střechou, avšak 
fasáda je tvořena z dřevěných lamel z modřínu, který dává jasně najevo z jaké doby přístavba 
pochází. Okna jsou opatřeny tmavých okenním rámem. Vstup barokní sýpky byl zachován i 
s kamennou šambránou.  
Návrh obnovy barokní sýpky rozděluje stavbu na dvě hlavní části. První část má spíše charakter 
veřejné části a slučuje hned několik funkcí najednou. Ve středu sýpky je navržena prostorová 
hala s ocelovým schodištěm s perforovanými stupni, které je spojeno s ocelovou lávkou 
v druhém nadzemním podlaží. Nosnou část schodiště tvoří ocelové schodnice tl. 2 mm. Tyto 
schodnice zároveň tvoří i zábradlí schodiště a jsou opatřeny ocelovými madly. Do těchto nosníků 
jsou přivařeny perforované ocelové stupně ohnuté pod pravým úhlem. Druhá část sýpky slouží 
především jako prostory pro krátkodobé ubytování.  Návrh se snaží co nejvíce zachovávat 
původní materiálové řešení, a to keramickou podlahu v prvním nadzemním podlaží a dřevěné 
podlahy ve zbývajících podlažích. Rovněž opracování jednotlivých stěn je provedeno bílou 
omítkou. Střešní krytina je tvořena keramickými pálenými taškami. Rámy oken jsou složeny 
z fixního hliníkového rámu a z dřevěného otevíravého křídla.  
 
 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vertikální propojení budovy je pomocí dvou nových schodišť a nově zbudovaného bezbariérového 
       výtahu. 
 
      1.NP - kavárna, hygienické zařízení, samostatný vstup do ubytování, flexibilní třída, vtup. hala 

2.NP - hygienické zařízení, sál, předsálí  

3.NP - krátkodobé ubytování 
 
Barokní sýpka je rozdělena do dvou hlavních částí. Ze severní části se nachází vstup do Krátkodobého 
ubytování, které se nachází v třetím nadzemním podlaží. Tento vstup rovněž vede do kavárny, která se 
nachází v prvním nadzemním podlaží. Na západní straně sýpky se nachází hlavní vstup na nějž 
navazuje vstupní hala. Na tuto vstupní halu navazuje kavárna, flexibilní třída a hygienické zázemí. 
V centru haly je umístěno ocelové schodiště, které spojuje vstupní halu s druhým nadzemním podlaží, 
kde se nachází sál, předsálí a hygienické zázemí. Celou budovu spojuje osobní výtah. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Celá budova je bezbariérově přístupná pomocí výtahu. Bezbariérové hygienické zařízení se nachází 
v každém podlaží a je sdílené i pro ženy. Rekonstrukce splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., 
kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 



Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, které upravují podmínky 
bezpečného užívání staveb, zvláště pak s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby. 
 
Při provádění stavebních prací je třeba respektovat NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a Nařízení vlády 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Za dodržování zodpovídá dodavatel, ale i 
investor! Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí 
být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody. 
Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci 
výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. Č.30/2001 Sb. Při provádění stavební 
činnosti nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přiléhajících pozemních komunikacích. Při 
provádění stavebních úprav je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, technických 
zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení 
Stavební úpravy nezahrnují zásahy do nosného systému budovy. Nosný stěnový systém zůstává 
beze změny s výjimkou vytvořených otvorů na severní straně původní obvodové stěny.  Nosná část 
stropů zůstává ponechána, pouze v prvním nadzemním podlaží v úrovni vstupní haly jsou tyto trámy 
odebrány. Obvodové zdivo zůstává beze změny. Navrženo je vybourání všech vnitřních příček a 
změna dispozic a okenních otvorů.  Dále ze severní strany je k objektu navržena přístavba 
z keramických tvárnic Porotherm. Konstrukci střechy tvoří krov. Celá přístavba, včetně střechy je 
opatřena dřevěnými lamelovými profily z modřínu, které tvoří povrchovou úpravu přístavby.  

 
b) stavebně - konstrukční a stavebně materiálové řešení 

Obvodové stěny 

Stávající omítky a fasádní systémy budou odstraněny a nahrazeny novými v celém rozsahu fasády. 
Okolo oken budou vytvořeny šambrány. Stávající kamenný obklad okolo vstupních dveří bude obklady 
ponechán a mechanicky očištěn. Navržená přístavba s chráněnou únikovou cestou bude vyzděna z 
keramickými tvárnicemi Porotherm 30 PROFI. Tato přístavba bude opatřena dřevěnou lamelovou 
fasádou z lepených lamel z modřínu.  

Okna, prosklené stěny, stínění 

V celém objektu budou osazeny nová okna s hliníkovými rámy v barvě RAL 9004. Zaskleno izolačním 
dvojsklem.  Okna splňují potřebné požadavky norem pro tepelnou ochranu budov ČSN 73 0540-2 a 
vyhlášky o technických požadavcích staveb 268/209 Sb. Okna budou řešena jako kombinace 
otevíravých částí a spodní fixní fixní části. Okna na severní straně budou tvořena z hliníkových rámů 
v barve RAL 9004 s izolačním dvojsklem. Tyto okna budou fixní.  

Střecha 
Součástí rekonstrukce původní sýpky jsou pouze nové výplně střešních oken a nové klempířské 
prvky. Nosná konstrukce krovu bude zachována. Střešní plášť bude odvodněn 2 vtoky na obou 
stranách pláště. Střecha přístavby bude šikmá se stejným spádem, jako původní sýpka. Přístavba 
bude odvodněna skrytými žlaby.  Střešní krytinu budou rovněž tvořit profily z lepeného modřínu 
ukotveny do nosné části střechy.  



Podlahy 

Podlahy budou ve všech podlaží vyměněny. Stávající podlahy budou odstraněny. V původní části 
budovy, bude podlaha v prvním nadzemním podlaží tvořena, jako provětrávaná podlaha pomocí 
plastových tvarovek iglú. V dalších podlažích bude uplatněna suchá výstavba podlah Farmacell. 
V přístavbě budou podlahy tvořeny železobetonovými deskami s nášlapnou vrstvou.  

Vnitřní příčky 

Místnosti budou děleny tvárnicemi pro nenosné stěny Ytong Klasik 100mm a 150mm. 
 

Malby 
Malby stěn a stropů budou opatřeny bílým nátěrem – např. Primalex Polar. 

 
Obklady 

V hygienických zařízeních bude velkoformátový obklad – kalibrovaný, s průběžnými spárami, které 
navazují na spárořez podlahy. Před provedení bude předložena dílenská dokumentace s výkresem 
spárořezu pro odsouhlasení investorem a architekty. 
Obložení se bude nacházet také za kuchyňskými linkami a v technické místnosti. 
 
Tepelné izolace 
Zateplená je fasáda přístavby vedoucí do parku fasádním expandovaným polystyrenem s grafitem 
Isover EPS GrayWall tl. 150 mm . 

Klempířské konstrukce 

Veškeré venkovní klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební práce nezasahují do nosného systému objektu. Dle provedených průzkumů je současný 
stěnový systém vyhovující. Konstrukce přístavby je tvořena jako stěnový systém z keramických 
tvárnic Porotherm.   
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 

Navržena je celková výměna rozvodů (vzduchotechnika, elektrické rozvody. teplovodní potrubí 
Elektrické rozvody budou vedeny pod omítkou. Vytápění řešeno pomocí elektrického 
podlahového vytápění a lokálních topných těles. Budova nemá chlazení ani nucené větrání. 
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 
 
VYTÁPĚNÍ 
Objekt bude vytápěn pomocí elektrického podlahového vytápění systému Farmacell. V několika 
místnostech bude vytápění doplněno o elektrická lokální tělesa.  
 
VZDUCHOTECHNIKA 
Pro odvětrání hygienických zázemí jsou navrženy samostatné nástěnné radiální ventilátory, 
které ústí do společného odtahového potrubí. Výfuk je zajištěn nad střechou v několika místech.  
 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 



Podrobně je řešeno v samostatné technické zprávě – PBŘ. 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Stavba nesplňuje současné požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu. Z důvodu, že se ke 
stavbě přistupuje jako k památkově chráněné budově je vnější kontaktní zateplení nedoporučeno a z 
důvodu vyšší vlhkosti budovy se nedoporučuje ani vnitřní zateplení, rovněž se nedoporučuje 
zateplení historického krovu. Pouze nová přístavby splňuje podmínky na úsporu energie a tepelnou 
ochranu. Zlepšení tepelné ochrany tedy zajišťuje výměna dveří a oken, nová izolace stropu nad 
střechou. Dále vytvoření nové podlahy v prvním nadzemním podlaží z provětrávaných tvarovek.  
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 
Stavba musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá 
bezpečnostní opatření. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
Větrání prostor, které nelze větrat přirozeně, je zajištěno vzduchotechnikou. 
Umělé osvětlení bude navrženo dle ČSN 33 2130 ed.2 s intenzitami osvětlení dle ČSN 73 4301 Z1. 
 
Splaškové v objektu budou svedeny samostatným potrubím a poté stávajícím svodným potrubím do 
kanalizace a odtud na ČOV. a Dešťové vody budou svedeny do retenční nádrže a dále z této nádrže 
do jednotné kanalizace. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Je řešena HI v podlaze v 1NP.  

b) ochrana před bludnými proudy 

Nepředpokládá se výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

Namáhání technickou seismicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, 
pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není 
řešena.  

d) ochrana před hlukem 

V historické části budovy je řešena novými okny a dveřmi, dále novou skladbou podlah 
s kročejovou izolací. Nová přístavba vyhovuje hygienickým podmínkám pro novostavby.  

e) protipovodňová opatření 

Parcela se nenachází v záplavovém území, ani v poddolovaném území.  

 

f) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem methanu apod. 

Neřeší se. 



 
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
doplnění již stávajících přípojek kanalizace, plynu o veřejný vodovod, elektrické vedení NN a 

sdělovací kabel.  
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
řešeno v dokumentaci DPS 

 
B.4 Dopravní řešení  
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 

Dopravní řešení využívá stávající uliční síť. Z důvodů pěší komunikace je odstraněn náběh sýpky a je 
zde vybudována nová bezbariérová pěší komunikace vedoucí ke vchodu do sýpky.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Budova využívá původní infrastrukturu. 

c)    doprava v klidu 

Nejbližší možnost parkování jbude zřízeno na obecním pozemku č.p. 93/6. 

d)    pěší a cyklistické stezky 

V obci se nachází hned několik cyklistických stezek, nejbližší z nich je stezka Znojemská. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav      
V rámci úpravy předprostoru objektu tj. na parcele č. 1/1 je navržen malý rekreační park s možnosti 
posezení. Je navržena i nízká zeleň mezi komunikací a parkem a rovněž několik nových stromů. Výběr 
zeleně bude uskutečněn po konzultaci se zahradním architektem.  
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Z domu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové a dešťové vody budou svedeny do 
jednotné kanalizační sítě. Na pozemku bude rovněž zbudována retenční nádrž na dešťovou vodu. 
Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů 
zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním.  
 
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na 
dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí 
být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 



Nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.  
Na stávajícím pozemku se nacházejí dva vzrostlé stromy. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem, 
není podkladem 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno, 
nespadá do režimu zákona o integrované prevenci 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 
Z charakteru realizované stavby nevyplývá potřeba ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude vzhledem ke svému charakteru, produkovat vlivy typické pro zpracovatelské, těžební 
nebo výrobní provozy. Přímé vlivy na zdravotní stav obyvatelstva nejsou předpokládány. 
 
Veškeré konstrukce a materiály navržené a užité na stavbu budou z kvalitních atestovaných 
materiálů vhodných pro daný typ stavby. Při provozování stavby nedojde k žádnému negativnímu 
ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení na média pro výstavbu bude řešit hlavní dodavatel stavby smluvně s majitelem sítí. 

b) odvodnění staveniště 
Dešťové vody budou odváděny odtokovými žlaby do retenční nádrže a z této nádrže do 
veřejné jednotné kanalizace. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Hlavní příjezd na staveniště bude z místní komunikace II třídy a přilehlé křižovatky. Vlastní 
stavba bude oplocena vhodným neprůhledným plným plotem výšky 1800 mm. Na oplocení 
budou umístěny výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu do prostoru staveniště 
osobám nepovolaným a upozorňující 
na nebezpečí úrazu. Při vjezdu a výjezdu na staveniště budou umístěny patřičné dopravní 
značky řešící vnitrostaveništní dopravu a upozorňující na dopravní provoz v souvislosti se 
stavbou (např. výjezd vozidel stavby atd.). Při výjezdu ze staveniště je nutno dbát i na dobrý 
výhled do křižovatky. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během průběhu stavebních prací bude brán zřetel na snížení rizik negativních vlivů výstavby 
na okolí a okolní pozemky.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nacházejí dva vzrostlé stromy, které budou patřičně chráněny v průběhu 
celé výstavby dřevěnými fošnami, aby nedošlo k poškození stromů při výstavbě.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště nebude umístěno mimo stavební pozemek. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 



Nejsou řešeny zábory komunikací, není nutné řešit obchozí trasy. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S dodavatelskou firmou bude smluvně ošetřeno odklizení staveniště a vytřídění stavebního 
odpadu. Podrobný výpis stavebních odpadů bude řešen v další PD. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Stavba neobsahuje zemní práce. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při bouracích pracích podmínky 
odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na: 
- omezení hlučnosti na stavbě 
- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty 
- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 
- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 
- odpady při stavebních a bouracích pracích 
 
Při činnostech, u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních, v kterých se vyrábí, 
upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít 
technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na výrobu, úpravu a 
dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt. Prašné materiály skladovat v 
uzavřených silech. V případě nutnosti zabezpečit kropení. Na staveništi je nepřípustné 
jakékoliv spalování odpadů. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Současně platné právní podmínky, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví a na staveništi 
určuje: 
▪Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí předpisy 

▪Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) 

▪Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy 
▪Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění 

▪Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

▪Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby, v platném znění 

 
Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s 
bezpečnostními předpisy. Pracovníci zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být 
seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro 
určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu 
řádně osvětlena. 
 
Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Je 
zakázáno pracovníky donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci 
v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp. označení nebo vypnutí a 
zastavení. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Nejsou další stavbou dotčené stavby. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 



Hlavní příjezd na staveniště bude z místní komunikace II třídy a přilehlé křižovatky. Zhotovitel 
stavby si (před zahájením stavebních prací) projedná trasu příjezdu nákladních vozidel na 
staveniště s Policií ČR a příslušným odborem dopravy s ohledem na jejich hmotnost a 
přípustné zatížení komunikací využívaných v rámci zařízení staveniště. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Při provádění stavby je nutno respektovat stávající provoz v objektu a stávající požární 
únikové trasy ve stavbou dotčených prostorách! Dodavatel předloží (po konzultaci s 
uživatelem a provozovatelem) před zahájením prací podrobný technologický postup způsob 
provádění. Dodavatel zajistí, aby probíhající stavební činností byl co nejméně narušen 
provoz v budově a nedošlo k ohrožení osob. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dodavatel stavby, po dohodě s uživatelem a provozovatelem, vypracuje podrobný 
harmonogram postupu výstavby, který předloží ke schválení. Stavba bude 
provedena pokud možno v 1 etapě. Bude stanoveno dle finančních možností 
investora. 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
V projektu je navržena retenční nádrž a dále děšťové vody budou svedeny do jednotné splaškové 
kanalizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 3. 1. 2019                                                                             Vypracoval: Michal Klimeš 
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C.1. ÚVOD 
 
Předmětem projektu je rekonstrukce a adaptace s důrazem na zachování jeho původního rázu (změna 
dokončené stavby) bývalý zemědělský objekt v obci Bohutice. Objekt barokní sýpky vznikl v 18. století. 
Tento objekt byl původně vybudován na kraji obce za účelem uskladnění a vysušení obilovin. Později 
došlo ke změně využití sýpky a k jejím následným stavebním změnám a úpravám.  
Prostory si pronajala firma, která zde svážela a uskladňovala nebezpečný odpad v podobě zářivek, 
světel a doplňků – docházelo zde k demontáži zářivek na jednotlivé díly, drcení skla, separace a 
uskladnění na hromadách či v barelech v jednotlivých podlažích. Mezi skladovaným materiálem se 
nacházel také zdravotně nebezpečný odpad, který částečně kontaminoval a poznamenal stavbu. Firma 
také upravila konstrukci sýpky vestavěním příček v 1.NP a došlo také k příčnému ztužení zdmi z 
lehčených pórobetonových tvárnic, které se nachází ve všech nadzemních podlažích vyjma krovu. Z 
důvodu lepší manipulace byl na severní straně zhotoven nový vstup do objektu. 
Po nějakém čase firma objekt opustila, v současné době se ovšem v objektu stále nachází uskladněný 
odpad. O objekt projevila zájem firma, která měla v plánu vyřezat cenné dřevěné konstrukce vynášející 
podlaží a prodat je do Itálie. Díky zásahu současného majitele pana Pavla Štefka, který zažádal o 
prohlášení sýpky za nemovitou kulturní památku, byla konstrukce sýpky uchráněna, a sýpka tak 
připadla novému majiteli – fyzické osobě. 
 

C.2. PODKLADY 

• Prohlídka místa stavby 

• Zaměření stávajícího stavu 

• Katastrální mapa  

• Platný územní plán obce Bohutice 

• Zpráva o předběžném stavebně historickém průzkumu 

• Požadavky investora 

• Platné normy a předpisy 

• Architektonická studie AG035 

 
Veškeré specifikované názvy výrobců jednotlivých materiálů v technické zprávě, ve výkresech či ve 
výpise prvků slouží pouze k upřesnění specifikace výrobku a kvalitativního standardu. Po dohodě s 
investorem a generálním projektantem stavby může být použito i jiných materiálů, kvalitativně, 
esteticky a technicky podobných řešení. Pokud bude při stavebních pracích zjištěna výrazná 
konstrukční závada, bude nutno práce pozastavit a sanovat dle pokynů statika stavby. Podobným 
způsobem se bude postupovat při zjištění jakýchkoli podobných závad na statice stávajícího objektu. 
Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo na změnu dokumentace během provádění stavby, 
které budou vyvolány samotným provedením jednotlivých částí stavby. Nově navržená řešení budou 
okamžitě aktualizována a dodána na stavbu tak, aby nebyl narušen plánovaný termín dokončení stavby. 
Dodavatel stavby musí používat materiály uvedené v projektové dokumentaci a jejich případné změny 
konzultovat s generálním projektantem stavby. Veškeré materiály musí splňovat požadavky 
mechanické pevnosti, požární bezpečnosti, stability atd. Na stavbě musí být vedený stavební deník. 
Zároveň budou dodržovány všechny požadované technologické postupy a technologické přestávky při 
provádění monolitických konstrukcí. Při provádění monolitických železobetonových konstrukcí bude 
svázání výztuže předloženo zodpovědnému projektantovi ke schválení. 
 
 
 

C.3. ÚČEL OBJEKTU 



 

 

Jedná se o stavbu smíšenou. V prvním nadzemním podlaží se nachází především kavárna se zázemím 
a flexibilní třída. V druhém nadzemním podlaží se nachází multifunkční sál se zázemím. Třetí nadzemní 
podlaží obsahuje prostory pro krátkodobé bydlení. 

 

C.4. POPIS OBJEKTU 

C.4.1. Popis stávajícího stavu 

Objekt barokní sýpky pochází z 18 století, má 3 nadzemní. Později došlo ke změně využití sýpky a k 
jejím následným stavebním změnám a úpravám. Prostory si pronajala firma, která zde svážela a 
uskladňovala nebezpečný odpad v podobě zářivek, světel a doplňků – docházelo zde k demontáži 
zářivek na jednotlivé díly, drcení skla, separace a uskladnění na hromadách či v barelech v 
jednotlivých podlažích. Mezi skladovaným materiálem se nacházel také zdravotně nebezpečný odpad, 
který částečně kontaminoval a poznamenal stavbu. Firma také upravila konstrukci sýpky vestavěním 
příček v 1.NP a došlo také k příčnému ztužení zdmi z lehčených pórobetonových tvárnic, které se 
nachází ve všech nadzemních podlažích vyjma krovu. Z důvodu lepší manipulace byl na severní straně 
zhotoven nový vstup do objektu. 

Po nějakém čase firma objekt opustila, v současné době se ovšem v objektu stále nachází 
uskladněný odpad. O objekt projevila zájem firma, která měla v plánu vyřezat cenné dřevěné 
konstrukce vynášející podlaží a prodat je do Itálie. Díky zásahu současného majitele pana Pavla 
Štefka, který zažádal o prohlášení sýpky za nemovitou kulturní památku, byla konstrukce sýpky 
uchráněna, a sýpka tak připadla novému majiteli – fyzické osobě.  

Konstrukce základů nebylo možné z průzkumu zjistit. Vodorovná hydroizolace se v objektu nenachází 
– podlaha 1.NP je tvořena s největší pravděpodobností udusanou hlínou, na tuto hlínu je položena 
keramická dlažba. V pozdější době byla z neznámého důvodu cihelná podlaha přelita betonovou 
mazaninou tl. cca 50 mm. V severní části 1.NP byla částečně odkryta původní podlaha s dochovanou 
původní keramickou dlažbou.  

Svislá nosná konstrukce, jejich tloušťka směrem vzhůru po podlažích klesá, je tvořena kombinací 
cihelného zdiva (cihla plná pálená) a kamenů (tloušťka zdiva v 1. NP je 1070 mm). Během let došlo na 
západní fasádě k přístavbě náběhu. Tento náběh není původní a není znám jeho pravý účel. Tento 
prvek napojuje stavbu na komunikaci.  

Omítka je z vnější části výrazně opadaná – z toho důvodu nelze určit její přesná podoba, odstín ani 
zdobnost. Na fasádě jsou pouze stopy po nárožní zdobné armatuře, která se nedochovala v žádné 
části stavby, ani v podobě trosek. U některých oken byly zachovány části šambrán, stejně jako 
kamenná zárubeň okolo vstupních dveří. Na vnitřním povrchu obvodové zdi se interiérová omítka 
převážně dochovala. Tato omítka pravděpodobně pochází z nedávné doby. 

Vnitřní konstrukce objektu je tvořena dřevěnou skeletovou konstrukcí - sloupy. Tento skelet dále 
podepírá dřevěný trámový strop na které jsou připevněny podlahy z prken.  

Původně sýpka disponovala pouze nevyplněnými okenními otvory chráněnými mřížemi pro neustálé 
provětrávání stavby při uskladnění obílí. Pří změně využití došlo k vyplnění okenních otvorů dřevěnými 
zasklenými rámy. Objekt byl vybaven vnitřním otopným systéme – viz přítomnost radiátorů, který se 
pravděpodobně nainstaloval v době vlastnění firmou na zpracovávání a uskladňování zářivek. 

 

C.4.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Předmětem rekonstrukce je budova veřejné vybavenosti včetně zpevněných ploch. Stavební záměr je 
navržen na okraji zastavěného území Bohutic, katastrální území Bohutic a je v souladu s platnou ÚPD 
obce Bohutice. Funkce budovy bude pozměněna ze zemědělské stavby na stavbu veřejnou. Parcela 



 

 

stavby je poměrně komplikovaná, jelikož je ze dvou stran v přímém kontaktu se silnicí a to z jižní a 
západní strany. Dále z východní strany přiléhá k jejím obvodovým stěnám sousední pozemek. Objekt 
má pouze malý pozemek a ten je přístupný ze severní strany. Jediné možné řešení přístavby bylo 
směrem na severní stranu. Zbylá plocha byla využita na zahradu s posezením, kde lidé mohou trávit 
svůj volný čas a na parkování, které se nachází na konci pozemku. 
 
Jedním z nejvýraznějších prvků je hmota přístavby. Od počátku návrhu, bylo záměrem zachovat genia 
loci barokní sýpky. Tzn. jednoduchý tvar barokní sýpky, ale materiálově odlišit z jaké doby přístavba 
pochází. Tvar přístavby odpovídá tvaru sýpky, kvádr se sedlovou střechou, avšak fasáda je tvořena z 
dřevěných lamel z modřínu, který dává jasně najevo z jaké doby přístavba pochází. Okna jsou opatřeny 
tmavých okenním rámem. Vstup barokní sýpky byl zachován i s kamennou šambránou.  
Návrh obnovy barokní sýpky rozděluje stavbu na dvě hlavní části. První část má spíše charakter 
veřejné části a slučuje hned několik funkcí najednou. Ve středu sýpky je navržena prostorová hala s 
ocelovým schodištěm s perforovanými stupni, které je spojeno s ocelovou lávkou v druhém 
nadzemním podlaží. Nosnou část schodiště tvoří ocelové schodnice tl. 2 mm. Tyto schodnice zároveň 
tvoří i zábradlí schodiště a jsou opatřeny ocelovými madly. Do těchto nosníků jsou přivařeny 
perforované ocelové stupně ohnuté pod pravým úhlem. Druhá část sýpky slouží především jako 
prostory pro krátkodobé ubytování. Návrh se snaží co nejvíce zachovávat původní materiálové řešení, 
a to keramickou podlahu v prvním nadzemním podlaží a dřevěné podlahy ve zbývajících podlažích. 
Rovněž opracování jednotlivých stěn je provedeno bílou omítkou. Střešní krytina je tvořena 
keramickými pálenými taškami. 
 
Celá budova je bezbariérově přístupná pomocí výtahu. Bezbariérové hygienické zařízení se nachází v 
každém podlaží a je sdílené i pro ženy. Rekonstrukce splňuje požadavky vyhlášky 398/2009 Sb., 
kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

 
C.5. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE VAZBĚ NA STÁVAJÍCÍ 

VYUŽITÍ OBJKETU A JEHO PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI 

 
Jedná se o kombinovaný nosný systém, a to zděný a skeletový. Svislé nosné konstrukce stavby tvoří 
stěny ze smíšeného zdiva z cihel plných a kamenů a dřevěné sloupy, které člení objekt na dva trakty. 
Sloupy vynáší dřevěné průvlaky, na těchto průvlacích a obvodových nosných stěnách jsou uloženy 
dřevěné spalné trámové stropy. Tento nosný systém zůstává beze změny, tyto stropy jsou pouze 
opatřeny novými podlahami. Bourání v této konstrukci dochází především v prvním patře, kde budou 
ve stropě v prvním nadzemním podlaží v oblasti vstupní haly odebrány nosné trámy a tak vznikne 
převýšený prostor. Dále budou provedeny výměny ve stropech z důvodů vytvoření nové výtahové 
šachty. Velkým zásahem je bourání vnitřních dispozic – příček a také zcela nových schodišť v budově, 
které vyhovují stávajícím normám. Další větší změna bude provedena na fasádě sýpky, kde z důvodů 
většího proslunění bude provedeno několik otvorů pro nová okna. Další velkých zásahem je zbudování 
přístavby, ve které se nachází vertikální komunikační cesta. Nosný systém je zbudovaný, jako stěnový 
systém z keramických tvárnic. Nosnou část střechy tvoří krov. Složení krovu odpovídá stávající části 
barokní sýpky a tímto na ni přístavba navazuje.  

 
 
C.5.1. Bourací práce 
 
Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při bouracích pracích podmínky 
odpovídající zájmům životního prostředí. K bourání dochází především v rámci vnitřních dispozic. A to 
příčných ztužujících stěn z pórobetonových tvárnic, které se nacházejí ve všech třech nadzemních 
podlažích vyjma krovu. Dále všech příček nacházejících se především v prvním nadzemním podlaží. 



 

 

Budou také demontovány současné dřevěné schodiště, která budou nahrazena novými schodišti, 
které odpovídají současným normám. V rámci vodorovných konstrukcí se bourací práce projeví ve 
všech podlažích, kde bude odebrán současný dřevěný záklop trámových stropů a bude nahrazen 
novou skladbou podlahy. V prvním nadzemním podlaží budou v části vstupní haly odebrány trámy tak, 
aby vnikl převýšený prostor do druhého nadzemního podlaží. V oblasti výtahové šachty budou 
provedeny trámové výměny ve všem nadzemních podlažích vyjma krovu. Další části bourací práce 
bude vytvoření nových otvorů v obvodovém plášti pro vytvoření větších ploch pro osvětlení a oslunění 
stavby. Tyto otvory se nacházejí především na západní straně, kde rovněž bude zapotřebí odstranit 
náběh ze smíšeného zdiva a kamení, a tím vytvořit novou bezbariérovou cestu. Z tohoto důvodu bude 
zapotřebí vyztužit již stávající nosnou obvodovou stěnu. Objekt bude nutné opatřit hydroizolací, které 
doposud chyběla.  
 
C.5.2. Zemní práce a výkopy 
 
Celkový rozsah zemních prací bude upřesněn po průzkumu základů, kde bude stanoven stav základů a 
jejich případné opravy. Dále bude zapotřebí vybudovat výkopové rýhy pro vytvoření nových základů 
vnitřních nosných stěn, schodiště a výtahu v původní budově a nových základů přístavby a 
venkovního schodiště. Na přilehlém pozemku bude sejmuta ornice a vyseta nová tráva.  
 
C.5.3. Základové konstrukce 
 
Konstrukce základů nebylo možné z průzkumu zjistit. Bude potřeba provést průzkum stávajících 
základů  
Stávající základy jsou pravděpodobně tvořeny z kamenných pásů. Vzhledem k tomu, že však nebyl 
proveden podrobný průzkum je nutné tvar a hloubku založení ověřit sondami a případně navrhnout 
nezbytná opatření pro zvýšení jejich únosnosti. Nové základy budou tvořeny, jako pásy z prostého 
betonu C16/20. Základy přístavby a stávajících sýpky budou od sebe navzájem dilatovány, aby 
nevznikaly nežádoucí účinky při působení zatížení jednotlivých celků stavby.  
 
C.5.4. Svislé nosné a obvodové konstrukce 
 
Stávající svislé nosné prvky – jedná se o kombinovaný systém. Vnitřní nosnou část tvoří dřevěné 
sloupy o půdorysných rozměrech 310 x 380 mm, tyto sloupy dále nesou dřevěné trámové stropy. 
Nosné obvodové stěny jsou tvořeny ze smíšeného zdiva. Jejich tloušťka směrem vzhůru po podlažích 
klesá, je tvořena kombinací cihelného zdiva (cihla plná pálená) a kamenů (tloušťka zdiva v 1. NP je 1070 
mm). Během let došlo na západní fasádě k přístavbě náběhu. Vnitřní nenosné a ztužující stěny jsou 
tvořeny především z pórobetonových tvárnic, které jsou určeny k odstranění. Svislé nosné konstrukce 
přístavby jsou navrženy z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI. K zateplení přístavby bude 
použit zateplovací systém EPS 100. Tloušťka izolace je stanovena na 150 mm, aby splnila ČSN 73 
0540 o tepelné ochraně budov.  
 
Stávající obvodový plášť bude zbaven původní omítky a obkladů a bude opatřen hloubkovým 
penetračním nátěrem a dále instalována perlinka Vertex r 85 vložená ve vápenocementové omítce 
Knauf MVS 1. Na omítku bude nanesena základní nátěrovou hmota Knauf putzgrund pro snížení 
savosti a zvýšení přilnavosti a dále bude opatřena minerální omítkou Kbelorit 1,5mm a silikátovým 
fasádním nátěrem v bílé barvě. 
 

 
C.5.5. Vodorovné konstrukce 
 
Vodorovné konstrukce v původní části sýpky jsou tvořeny dřevěnými trámovými stropy, kde se 



 

 

očekává vybudování nového záklopu a skladby podlahy. V původní části sýpky nedochází k velkým 
změnám původních vodorovných konstrukcí. Největší zásah bude proveden v prvním nadzemním 
podlaží, kde v oblasti vstupní haly bude odebráno 7 trámů o průřezu 240 x 250 mm, aby vnikl 
převýšený prostor přes dvě nadzemní podlaží. Další změnou bude nahrazení starých trámů a výměn u 
původních schodišť novými trámy a vytvoření nových trámových výměn v oblasti výtahové šachty. 
Tato výměna bude obsahovat 2 trámy v každém nadzemním podlaží vyjma krovu. Vodorovné 
konstrukce přístavby jsou tvořeny železobetonovými deskami tl. 100 mm. Tyto desky jsou prostě 
uložené a vyztužené v jednom směru.  
 
C.5.6. Nenosné konstrukce, schodiště 
 
Ve změnách v nenosných konstrukcích - příčkách dochází v každém podlaží k úplnému demontování 
veškerých příček. K největším změnám dochází v prvním nadzemním podlaží, kde se nachází největší 
původní zázemí sýpky. Nové dispoziční uspořádání bude zajištěno dělením příčkami tvořeném 
systémem SDK desek značky Rigips v různých tloušťkách a různých skladbách tak, aby vyhovovali 
požadavkům na akustické řešení stavby. Desky budou kotveny rychlošrouby v rozteči min 250 mm. 
Spoje desek se vystěrkují hmotou Uniflott. Spoje u stropů, podlah a stěn budou vyplněny hmotou 
Trennwandkitt a bude zde vložena separační páska. Před nátěrem nebo provedením povrchové úpravy 
je třeba sádrové desky opatřit penetračním nátěrem. Penetrační nátěr musí být zvolen s ohledem na 
použitou nátěrovou hmotu/vrstvu.  
 
Ve středu původní barokní sýpky je navržena prostorová hala s ocelovým schodištěm s perforovanými 
stupni, které je spojeno s ocelovou lávkou v druhém nadzemním podlaží. Nosnou část schodiště tvoří 
ocelové schodnice tl. 2 mm. Tyto schodnice zároveň tvoří i zábradlí schodiště a jsou opatřeny 
ocelovými madly. Do těchto nosníků jsou přivařeny perforované ocelové stupně ohnuté pod úhlem 
devadesáti stupňů. Perforace stupňů dovoluje prostupu světla a tím schodiště působí lehčím dojmem 
v interiéru. Druhý schodišťový prostor je vybudováno v nové přístavbě a slouží i jako chráněná úniková 
cesta. Konstrukci schodiště tvoří jedna železobetonová schodišťová deska nesena podestovými 
nosníky.  
 
C.5.7. Střešní konstrukce 
 
Součástí rekonstrukce původní sýpky jsou pouze nové výplně střešních oken a nové klempířské prvky. 
Nosná konstrukce krovu bude zachována. Střešní plášť bude odvodněn 2 vtoky na obou stranách 
pláště. Střecha přístavby bude šikmá se stejným spádem, jako původní sýpka. Přístavba bude 
odvodněna skrytými žlaby. Střešní krytinu budou rovněž tvořit profily z lepeného modřínu ukotveny do 
nosné části střechy.   
 
C.5.8. Podlahy 
 
Podlahy budou ve všech podlaží vyměněny. Stávající podlahy budou odstraněny. V původní části budovy, bude 
podlaha v prvním nadzemním podlaží tvořena, jako provětrávaná podlaha pomocí plastových tvarovek iglú. 
V dalších podlažích bude uplatněna suchá výstavba podlah Farmacell s elektrickým podlahovým vytápěním. 
Podlaha v přístavbě je tvořena nášlapnou vrstvou z keramických dlaždic, které je od betonové mazaniny 
vyztužené kari sítí oddělena separační vrstvou. Dále je podlaha oddilatována od svislých nosných konstrukcí 
vložením okrajových pásků tepelné izolace tl. 25 mm. Přechody mezi jednotlivými druhy podlah budou řešeny 
pomocí přechodové lišty.  
 
C.5.9. Izolace proti vodě 
 
V rámci suterénu budou stěny podřezány dle PD diamantovým lanem a do vzniklé spáry bude 
vkládána hydroizolace. Tato izolace bude tvořena z oxidovaných asfaltových pásů typu S DEKGLASS 



 

 

se skleněnou tkaninou. Na její přesahy bude napojena tatáž fólie zajišťující hydroizolaci svislých a 
vodorovných konstrukcí. Je nutné aby s fólii pracovali pouze proškolení pracovníci firmy DEK. 
 
 
 
C.5.10. Tepelná izolace 
 
Původní stav objektu nesplňuje současné požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu. Z důvodů, 
že se ke stavbě přistupuje podobně jako k památkově chráněné budově je vnější kontaktní zateplení 
nemožné. Nová přístavba splňuje potřebné požadavky norem pro tepelnou ochranu budov ČSN 73 
0540-2 a vyhlášky o technických požadavcích staveb 268/2009 Sb. Na keramické tvárnice 
POrotherm 30 PROFI bude nanesen hloubkový penetrační nátěr a následně univerzální stěrka - lepidlo 
KNAUF UNIRITMO ozubeným hladítkem, ozub 10 mm v minimální tloušťce 3-5 mm. Tímto lepidlem 
budou kotveny tepelně izolační desky EPS 100S tl. 150 mm. Desky budou také dodatečně kotveny 
pomocí vhodných talířových hmoždinek KNAUF TFX-8ST s integrovanou tepelně izolační zátkou. Na 
desky bude dále naneseno tkz. omítkové souvrství (penetrace, základní armovaná vrstva a konečná 
povrchová vrstva). Tepelná izolace podlahy suterénu v původní části barokní sýpky je zajištěna 
tepelnou izolací EPS 150S. Podrobněji viz výpis skladeb jednotlivých konstrukcí. Rovněž podlaha 
v suterénu přístavby bude zateplena tepelně izolačními deskami z pěnového polystyrénu tl. 80 mm.  

 
C.5.11. Zvukové izolace  
 
Kročejové izolace jsou provedeny pomocí voštinového systému suchých podlah Fermacell tl. 30 cm 
deskami a následným vyrovnávacím podsypem Fermacell.  
 
C.5.12. Úpravy vnitřních povrchů   
 
Vnitřní povrchy zdí stávajícího objektu budou, pokud to bude nutné, opatřeny suchými omítkami 
KNAUF. Případně pouze opatřeny 2vrstvým nátěrem primalex essence. Nové SDK příčky budou 
opatřeny omítkou KNAUF MULTIFINISH a taktéž nátěrem primalex essnce ve 2 vrstvách. 
V hygienických zařízeních bude velkoformátový obklad – kalibrovaný, s průběžnými spárami, které 
navazují na spárořez podlahy. Před provedení bude předložena dílenská dokumentace s výkresem 
spárořezu pro odsouhlasení investorem a architekty. Obložení se bude nacházet také za kuchyňskou 
linkou v prvním nadzemním podlaží.  
 
C.5.13. Úpravy vnějších povrchů 
 
Tepelné izolace zateplení jsou popsány v odstavci C.5.10. Tepelné izolace. 
Stávající omítky a fasádní systémy budou odstraněny. Rovněž zbytky stávajících šambrán budou 
vzhledem k jejich stavu, kdy jsou šambrány na mnohých místech velmi poškozené, nebo zcela chybí, 
odstraněny a nahrazeny replikou. Kamenný obklad okolo dveří bude zrestaurován a ponechán. Rovněž 
bude odstraněn náběh, který byl vytvořen v průběhu životnosti sýpky a tento náběh bude nahrazen 
novou bezbariérovou cestou. Fasáda v místě náběhu bude očištěna a opatřena soklem 
z pískovcových dlaždic. Stávající smíšené zdivo barokní sýpky bude očištěno okartáčováním a zbaveno 
prachu a dále opatřeno hloubkovým penetračním nátěrem. Dále instalována perlinka Vertex r 85 
vložená ve vápenocementové omítce Knauf MVS 1. Na omítku bude nanesena základní nátěrovou 
hmota Knauf putzgrund pro snížení savosti a zvýšení přilnavosti a dále bude opatřena minerální 
omítkou Kbelorit 1,5mm a silikátovým fasádním nátěrem v bílé barvě. Přesné složení a barevnost 
fasády bude více specifikováno po podrobném průzkumu stávajících omítek. Finální povrch přístavby 
bude tvořit silikátová omítka. Dále bude na přístavbě po celém svém obvodu vytvořena předsazená 
fasáda tvořena lepenými modřínovými lamelami. Tyto lamely jsou neseny nerezovou konstrukcí TR ø 



 

 

50/10 mm. Nosná nerezová část je vetknuta do věnců ve všech patrech.  
  
C.5.14. Podhledy 
 
V současném stavu se v budově nenacházejí žádné podhledy. Veškeré stropy jsou spalné 
s otevřeným záklopem. Dle druhu místnosti a požadavky na ně budou stropy buďto zachovány spalné 
s otevřeným záklopem. V místnostech, kde dochází k vzniku velké vlhkosti budou trámy po celé své 
ploše opatřeny hydroizolačním nátěrem Remmers MB 2K a v místnostech, které vyžadují určitý 
stupeň požární bezpečnosti budou trámy po celé své ploše opatřeny transparentním protipožárním 
nátěrem HENSOTHERM 1 KS innem, aby zaručili požadovanou domu požární odolnosti.  
 
C.5.15. Zámečnické výrobky 
 
Popsány ve výpise prvků 
 
C.5.16. Klempířské prvky 
 
Veškeré venkovní klempířské prvky budou vybudovány nové, z pozinkovaného lakovaného plechu 
(FeZn) RAL 9004 černá. Jejich tvar a další podrobnosti jsou specifikovány ve výpisech prvků. 

 
C.5.17. Výplně otvorů 
 
a) Okna 
 
V celém objektu budou osazeny nová okna SULKO ClasicAL+ s hliníkovými rámy v černé barvě RAL 
9004, zasklena izolačním dvojsklem. Okna splňují potřebné požadavky norem pro tepelnou ochranu 
budov ČSN 73 0540-2 a vyhlášky o technických požadavcích staveb 268/2009 Sb. Okno bude řešeno 
jako kombinace otevíravých částí a horních výklopných částí a v některých případech se spodní fixní 
částí. Některá okna budou doplněna o vnitřní žaluziemi, a to okna v ubytovací části. Veškerá okna 
v přístavbě budou osazena to tepelné izolace, aby se zabránilo vzniku nežádoucích tepelných mostů. 
Tyto okna budou tvořeny z jednoho výklopného křídla. Okna na severní straně fasády budou 
zhotovena jako fixní okna.  

 
b) Dveře, vrata 
 
Vstupní dveře budou na zakázku vyrobené s vlastním designem madla. Viz architektonické detail. 
Vnitřní dveře budou kompletní dodávkou firmy SAPELI. Jednotlivé produkty jsou podrobněji 
specifikovány v příloze výpisu oken a dveří. Před započetím výroby oken a dveří je nutno přeměřit 
veškeré velikosti stavebních otvorů tak, aby nedošlo k výrobě nevyhovujících kusů. Veškeré okenní a 
dveřní výplně budou dodány, jako certifikovaný systém včetně veškerých systémových detailů pro 
dokonalé provedení práce. Při výrobě a montáži výplní otvorů budou dodrženy platné vyhlášky a 
předpisy týkající se těchto prací.   
 

C.6. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH 
ÚČINKŮ 
Z domu nebudou vypouštěny žádné škodliviny do okolí. Splaškové a dešťové vody budou svedeny do 
jednotné kanalizační sítě. Na pozemku bude rovněž zbudována retenční nádrž na dešťovou vodu. 
Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů 
zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním.  
Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na 



 

 

dodavatele stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí 
být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. 
 

C.7. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, ÚPRAVY KOMUNIKACÍ, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Hlavní příjezd k objektu bude z místní komunikace II třídy a přilehlé křižovatky. Z důvodů omezených 
stavebních ploch bude parkování zbudováno na obecním pozemku č. 93/6. Tyto parkovací zóny jsou 
vyhrazeny pouze pro abonenty či rezidenty. Do budovy jsou zbudovány 3 vstupy. Hlavní vstup, který je 
přístupný ze západní strany. Dále jeden vedlejší, který se nachází na severní straně a slouží především 
jako vstup do ubytování. Třetí vstup se rovněž nachází na severní straně. Tento vstup slouží, jako 
zásobování kavárny. Do všech třech vstupů je umožněn bezbariérový přístup. V rámci úprav 
jednotlivých ploch je na parcele č. 1/1 navržený park, který obsahuje zpevněné plochy 
z velkoformátové dlažby a dřevěný zahradní altán, který slouží k odpočinku návštěvníků barokní sýpky. 
Rovněž zde budou vysázeny nové stromy a vysetý nový trávník. Dále ze severní strany bude 
vybudováno nové schodiště společně s rampou pro lepší přístup do budovy a zásobování.   

 
C.8. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Řešena pomocí hydroizolačních pásy typu S v podlaze na terénu.  

b) Ochrana před bludnými proudy 
Není předpoklad výskytu. Žádná opatření. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
V daném území není známa technická seizmicita 

d) Ochrana před hlukem 
Vzhledem k výměně výplní otvorů a použitých materiálů v přístavbě se předpokládá zlepšení 
akustických vlastností obvodových konstrukcí původní budovy.  

e) Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 

C.9. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
 
Veškeré stavební práce a postupy budou prováděny dle platných norem a předpisů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 31.1.1019  

………………………………………. 

Michal Klimeš 



ZÁVĚR  

Výsledkem práce je komplexní návrh obnovy barokní sýpky v Bohuticích. Jedná se 
o stavbu smíšenou. Tato práce byla pro mě velkým přínosem především 
z konstrukčního hlediska. V této fázi mám větší přehled o komplexním řešení 
projektu, včetně různých detailů a technické stránky projektu. Tyto zkušenosti bych 
dále rád využil v mé praxi a rozvíjel je.  
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Abstrakt práce Předmětem bakalářské práce je rekonstrukce a adaptace s 
důrazem na zachování jeho původního rázu (změna dokončené 
stavby) bývalý zemědělský objekt v obci Bohutice, která je poměrně 
bohatá na nemovité kulturní památky.  Projekt vychází z předmětu 
AG033 Ateliér architektonické tvorby III – Obnova památek. Objekt 
barokní sýpky vznikl v 18. století. Ta byla původně vybudována na 
kraji obce za účelem uskladnění a vysušení obilovin. Později došlo 
ke změně využití sýpky a k jejím následným stavebním změnám a 
úpravám. Jako poslední o barokní sýpku projevila zájem firma, která 
měla v plánu vyřezat cenné dřevěné konstrukce vynášející podlaží a 
prodat je do Itálie. Díky zásahu současného majitele pana Pavla 



Štefka, který zažádal o prohlášení sýpky za nemovitou kulturní 
památku, byla konstrukce sýpky uchráněna a sýpky tak připadla 
novému majiteli – fyzické osobě.  
 
Jedná se o stavbu smíšenou. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází především kavárna se zázemím a flexibilní třída. V druhém 
nadzemním podlaží multifunkční sál se zázemím a třetí nadzemní 
podlaží obsahuje prostory pro krátkodobé bydlení. Jedním z 
nejvýraznějších prvků návrhu je přístavba barokní sýpky, která se z 
důvodů omezené velikosti pozemku sýpky nachází na severní 
straně parcely. Od počátku návrhu, bylo záměrem zachovat génia 
loci místa a barokní sýpky, tudíž tvar přístavby přesně kopíruje tvar 
barokní sýpky, tedy jednoduchý kvádr se sedlovou střechou. Pouze 
materiálové řešené bylo z důvodů různých časových období dvou 
celků, a to původní sýpky a přístavby rozlišeno. Stavba je takto 
rozdělena do dvou hlavních celků. Každý z těchto celků má jeden 
vstup. První část barokní sýpky má spíše charakter veřejné části a 
slučuje hned několik funkcí najednou. Druhá část sýpky slouží 
především, jako prostory pro krátkodobé ubytování. Návrh se snaží 
rovněž co nejvíce zachovávat původní materiálové a konstrukční 
řešení původní části budovy. Stavba je doplněna o malý park s 
pergolou, který slouží především k odpočinku návštěvníků.  

Abstract The subject of this bachelor thesis is reconstruction and adaptation 
with an emphasis on preservation of its original character (change 
of completed construction) former agricultural building in the 
village Bohutice, which is relatively rich in cultural monuments. The 
project is based on the subject AG033 Studio of Architectural 
Design III - Restoration of Monuments. The Baroque granary was 
built in the 18th century. It was originally built on the outskirts of 
the village to store and dry cereals. Later there was a change in the 
use of the granary and its subsequent construction changes and 
modifications. The last one in the Baroque granary was an interest 
in a company that planned to carve valuable wooden structures 
carrying floors and sell them to Italy. Thanks to the intervention of 
the present owner, Mr. Pavel Štefek, who applied for the 
declaration of the granary as an immovable cultural monument, the 
construction of the granary was preserved and the granaries fell to 
the new owner.  
 
This is a mixed building. On the first floor, there is primarily a café 
with facilities and a flexible classroom. On the second floor, there is 
a multifunctional hall with facilities and the third floor contains 



space for short-term living. One of the most significant elements of 
the design is the extension of the baroque granary, which is located 
on the north side of the parcel due to the limited size of the granary 
plot. From the beginning of the design, the intention was to 
preserve the genius loci of the place and the baroque granary, so 
the shape of the extension exactly follows the shape of the baroque 
granary, a simple block with a gabled roof. Only material solutions 
were differentiated due to different periods of two units, namely 
the original granaries and extensions. The building is thus divided 
into two main units. Each of these units has one input. The first part 
of the baroque granary is more like a public part and combines 
several functions at once. The second part of the granary serves 
primarily as a space for short-term accommodation. The design 
also strives to preserve as much as possible the original material 
and structural design of the original part of the building. The 
building is complemented by a small park with a pergola, which is 
primarily used to rest visitors. 

Klíčová slova barokní sýpka, Bohutice, obnova, kavárna, multifunkční sál, 
ubytování, přístavba, park 
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