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Abstrakt  
 
Tento stavební záměr je zasazen ve východní části kraje Vysočina a zpracovává 
poustevnickou kolonii. Účelem poustevnické kolonie je zajistit jednak ubytování pro 
ženy žijící trvale v této oblasti a též nabídnout možnost občasné relaxace lidem žijícím 
v klasické občanské zástavbě. Cílem projektu je dotvořit celou kolonii, tedy zbývající 
dvě poustevny a kapli. Poustevna je jednopodlažní objekt určený pouze pro jednoho 
člověka. Návrh nosného pláště pousteven je různého materiálového řešení (dřevostavba 
a zděný systém), přičemž pohledová konstrukce všech objektů má jednotný ráz. Kaple 
pak je kombinací kamene a dřeva. Bude sloužit výhradně pro potřeby kolonie. Účelem 
je co nejméně narušit ráz krajiny. 
 
Abstract 
 
This construction programme deals with a hermit colony located in the western part of 
the Vysočina Region. This hermit colony has been established to provide 
accommodation for women living in this area permanently while offering an 
opportunity of occasional relaxation for people who are living hectic lives in urban 
environment. The aim of my project is to design the remaining parts of the colony, i.e. 
two hermitages and the community’s chapel. A hermitage is a one-storey building 
intended for one person only. The load-bearing walls of the individual hermitages are 
designed to be built from different materials (wooden and masonry constructions) 
whereas the elevational structures of all the buildings are to be the same. The chapel’s 
wall system combines stone and wood. The chapel will serve solely the purposes of the 
community. The main objective of my project is to respect and maintain the natural 
features of the landscape to the maximum extent possible. 
                                       
 
Klí čová slova  
 
Poustevnická kolonie, poustevna, kaple, nízkoenergetická stavba, střecha, stěny, 
konstrukční systém, kámen, dřevo 
 
Keywords 

 
hermit colony, hermitage, chapel, low-energy building, roof, walls, structural system, 
stone, wood   
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příl. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních staveb. 
Vedoucí diplomové práce Ing. Dagmar Donaťáková. 
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Úvod: 
 
Cílem mé diplomové práce je dokončit projektovou dokumentaci poustevnické kolonie. 
Konkrétně se jedná o návrh kaple a zbylých dvou pousteven. 
Ve finální fázi bude kolonie skýtat pět pousteven, kůlnu na dřevo a zahradní nářadí, 
centrální dům a kapli. 
Budu se snažit investorovi nabídnout nejvhodnější jak materiálové, tak dispoziční řešení 
poustevny. A to z hlediska jednoduchosti provádění, provozu jakož i ekologie a ochrany 
zdraví. Vše v souladu s potřebami řádu, komfortem uživatele i příznivými finančními 
podmínkami pro realizaci. Též chci nabídnout architektonicky i konstrukčně zajímavý 
návrh kaple. A při tom všem budu dbát na to, aby byl co nejméně narušen přirozený ráz 
krajiny. 
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F1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZDĚNÁ POUSTEVNA 
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Oddíl F. Dokumentace stavby 
 
1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 
Navrhovaná stavba se má stát zázemím pro členku poustevnického řádu Ivanitek.  

Skýtá hlavní pobytovou místnost, jejíž součástí je kuchyň a pokoj pro bydlení. Dále pak 
tento objekt obsahuje koupelnu s toaletou zádveří a technickou místnost. Půda nebude 
účelově využívána. Poskytne pouze prostor pro skladování. 

Projektovaný objekt se nachází nedaleko obce Velké Janovice v katastrálním území 
Dalečín.  

b) 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 
Zásady architektonického řešení se řídí podle stávajícího zastavění okolí. Poustevna 

se totiž nachází mimo zástavbu obce - na opuštěném místě. Je pouze nutno dbát na 
začlenění do okolní krajiny. Celá kolonie je oplocená a již zde stojí několik pousteven. 
Proto je pohledová konstrukce poustevny navržena v souladu s již dokončenými 
poustevnami. Tedy dřevěný obklad téměř v celém obvodu budovy, suterénní zdivo bude 
opatřeno kamínkovou omítkou šedé barvy. Dispozice je navržena s ohledem na 
maximální využití prostoru, neboť půdorysná plocha objektu je malá. Jedná se o objekt 
pouze pro jednu osobu, proto nepředpokládáme, že by se zde vyskytl komunikační 
problém. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 

 
Zastavěná plocha:       46,29 m2 
Plocha stavebního pozemku:   4820,27 m2 
Plocha obytných prostor:     19,88  m2 
Plocha neobytných prostor:       14,29  m2  (+ 38,06 m2 půda) 
Objem budovy:  

celkem       192,30 m3 

vytápěná část      98,30  m3 

   půda      94,00 m3   
 
Hlavní vsup do objektu je orientován na severovýchod. Vstup je chráněn předsazenou 
konstrukcí střechy a je opatřen předsazeným schodištěm. 
Venkovní osvětlení objektu není řešeno. 
Oslunění je dostačující. Do všech obytných místností po dobu požadovanou přichází 
přímý sluneční svit a přirozené světlo. 

Číslo místnosti Popis místnosti Plocha místnosti [m2] 
1N1 zádveří 4,35 
1N2 pobytová místnost 19,88 
1N3 koupelna 4,51 
1N4 technická místnost 5,43 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Užití objektu je dáno už samostatným názvem. Má se stát místem pro život 

poustevnic. Slouží k pobytové, rekreační i základní hygienickému provozu. Splňuje 
funkci, která se blíží k rodinným domům, avšak s rozdílem, že poustevna slouží vždy 
jen pro jednu osobu. Na toto obydlí se vztahují přísné klauzurní požadavky. 

 Technické řešení je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě. Zde se 
v krátkosti zmíním, že objekt bude založen klasicky na základových pásech z prostého 
betonu C 16/20, na které navazuje základové zdivo z bednících tvarovek BTB 50/30/24 
prolité prostým betonem, svislé nosné zdivo je navrženo v systému Supertherm a 
střecha, jako okolní objekty, je řešena klasicky – sedlová se sklonem 45°.   

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí je předmětem samostatné 

přílohy  4 – výpočty – tepelné posudky. 
Součinitel prostupu tepla U výplní otvorů je specifikováno v příloze 1 – výpis 

prvků. 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum nebyl požadován, ale 

z geologické mapy dané lokality jsme zjistili tyto informace. 
Předkvarterní podklad na studovaném staveništi tvoří horniny proterozoika – svratecké 
krystalinikum zastoupené zde dvojslídnými magmatity a ortoruly. Uvedené horniny zde 
vystupují až téměř k povrchu území. Podzemní voda je vázána na puklínový systém 
uvedených hornin. Její hladinu lze očekávat v hloubce větší než 10 metrů. Ortoruly jsou 
skalní horniny, které lze zařadit do třídy R2, neboť lze předpokládat nevětrání 
povrchové zóny těchto hornin. Základové poměry tvořené skalní horninou, jsou ve 
smyslu článku 20 složité. Projektovaná poustevna je objekt nenáročný. Při návrhu 
základů náročných staveb ve složitých základových poměrech se posuzuje podle 
3. geotechnické kategorie, tj. počítají se mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 
Vzhledem k tomu, že základová půda je dostatečně únosná a prakticky nestlačitelná, lze 
při návrhu základů vycházet z tabulkových hodnot únosností podloží. 
Radonový průzkum pozemku nebyl proveden, ale protože v okolí byl při radonovém 
průzkumu jeho výskyt potvrzen, my z tohoto důvodu zatřídíme pozemek do středního 
radonového indexu pozemku. Proti tomuto riziku bude dostačující zvolit vhodnou 
izolaci do všech základových pásů. Zvolila jsem asfaltové izolační pásy ve dvou 
vrstvách. Oba typu S, první z nich s modifikací typu SBS s vložkou ze skleněného 
rouna a druhý s hliníkovou vložkou. Základové pásy budou provedeny klasicky 
z prostého betonu C 16/20 jejichž hloubka a šířka je podrobně navržena a zpracována ve 
výkrese základů.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Projektovaný objekt nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. V důsledku 

vytápění objektu se předpokládá minimální únik CO2 jehož kontaminace výrazně 
neohrozí okolí ani životní prostředí. Žádné dodatečné úpravy v podobě slunečních 
konektorů a podobných zařízení, které využívají přírodní zdroje, není navrženo. 
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h) Dopravní řešení 
Tento objekt není nutné napojovat na dopravní infrastrukturu. Charakterem této 

kolonie je totiž spíše odloučení do klidové zóny. K objektu je však možné se dopravit 
po lesní cestě. Napojení na okolní hlavní silnice se proto neprojektuje. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
S výskytem škodlivých vlivů na objekt se v této oblasti nepočítá. Naopak, stavba je 

situována v místě, které nemá nejmenší předpoklady pro výskyt jakýchkoli vnějších 
škodlivých vlivů. S minimálním výskytem radonu se zde počítá, a proto byla připravena 
opatření v podobě volby vhodné hydroizolace. Nějaké větší opatření není potřeba 
zřizovat. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se 

týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a 
provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu.    

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, 
zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost 
ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního 
deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění 
stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, 
oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. 

Všechny požadavky, které vyplývají stavebníkovi, stavbyvedoucímu, stavebnímu 
dozoru a majiteli stavby ze zákona 183/2006 Sb. - Stavební zákon, budou při výstavbě 
dodrženy. 
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F2. TECHNICKÁ ZPRÁVA – DŘEVĚNÁ    
         POUSTEVNA 
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Oddíl F. Dokumentace stavby 
 
1.2. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A. 1. 2. Technická zpráva 
 

a) Účel objektu 
Navrhovaná stavba se má stát zázemím pro členku poustevnického řádu Ivanitek.  

Skýtá hlavní pobytovou místnost, jejíž součástí je kuchyň a pokoj pro bydlení. Dále pak 
tento objekt obsahuje koupelnu s toaletou a technickou místnost. Půda nebude účelově 
využívána. Poskytne pouze prostor pro skladování. 
Projektovaný objekt se nachází nedaleko obce Velké Janovice v katastrálním území 
Dalečín.  
 
b) 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 
Zásady architektonického řešení se řídí podle stávajícího zastavění okolí. Poustevna 

se totiž nachází mimo zástavbu obce - na opuštěném místě. Je pouze nutno dbát na 
začlenění do okolní krajiny. Celá kolonie je oplocená a již zde stojí několik pousteven. 
Proto je pohledová konstrukce poustevny navržena v souladu s již dokončenými 
poustevnami. Tedy dřevěný obklad téměř v celém obvodu budovy, suterénní zdivo bude 
opatřeno kamínkovou omítkou šedé barvy. Dispozice je navržena s ohledem na 
maximální využití prostoru, neboť půdorysná plocha objektu je malá. Jedná se o objekt 
pouze pro jednu osobu, proto nepředpokládáme, že by se zde vyskytl komunikační 
problém. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 
Zastavěná plocha:        52,02 m2 
Plocha stavebního pozemku:   4820,27 m2 
Plocha obytných prostor:      27,34  m2 
Plocha neobytných prostor:       12,12  m2  (+ 42,46 m2 půda) 
Objem budovy:  

celkem       189,90 m3 

vytápěná část    108,30  m3 
   půda      81,60 m3   
 
Hlavní vsup do objektu je orientován na severovýchod. Vstup je chráněn předsazenou 
konstrukcí střechy a je opatřen předsazeným schodištěm. 
Venkovní osvětlení objektu není řešeno. 
Oslunění je dostačující. Do všech obytných místností po dobu požadovanou přichází 
přímý sluneční svit a přirozené světlo. 
 

Číslo místnosti Popis místnosti Plocha místnosti [m2] 
1N1 Technická místnost 7,37 
1N2 Hlavní pobytová místnost 27,34 
1N3 Koupelna 4,75 
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Užití objektu je dáno už samostatným názvem. Má se stát místem pro život 

poustevnic. Slouží k pobytové, rekreační i základní hygienickému provozu. Splňuje 
funkci, která se blíží k rodinným domům, avšak s rozdílem, že poustevna slouží vždy 
jen pro jednu osobu. Na toto obydlí se vztahují přísné klauzurní požadavky. 

Technické řešení je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě. Zde se 
v krátkosti zmíním, že objekt bude založen klasicky na základových pásech z prostého 
betonu C 16/20, na které navazuje základové zdivo z bednících tvarovek BTB 50/30/24 
prolité prostým betonem, svislé nosné i vodorovné konstrukce jsou navržené jako 
dřevostavba a střecha, jako okolní objekty, je řešena klasicky – sedlová se sklonem 45°.  
  
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí je předmětem samostatné 
přílohy  4 – výpočty – tepelné posudky. 

Součinitel prostupu tepla U výplní otvorů je specifikováno v příloze 1 – výpis 
prvků. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum nebyl požadován, ale 

z geologické mapy dané lokality jsme zjistili tyto informace. 
Předkvarterní podklad na studovaném staveništi tvoří horniny proterozoika – svratecké 
krystalinikum zastoupené zde dvojslídnými magmatity a ortoruly. Uvedené horniny zde 
vystupují až téměř k povrchu území. Podzemní voda je vázána na puklínový systém 
uvedených hornin. Její hladinu lze očekávat v hloubce větší než 10 metrů. Ortoruly jsou 
skalní horniny, které lze zařadit do třídy R2, neboť lze předpokládat nevětrání 
povrchové zóny těchto hornin. Základové poměry tvořené skalní horninou, jsou ve 
smyslu článku 20 složité. Projektovaná poustevna je objekt nenáročný. Při návrhu 
základů náročných staveb ve složitých základových poměrech se posuzuje podle 
3. geotechnické kategorie, tj. počítají se mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 
Vzhledem k tomu, že základová půda je dostatečně únosná a prakticky nestlačitelná, lze 
při návrhu základů vycházet z tabulkových hodnot únosností podloží. 
Radonový průzkum pozemku nebyl proveden, ale protože v okolí byl při radonovém 
průzkumu jeho výskyt potvrzen, my z tohoto důvodu zatřídíme pozemek do středního 
radonového indexu pozemku. Proti tomuto riziku bude dostačující zvolit vhodnou 
izolaci do všech základových pásů. Zvolila jsem asfaltové izolační pásy ve dvou 
vrstvách. Oba typu S, první z nich s modifikací typu SBS s vložkou ze skleněného 
rouna a druhý s hliníkovou vložkou. Základové pásy budou provedeny klasicky 
z prostého betonu C 16/20 jejichž šířka je 500 mm a podrobný návrh zpracován ve 
výkrese základů.  
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
Projektovaný objekt nebude mít zásadní vliv na životní prostředí. V důsledku 

vytápění objektu se předpokládá minimální únik CO2 jehož kontaminace výrazně 
neohrozí okolí ani životní prostředí. Žádné dodatečné úpravy v podobě slunečních 
konektorů a podobných zařízení, které využívají přírodní zdroje, není navrženo. 
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h) Dopravní řešení 
Tento objekt není nutné napojovat na dopravní infrastrukturu. Charakterem této 

kolonie je totiž spíše odloučení do klidové zóny. K objektu je však možné se dopravit 
po lesní cestě. Napojení na okolní hlavní silnice se proto neprojektuje. 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
S výskytem škodlivých vlivů na objekt se v této oblasti nepočítá. Naopak, stavba je 

situována v místě, které nemá nejmenší předpoklady pro výskyt jakýchkoli vnějších 
škodlivých vlivů. S minimálním výskytem radonu se zde počítá, a proto byla připravena 
opatření v podobě volby vhodné hydroizolace. Nějaké větší opatření není potřeba 
zřizovat. 

 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se 
týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a 
provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, 
zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost 
ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního 
deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění 
stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, 
oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. 

Všechny požadavky, které vyplývají stavebníkovi, stavbyvedoucímu, stavebnímu 
dozoru a majiteli stavby ze zákona 183/2006 Sb. - Stavební zákon, budou při výstavbě 
dodrženy. 
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F3. TECHNICKÁ ZPRÁVA - KAPLE 
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Oddíl F. Dokumentace stavby 
 
1.3. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

A. 1.3   Technická zpráva 
 

a) Účel objektu 
Navrhovanou stavbou je kaple pro poustevnickou kolonii. Tato kaple, jako většina 

sakrálních staveb, bude sloužit k účelům spojených s liturgickými obřady. Každodenní 
slavení eucharistie, společné modlitby komunity i soukromé ztišení a adorace.  
Projektovaný objekt se nachází nedaleko obce Velké Janovice v katastrálním území 
Dalečín.  
 
b) 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 
Kaple je stavba specifická se svými nároky na architektonické, funkční dispoziční i 

výtvarné řešení. Podrobně se touto problematikou zabývám v seminární práci na téma 
sakrální stavby, tj. v příloze C1. Návrh kaple se však úzce pojí se zbytkem stávajícího 
zastavění. Nemohla jsem si dovolit navrhnout moderní sakrální objekt, a spíše jsem se 
klonila k tradiční vesnické architektuře kaplí. Kaple se má stát dominantou celé kolonie, 
proto bude stát na nejvyšším místě pozemku. Poustevnické kolonie se nachází mimo 
zástavbu obce (na opuštěném místě), proto je nutné velmi obezřetně dbát na začlenění 
do okolní krajiny. Celá kolonie je oplocená a již zde stojí několik pousteven. Proto je 
pohledová konstrukce kaple navržena v souladu s již dokončenými poustevnami. Kaple 
je navržena v kombinaci přírodního kamene a dřeva. Sakristie a věž jsou v celém svém 
půdorysném i výškovém rozměru navrženy z kamene, hlavní loď kaple je do metru 
výšky nad terén navržena z kamene, zbytek tvoří dřevěná konstrukce. Krytina je 
navržena z přírodní břidlice. Dispozičně je kaple řešena tradičním způsobem, tj. podélná 
dispozice. Orientace je tedy podélná. Při vstupu do chrámu se nacházíme v oblasti 
vyhrazené pro věřící. Tento prostor ukončuje stolek s obětními dary a dále navazuje 
kněžiště. Tato oddělenost je naznačena i nášlapnou vrstvou podlah. Kaple je zcela 
začleněna do terénu a krom odvodnění v místě svahu a zarovnání terénu v okolí kaple 
ve vzdálenosti – metrů od svislých obvodových zdí, bude s vegetační úpravou terénu 
navázáno na původní terén. Před vstupem do objektu budou osazeny pískovcové 
schody, půdorysným tvarem připomínající půlelipsy. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 
Kaple je projektována pro 10 lidí (tj. 6 věřících, 2 kněží a 2 ministranti), aby bylo 

zajištěno jejich pohodlí a možnost plného soustředění na modlitbu. S trvalým výskytem 
většího počtu osob neuvažujeme. Samozřejmě počítáme s občasným výkyvem a 
možností vyššího obsazeni. Maximální počet osob je z kapacitních důvodů stanoven na 
20 osob. 
 
Zastavěná plocha:      47,64 m2 

Plocha stavebního pozemku:  4820,27 m2 
Plocha obytných prostor:       0   m2 
Plocha neobytných prostor:      44,64  m2 
Objem budovy celkem:   426,40 m3 
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Hlavní vstup do objektu je orientován na západ. Přesně proti oltáři, který je podle 
pradávných tradic vždy orientován na východ. Před vstupem je osazeno předsazené 
schodiště. 
Venkovní osvětlení objektu není řešeno. 
Oslunění je dostačující. Vyhráváme si zde především s okny orientovanými na východ, 
které jsou opatřeny vitrážemi, a tak při ranních bohoslužbách navodí přímý sluneční svit 
a přirozené světlo příjemnou atmosféru. Pro dokreslení práce se světlem je ve střešní 
konstrukci ještě navržen dřevěný světlík. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
Užití objektu je dáno už samostatným názvem. Kaple je dominantou celé kolonie. 

Stane se místem pro modlitbu, adoraci, ztišení.  
Technické řešení je podrobně popsáno v souhrnné technické zprávě. V návaznosti na 
užití a ho požadovanou životnost jsme vycházeli následně. Hlavní loď kaple bude 
založena klasicky na základových pásech z prostého betonu C 16/20, na které navazuje 
zdivo z přírodního kamene, které sahá až do výšky jednoho metru nad upravený terén. 
Výše kamenné zdivo prochází pouze v místě věže a sakristie. Tyto dvě části kaple jsou 
založeny na základové desce. Svislé nosné i vodorovné konstrukce jsou navržené jako 
dřevostavba a střecha, jako okolní objekty, je řešena klasicky – sedlovým typem. Její 
sklon je 50° a věž je zastřešena stanovou konstrukcí o různých sklonech. Vše je voleno 
z přírodních materiálů. Střešní krytina bude z přírodní břidlice. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Projekt neřeší. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum nebyl požadován, ale 

z geologické mapy dané lokality jsme zjistili tyto informace. 
Předkvarterní podklad na studovaném staveništi tvoří horniny proterozoika – svratecké 
krystalinikum zastoupené zde dvojslídnými magmatity a ortoruly. Uvedené horniny zde 
vystupují až téměř k povrchu území. Podzemní voda je vázána na puklínový systém 
uvedených hornin. Její hladinu lze očekávat v hloubce větší než 10 metrů. Ortoruly jsou 
skalní horniny, které lze zařadit do třídy R2, neboť lze předpokládat nevětrání 
povrchové zóny těchto hornin. Základové poměry tvořené skalní horninou, jsou ve 
smyslu článku 20 složité. Projektovaná kaple je objekt náročný. Při návrhu základů 
náročných staveb ve složitých základových poměrech se posuzuje podle 3. geotechnické 
kategorie, tj. počítají se mezní stavy únosnosti a použitelnosti. 
Vzhledem k tomu, že základová půda je dostatečně únosná a prakticky nestlačitelná, lze 
při návrhu základů vycházet z tabulkových hodnot únosností podloží. 
Radonový průzkum pozemku nebyl proveden, ale protože v okolí byl při radonovém 
průzkumu jeho výskyt potvrzen, my z tohoto důvodu zatřídíme pozemek do středního 
radonového indexu pozemku. Proti tomuto riziku bude dostačující zvolit vhodnou 
izolaci do všech základových pásů. Zvolila jsem asfaltové izolační pásy ve dvou 
vrstvách. Oba typu S, první z nich s modifikací typu SBS s vložkou ze skleněného 
rouna a druhý s hliníkovou vložkou. Základové pásy budou provedeny klasicky 
z prostého betonu C 16/20. Kompletní návrh základů je zpracován ve výkrese základů.  
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g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
Projektovaný objekt nebude mít žádný vliv na životní prostředí. 

 
h) Dopravní řešení 

Kapli není nutné napojovat na dopravní infrastrukturu. Charakterem této kolonie je 
totiž spíše odloučení do klidové zóny. K objektu je však možné se dopravit po lesní 
cestě. Napojení na okolní hlavní silnice se proto neprojektuje. 

 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
S výskytem škodlivých vlivů na objekt se v této oblasti nepočítá. Naopak, stavba je 

situována v místě, které nemá nejmenší předpoklady pro výskyt jakýchkoli vnějších 
škodlivých vlivů. S minimálním výskytem radonu se zde počítá, a proto byla připravena 
opatření v podobě volby vhodné hydroizolace. 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se 
týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 

Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo 
jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit 
dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a 
provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, 
zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost 
ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního 
deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě; působí k odstranění závad při provádění 
stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, 
oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. 

Všechny požadavky, které vyplývají stavebníkovi, stavbyvedoucímu, stavebnímu 
dozoru a majiteli stavby ze zákona 183/2006 Sb. - Stavební zákon, budou při výstavbě 
dodrženy. 
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Závěr:  
 
Kaple je vždy dominantní stavbou s nepřeberným množstvím materiálových a 
architektonických řešení. Já jsem při svém návrhu musela přihlížet k požadavkům 
začlenění do krajiny i celé koncepce kolonie. Proto jsem navrhla kapli ve venkovském 
duchu z tradičních materiálů – dřeva a kamene. Věřím, že i tak byla skutečnost, uvedená 
v úvodní větě, splněna. 
Výběr hlavní konstrukce nosného pláště pro provedení pousteven je dvojího druhu. 
První varianta je zděná, druhá je navržena jako dřevostavba. Pro rozmanitost výběru 
jsem dřevěnou poustevnu navrhla ještě navíc v nízkoenergetické variantě. 
V dispozičním pojetí poustevny se vracím ke starým tradicím, kdy se veškeré dění 
domu odehrávalo v jedné místnosti. 
Pohledový ráz kolonie musí být zachován, proto je návrh vnějšího pláště totožný pro 
všechny varianty pousteven. Tvoří jej dřevěný obklad. 
Poustevny jsem navrhovala tak, abych mohla co nejpřesněji porovnat jejich 
energetickou náročnost a finanční náklady na provedení stavby.  
Výsledkem je, že dřevěná varianta vychází z hlediska hodnocení obálky budovy jako 
nejvíce energeticky náročná. Na druhém místě je zděná poustevna a samozřejmě nejlépe 
vychází poustevna navržená s požadavkem na nízkou energetickou náročnost. 
Porovnáme-li objekty podle nákladů na provedení stavby, nejlevnější je zděná 
poustevna, následuje poustevna dřevěná-nízkoenergetická a nejdražším objektem je 
klasická dřevostavba.  
Závěrem lze říci, že nejvýhodnějším objektem pro realizaci je poustevna zděná. Vše 
však nakonec záleží na volbě investora a já věřím, že jsem mu k tomuto rozhodnutí 
poskytla dostatečné množství indicií. 
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Seznam použitých zdrojů:  
 
Zákony 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 133/1985 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně  
Zákon č. 185/2001Sb., O odpadech a o změně dalších zákonů 
 
Vyhlášky 
 
Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb., O technických podmínkách požární ochrany  
staveb 
Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb., O požární prevenci 
Vyhláška č. 268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby 
Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 
Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Normy 
 
ČSN 730540–2/2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 730540–1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
ČSN 730540–3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 730540–4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 743305 Ochranná zábradlí 
ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky 
ČSN 730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 730810:04/2009 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 730802:05/2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní prostory 
ČSN 730833:09/2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 
Odborná literatura  
 
KLIMEŠOVÁ, J., Nauka o pozemních stavbách, skripta VUT v Brně, VUT v Brně 
FAST, Brno 2005. 
RUSINOVÁ, M., JURÁKOVÁ, T., SEDLÁKOVÁ, M., Požární bezpečnost staveb, 
skripta VUT v Brně, VUT v Brně FAST, Brno 2006. 
KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín: Tesařství Tradice z pohledu dneška, 1996, ISBN 
80-7169-413-4 
KOLB Josef: Dřevostavby – systémy nosných konstrukcí, obvodové pláště, 2007, ISBN 
978-80-247-2275-7 
VAVERKA Jiří, BUREŠ Zdeněk, RECHLÍK Karel, RIEDEL Dušan, ŠINDLER Jiljí, 
ŠTIKAR Jaroslav, ŽABIČKOVÁ, Ivana: Nové kostely a kaple z konce 20. století 
v České republice, 2001, ISBN 807192539X. 
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Webové stránky  
 
http://www.heluz.cz 
http://www.fermacell.cz 
http://www.steico.com/cz 
http://www.konopi-izolace.cz 
http://www.isover.cz 
http://www.roto-frank.cz 
http://www.balex.en 
http://www.dektrade.cz 
http://www.albo.cz 
http://www.schiedel.cz 
http://www.prefa.cz 
http://www.baumit.cz 
http://www.tondach.cz 
http://www.dakon.cz 
http://www.difuzni-folie.cz  
http://www.woodsystem.cz 
http://www.tzb-info.cz 
http://www.sbcr.cz 
http://www.unmz.cz 
http://www.sbcr.cz 
http://www.mvcr.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů:  
 
Zkratky 

VŠKP – Vysokoškolská kvalifikační práce 
ČSN – Česká státní norma 
KCE – Konstrukce  
ŽB - Železobeton 
el. – Elektrický 
nízkoenerg. - nízkoenergetická 
BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ZRN – Základní rozpočtové náklady 
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady 
HZS – Hodinové zúčtování sazby 
HSV – Hlavní stavební výroba 
PSV – Přidružená stavební výroba 
MJ – Měrná jednotka 
ČOV – Čistička odpadních vod 
J. O. V. - N. – Jímka odpadních vod – nepropustná 
Ř. Š. – Revizní šachta 
P. T. – Původní terén 
U. T. – Upravený terén 
HI – Hydro-izolace 
MW – Minerální vata 
BTB – Bednící tvarovky betonové 
 

Symboly 

Ø - průměr 

λD – deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 

λ  – součinitel tepelné vodivosti 

 

Označení výkresů 

(1) – Zděná poustevna 
(2) – Dřevěná poustevna 
(3) – Kaple 
(4) – 2. varianta dřevěné poustevny - Nízkoenergetická poustevna  
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Seznam příloh: 
 
Složka B – Přípravné a studijní práce 
Textová část: 

A. Průvodní zpráva 
B1. Souhrnná technická zpráva – zděná poustevna 
B2. Souhrnná technická zpráva – dřevěná poustevna 
B3. Souhrnná technická zpráva – kaple 

Výkresová část: (studie) 
01. Osazení do terénu – situace 
02. Osazení do terénu – zděná p. 
03. Osazení do terénu – dřevěná p. 
04. Osazení do terénu – kaple 
05. Studie – situace 
06. Studie – zděná+dřevěná+nízkoenergetická p. 
07. Studie – zděná p. 
08. Studie – základy – zděná p. 
09. Studie – krov – zděná p. 
10. Studie – dřevěná p. 
11. Studie – půdorys – dřevěná p. 
12. Studie – základy – dřevěná p. 
13. Studie – řez- dřevěná p. 
14. Studie – nízkoenergetická p. 
15. Studie – půdorys – nízkoenergetická p. 
16. Studie – pohled1 – poustevny 
17. Studie – pohled2 – poustevny 
18. Studie – pohled3 – poustevny 
19. Studie – pohled4 – poustevny 
20. Studie – půdorys – kaple 
21. Studie – řez A-Á – kaple 
22. Studie – řez C-Ć – kaple 
23. Studie – pohled S – kaple 
24. Studie – pohled J – kaple 
25. Studie – pohled V – kaple 
26. Studie – pohled Z – kaple 
27. Půdorys – zděná p. 
28. Půdorys – zděná p. 2 
29. Strop – zděná p. 
30. Krov – zděná p. 
31. Řez – zděná P. 
32. pohledy 1 – zděná p. 
33. Pohledy 2 – zděná p. 
34. Půdorys – dřevěná p. 
35. Strop – dřevěná p. 
36. Krov – dřevěná p. 
37. Pohledy 1 – dřevěná p. 
38. Pohledy 2 – dřevěná p. 
39. Půdorys – nízkoenergetická p. 
40. Krov – nízkoenergetická p. 
41. Řez – nízkoenergetická p. 1 
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42. Řez – nízkoenergetická p. 2 
43. Půdorys – kaple 
44. Základy – kaple 
45. Krov 1 – kaple 
46. Krov 2 – kaple 
47. Řez 1 – kaple 
48. Řez 2 – kaple 
49. Řez 3 – kaple 
50. Řez 4 – kaple 
51. Detail A 
52. Detail B 
53. Detail B – 2 
54. Detail C – pozednice 
55. Detail D – komín 
56. Detail E – světlík 
57. Schéma – základ1 
58. Schéma – základ2 

 
Složka C – Diplomový projekt 
 C1: 
Textová část: 

F1. Technická zpráva – zděná poustevna 
F2. Technická zpráva – dřevěná poustevna 
F3. Technická zpráva – kaple  

Výkresová část:  
Výkres č. 1  – SITUACE 
Výkres č. 2(1)  – ZÁKLADY – zděná poustevna 
Výkres č. 3(1)  – PŮDORYS – zděná poustevna 
Výkres č. 4(1)  – VÝKRES TVARU STROPU – zděná poustevna 
Výkres č. 5(1)  – VÝKRES KROVU – zděná poustevna 
Výkres č. 6(1)  – ŘEZ B-B´ – zděná poustevna 
Výkres č. 7(1)  – POHLEDY – zděná poustevna 
Výkres č. 8(1)  – POHLEDY – zděná poustevna 
Výkres č. 9(2)  – ZÁKLADY – dřevěná poustevna 
Výkres č. 10(2)  – PŮDORYS – dřevěná poustevna 
Výkres č. 11(2)  – VÝKRES TVARU STROPU – dřevěná poustevna 
Výkres č. 12(2)  – VÝKRES KROVU – dřevěná poustevna 
Výkres č. 13(2)  – ŘEZ H-H´ – dřevěná poustevna 
Výkres č. 14(2)  – POHLEDY – dřevěná poustevna 
Výkres č. 15(2)  – POHLEDY – dřevěná poustevna 
Výkres č. 16(4)  – PŮDORYS – dřevěná nízkoenergetická poustevna 
Výkres č. 17(4)  – VÝKRES KROVU – dřevěná nízkoenerg. poustevna 
Výkres č. 18(4)  – ŘEZ N-N´ – dřevěná nízkoenergetická poustevna 
Výkres č. 19(4)  – POHLEDY – dřevěná nízkoenergetická poustevna 
Výkres č. 20(4)  – POHLEDY – dřevěná nízkoenergetická poustevna 
Výkres č. 21(3)  – ZÁKLADY – kaple 
Výkres č. 22(3)  – PŮDORYSY – kaple 
Výkres č. 23(3)  – KROV – kaple (hlavní) 
Výkres č. 24(3)  – KROV – kaple (věž+světlík) 
Výkres č. 25(3)  – ŘEZ Q-Q´ – kaple 



27 
 

Výkres č. 26(3)  – ŘEZ R-R´ – kaple 
Výkres č. 27(3)  – ŘEZ S-S´ – kaple 
Výkres č. 28(3)  – ŘEZ S´´-S´´´ – kaple 
Výkres č. 29(3)  – POHLED ZÁPADNÍ – kaple 
Výkres č. 30(3)  – POHLED VÝCHODNÍ – kaple 
Výkres č. 31(3)  – POHLED JIŽNÍ – kaple 
Výkres č. 32(3)  – POHLED SEVERNÍ – kaple 
Výkres č. 33(1)  – DETAIL A – zděná poustevna 
Výkres č. 34(1)  – DETAIL B – zděná poustevna 
Výkres č. 35(2)  – DETAIL C – dřevěná poustevna 
Výkres č. 36(2)  – DETAIL D – dřevěná poustevna 
Výkres č. 37(4)  – DETAIL E – dřevěná nízkoenergetická poustevna 
Výkres č. 38(3)  – DETAIL G – kaple 

Přílohy:  
Příloha 1 – Výpis prvků 
Příloha 2 – Skladby konstrukcí 
Příloha 3 – Požární zpráva 
Příloha 4 – Výpočty I. Tepelně-technické posouzení konstrukcí (TEPLO) 

    II. Posudek základu (AREA) 
    III. Energetický štítek obálky budovy (ENERGIE) 
 

C2: Seminární práce na téma - Sakrální stavby 
 
C3: Rozpočty pousteven: Zděná poustevna 
    Dřevěná poustevna 
    Nízkoenergetická poustevna 

 
 
 


