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Abstrakt 
Záměrem práce bylo navrhnout energeticky efektivní soustavu, která by využívala odpadní teplo z 
provozu pěstitelské pálenice a uváděla tak nově zřizované bytové jednotky (v součinnosti s nově 
navrženými fotovoltaickými panely, řízeným větráním s rekuperací a s vhodným konstrukčním a 
materiálovým řešením) do ENERGETICKY AKTIVNÍHO stavu. Potřebu na vytápění pokryje odpadní 
teplo a při šetrném (úsporném) provozu domácností, by fotovoltaické panely na dané ploše 
vyrobily více elektrické energie, než samy domácnosti spotřebují.  
  
Klíčová slova 
Rekonstrukce zemědělské usedlosti, Energeticky aktivní dům, efektivní využití odpadního tepla z 
provozu pěstitelské pálenice,fotovoltaické panely, rekuperace, slaměný balík  
  
  
  
Abstract 
The aim of the thesis was to design an energy efficient system that uses a waste heat from the 
operation of distillery and helps to reach energetically active status (in conjunction with the newly 
designed photovoltaic panels, controlled ventilation with heat recovery and with proper design 
and material solution) to the newly created housing units.  
The need of heating is covered by using of waste heat and in the mode of economical (energy 
saving) operation of households, the photovoltaic panels on the surface produce more electricity 
than the households consume themselves. 
  
Keywords 
 
Reconstruction of farmhouses, energy active house, efficient use of waste heat from operating 
distilleries, photovoltaic panels, heat recovery, strawbales  
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ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM 
 
 
ÚVOD 
 
 
Stavba se nachází v obci Klopina, v místní části Veleboř. Obec se nachází na dopravní spojnici, 
silnice III. třídy, ve směru Úsov- Libina, mikroregion Mohelnicko, Šumperský okres, 
Olomoucký kraj. 
Jedná se o venkovský zemědělský statek s charakteristickým vjezdem bránou na dvůr. 
Rozdělení stavby na stavební objekty: 
SO01 Objekt pěstitelské pálenice 
SO02 Objekt provozně souvisejících zařízení a skladů 
SO03 Objekt výroby ovocných kvasů 
SO04 Objekt rodinného domu 
SO01, SO02 a SO03 byli postupně vybudovány do podoby venkovského zemědělského 
statku, tvořící jeden celek. Provozně na sebe navazují. Objekty byli v minulosti využívány pro 
uskladnění obilí a píce, jako maštale a chlévy. SO04 je nejstarší, samostatně stojící objekt. 
SO01 v minulosti sloužil v 1NP a 2NP pro bydlení, ve 3NP byla sýpka. Nyní se v objektu 
nachází provoz pěstitelské pálenice, 2NP a 3NP není využito. 
SO02 stavebně navazuje rovnoběžně na SO01. V 1NP bývala maštal a chlévy. V 2NP se 
skladovala píce. Společně s SO01 tvoří severní stranu uzavřeného dvora. V 1NP jsou provozní 
místnosti a sklad ovocných kvasů ve vlastních nádobách pěstitelů. 
SO03 stavebně navazuje kolmo na SO02, uzavírá dvůr z východní strany, a sloužil pro 
zpracování obilí a uskladnění slámy. Nyní se v 1NP nachází výroba ovocných kvasů, které jsou 
uskladněny v nerezových tancích, jako služba pro pěstitele. 
Statek se nachází uprostřed vesnice, v řadě domů podél silnice. Pozemek je terasovitě 
členěný, od západní strany na východ stoupá do kopce. Sousedí severně a jižně s okolními 
rodinnými domy, na západní hranici přiléhá k silnici III. třídy, na kterou navazuje dopravní 
obslužnost objektu. Přes pozemek vede užitková komunikace majitele, spojující oba konce 
rozsáhlého pozemku. Pozemek investora není ze všech stran oplocený. Staré ploty chátrají, 
nový chybí. 
Dle územního plánu se jedná o území pro bydlení a podnikání, s plánovanou výstavbou 
nových rodinných domů na přilehlých parcelách ve vlastnictví stavebníka. 
 
PROVOZ PĚSTITELSKÉ PÁLENICE 
Pěstitelská pálenice („palírna“ ) v objektu SO01 umožňuje hospodárně využít ovoce 
nebo jiné přírodní produkty k výrobě ovocných destilátů. Jedná se o službu pro pěstitele, 
přitom na každou domácnost je dovoleno vyrobit si v pěstitelské pálenici 30 litrů absolutního 
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alkoholu za jeden palírenský rok. Tato výroba podléhá dani z lihu a výroba je pravidelně 
kontrolována celním úřadem. Cena 1l- 50% pálenky se pohybuje okolo 145 Kč. 
Aparatura sestává z destilačního ( 250l) a rektifikačního (120l) kotle, deflegmátoru a 
2 chladičů destilátu. Destilát z chladiče vytéká přes kontrolní epruvetu, která dává možnost 
průběžné kontroly lihovosti. Soupravu doplňuje dvoudílná předlohová nádrž vybavená 
v obou prostorech stavoznaky. 
Míchadlo v destilačním kotli je poháněno elektromotorem s převodovou skříní, 
v případě nouze je možnost míchání klikou. Kontrola a údržba se provádí uzavíratelným 
otvorem v těsném víku kotle. Plnění destilačního kotle kvasem se provádí přes nálevku, která 
je v obvodové zdi a přepouštěcím pevným potrubím s kulovým kohoutem je spojena 
s „prvním“ kotlem. Tato nálevka je skrz zeď a z vnějšku se plní z rampy, na kterou se ručním 
jeřábem dopraví nádoby s ovocným kvasem. Napájení rektifikačního kotle je provedeno 
pevným potrubím. 
Destilační a rektifikační kotle jsou u dna opatřeny hrdlem s ručním uzávěrem, kterým 
se provádí vypouštění výpalků kanalizačním potrubím do jímky na výpalky, umístěné před 
objektem. 
Shromažďování výpalků z obou kotlů je prováděno v nepropustné betonové jímce na 
vyvážení o vnitřních rozměrech 3,6 x 2,0 x 2,55 m, o užitném objemu 11,5m3. Destilační 
zbytky tzv. „výpalky“ vyváží odborná firma do místní bioplynové stanice. 
Veškeré části destilační soupravy, které se dostávají do styku se zpracovaným kvasem 
nebo s destilátem jsou z mědi nebo nerezové oceli. Vytápění v obou kotlích je prováděno 
zemním plynem. 
Ke zkapalňování odpařeného destilátu v chladičích se jako chladicí médium používá 
voda z vodovodního řadu. Chlazení ohřáté chladicí vody by měla zajišťovat chladicí věž, která 
bude instalována na dvoře objektu, chladicí voda nesmí být vypouštěna , měla by cirkulovat 
v uzavřeném okruhu. 
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a)  název stavby, 
   ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM 
b)  místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). 
   - obec Klopina, místní část VELEBOŘ 8 a 65; katastrální území Veleboř 666556;  
  parcelní čísla pozemků jsou 201/1 a 201/4 
c)  předmět dokumentace 
   - je rekonstrukce venkovského zemědělského statku, s využitím odpadního  
  tepla, z provozu pěstitelské pálenice. 

A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi 
a)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  
   - Josef Drlík, Veleboř 8, Klopina 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a)  jméno příjmení, obchodní firma, IČ, bylo li přiděleno, místo podnikání (fyzická  
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
 sídla (právnická osoba) 
   - Bc. Drlík Tomáš, student fakulty stavební VUT v Brně, Nemocniční 1183,  
  Uničov 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
zákon 133/1998sb. o požární ochranně 
zákon 350/2012sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
 
vyhláška MVČR č. 62/2013sb. o dokumentaci staveb 
vyhláška MVČR č. 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

 státního požárního dozoru 
vyhláška MMRČR č. 268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
vyhláška MVČR č. 268/2011sb. o technických podmínkách požární ochrany 
vyhláška MMRČR č. 62/2013sb. o dokumentaci staveb 

 
 České technické normy a Evropské normy: 

ČSN 01 3420: 2004 -  Výkres pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3495: 1997-  Výkresy ve stavebnictví- Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0540-2: 2011- Tepelná ochrana budov- Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005- Tepelná ochrana budov- Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005- Tepelná ochrana budov- Část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0802: 2009-  Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804: 2010-  Požární bezpečnost staveb- Výrobní objekty 
ČSN 73 0810: 2005-  Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
ČSN 73 0818: 2005-  Požární bezpečnost staveb-Obsazení osobami 
ČSN 73 0821: 2007 ed. 2- Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních  

 materiálů 
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ČSN 73 0833: 2010-  Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0834: 2010-  Požární bezpečnost staveb-Změny staveb 
ČSN 73 0873: 2003-  Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 
ČSN 73 1901: 2011- Navrhování střech- Základní ustanovení 
ČSN 73 2901. 2005-  Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů  
(ETICS) 
ČSN 73 4301: 2004-  Obytné budovy 
ČSN EN 13790: 2009-  Energetická náročnost budov- Výpočet spotřeby energie na  
vytápění a chlazení 
ČSN EN ISO 7518: 2000- Výkresy pozemních staveb- Kreslení demolic a přestaveb 
ČSN EN ISO 10077-1: 2007- Tepelné chování oken, dveří a okenic- Výpočet součinitele 
 prostupu tepla- Část 1: Všeobecně 
ČSN EN ISO 10077-2: 2012- Tepelné chování oken, dveří a okenic- Výpočet součinitele  
prostupu tepla- Část 2: Výpočtová metoda pro rámy 
 
Technické normalizační informace: 
TNI 73 0329: 2010-  Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných  
budov  s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění- Rodinné domy 
TNI 73 0331: 2013-  Energetická náročnost budov- Typické hodnoty pro výpočet 
TNI 74 6077: 2011-  Okna a vnější dveře- Požadavky na zabudování 

 
A.3 Údaje o území 

a)  rozsah řešeného území; zastavěné/ nezastavěné území, 
   -parcela 201/1 má rozlohu 2359m², 201/4 má 889 m² a nacházejí se   
 v zastavěném území obce. 
b)  dosavadní využití a zastavěnost území, 
   -stavba se nachází na ploše pro bydlení v rodinných domech- venkovských a  
 na ploše smíšené obytné- venkovské.  
c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
 památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
   -bez požadavku 
d) údaje o odtokových poměrech, 
   - obcí protéká podél silnice potok, který je sveden do betonových skruží pod  
 zemí 
e)  údaje o souladu územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního  plánování, 
   -stavba se nachází na ploše určené pro bydlení a na smíšené ploše pro bydlení  
 a podnikání, v souladu s územním plánem obce Klopina 
f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
   - požadavky byli splněny 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
   - požadavky byli splněny 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
i) seznam souvisejících a  podmiňujících investic, 
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
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 katastru nemovitostí). 
   - jedná se o pozemky p.č. 201/3 ve vlastnictví stavebníka; dále p.č. 195/2-  
 vlastník je Urbášek František, Veleboř 9; p.č. 203/1, 203/2- vlastníci jsou   
 Urbášek Stanislav a Urbášková Marie, Veleboř 7; a p.č. 449, silnice III. třídy,  
 vlastník je Olomoucký kraj 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
   - jedná se o změnu dokončené stavby. Rekonstrukce a nádstavba objektu  
 pěstitelské pálenice s využitím odpadního tepla z provozu pálenice. 
b) účel užívání stavby 
   - objekt bude i nadále využíván pro výrobu ovocných kvasů a pálenky.   
 Nově zde vzniknou dvě bytové jednotky. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
   - jedná se o trvalou stavbu. 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
   -bez požadavku 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických  požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných  právních 
předpisů, 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná  plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/ pracovníků  apod.) 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  s dešťovou 
 vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
 náročnosti budovy  apod.) 
   - přepokládaná celková dodaná energie je 43,163 MWh/ rok. Neobnovitelná  
 primární energie je -10,191 MWh/ rok. V projektu se počítá s nově   
 budovaným zachytáváním dešťové vody na pozemku, v podzemní nádrži.  
 Odpad při stavební činnosti (zbytky stavebních materiálů) bude tříděn,   
 recyklován a odvážen na skládku. Odpad z pozdějšího provozu domu bude  
 tříděn, kompostován, recyklován a ukládán do popelnicových nádob nebo  
 kontejnerů na tříděný odpad a jeho svoz bude zajištěn obcí. 
 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, členění na etapy) 
   - stavba bude zahájena v létě roku 2014. Bude rozdělena do několika etap,  
 dle potřeby, návaznosti, finanční a časové náročnosti. Trvat bude nejspíš  
 několik let, časový plán není v rozsahu projektové dokumentace ani   
 v možnostech stavebníka. 
k) orientační náklady stavby. 
   - orientačně se náklady budou pohybovat v rozmezí kolem jednoho milionu  
 korun. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Rozdělení stavby na stavební objekty: 
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SO01 Objekt pěstitelské pálenice 
SO02 Objekt provozně souvisejících zařízení a skladů 
SO03 Objekt výroby ovocných kvasů 
SO04 Objekt rodinného domu 

 

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
   - na pozemku se nachází stávající objekty: 
   Rozdělení stavby na stavební objekty: 
   SO01 Objekt pěstitelské pálenice 
   SO02 Objekt provozně souvisejících zařízení a skladů 

SO03 Objekt výroby ovocných kvasů 
   SO04 Objekt rodinného domu 

SO01, SO02 a SO03 byli postupně vybudovány do podoby venkovského 
zemědělského statku, tvořící jeden celek. Provozně na sebe navazují. Objekty byli 
v minulosti využívány pro uskladnění obilí a píce,  jako maštale a chlévy.  jsou na 
sebe navazující objekty  SO04 je nejstarší, samostatně stojící objekt. 

   SO01 v minulosti sloužil v 1NP a 2NP pro bydlení, ve 3NP byla sýpka. Nyní se  
 v něm nachází provoz pěstitelské pálenice,  2NP a 3NP není využito.  
   SO02 stavebně navazuje rovnoběžně na SO01. V 1NP bývala maštal a chlévy.  
 V 2NP se skladovala píce. Společně s SO01  tvoří severní stranu uzavřeného  
 dvora. 

   SO03 stavebně navazuje kolmo na SO02, uzavírá dvůr z východní strany, a  
 sloužil pro zpracování obilí a uskladnění slámy. Nyní se v 1NP nachází výroba  
 ovocných kvasů, které jsou uskladněny v nerezových tancích.  

Objekt sousedí severně a jižně s okolními rodinnými domy, na západní hranici 
 přiléhá k silnici III. Třídy, na kterou navazuje dopravní obslužnost objektu. Přes 
 pozemek vede užitková komunikace, spojující oba konce rozsáhlého pozemku.  Na 
východě pozemek sousedí s místní komunikací. Pozemek stavby je ze všech  stran 
oplocený.  
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
 hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
   - geologický průzkum byl proveden v rámci výuky na VUT FAST; předmět  
 BH01- Geologie; viz. Příloha. Bylo provedeno hodnocení geologických poměrů,  
 i radonového indexu. Na místě se nachází typ základové půdy F6-CG štěrkovitý  
 jíl. Pevnost základové půdy byla stanovena na 450kPa. Na základě   
 kategorizace radonového rizika základových půd byla tato zájmová parcela  
 zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. V danémpřípadě není nutné  
 provádět dodatečné protiradonové opatření.  

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
   - na pozemek zasahuje ochranné pásmo silnice. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
   - stavba se nenachází v záplavovém území ani v poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
 poměry v území, 
   - Provádění stavby vyvolá přechodné zhoršení životního prostředí v okolí  
 stavby (prašnost, hluk, doprava, použití stavebních mechanismů, znečištění  
 komunikace). Stavebník však bude při provádění prací maximálně dbát na to,  
 aby tyto vlivy působily v co nejmenší míře, případné znečištění bude ihned  
 likvidováno, provoz na komunikaci nebude ohrožen a k jeho případného   
 omezení dojde jen na dobu nezbytně nutnou a v míře nezbytně nutné. Na  
 komunikaci se nesmí skladovat ani krátkodobě žádný materiál.stavba nebude  
 negativně ovlivňovat okolní stavby a pozemky,  vlivem stavby se odtokové  
 poměry nezhorší, právě naopak, stavba bude přispívat k regulaci odtoku   
 srážkové vody a k následnému zachycení vody na pozemku do podzemní  
 nádrže. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
   - u objektu SO02 bude provedena demontáž stávajícího krovu, kolem celého  
 objektu bude provedena sanace vlhkosti, odvodněním základové spáry. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
 určených k plnění funkci lesa (dočasné/ trvalé) 
   - bez záboru 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
 technickou infrastrukturu), 
   - stávající objekty jsou napojeny na stávající dopravní a technickou   
 infrastrukturu od západní hranice pozemku. Se stavbou přímo sousedí silnice  
 III. třídy, podél které vedou všechny rozvody dostupné technické    
 infrastruktury.  Objekty SO01 a SO02 jsou napojeny samostatně    
 k vodovodnímu řadu, splaškové i dešťové kanalizaci, středotlakému plynovodu  
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 a k rozvodům elektrické energie a sdělovacího vedení. Objekt SO02 je připojen  
 přes výše zmiňované objekty k elektrické síti. Ostatní přípojky budou   
 vybudovány v rámci rekonstrukce. S využitím stávajících svodů splaškové  
 kanalizace. SO04 je samostatně napojen k vodovodnímu řadu, splaškové i  
 dešťové kanalizaci a k rozvodům elektrické energie a sdělovacího vedení. 
i) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
   - bez požadavku 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

   - provozy  v 1NP zůstanou zachovány, rozšíří se pouze využití o technické  
 místnosti. V 2NP vzniknou nově dvě bytové jednotky. B1 v objektu SO02 pro  
 dvě osoby a B2 v objektu SO03 pro čtyřčlennou rodinu 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a)  urbanismus- územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
   - stávající budovy jsou obdélníkového tvaru, jsou uspořádány tak, že tvoří  
 uzavřený dvůr zemědělského statku, rekonstrukce bude provedena na   
 stávajících budovách, obvodové zdivo zůstane zachováno 
b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové  a barevné 
 řešení. 
   - stávající objekty mají sedlové střechy, historicky vychází z přírodních   
 podmínek podhorské oblasti. Objekt SO02 zůstává tvarově beze změn, na  
 objektu SO03 bude zachován tvar střechy, pouze bude provedena nádstavba a  
 nový krov. Bude provedeno dodatečné zateplení objektů. Dvouplášťová   
 provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem z obou stran na objektu SO02,  dále 
pak ze severní, východní a jižní strany na objektu SO03. Barevně vychází   z použitého 
dřevěného materiálu na obklad, přirozená barva dřeva    s ochranným 
nátěrem. Jednoplášťová kontaktní fasáda na SO03, kopírující   architektonické 
členění průčelí na západní straně směrem do dvora, barevně   rozlišeny pásy na 
fasádě dle členění původní fasády a z původních barev    fasády. Na šikmé 
střeše objektů jižním a západním směrem bude provedena   instalace 
integrovaných fotovoltaických panelů Megaslate sloužících jako   krytina, ze severní 
strany zůstane zachována původní krytina a z východní   strany bude nově 
položena maloformátová cementovláknitá krytina Dakora.   Barevně imitují 
krytiny původní břidlicovou krytinu. Jsou tmavé barvy. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
   -provoz pěstitelské pálenice nebude nijak omezen, vzniknou dva nové   
 samostatné vchody do bytových jednotek ze severní strany. Oba vchody   
 budou přístupné po stávající dřevěné terase nebo z přilehlého terénu ve 2NP  
 ze severní strany. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
   - z přilehlého svažitého terénu ve 2NP ze severní strany je taktéž bezbariérově 
  přístupná terasa a byt B1. Byt B2 je přístupný  ze stávajícího terénu po   
 přilehlém schodišti, není bezbariérový. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

   - na stavbě se bude dbát všech bezpečnostních pokynů BOZP 
Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou, popřípadě svépomocí za 
odborného dohledu za dodržení platných předpisů a norem a to hlavně vyhl. č. 591/2006 
Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdravípři práci na 
staveništi a nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  nebo do hloubky. 
Zároveň se připomíná, že povinností dodavatelů stavebně montážních prací dle §103 odst. 
2 a 3 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Je provádět školení a zaučení pracovníkům pro různé 
profese a ověřování jejich znalostí způsobem tímto předpisem předepsaným. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení, 
   - na objektu SO02 budou vybourány nové otvory pro okna, stávající otvory budou 
částečně nebo zcela zazděny. Bude provedeno dodatečné kotvení pozednice, následně 
bude pozednice vyřezána v místech otvorů a instalována střešní okna Velux. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
   PSV - SO02-  všechny obvodové stěny i krov zůstanou zachovány, bude provedena 
nová podlaha (stávající chybí, pouze stropní konstrukce), nové vnitřní hliněné omítky, 
dodatečné zateplení šikmé střechy zevnitř, zateplení stropu shora s pochozím záklopem. 
Bude proveden obklad OSB deskami a poté přetažen parotěsnicí folií a vše  
 bude zaklopeno protipožárním podhledem.  
Z vnější stany bude provedeno dodatečné zateplení  z minerální vaty do dřevěného roštu 
na kříž, zakryto pojistnou hydroizolační difuzně otevřenou folií. Provětrávaná vzduchová 
mezera tloušťky 40mm bude z hotovena z latí, na ně bude kotven dřevěný obklad. Střešní 
krytina původí bude z obou stran demontována, bude provedeno nové celoplošné bednění, 
kryté pojistnou hydroizolační difuzně otevřenou folií. Z latí bude provedena  z jižní strany 
provětrávaná vzduchová mezera a instalovány integrované fotovoltaické panely sloužící 
jako kritina. Ze severní strany bude vrácena původní krytina. 
   HSV - SO03- bude provedena demontáž stávající krytiny, stávajícího krovu a 
stávajících štítových stěn. Budou vybourány otvory pro okna a dveře. Dále bude provedena 
nadezdívka obvodové stěny z Porothermu 50 do výšky 1,5m nad původní zdivo lícující 
z vnějšku s původním zdivem. V místě otvorů budou uloženy překlady Porotherm a na zdivu 
budou uloženy do malty věncové cihly Porotherm tvořící i s překlady ztracené bednění. Do 
prostoru bude vložen armovací koš a následně budou věnce i překlady vylity betonem. 
Následovat bude vyzdění štítových stěn z Porothermu 30 nad úrovní věnce do požadované 
výšky. Budou uloženy a kotveny   pozednice na chemickou kotvu. Bude vystavěn 
komín. 
V místě nosných trámů stropní konstrukce budou dodatečně vloženy další nosné sloupy na 
střed dispozice tvořící podpory pro stropní konstrukci 2NP a pro montovaný vazník. 
Dřevěné vazníky budou uloženy jeřábem na štítové stěny a na nosné trámy. V místech 
nosných trámů budou provedeny montážní spoje. Vazník bude prostorově zajištěn 
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prozatím krokvemi. Následně budou rozmístněny zbylé krokve v osové vzdálenosti 1m od 
sebe a od kraje střechy, sepnuty kleštinami z každé strany. Vazník tvoří podélné ztužidlo a 
také montážní podpěru. Po ukotvení všech krokví bude provedeno zateplení pozednice 
z horní strany. Po krajích se vytvoří prostor distanční deskou pro větrací štěrbinu půdního 
prostoru. Bude provedeno celoplošné bednění z desek DHF Egger, na ně bude položena 
pojistná hydroizolační difuzně otevřená folie, mechanicky kotvená střešní kontralatí tvořící 
provětrávanou vzduchovou mezeru tloušťky 60mm. Na ně bude provedeno laťování ze 
západní strany latě 30/100 a 800mm od sebe pro fotovoltaické panely a z východní strany 
40/60 a 400mm od sebe pro maloformátovou cementovláknitou skládanou kritiku. 
  PSV- Po zakrytí objektu novým krovem se osadí výplně otvorů objekt bude sloužit pro 
uložení slaměných balíků na stavbě, v závislosti na postupu prací. Kdy se balíky budou 
skladovat v severní části objektu a v jižní části bude probíhat montáž do stropních  
 konstrukcí. 
Na stávající stropní konstrukci 1NP budou rozmístěny nosníky Steico v osové vzdálenosti 
1m a po obvodě budou instalovány nosníky kolmo, k dosažení prostorové tuhosti. 
Postupně se budou mezi ně klást slaměné balíky. Následně bude tato konstrukce zakryta 
záklopem z OSB desek celoplošně.  
Stropní konstrukce bude taktéž tvořena ze Steico nosníků, uložených na věnci po obvodě a 
na středním nosném trámu. Rozmístěny budou dle polohy krokví. Bude provedena montáž 
OSB desek ze spodní strany konstrukce a následně se budou vkládat slaměné balíky shora 
do vzniklého bednění. U severního štítu, v místě technické místnosti vznikne otvor na půdu. 
Celá konstrukce bude uzavřena pojistnou hydroizolační difuzně otevřenou folií a zaklopena 
celoplošně pochozími deskami DHF Egger. 
Následovně budou provedeny vnitřní omítky, nenosné příčky, podlahy a protipožární 
podhledy. 
c) mechanická odolnost a stabilita 
   - statický výpočet není součástí projektové dokumentace. Stavební činnosti jsou 
navrženy tak, aby nedošlo v průběhu stavby a užívání k situaci, která by měla vliv  na 
statiku a stabilitu objektu a nedošlo k poškození stavby.  
Konstrukce stavby je navržena z obvyklých materiálů, předpokládá se využívání stavby s 
obvyklým zatížením, jako je běžné pro obytné budovy po celou dobu životnosti stavby. 
Prostorová tuhost stavby bude zajištěna spojením vnitřních i  obvodových stěn 
pozedními věnci. 
Při provádění stavby budou dodrženy všechny technologické postupy výrobců materiálů. 
Použité výrobky musí splňovat požadovaný stupeň jakosti a kvality. V případě použití jiných 
materiálů musí tyto vykazovat minimálně stejné technické a mechanické vlastnosti, jako 
původně navržené. 

 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
   -celkové technické řešení popsáno v samostatné technické zprávě, příloha D
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 SO02- stávající podlahové topení, nově instalovány podokenní konvektory s  
 rozvody otopného sytému. Ve spíži bude instalován zásobníkový ohřívač teplé  
 vody s elektrickou vložkou. 
  SO03- bude instalováno podlahové topení do podlah, a podokenní deskové  
 radiátory osazeny na rozvody otopného systému. V technické místnosti bude  
osazen zásobníkový ohřívač s elektrickou vložkou pro ohřev teplé vody a větrací 
 jednotka s rekuperací pod stropem technické místnosti. Dále budou provedeny 
 rozvody větracího potrubí, ještě před osazením podhledů. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 -pro bytové jednotky:   
  B1  zásobníkový ohřívač TV s el. vložkou 
  B2  zásobníkový ohřívač TV s el. vložkou  
   rekuperační větrací jednotka    

 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

viz. samostatná zpráva Požárně bezpečnostního řešení stavby 
příloha D 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně  požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného  prostoru, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
 rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
 zásahové cesty 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
 vzduchotechnické zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
   - Stavba je navržena z materiálů, které splňují požadavky revidované  
  ČSN 73 0540, součinitel prostupu tepla vyhovuje, viz. Průkaz energetické  
 náročnosti budovy.  Jsou respektovány klimatické podmínky v daném území. 

 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
   - na objektech budou instalovány fotovoltaické panely pro pokrytí poteby  
 elektrické energie. 

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.). 
   -Odvětrání vnitřních prostorů bude nucené přes rekuperační jednotku   
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 s intenzitou  0,5mᵌ/h. 
V prostorách domu je zajištěno denní osvětlení, které bude doplněno osvětlením  
 umělím. 
Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 
zařízení, zejména vyhlášku č. 309/2006 Sb., a NV č. 591/2006 a dbát o ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. 

 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
   - bez ochrany, bytové jednotk se nacházejí ve 2.NP 
b) ochrana před bludnými proudy, 
   - bez ochrany 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
   - bez požadavku 
d) ochrana před hlukem, 
   - Stavba nezhoršuje hlukové poměry ani není potřeba stavbu před hlukem  
 chránit. 

 
e) protipovodňová opatření, 
   - bez požadavku 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
   - bez požadavku 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
   - stávající přípojky a na ně navazující přípojky nově budovaných bytových  
 jednotek po severní straně objektu 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
  -stávající  kanalizace DN 150, vodovodní přípojka v délce do 40m 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
   - stávající užitná komunikace na pozemku ze severozápadní hranice pozemku, točna 
a dvě stání pro osobní automobily 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
   - stávající napojení 
c) doprava v klidu, 
d) pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
   - od východní strany bude terén po výkopových pracích upraven a zatravněn 
b) použité vegetační prvky, 
   - výsadba nových ovocných stromů 
c) biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí- ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
   - použití přírodních a recyklovatelných materiálů 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  ochrana 
 rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,   
   - ochrana vzrostlých stromů, na dvoře roste vrba a na východní straně ořešák 

 
c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
   - bez vlivu 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
   - bez požadavku 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. 
   - bez požadavku 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
   - stavba bude oplaocena, tím bude zajištěno neoprávněné vniknutí na stavbu  
 a pohyb neoprávněných osob po staveništi. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
   - projekt neřeší 
 

B.9 Závěrečné ustanovení projektanta 
Projektová dokumentace je zpracována na základě dostupných informací v době zpracování 
projektu.  
Případné nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace je nutné před 
prováděním projednat s projektantem.  
Pokud budou ve výkresové části rozdílné údaje, platí: 

-kóty uvedené na výkrese, i když se liší velikost při odměření 
-výkresy podrobnějšího měřítka pořízené ke stejnému datu mají přednost před 
výkresy většího měřítka 
-textové určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 
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STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PRŮZKUM 
 
  
 
Zodpovědný projektant: Drlík Tomáš, Nemocniční 1183, Uničov, 783 91 
 
Investor: Drlík Josef, Veleboř 8, 789 73 
 
Datum: 03/2012 
Identifikace stavby 
 
Název stavby: ENERGETICKY AKTIVNÍ DŮM 
 
Místo stavby: Veleboř, č.p. 8 
 
Obec a k.ú.: Veleboř, k.ú. Veleboř 666966 
 
Kraj: Olomoucký 
 
Parcelní čísla: 201/1- 201/4 
 
Stavebník:  Specializovaná stavební firma 
 
Zodpovědný projektant: Drlík Tomáš, Nemocniční 1183, Uničov, 783 91 
 
Datum: 06/2013 
 
Způsob provedení stavby: dodavatelsky 
 

 
1,Urbanistické,architektonické a stavební řešení stavby 
 
a, Základní charakteristika stavby:  
 
Stavba se nachází v obci Klopina, v místní části Veleboř. Obec se nachází na dopravní spojnici, 
silnice III. třídy, ve směru Úsov- Libina, mikroregion Mohelnicko, Šumperský okres, Olomoucký 
kraj. 
 Jedná se o venkovský zemědělský statek s charakteristickým vjezdem bránou na dvůr. 

Rozdělení stavby na stavební objekty: 

SO01     Objekt pěstitelské pálenice 

SO02     Objekt provozně souvisejících zařízení a skladů 

SO03     Objekt výroby ovocných kvasů 
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SO04     Objekt rodinného domu 

SO01, SO02 a SO03 byli postupně vybudovány do podoby venkovského zemědělského statku, 
tvořící jeden celek. Provozně na sebe navazují. Objekty byli v minulosti využívány pro uskladnění 
obilí a píce,  jako maštale a chlévy.  jsou na sebe navazující objekty  SO04 je nejstarší, samostatně 
stojící objekt. 

SO01 v minulosti sloužil v 1NP a 2NP pro bydlení, ve 3NP byla sýpka. Nyní se v něm nachází provoz 
pěstitelské pálenice,  2NP a 3NP není využito.  

SO02 stavebně navazuje rovnoběžně na SO01. V 1NP bývala maštal a chlévy. V 2NP se skladovala 
píce. Společně s SO01  tvoří severní stranu uzavřeného dvora. 

SO03 stavebně navazuje kolmo na SO02, uzavírá dvůr z východní strany, a sloužil pro zpracování 
obilí a uskladnění slámy. Nyní se v 1NP nachází výroba ovocných kvasů, které jsou uskladněny 
v nerezových tancích. 

 
Hospodářské stavení je součástí  typického hornohanáckého statku, stojícího samostatně    na 
pozemku ve Veleboři. Návratím do silnice III. třídy, na spojnici Úsov- Libina, mikroregion 
Mohelnicko, Šumperský okres, Olomoucký kraj.  
Objekt EAD je tvořen třemi stavebními objekty: 
 

SO01- Pěstitelská pálenice 
SO03- Úložiště ovocných kvasů ,,Kvasárna“ 

SO04- Rodinný dům 
 

 
Jedna obytná budova samostatně stojící a dvě sousedící výrobní a skladovací budovy.  
Objekty plní funkci výrobní, skladovací a obytnou. Tyto funkce nebudou pozměněny, pouze dále 
rozšiřovány, adaptovány a rozvíjeny. 
Objekt sousedí severně a jižně s okolními rodinnými domy, na západní hranici přiléhá k silnici III. 
Třídy, na kterou navazuje dopravní obslužnost objektu.  Přes pozemek vede místní komunikace, 
spojujjící oba konce rozsáhlého pozemku. Na východě místní komunikace. 
Dle územního plánu území pro bydlení a výrobu, s plánovanou výstavbou nových rodinných domů. 
Pozemek investora není ze všech stran oplocený. Staré ploty chátrají, nový chybý. 
 
 
b, Urbanistické a architektonické řešení stavby 
SO01 a SO02- Pěstitelská pálenice se nachází v původně hlavním (větším) stavení statku. 
 Střecha šikmá, sklon 30°, původní krytina břidlice, v zadní části eternit vlnák. 
SO03-  1NP Původně prostory stodoly určené k uskladnění ovocných kvasů.  
 2NP Nevyužité půdní prostory 
 Střecha šikmá, sklon 37°, krytina břidlicová původní, z části podsklepen. 
SO04-Rodinný dům (,,výměna; véměna; véminek“) je tvořen jedním obytným nadzemním 
podlažím a  obytným podkrovím. Je z části podsklepen. Střecha je šikmá, sklon 30°. 
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2, Specifikace podkladových materiálů 
SO01 a SO02- Projektová dokumentace částečně zpracována pro účely pěstitelské pálenice jako 
 samotné.  
SO03- Původní projektová dokumentace neexistuje.  
SO04- Původní projektová dokumentace neexistuje.  
 
 
 K zaměření jednotlivých částí konstrukce sloužil laserový měřič vzdálenosti BOSCH DLE 50 
Professional. Specifikace přístroje viz. Technický list výrobce. Všechny dále uvedené informace dle 
sdělení investora, který daný objekt rekonstruoval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Stavebně technický průzkum budovy 
 
a, Historie stavby 
SO01 Objekt prošel kompletní rekonstrukcí, roku 2000 pálenice zahájila provoz.  
SO04 Stavba byla provedena v roce 1875. Projektová dokumentace neexistuje. 
Objekt byl nejspíše realizován svépomoci. 
Vzhledem ke svému stáří byl objekt dříve, již asi dvakrát rekonstruovám. První rekonstrukce 
proběhla, dle investora, někdy v 60. letech. Jelikož není původní majitel, nelze určit přesně. 
Druhá rekonstrukce probíhala v ledech 1995- 1998, kterou realizoval sám investor.  Objekt byl 
kompletně zrekonstruován, z části přestavěn, viz. Dokumentace- současný stav. 
 
b, Okolní vlivy 
 
Objekt je na mírně svažitém terénu. Průměrná roční teplota v místě objektu je 7 °C. 
Podél pozemku vede komunikace III.třídy. 
Nadmořská výška objektu je 340 m n.m. 
 
c, Situace a orientace ke světovým stranám 
 
Objekt  stojí návratím do silnice, hlavní vstup na pozemek od západu. V SZ části je vjezd pro 
zákazníky pěstitelské pálenice. Směrem na východ se terén zvedá, podél severního plotu vede 
účelová silnice. Parcely končí u místní komunikace na kopci, který je o 8,5m výše.  
JV část pozemku není zastavěna, z plánované zástavby ustoupilo. Třeba vysázet ovocný sad. 
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Objekt tvoří uzavřené nádvoří tzv. „dvůr“ . Pálenice a sklady, objekty do tvaru L, rodinný dům stojí 
samostatně, v proluce dřevěná kůlna. Od silnice chrání prostor zděné návratí. Objekt sousedí ze 
severu a z jihu s okolní zástavbou.  
 
SO04- Vstup je orientován na severní stranu,kuchyň také na severní stranu, obývací pokoj je 
umístěn na jihozápadní stranu,ložnice na jižní a dětské pokoje jsou v podkroví, s okny na  
jihozápadní a severní stranu,koupelna na jižní stranu. 
 
d, Základové konstrukce 
  
Základové pasy jsou ze sbíraných do hlíny ložených kamenů. Objekt SO01 a SO02 je z části 
podsekaný, vložením asfaltového pásu sanováno proti vlhkosti. Pouze objekt pálenice, následující 
sklady pouze od severu oddrenážováno, nepodsekáno. SO03 není sanován vůbec.  
SO04 je na menší vyjímky kompletně podřezaný (dodatečně doplněná hydroizolace). V zadní 
straně domu se nachází dostavované konstrukce. Pod nimi jsou monolitické betonové pasy + HIZ 
asfaltový pás. 
 
e, Vertikální nosné konstrukce 
 
SO01 a SO02- V přízemí pálenice jsou obvodové i vnitřní zdi z pálených cihel, na kamený 
 základ, pod  první šárou cihel asfaltový pás, zdivo podsekáno. Ve druhém patře jsou 
 obvodové zdi z  pálených i nepálených cihel a štít ve 3. patře je z nepálených 
 cihel. 
 V navazující části budovy, jsou obvodové zdi do výšky 1m kamenné, navazuje cihelné 
 zdivo pálené i nepálené.  
SO03- Od kamených základů navazuje kamenné zdivo do výšky 1m nad podlahou. Navazuje 
 cihelné pálené zdivo, prokládáno od druhého patra nepálenými cihlami. 
 Vnitřní nosné dřevěné trámy. 
SO04- Obvodové zdivo v suterénu je tvořeno více materiály.  Z důvodu dodatečně  dodělávaně 
hydroizolace, jsou první dvě, tři řady z plných pálených cihel. Nejstarší  konstrukce jsou z 
hliněných cihel (vepřovic), o tloušťkách 750mm, 700mm, 600mm,  550mm, 520mm, 380mm. 
 Dostavované konstrukce jsou z plných pálených cihel a z části z škvárobetonových 
 tvárnic (vyráběných svépomocí). Tlošťky těchto stěn jsou 350mm. 
 
f, Horizontální nosné konstrukce 
 
SO01a2- Polospalné dřevěné stropy, fošnové dřevěnné stropy, cihelné klenby do zdi a do 
 ocelových i profilů. 
SO03- Dřevěné trámové stropy, část je v severní části s novým prkeným bedněním. Zbylá většina 
bednění v nevyhovujícím stavu nebo žádné. 
Sklep je ve vyvýšené části zastropen cihelnou klenbou. 
SO04- Nejstarší stropy jsou tvořeny cihelnou klenbou. Zbylé stropy jsou rekonstruované.  Z části 
dřevěnné trámové, z části ocelové I nosníky + hurdis. 
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g, schodiště, výtahy, rampy 
SO01a2- Betonové schodiště+ ochozí terasa do 2. patra jako bezbariérová. (teoreticky není) 
SO03- Schodiště původní na půdu celodřevěné, schodiště provozní- dřevěné nášlapy v ocel. 
 rámu. 
SO04- Betonové schodiště,jednotlivé schody ukládány na cihlovou podezdívku a bet. desku 
Počet stupňů je 3+ 10. Jedná se o schodiště dvouramenné. 
V objektu se nenachází žádné výtahy, ani ostatní rampy. 
 
h, Krov, střecha, klempířské konstrukce 
 
SO01a2- Dřevěný krov tvořený stojatou stolicí, šikmá střecha se sklonem 38°. Dřevěné bednění, 
 krytina původní, doplněná HIZ pásem a přehřebíkována. Terasa dřevěná , 
 krytina trapézový plech, sklon 5°.  
 Chybějící oplechování (klempířské prvky) na přechodu ve skladovací prostory. 
 Chybějící oplechování na přechodu sklonu šikmé střechy a přistavené terasy. 
 Návaznost: břidlice- trapéz, vlnák- trapéz. 
 Chybí okapový žlab na terase v celé délce. 
SO03- Šikmá střecha s původní břidlicovou skládanou krytinou.Dřevěnné bednění.  Sklon 36° 
 Ve špatném technickém stavu. Rok realizace 1892. Prohlé krokve, krytina se 
 rozpadá.  
SO04- Šikmá střecha se sklonem 30°, krytina Dakora německá šablona. Dřevěný hambálkový 
 krov. 
 
 
i, Instalační jádro, komíny, průduchy 
 
SO01a2- Dva komíny od plynových kotlů z provozu pálenice a jeden původní komín od  kamen ve 
2. patře. 
SO03- Nenachází se zde žádný komín.  
SO04- V objektu se nachází 2 komíny. Jeden – topeniště, s vložkou 200mm a druhý komín –
 nepoužívaný.   
 
j, podlahy 
 
SO01a2- betonová podlaha vystužená konstrukčně, pochozí úprava- keramická dlažba.  
SO03- betonová vyztužená kari sítí 3/150 bez pochozí úpravy 
SO04- Skladba podlahy: betonová deska , hydroizolace, tepelná izolace, potěr. Povrchové úpravy: 
plovoucí podlahy (dlažba), v podkrovních  místnostech je položen koberec. 
 
k, Omítky vnitřní, povrchové úpravy 
 
SO01a2- V 1NP č.m. 2101 keramický obklad do výšky 1,5m- 2m. Totéž na toaletách, ve  výčepu a 
na venkovních toaletách. Jinka omítka dvouvrstvá na rabic pletivo  tam, kde je nepálené 
zdivo (jádrová hrubá a fajnová jemná). V části objektu  č.m. 2210 chybí. 
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SO03- bez omítek 
SO04- Omítka dvouvrstvá(podklad a jemná). V části objektu chybí.  
 Keramické obklady ve výšce 2,1 m jsou v koupelně, v kuchyni  od 1m do 2m, a  na 
záchodě je keramický obklad ve výšce 1,2m. 
 
l, výplně otvorů 
 
SO01a2- dřevěná kastlová okna a dveře, dřevěné dveře 
SO03- dřevěná vrata různých rozměrů,  dřevěná stěna+ TI EPS 140. Kruhové ozdobné mřížky 
 průduchů z půdního prostoru- nutno zachovat v celku, zajistit vhodné  uskladnění 
během rekonstrukce. 
SO04- Dveře jsou plastové. Okna plastová, dvojité zasklení, stav:  
 po rekonstrukci- nové.  
 
m, Instalace 
 
SO01a2- Přípojka vody, plynu, elektřiny a sdělovacího vedení.  Rozvody teplé a studené vody.  Do 
palírny vede technologické potrubí z kvasárny na nasávání ovocného kvasu  z kvasících nádob. 
Podtlakové potrubí vede od vývěvy za rohem nad  rektifikační kotel do podtlakové nádoby na 
kvas. Okruh užitkové vody s  domácí vodárnou a nádrží chladicí vody pod skleníkem. Rozvod 
ohřáté vody  do objektu SO03 (deskový výměník) a zpět. 
 Topný okruh napojen na komínový výměník. 
SO03- V objektu je zavedena pouze elektřina 380/230V. 
SO04- V objektu se nachází rozvody vody, ústředního topení a elektřiny. Plynová přípojka 
 nebyla zrealizována. 
 
n, Izolace 
 
SO01a2 Hydroizolace spodní stavby je dodatečně dodělávaná podsekáním a vložením asfaltového 
pásu. Ve druhé štítové vnitřní zdi od silnice a dál, chybí HIZ, nebylo realizováno podsekání. Příčina 
vlhnutí zdiva a opadávání omítek na stěnách, které jsou zomítány až k podlaze. V dalších místech 
kamená neomítnutá stěna, po proudu spodní vody, ze severu oddrenážována, nemá HIZ, nevlhne. 
SO03- Oproti tomu v SV rohu stěny, kde je opěrná stěna z železničních pražců, nejsou základy 
dostatečně odvodněny. V průběhu budování pálenice byla ke stěně do úrovně druhého patra 
přihrnuta hlína, bez HIZ opatření. Nyní stěna vlhne, v dešti voda vyvěrá u základů a vymívá 
základovou ložnou spáru. Hrozí degradace základových konstrukcí. Nedostatečná ochrana dřevěné 
konstrukce terasy u zákaldových patek.  
SO04- Hydroizolace spodní stavby je dodatečně dodělávaná podsekáním a vložením asfaltového 
pásu. V některých místech chybí,  příčina vlhnutí zdiva a opadávání omítek v obývacím pokoji. 
 
 
o, Průzkum fasády 
 
SO01- 
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SO02- 
SO03- Vrstvy:  podklad: rabicové pletivo na nepálené zdivo, cementový postřik 
 jádrová :  tl cca 2,5 cm, vzhledem ke křivolakosti objektu. 
vrchní : štuková vápenná omítka 
 
Omítka je na více místech značně znečištěna zejména v místech pod okny na severní straně 
objektu. Omítky jsou navlhlé v obývacím pokoji, drobné praskliny  v ložnici. 
 
p, Fotodokumentace 
 
chybí 
 
4. Navrhovaná opatření 
Venkovní fasádu mechanicky očistíme od nečistot, povrchová úprava by měla být omyvatelná. V 
místech vlhnutí omítek navrhuji dodatečné provedení hydroizolace, popřípadě i na zbylých 
místech, kde dosud tato dodatečná hydroizolace nebyla provedena. Možnost šíření vlhkosti 
vzlínáním ze vzdálenějších míst konstrukce. Praskliny se nerozšiřují, vizuelní oprava omítek. 
 
 
 
5. Závěr 
 
Během měření mohlo dojít k odchylkám jednotlivých délek.  
V objektu se nacházejí všechny instalace a jsou ve výborném stavu, také horizontální a vertikální 
nosné konstrukce jsou v dobrém stavu, všechny okna a dveře jsou nové, bez zjištěných závad. 
Nebylo zjištěno žádné prošlápnutí podlahy. Zvlhlá omítka v obývacím pokoji.  
 
 
 
 
V Brně dne 10.3.2012                                                                     Vypracoval: Drlík Tomáš 
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POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
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1. SEZNAM PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 

zákon 133/1998sb. o požární ochranně 

zákon 350/2012sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

 

vyhláška MVČR č. 62/2013sb. o dokumentaci staveb 

vyhláška MVČR č. 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

vyhláška MMRČR č. 268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 

vyhláška MVČR č. 268/2011sb. o technických podmínkách požární ochrany 

vyhláška MMRČR č. 62/2013sb. o dokumentaci staveb 

 

ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810: 2005 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0818: 2005 Požární bezpečnost staveb-Obsazení osobami 

ČSN 73 0821: 2007 ed. 2 Požární bezpečnost staveb-Požární odolnost stavebních  

   materiálů 

ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0834: 2010 Požární bezpečnost staveb-Změny staveb 

ČSN 73 0873: 2003 Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

 

Požární katalog firmy Knauf- Ochrana stavebních konstrukcí před požárem systémy KNAUF 

dle ČSN EN 

 

Pro výrobní objekty platí ČSN 73 0804. V těchto případech, kde v požárním úseku či v objektu 

jsou jak výrobní, tak nevýrobní provozy, se může postupovat buď podle ČSN  73 0802 nebo 

ČSN 73 0804. 
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2. STRUČNÝ POPIS STAVBY 

OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

Projektová dokumentace se zpracovává pro  část  hospodářského stavení, které STP dělí na 3 

stávající stavební objekty. V důsledku se bude jednat o rekonstrukci a nástavbu vyčleněné 

části nad skladovacími prostory. Posuzují se dvě bytové jednotky B1 a B2 jako změna stavby 

kategorie II. 

 

Celková zastavěná plocha stavby:   402,30  m2 

Celková podlahová plocha stavby: 650,30  m2 

 

Zastavěná plocha 1NP:    402,30 m2 

Podlahová plocha 1NP:   346,73  m2 

Zastavěná plocha Bytu 1:  114,56 m2 

Podlahová plocha B1:     85,22 m2 

 

Zastavěná plocha Bytu2:  287,74 m2 

Podlahová plocha B2:   218,29 m2 

 

 

POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Bytové jednotky se nachází ve druhém nadzemním patře. Vstupy do bytů jsou od severu 

v úrovni terénu, přístupné po otevřené dřevěné terase.  

V přízemí jsou sklady ovocných kvasů bez požárního rizika, dílna, technická místnost a soc. 

zařízení. 

 

POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
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- svislé nosné konstrukce 

B1-  obvodové zdivo i jedna nosná vnitřní stěna  z cihel plných pálených a z cihel hliněných 

B2- obvodové zdivo z cihel plných pálených, z cihel hliněných a z cihel Porotherm 50 

 

Vnitřní nosné konstrukce jsou dřevěné trámy a průvlaky vynášející stropní konstrukce. 

 

 

-vodorovné konstrukce 

B1-  -betonové podlahy 

-Strop 1NP ( keramická dlažba, žb deska, struskový násep, cihlová klenba do I nosníků, 

tepelná izolace EPS 200 do ocelových profilů s SDK podhledem. 

-Strop 2NP (SDK podhled, instalační mezera, kleštiny + TI EPS 140, prkenné bednění, TI 

MV 200, záklop z DHF desky, půdní prostor bez požárního rizika 

B2- -betonová podlaha 

-Strop 1NP (SDK podhled, dřevěná nosná konstrukce z dřevěných trámů, prkenné 

bednění, Steico nosníky 360+ TI slaměné balíky mezi ně, OSB deska, kročejová izolace 

MW 25, separační vrstva, cementový potěr, podlaha 

-Strop 2NP ( SDK podhled, instalační dutina, OSB deska, Steico nosníky+ TI slaměné 

balíky, záklop z DHF desky, půdní prostor bez požárního rizika 

 

 

-střešní plášť 

 

B1-  dvouplášťová šikmá střecha (SDK deska, OSB deska, Steico nosníky + TI MV 200, 

krokve + TI MV 140, prkenné bednění, kontralatě, latě, fotovoltaická krytina, eternit 

vlnák) 

 Tepelně izolováno do úrovně stropu 2NP tvořený kleštinami, nad už je pouze 

nevytápěný prostor a konstrukce krovu. 

B2-  tříplášťová šikmá střecha (hambalkový krov, bednění DHF desky ,kontralatě, latě, 

fotovoltaická integrovaná  střešní krytina, střešní krytina Dakora 

podkroví není využito, pouze revizní vstup na půdu 
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3. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Řešená část objektu se dělí do několika požárních úseků.  

p.ú. Č.místnosti Účel místnosti  Plocha  
místnosti [m2] 

N1.01 2107 sklad nápojů 4,13 
N1.02 2108 technická místnost 6,24 
N1.03 2109 WC M 2,05 
 2110 WC chodba 2,45 
 2111 WC M 2,48 
N1.04 2112 dílna 22,78 
N1.05 2115 sklad ovocných kvasů 38,93 
N1.06 3101 sklad ovocných kvasů 104,54 
 3102 sklad ovocných kvasů 118,59 
N2.01 B1 Zádveří 4,43 
 B2 Hala 10,76 
 B3 Chodba 8,69 
 B4 Ložnice 16,52 
 B5 Obytná kuchyně 23,01 
 B6 Chodba 6,09 
 B7 Spíž 8,36 
 B8 Toaleta 7,36 
N2.02 B21 Chodba 5,40 
 B23 Solární chodba 24,94 
 B24 Chodba 12,50 
 B25 Prádelna 5,09 
 B26 Záchod 2,59 
 B27 Koupelna 6,70 
 B28 Zádveří 8,19 
 B29 Pokoj 1 32,32 
 B30 Pokoj 2 29,01 
 B31 Kuchyně  47,15 
 B32 Obývací  pokoj 40,81 
N2.03 B22 Technická místnost 5,72 
 

4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 

POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802. Velikosti požárních 

úseků z tab. 9 ČSN 730802.  Požární výška objektu hp= 4m 
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Úsek Pv [kg/m2] a SPB lmax [m] Lskut [m] Šmax[m] Šskut[m] posouzení 

N1.01 2 0,9 I 56 4,6 38 1,5 VYHOVUJE 

N1.02 3 0,6 I 73 4,6 46 1,5 VYHOVUJE 

N1.03 3 0,8 I 64 4,6 42 3 VYHOVUJE 

N1.04 21 1 II 50 4,5 35 6,5 VYHOVUJE 

N1.05 1,5 0,8 II 56 7 38 6 VYHOVUJE 

N1.06 2 0,8 II 56 27 38 9 VYHOVUJE 

N2.01 40 1 III 50 17,5 35 6,5 VYHOVUJE 

N2.02 45 1 III 50 27 35 9 VYHOVUJE 

N2.03 11 0,9 II 56 5 38 1,3 VYHOVUJE 

 
 
 

5. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

V souladu s odst. 1 §5 vyhlášky č. 23/2008Sb. Jsou požadavky na požární odolnost stavebních  

konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 730802. 

POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

dle ČSN 73 0834 přílohy A.2.1  Stávající požárně dělící a nosné zděné konstrukce tloušťky 

≥125mm se až do požadovaného IV. Stupně požární bezpečnosti považují za vyhovující 

(tloušťky konstrukcí se stanovují včetně omítek).  

Konstrukce popis Požadovaná Skutečná Posouzení Úprava Poznámka 
Požární stěny       
I SPB CPP 900 REI 15  VYHOVUJE  ≥125mm 
I SPB CPP 125 REI 15  VYHOVUJE  ≥125mm 
II SPB CPP 500 REI 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
II SPB Porotherm 

500 
REI 30 REI 180 VYHOVUJE   

II SPB CPP 200 REI 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
Požární stropy       
I SPB SDK podhled REI 15 REI 30 VYHOVUJE  KNAUF 12,5 

D112 
II SPB SDK podhled REI 30 REI 30 VYHOVUJE  KNAUF 12,5 

D112 
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II SPB SDK obklad REI 30 REI 30 VYHOVUJE  KNAUF 12,5 
D151 

       
Požární 
uzávěry 

      

I SPB  EI 15 DP3 30 EI DP3 VYHOVUJE   
II SPB  EI 15 DP3 30 EI DP3 VYHOVUJE   
       
Obvodové 
stěny 

      

I SPB CPP 500 REW 15  VYHOVUJE  ≥125mm 
II SPB CPP 900 REW 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
       
Nosné kce       
I SPB CPP 300 15 R  VYHOVUJE  ≥125mm 
II SPB CPP 500 30 R   VYHOVUJE  ≥125mm 
I SPB TRÁM 

180/180 
15 R 15 R VYHOVUJE  Dle katalogu 

Knauf  
       
Nenosné kce       
II SPB Porotherm 

11,5 
EW 15 EI 120 

DP1 
VYHOVUJE   

       
 

2.NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
Konstrukce Popis Požadovaná Skutečná Posouzení Úprava Poznámka 
Požární stěny       
III SPB CPP 500 EI 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
III SPB CPP 600 EI 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
III SPB Porotherm 

500 
EI 30 REI 180 VYHOVUJE   

III SPB PŘÍČKA SDK EI 30 EI 30 VYHOVUJE  Dle katalogu 
Knauf  

       
Požární 
stropy 

      

III SPB SDK podhled EI 30 EI 30 VYHOVUJE  Knauf 12,5 
D112 

       
Požární 
uzávěry 

      

III SPB DVEŘE 30 EI DP3 30 EI 
DP3 

VYHOVUJE   

       
Obvodové 
stěny 

      

III SPB CPP 500 EI 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
III SPB CPP 600 EI 30  VYHOVUJE  ≥125mm 
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III SPB Porotherm 
500 

EI 30 REI 180 VYHOVUJE   

       
Nosné kce       
III SPB TRÁM 

180/180 
30 R 15 R NEVYHOVÍ   

 OBKLAD SDK  30 R VYHOVUJE FIREBORD 
15 

 

 
6. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH  STAVEBNÍCH HMOT 

Provětrávaná dřevěná fasáda na vynášecím roštu ze Steico nosníků a kontralatí tvořících 

provětrávanou vzduchovou mezeru.   

Množství tepla (Q v MJ) uvolněného z m2 hořlavých výrobků vnějšího povrchu obvodové 

stěny se určí podle rovnice  Q=∑ Mj . Hj 

kde  Mj je hmotnost 1 m2 i-teho druhu hořlavého výrobku umístěného na vnějším 

  povrchu obvodové stěny v kg; do této hmotnosti se započítávají všechny 

 hořlavé výrobky, které mohou při požáru (nebo při požární zkoušce) postupně, 

 ale  trvale odhořívat ve směru od vnějšího k vnitřnímu povrchu obvodové 

 stěny;  

Hj  výhřevnost i-tého druhu hořlavého výrobku v MJ*kg-1 (podle ČSN 73 0824) 

 vnějšího povrchu obvodové stěny 

j počet druhů hořlavých látek 

Výpočet viz. Příloha 

Množství uvolněného tepla Q= 343 MJ/m2 

dle ČSN 73 0802 8.4.5 se jedná o částečně otevřenou požární plochu. 

7. ZHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA ÚNIKOVÉ CESTY  

Z požárního úseku N1.06 vede jedna úniková cesta, její délka je 30m. Mezní délka této 

únikové cesty je 35m. VYHOVUJE 

Dle ČSN 730833 se v obytných buňkách budov skupiny OB2 pro evakuaci osob považuje za 

dostačující Nechráněná Úniková Cesta šířky 1,1 m a šířka dveří na NÚC 0,9 m. Podlahová 

plocha bytové jednotky je menší než 250 m2 . V obytných buňkách s podlahovou plochou do 

250 m2 se délky nechráněných únikových cest nemusí posuzovat. Dveře jednotlivých 

místností uvnitř bytu musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít 
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z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí 

Z požárního úseku N2.01 vede jedna NÚC na otevřený dřevěný ochoz podél budovy ze 

severní strany. Lze taktéž unikat přes přilehlý požární úsek stávající budovy pěstitelské 

pálenice. Takže je splněn požadavek na dvě NÚC z požárního úseku. 

Délka nechráněné únikové cesty je 12m. 

Mezní délka NÚC je pro součinitel a =1,0 požárního úseku je 25m. VYHOVUJE 

dle ČSN 73 0802 9.4.13 a) 1) 

 

Z p.ú. N2.02 vede jedna nechráněná úniková cesta od hlavních dveří obytné buňky  přes 

přilehlé vnější schodiště pod zastřešený otevřený dřevěný přístřešek ze severní strany. Po 

schodišti se unikající osoby bezpečně dostanou na volné prostranství před objektem na 

severní straně. 

Délka nechráněné únikové cesty je 5m. 

Mezní délka NÚC je pro součinitel a =1,0 požárního úseku je 25m. VYHOVUJE 

 

Obsazení objektu osobami dle ČSN 73 0818  

P.Ú. Číslo 
místnosti 

Údaje z projektu Údaje z tabulky 1 Počet 
osob 

 
Druh 

místnosti 
Plocha 

v  
[m2] 

Počet 
osob 
podle 

projektu 

položka Plocha 
na 
1 

osobu 
v m2 

Sou- 
činitel 

Vysvětlivky 
a 

poznámky 

N1.01 2107 sklad 
nápojů 

4,13 - 12.1 10 - 0  

N1.02 2108 technická 
místnost 

6,24 - 15.1 - 1,3 0  

N1.03 2109 WC M 2,05 1 16.2 - 1,3 2  
2110 WC 

chodba 
2,45 1 16.2 - 1,3 2  

2111 WC M 2,48 2 16.2 - 1,3 3  
CELKEM: 7 osob 

N1.04 2112 dílna 22,78 - 8.1.2 5 - 4  
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Šířka NÚC  
umin= E/K *s 
umin… nejmenší počet únikových pruhů 
E… je počet evakuovaných osob v posuzovaném místě dle ČSN  73 0818 
K… je počet evakuovaných osob v jednom únikovém pruhu nechráněné únikové cesty 
s… je součinitel, vyjadřující podmínky evakuace. 

N1.05 2115 sklad 
ovocných 

kvasů 

38,93 - 12.1 10 - 4  

N1.06 3101 sklad 
ovocných 

kvasů 

104,54 - 12.1 10 - 10  

3102 sklad 
ovocných 

kvasů 

118,59 - 12.1 10 - 12  

CELKEM: 22 osob 
N2.01 B1 Zádveří 4,43 - - - - -  

B2 Hala 10,76 - - - - -  
B3 Chodba 8,69 - - - - -  
B4 Ložnice 16,52 1 9.1 20 1,5 2  
B5 Obytná 

kuchyně 
23,01 1 9.1 20 1,5 3  

B6 Chodba 6,09 - - - - -  
B7 Spíž 8,36 - - - - -  
B8 Toaleta 7,36 - - - - -  

CELKEM: 5 osob 
N2.02 B21 Chodba 5,4 - - - - -  

B23 Solární 
chodba 

24,94 - - - - -  

B24 Chodba 12,5 - - - - -  
B25 Prádelna 5,09 - - - - -  
B26 Záchod 2,59 - - - - -  
B27 Koupelna 6,70 - - - - -  
B28 Zádveří 8,19 - - - - -  
B29 Pokoj 1 32,32 1 9.1 20 1,5 3  
B30 Pokoj 2 29,01 1 9.1 20 1,5 3  
B31 Kuchyně 47,15 1 9.1 20 1,5 4  

 B32 Obývací  
pokoj 

40,81 1 9.1 20 1,5 4  

   
CELKEM: 14 osob 

N2.03 B22 Technická 
místnost 

5,72 - 15.1 - 1,3 0  
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Požární úsek N2.01 
min šířka NÚC je 1,5* šířka únikového pruhu, což je 825mm, dveře šířky 800mm. 
Požární úsek N2.02 
min šířka NÚC je 1,5* šířka únikového pruhu, což je 825mm, dveře šířky 800mm. 
Průchodná šířka otvíravého křídla vstupních dveří je 1,0 m. Dveře se otevírají dovnitř, proti 
směru úniku. Lze použít u dveří na nechráněné únikové cestě. Dveře musí umožnit snadný a 
rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit zachycení oděvu. 
 Jednotlivé dveře místností mají být opatřeny kováním, které umožní v případu nouze otevřít 
z druhé strany dveře zevnitř místnosti zajištěné (např. čep na zámku). 
 

8. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802.  

úsek světová strana l (m) h (m) pv kg/m2 po (%) d (m) 

N1.01 J 4,6 2,8 2 40 0,2 

N1.03 S 4,6 2,8 3 40 0,2 

N1.04 J 4,8 2,7 21 40 1,7 

N1.04 S 4,8 2,7 21 40 1,7 

N1.05 J 7 2,6 1,5 40 0,3 

N1.05 S 7 2,6 1,5 40 0,3 

N1.06 V 27 3 2 40 3,6 

N1.06 J 9 3 2 40 0,3 

N1.06 Z 17 3 2 40 0,3 

N1.06 S 9 3 2 40 0,3 

N2.01 J 17,5 2,6 40 60 4,5 

N2.01 S 17,5 2,6 40 40 2,9 

N2.02 V 12 2 45 60 4,7 

N2.02 J 12 2 45 80 6,2 

N2.02 Z 12 2 45 60 4,7 
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N2.02 S 12 2 45 40 3,0 

Určené odstupy nezasahují do sousedních požárních úseků a ani nijak nezasahují na okolní 
objekty. Taktéž okolní budovy nezasahují svými odstupy do požárních úseků posuzovaného 
objektu. Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.  

 
9. ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ VODOU 

Před stávajícím objektem pěstitelské pálenice, směrem do silnice,  je na vodovodním řadu 

podzemní hydrant DN 100. Tento hydrant je určený jako vnější odběrné místo, zdroj požární 

vody. Viz. Přiložený výkres situace. 

 Největší vzdálenost od vstupu do objektu B2 je 50m. VYHOVUJE 

Vnitřní odběrná místa nebyla navržena dle ČSN 73 0873 4.4 b) 3) 

10. ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ 

Objekt je přístupný z jižní strany od silnice III. třídy. Vjezd na pozemek je umožněn bránou 

šířky 5m. Kolem objektu je dostatečná nástupní plocha, která umožňuje přístup ze severní a 

východní strany k objektu, dostatečné šířky pro pohyb požárních vozidel. 

11.PŘENOSNÉ HASICÍ PŘÍSTROJE 

Dle ČSN 73 0802, 12.8 a vyhlášky č. 23/2008 byly určeny počty přenosných hasicích přístrojů 

pro posuzovaný objekt. Výpočet viz. příloha. 

Pro požární úseky N1.01, N1.02, N1.03, N1.04 je navržen jeden přenosný hasicí přístroj 

 PHP práškový, typ P6 Če, 6 kg s účinností 21A/ 113B. 

Pro požární úseky N1.05, N1.06, N1.07 jsou navrženy dva přenosné hasicí přístroje 

PHP práškový, typ P6 Če, 6kg s účinností 21A/ 113B a 

PHP práškový, typ P6 Če, 6kg s účinností 34A/ 183B. 

V každé bytové jednotce N2.01 a N2.02 bude jeden hasící přístroj typu 34A.  

12.ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V objektu vzniknou dvě nové technické místností. V technické místnosti 1. NP je tepelné 

čerpadlo s akumulační nádrží a deskový výměník. 

Ve druhé technické místnosti, ve 2.NP, je umístěna rekuperační jednotka. Vzduchotechnické 

rozvody jsou nechráněné, prostupují z požárního úseku technické místnosti do přilehlých 
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požárních úseků bytových jednotek B1 a B2. V případě požáru bude rekuperační jednotka 

vypnuta. 

Prostupy budou řešeny dle příslušných norem ČSN 73 0872. 

 

13.ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ 

Jedná se pouze o dodatečné obklady dřevěných nosných konstrukcí dle požárního katalogu 

Knauf. Jiné další zvýšené požadavky nebyly navrženy. 

14.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

V každé obytné buňce navržen Detektor požáru SD 280 Jablotron. 

15.VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY 

Dle ČSN 73 0802, 9.16 Označení únikových cest.  

16.ZÁVĚR 

Projekt je zpracován jako návrh požárně bezpečnostního řešení stavby. Jedná se o rozsáhlé 

požadavky na stávající a nově budované konstrukce přesahující náplň cvičení předmětu 

CH02. PBŘS je součástí projektové dokumentace rekonstrukce hospodářského stavení.  

 Jako potřebné dodatečné zvýšení požární odolností konstrukcí byly navrženy obklady a 

podhledy požárními deskami Fireboard 15 od firmy Knauf, dle požárního katalogu. 
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STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU 
 
 
 
Destilace ovocných kvasů 
Vlastní destilace ovocných kvasů, jakož i rektifikace- přepalování (čištění) lutru, 
získaného z I. destilace kvasu, se v pěstitelské pálenici provádí pomocí destilačního zařízení 
(aparátu), pracujícího v převážné většině periodicky. 
Destilační a rektifikační aparát je konstruován tak, že má jen určitou, přiměřenou 
velikost dómu), aby do destilátu mohly přejít aromatické a jiné příslušné buketní látky 
odpovídající příslušnému druhu ovoce. Při takové destilaci a rektifikaci jde vlastně jen o 
částečnou kondenzaci (vysrážení) určité směsi par. 
Zralý ovocný kvas, zbavený pecek se vlévá do nálevky, která je konstruována jako 
duplikátor. V duplikátoru se ovocný studený kvas mírně ohřívá teplou nebo vlažnou vodou, 
která do duplikátoru proudí z lihových chladičů nebo lze využívat tepla taktéž z výpalků ( 
teplota kolem 100°C). K tomuto účelu je užito tepla z komínového výměníku. Jelikož jsou na 
kotli instalovány rozměrné plynové hořáky a zplodiny hoření musí mít určitou teplotu, když 
vstupují do komínu, nainstaloval majitel na rouru do komína vodní válcový výměník, kterým 
ohřívá vodu nejen do duplikátoru, ale vyhřívá i samotný objekt a zásobníkový ohřívač teplé 
vody. Jde o otevřenou soustavu s expanzní nádobou v 2.NP.A právě využití vody z lihových 
chladičů nebo využití tepla z výpalků je tématem moji diplomové práce. 
Pro napuštění kotle je nutné otevřít těsné víko v destilačním kotli. Surovinový 
(destilační) kotel má ve své vrchní části také další dva uzavíratelné otvory (napouštěcí), 
kterými se po vypláchnutí kotle (po předcházejícím pálení) a kontrole míchadla, napouští 
z nálevky (duplikátoru ) předehřátý čerstvý ovocný kvas. Do budoucna je nad tímto kotlem 
zabudována ještě vakuová nádoba, pro sání ovocného kvasu přímo z nerezových tanků 
umístěných v objektu SO03. Je vybudováno dopravní potrubí skrz mezilehlý objekt SO02, 
dále rozvod vzduchu od vývěvy, umístěné vně objektu. Samotná vývěva vzduchu ale chybí. 
Doba pálení – destilace ovocného kvasu o obsahu 250l trvá průměrně 2 hodiny. 
Zahřívání obsahu I. kotle se stupňuje až téměř do bodu varu. Princip spočívá v tom, že lihové 
páry vystupují ze surovinového kotle a do dómu a přestupníkové roury, ve které některé 
složky kondenzují a stékají zpět do I. kotle.Další podíl par destilátu přechází do chladiče ve 
kterém zkapalní a odtékají do zásobníku (dvoudílná nádrž). Průměrná lihovost získaného 
destilátu „lutru“ z I. surovinového kotle je 20 – 30% obj. etanolu. Takový polotovar se ještě 
zušlechťuje- zesílí a vyčistí- další opakovanou destilací- rektifikací- je to takzvaná II. destilace 
– přepalování. Doba II. destilace trvá asi 2,5 ℎ .  časové údaje nutno chápat jako 
orientační. Zbytek po vydestilování etanolu z I. surovinového kotle jsou tzv. výpalky. 
Po ukončení rektifikace se obsah vypustí do výpalkové jímky k likvidaci. Ze 100 litrů lutru, 
který se podrobí rektifikaci zůstává jako odpad asi 40 litrů o obsahu přibližně 0,1 až 0,5% 
obj. etanolu. 
[Příprava kvasu na výrobu slivovice (a ostatních pálenek), Jan Jílek, Jos. A. Zentrich] 
Využití vody z lihových chladičů 
Jelikož není žádný z objektů SO01- SO03 využit pro bydlení, odvádí se ohřátá voda 
stávajícím potrubím přes dvůr do objektu SO04, kde přes deskový výměník přihřívá otopnou 
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soustavu rodinného domu. (Na vstupu do výměníku má cca 40°C a odevzdá kolem 20°C. ) 
Vratný potrubím proudí zpět do objektu SO02. Toto vratné potrubí vede souběžně 
s přívodním a není nijak izolováno. Nejprve voda vede do 2.NP, kde ohřívá stávající 
podlahové topení zatím nevyužité místnosti 2210. Odtud je svedena, nejdříve podstropními 
a dále nástěnnými registry v 1NP do ocelové nádrže pod skleníkem v zemi. Tato nádrž, o 
užitném objemu 40m³, je umístěna ve dvoře objektu. 
Odtud je voda jímáná domácí vodárnou pro opětovné chlazení lihových chladičů. 
Bylo řečeno, že se k chlazení používá voda z vodovodního řadu, ale v objektu SO01 jsou 
zhotoveny dvojí rozvody vody. Pitné vody, která je primárním chladivem II. destilace, a 
užitkové vody používané výhradně při I. destilaci, která nevyžaduje tak enormní chlazení, 
jako v případě II. destilace. I tak se v letních a přechodných měsících chladící voda přehřívá 
natolik, že ji nelze zcela použít, a musí být připouštěna voda z vodovodního řadu i pro 
chlazení I. destilace. 
NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ (návrh zapojení viz. přiložené schéma) 
Technologická voda ohřátá na 50°C se odvádí do nově umístěného nerezového tanku, 
umístěného v nově zřízené technologické místnosti 2112 v SO02. Tento tank o objemu 12m³ 
je dvouplášťový, nerezové tělo tanku je kryto tepelnou izolací tloušťky 5cm a hliníkovým 
vnějším obalem. Tank je uzavřený a plný vody. Jaké množství technologické vody z chlazení 
do něj přiteče, to také přepadovým potrubím odtéká do již stávající nádrže pod skleníkem. 
V tanku je instalován otopný vodní had, který je napojen na TEPELNÉ ČERPADLO a 
tvoří primární okruh TČ. Teplá voda (50°C) se zde akumuluje, a teplo je převáděno přes 
otopného hada, tepelným čerpadlem do sekundárního okruhu TČ. Tento okruh tvoří 
akumulační dvouplášťová nádoba o objemu 2m³, která má také jistou regulační funkci. 
Odtud voda odchází na deskový rozdělovač, kde se teplo odevzdá jednotlivým topným 
okruhům nově zřizovaných otopných systémů bytových jednotek B1 a B2, ale také stávajícím 
rozvodem do objektu SO04 . Z rozdělovače se voda vrací se zpět do tepelného čerpadla. 
V nádrži pod skleníkem voda dále chládne, a přepadovým potrubím by měla odcházet 
do nově zřizované cisterny na dešťovou vodu, která se bude nacházet v nejnižším místě 
celého pozemku. Zde by měla být jímána voda ze svodného potrubí dešťové kanalizace. Tyto 
vody by se měli mísit, zároveň chládnout, a sloužit jako dostatečně studený zdroj 
technologické vody pro chlazení lihových chladičů v provozu pěstitelské pálenice. Pro 
koloběh této technologické vody upustíme od domácí vodárny, jak je to při stávajícím stavu 
provozu, a navrhneme zde pouze menší oběhové čerpadlo. 
Jako záložní zdroj studené technologické vody lze využít také stávající studnu, se 
stávajícím přívodním potrubím. Toto řešení jako samostatný zdroj je nevyhovující svojí 
kapacitou, vzhledem k objemu výroby a potřeby studené vody opakovaně. 
Lze také nainstalovat (dosud nespecifikovaný) vodní výměník do prostoru jímky a 
využívat v zimních měsících taktéž tepla z výpalků. Je otázka jakým dostatečně účinným 
výměníkem by šlo efektivně odebírat teplo z této viskózní pastovyté hmoty. Nejspíš by se 
jednalo také o nějaký nerezový otopný had, umístěný buď před jímkou v přepouštěcí 
nádobě, nebo v samotné jímce. Protékala by v něm voda z oběhového čerpadla, které 
dodává technologickou vodu na lihové chladiče. Takto by šlo podporovat navýšení množství 
odpadního tepla získaného z provozu v těchto chladných měsících. Tímto by se koloběh vody 
uzavřel. 
VSTUPNÍ HODNOTY 
Pro ukázku jsem zpracoval hodnoty zapsané v celní knize počítadla, pořízené během sezóny 
2008-2009. Pěstitelský rok začíná 1.7. a končí 30.6. následujícího roku. 
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Za tento pěstitelský rok bylo vypáleno celkem 272 279 kg ovoce. Z toho nejvíc bylo 
jablečného kvasu (185 606kg), dále švestkového (51 890kg), z letního ovoce nejvíc 
hruškového kvasu (14 4337 kg), třešní (12 470 kg), dále pak mirabelek, meruněk, broskví a 
višní. (7976 kg). 
Nelze plně doložit, zpracováno na počítači, v rozsahu 90 stran, což už není v rozsahu 
tisku k diplomové práci, ale v příloze je graf zobrazující přibližně potřebné množství vody 
v přepočtu na množství vyrobeného absolutního alkoholu dle celní knihy.Vycházel sem 
přitom z potřeby vody na 1 kotel I. stupně destilace. 
240l kvasu… 1000l vody protečené chladičem,dle vodoměru na chladiči 
z toho asi 20l- 50% pálenky… 10l a.a. 
tudíž 100l vody … na 1l a.a. viz. graf) 
Ale jednoduše: 240l… odpovídá zhruba 240kg 
272 279kg / 240kg (1 kotel) = 1134,5 
1000l vody (1kotel) x 1134,5 = 1134500l vody / rok 
a jestliže ohřátá voda má 50°C a my ji budeme schopni tepelným čerpadlem ochladit na 
cca 10°C, to máme 40°C na 1l. Beze ztrát potrubí, akumulace, regulace můžeme počítat 
třeba s 30-35°C 
1134500 l x 35°C = 39 707 500 kcal 
39 707 500 kcal x 4187 J = 166,25 GJ 
166,25 GJ = 46,18 GWh/rok 
a to pouze pro I. destilační kotel. 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
 
Záměrem práce bylo navrhnout energeticky efektivní soustavu, která by využívala 
odpadní teplo z provozu pěstitelské pálenice a uváděla tak nově zřizované bytové jednotky (v 
součinnosti s nově navrženými fotovoltaickými panely, řízeným větráním s rekuperací a 
s vhodným konstrukčním a materiálovým řešením) do ENERGETICKY AKTIVNÍHO stavu. 
Potřebu na vytápění pokryje odpadní teplo a při šetrném (úsporném) provozu domácností, 
by fotovoltaické panely na dané ploše vyrobily více elektrické energie, než samy domácnosti 
zpotřebují. 
Je otázkou, kde uvažovat spotřebu elektrické energie, na provoz tepelného čerpadla. 
Jestli na straně chlazení technologické vody v provozu pálenice, nebo jako zdroj pro vytápění 
bytových jednotek. 
Zajisté ale nikdy nedosáhneme aktivního standardu u provozu pěstitelské pálenice. 
Tato studie je jakýsi pokus zefektivnit provoz pěstitelské pálenice, a rozšířit ubytovací 
kapacity bez spotřeby primární energie jako takové, potřebné k vytápění. 
Bc. Drlík Tomáš, v Brně dne 17. 1. 2014 


