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Abstrakt 
Tématem bakalářské práce je zpracování studie a projektové dokumentace novostavby 
environmentálního centra „Bílé Karpaty“ na jižním okraji jihomoravské obce Horní 
Němčí. Budova je situována na rozlehlém pozemku s mírně svažitým terénem a je 
určena pro vzdělávání dětí a mládeže v oblasti ekologie, ochrany přírody a vlivu 
člověka na krajinu v CHKO Bílé Karpaty. Environmentální centrum má potenciál pro 
rozvoj šetrného turismu a ekologickou osvětu veřejnosti. Výuka je realizována formou 
lekcí ve výukových místnostech, praktické práce v dílně, zážitkových a terénních 
programů v okolí. Environmentální centrum poskytne prostory pro denní výuku dvaceti 
studentů zajištěnou třemi lektory a třemi provozními zaměstnanci. Objekt je částečně 
podsklepený, skládá se ze dvou nadzemních a jednoho podzemního podlaží a půdy. 
V přízemí se nachází společné prostory pro stravování a dílna. Jídelna se může 
flexibilně proměnit v prostory k setkávání, dílna slouží pro praktickou ukázku 
tradičních řemesel. V druhém podlaží jsou situovány místnosti pro výuku a kanceláře. 
Suterén poskytuje technické zázemí a sklad potravin. Při návrhu byl kladen důraz na 
využití tradičních stavebních prvků, zejména dřeva, pálené cihly a kamene tak, aby 
stavba citlivě zapadla do venkovského prostředí.  

Klí čová slova 
Enviromentální centrum, samostatně stojící, sedlová střecha, sendvičová stěna, dřevo-

betonový strop, Porotherm, nadkrokevní izolace, minerální vata, venkovská stavba.   

Abstract 
This theses provides a complete study and all encompassing plan for the creation of an 
environmental centre on the edge of the South Moravian village “Horní Němčí”. During 
my thesis we will refer to my plans for this build as simply “Bílé Karpaty”. The 
building is situated on a large gently sloping plot and is intended for educating children 
and youth groups in the field of ecology, nature protection and human impact on the 
landscape in PLA “Bílé Karpaty”. This environmental centre has great potential for 
drumming up interest in the form of eco-tourism and for raising public awareness of 
environmental topics.  Planned forms of education consist of lectures in teaching rooms, 
practical workshop sessions, outdoor activities and experiential programs in the 
surrounding environment. “Bílé Karpaty” environmental centre has a capacity of twenty 
students per day time session. The optimal teaching format would comprise of three 
trainers and three operational staff at a time.  The building consists of a ground floor, 
first floor, partial basement and a full size attic. The ground floor comprises of a dining 
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room and the workshop. The dining room´s function is flexible, and can be used as a 
meeting room as well. The workshop will be where people experience practical 
demonstration of traditional handcrafts. The first floor contains two further rooms for 
teaching and operational offices. The basement performs the function of housing two 
necessary rooms, one technical in nature and one for food storage. During the design 
stage my intention was focused on the use of traditional building elements, namely 
wood, firebrick and stone, so the build sits comfortably in its surroundings.  

 

 

Keywords 

The Environmental centre, detached, gabled roof, wood-concrete ceiling, Porotherm, 

over-rafter insulation, mineral wool, rural construction. 
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Úvod 

Jako svou bakalářskou práci jsem si zvolil zpracování projektové dokumentace 

enviromentálního centra „Bílé Karpaty“ v malé obci Horní Němčí, která se nachází 

přímo na úbočí hřebene této malebné hornatiny. Objekt bude sloužit pro vzdělávání 

mládeže a turistů v oblasti ekologie a ochrany přírody CHKO Bílé Karpaty zážitkovou 

formou. Návrh enviromentálního centra v této lokalitě jsem si zvolil zejména kvůli mé 

náklonnosti k tomuto svéráznému kraji a venkovským stavením vůbec. Při návrhu budu 

klást důraz na použití tradičních stavebních materiálů jako je pálená cihla, dřevo a 

kámen. 

Mým cílem je vytvoření návrhu nejen esteticky hodnotného a účelného 

stavebního objektu, ale taky i realizačního projektu, na základě kterého, by bylo možno 

takovou budovu opravdu realizovat. V návrhu studie budu vycházet především ze své 

zkušenosti při pobytu v budovách tohoto typu již realizovaných, z nichž jsem inspiroval 

různými prvky či podněty. Při provádění realizačního projektu pak chci využít praktické 

zkušenosti z účasti při výstavbě mnoha objektů různého druhu a vyvarovat se chyb, 

které jsem zde měl možnost vypozorovat. Nedílnou součástí řešení problematiky 

projektování environmentálního centra bude i studium příslušné odborné literatury a 

platných normových předpisů, tak aby tato budova splňovala veškeré legislativní 

požadavky. 
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A.   PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifika ční údaje 
A.2  Seznam vstupních podkladů 
A.3  Údaje o území 
A.4  Údaje o stavbě 
A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
 
 
A.1  Identifika ční údaje 
 
A.1.1  Údaje o stavbě 
  
a)  Název stavby  

Enviromentální centrum „Bílé karpaty“ Horní Němčí 
b)  Místo stavby  
     Horní Němčí (592188), k.ú. – Horní Němčí (643599); parc.č. 781, plocha - 5825,5m2 

 
a)  Předmět projektové dokumentace  

Novostavba občanské budovy pro vzdělávací a administrativní účely 
 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi  
 

Stavebník  
o.s. Karpaty, Bří Lužů 1369, Uherský Brod 68801 
 
 

A.1.3  Údaje o  zpracovateli projektové dokumentace  
 
a) Zpracovatel PD  

Patrik Hanáček, Údolní 2303, 68801 Uherský Brod 
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b) Hlavní projektant   

Patrik Hanáček, Údolní 2303, 68801 Uherský Brod 
 
c) Zpracovatelé částí PD  

Patrik Hanáček, Údolní 2303, 68801 Uherský Brod 
 
 
 

A.2  Seznam vstupních podkladů 
 

- výškové a polohové zaměření pozemku geodetem 
- studie stavby, odsouhlasená stavebníkem  
- doklady o existenci a průběhu inženýrských sítí 
- katastrální mapa 

 
 
A.3  Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
 Jedná se o novostavbu občanské budovy na pozemku s parcelním číslem 7819. 
Přípojky vody, kanalizace splaškové, plynu a elektřiny zasahují i na pozemek v majetku 
Obce Horní Němčí č. 674/8. 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Občanská budova neleží v památkové rezervaci, zóně památkové ochrany ani 
záplavovém území. Řešený objekt se nachází ve 4. Zóně okrajové sídelní CHKO 
Bílé karpaty.   

 
c) Údaje o odtokových poměrech  

Zastavěná plocha je tvořena mírným svahem se spádem JZ-SV. Podloží stavby je 
tvořeno zpevněnými sedimenty jílovci a pískovci a písčitým jílem. Dešťová voda 
bude odváděna do akumulační jímky dešťových vod s pojistným přepadem 
vyvedeným do vsakovací roury na severní části pozemku.  

 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 OB leží na okraji zastavěného území a svým charakterem respektuje ÚPD. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 
 Pozemek pro výstavbu se nachází na okraji zastavěné části obce Horní Němčí a po 
schválení studie stavebním úřadem Hluk je v souladu s územním rozhodnutím. 
  
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Dodržení odstupových vzdáleností staveb je v souladu s obecnými požadavky na 
využití území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Podmínky a vyjádření DO jsou splněny a zapracovány do dokumentace. 
 
h) Seznam výjimek a účelových řešení  

 Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Stavba není podmíněna dalšími investicemi. 
 
 
 
 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

Sousední parcely :  
- 577/14 SJM Bobčík Aleš Ing. a Bobčíková Radka, č.p. 349, 68764 Horní 

Němčí 
- 674/8 Obec Horní Němčí, č.p. 160, 68764 Horní Němčí 
- 7688 Obec Horní Němčí, č.p. 160, 68764 Horní Němčí 
- 7687 Bachanová Lenka, č.p. 333, 68764 Horní Němčí 
- 7686 Popelka Miroslav Ing., č.p. 365, 68764 Horní Němčí 
- 7820 Bobčík Aleš Ing., č.p. 349, 68764 Horní Němčí 
- 7818 SJM Bobčík Aleš Ing. a Bobčíková Radka, č.p. 349, 68764 Horní Němčí 

  
 
A.4  Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavby nebo změna dokončené stavby 
 PD je zpracována pro novou stavbu. 
 
b) Účel užívání stavby 
 Objekt je určen pro vzdělávání mládeže a turistů v oblasti ekologie a ochrany 
CHKO Bílé karpaty. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 Objekt není kulturní památkou. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků a obecných technických požadavků  
     zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb o 
technických požadavcích na výstavbu. První podlaží objektu je řešeno bezbariérově. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývající 
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z jiných právních předpisů 
 Jiné požadavky DO nebyly stanoveny. 
 
g) Seznam výjimek a účelových řešení  
 Výjimky nebyly uděleny, účelová řešení nejsou použita. 
 
h) Navrhované kapacity stavby  

- zastavěná plocha objektu…….………………..……....  201,8 m2 
- obestavěný prostor objektu……..……………..……...           1811 m3 
- užitná plocha …………………………………..……..           313,36 m2 

i) Základní bilance stavby 
- spotřeba vody…………………………………………. ...     575 l/den 
- množství odpadních vod……………………………........       266 m3/rok 
- množství dešťových vod……………………………… ...       411 m3/rok         
- třída energetické náročnosti budovy…………………......           

 
j)  Základní předpoklady výstavby 

- přepokládaná doba výstavby …………………………… . 18 měsíců 
- zahájení výstavby…………………………………………       03/2015 
- ukončení výstavby……………………………………….. 08/2016  

 
k) Základní předpoklady výstavby 

1. vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí  
2. sejmutí ornice a terénní úpravy  
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí  
4. provedení základových konstrukcí  
5. provedení hrubé stavby  
6. provedení střechy  
7. provedení instalací  
8. montáž oken a dveří  
9. montáž elektroinstalace  
10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace  
11. kolaudace stavby  

 
l) Orientační náklady stavby 

- předpokládaný náklad      9.055000,-Kč  

 
 

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Součástí stavby je samotný objekt environmentálního centra (SO 01), hlavní příjezdová 
komunikace (SO02), parkovací plocha (SO03), okapový chodník (SO04), opěrná zídka 
(SO05), odvodňovací koryto (SO06), přípojka elektro NN (SO07), přípojka vodovodu 
(SO08), přípojka kanalizace (SO09), akumulační nádrž pro dešťovou vodu a odvodní 
potrubí dešťové vody (SO10), zpevněná plocha pro ukládání odpadu (SO11), přípojka 
plynu (SO12) 
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B.   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1  Popis území stavby 
B.2  Celkový popis stavby 
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
B.4  Dopravní řešení 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
B.8  Zásady  organizace výstavby 
 
 
B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 Staveništěm je parc.č. 7819. Z jihovýchodu je pozemek vymezen místní 
komunikací, ze severovýchodu pozemkem souseda 577/14 a ze západní strany pak 
ornou půdou (7818, 7820). Pro výstavbu jsou dostupné všechny inž. sítě. 
 
b) Výčet a závěry pr ůzkumů a rozborů 

Zhotovitel provedl geologický a hydrogeologický průzkum pozemku. Byly zjištěny 
trasy stávajících inženýrských sítí a změřeno radonové riziko. Z průzkumu vyplývá: 

- základová půda pozemku je tvořena zeminou F4- písčitý jíl, tuhé konzistence 
- hladina podzemní vody se nachází dostatečně hluboko a nijak neohrožuje 

základové konstrukce 
- radonové riziko stanoveno jako nízké 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
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 Řešený objekt se nachází ve 4. Zóně okrajové sídelní CHKO Bílé karpaty. 
Podmínky pro výstavbu určuje správa CHKO. 
 
d) Poloha vzhledem k zaplavovanému území 
 Objekt neleží v záplavovém území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky   
 Situování stavby na pozemku respektuje minimální odstupové vzdálenosti     
od sousedních pozemků. Z hlediska přesahu požárně nebezpečných prostorů nedochází 
k přesahům na sousední pozemky. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
 Potřeba odstranit keře a malé ovocné stromy pouze v místě budoucí stavby a 
příjezdové komunikace. Ostatní stromy na pozemku budou ponechány. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu a pozemků k 

plnění funkce lesa 
 Bez požadavku. 
 
h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 Bez požadavku. 
 
 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
 Novostavba EC v katastru obce Horní Němčí bude provedena na pozemcích 
investora. EC je navrženo jako dvoupodlažní, částečně podsklepené s půdním 
prostorem. Objekt bude obsahovat místnosti pro vzdělávání v oblasti ekologie a ochrany 
prostředí CHKO Bílé Karpaty, hygienická zařízení v obou podlažích, kuchyni, jídelnu a 
ve 2NP kanceláře. Objekt je navržen pro 23 osob, s denním pohybem, bez požadavku na 
ubytování. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 Z urbanistického hlediska bude novostavba environmentálního centra v souladu 
podle stanovených parametrů územního a regulačního plánu. 
Objekt EC je tvaru L, zastřešen sedlovou střechou. 
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné   
řešení 

 Dokumentace řeší výstavbu samostatně stojící občanské budovy, která bude 
dvoupodlažní, částečně podsklepená, zastřešená sedlovou střechou. Půdorys domu je 
tvaru L. Před vstupními dveřmi se nachází kryté venkovní schodiště vedoucí do 2NP. 
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Vstupními dveřmi se vchází do zádveří, odkud se dá projít dveřmi nalevo k odděleným 
hygienickým místnostem (chlapci/dívky/ invalidé). Naproti od vchodu se nachází dveře 
do šatny a dále pak do dvou společenských místností, které jsou propojeny odtahovacím 
závěsem. Po odtažení závěsu mohou místností sloužit jako jedna jídelna. Z této 
místnosti je rovněž možno projít dveřmi na dvůr, kde se po levé straně od těchto dveří 
nachází dveře do dílny, která je rovněž propojena dveřmi se společenskou místností a 
bude sloužit pro praktickou výuku tradičních řemesel. V dílně se nachází dřevěné 
schodiště vedoucí na pavlač ve 2NP, ve které se bude nacházet příruční knihovna a 
výklopné schodky na půdu. Přední část společenské místnosti je propojena dveřmi 
s kuchyní. Z kuchyně se dá projít dveřmi do chodby a k hygienickým místnostem a 
bezbariérovým toaletám, po pravé straně jsou pak dveře ven z objektu na chodník 
vedoucí ke krytému schodišti vedoucímu do suterénu, kde se nachází chodba 
umožňující přístup ke skladu potravin po levé straně a ke skladu nářadí naproti od 
vchodu do suterénu. Ten je pak propojen s větranou technickou místností.  
Do 2NP se dá dostat po venkovním schodišti nalevo před hlavním vstupem do objektu 
nebo dřevěným schodištěm z dílny. 2NP tvoří nevytápěná chodba, která umožňuje 
přístup do všech místností po její levé straně a to k odděleným WC (chlapci/dívky) a 
společným sprchám, poté k hernám (vzájemně odděleným). Chodba končí dveřmi do 
kanceláře, která je propojena se skladem pomůcek. Z druhé (zadní) herny se dá projít 
dveřmi na pavlač nad dílnou k dřevěnému schodišti a vyklápěcím schůdkům na půdu, 
která bude jen s omezeným přístupem a v létě bude sloužit pro pozorování nočních 
živočichů a noční oblohy prostřednictvím výlezových střešních oken, které zároveň 
budou prosvětlovat půdu. Obvodové zdivo je sendvičové s provětrávanou fasádou. 
Povrch fasády je tvořen jako režné zdivo z ražených lícových cihel KLINKER typu 
WDF. Neo Romaans. Obvodové zdivo pod schodištěm je pak omítnuto fasádní 
strukturovanou omítkou bílé barvy. Okna a vchodové dveře jsou dřevěná EURO, odstín 
Kastanie/Frumento. Střešní krytina bude pálená profilovaná střešní taška TONDACH-
Francouzská, engoba černá. Veškeré viditelné dřevěné prvky a konstrukce v exteriéru 
opatřeny venkovní syntetickou lazurou, barva ořech.     
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
 Stavba není výrobního charakteru. 
 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
 Do 1NP je hlavními vchodovými dveřmi umožněn bezbariérový přístup. V 1NP se 
nachází jedna hygienická místnost uspořádána v souladu s vyhláškou č. 398/2009Sb. 
2NP ani suterén není řešen bezbariérově.  
 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba bude provedena ze zdravotně nezávadných stavebních materiálů. Investor 
bude seznámen s provozními podmínkami instalovaných technických zařízení.  
Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb  
o technických požadavcích na výstavbu.    
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B.2.6 Základní charakteristika objektu 
 
a) Stavební řešení 
 Konstrukce objektu EC je řešena jako klasická zděná s příčným stěnovým systémem 
z keramických tvárnic typu Therm v nadzemní části a betonových zdících tvárnic 
POSTA v suterénu. Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP a 2NP tvoří dřevěné trámové 
stropy se spřaženou betonovou deskou, nad suterénem je pak prefa-monolitický 
betonový ze stropních desek FILIGRAN a spřažené betonové desky. Základy jsou 
řešeny základovými pasy z prostého betonu C16/20. Střecha RD je sedlová vaznicového 
typu se středními a vrcholovou vaznicí, schodiště venkovní je železobetonové z betonu 
C20/25, vnitřní schodiště je dřevěné schodnicové.  
 
b) Konstruk ční a materiálové řešení  
 Základové konstrukce jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu C16/20 
s nadbetonovanou deskou, tl. 100 mm, vyztuženou KARI sítí. Obvodové zdivo suterénu 
je z betonových tvárnic POSTA 365B (250x365x250), vnitřní nosné zdivo suterénu 
z betonových tvárnic POSTA 300B (500x300x250) a obvodové zdivo schodiště bude 
z přesných betonových bednících tvárnic (500x300x250). Obvodové a vnitřní svislé 
nosné konstrukce nadzemní části budou provedeny z broušených keramických tvárnic 
Porotherm Profi (247x300x249). Obvodové zdi jsou sendvičové se zateplením z desek z 
minerální vaty tl.120mm, vzduchové mezery tl. 20mm a přizdívky z pohledových cihel 
Klinker.  Stropní konstrukce v 1NP a 2NP jsou z dřevěných trámů 140/220 s dřevěným 
záklopem z desek tl. 20mm. Dřevěná konstrukce stropu je spřažena s betonovou deskou 
tl. 60mm pomocí vrutů do nosných trámů. Nadbetonávka je vyztužena KARI sítěmi. 
Celková tloušťka stropu je 315 mm. Nad suterénem je pak prefa-monolitický betonový 
strop ze stropních desek FILIGRAN a spřažené betonové desky o celkové tloušťce 
200mm.  Střecha je řešena jako sedlová vaznicového typu se sklonem 40̊. Střešní 
krytina bude pálená profilovaná střešní taška TONDACH-Francouzská, engoba černá. 
Vnitřní nenosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm Profi. Podlahy v 1NP jsou 
těžké plovoucí, ve 2NP jsou lehké plovoucí. Výplně otvorů dřevěné eurookna a dveře se 
zasklením ditherm (trojsko) od firmy Janošík. Komínový systém Schiedel Absolut s 
dvouprůduchovým komínem s víceúčelovou šachtou. Klempířské prvky budou 
z titanzinkového plechu. Konstrukce zastřešení vstupu a venkovního schodiště bude 
provedena z dřevěných sloupků a vaznic, krytina pálená profilovaná střešní taška 
TONDACH-Francouzská, engoba černá. 
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 

Svislé a vodorovné nosné konstrukce, včetně základových konstrukcí jsou navrženy 
dle platných norem a zajišťují stabilitu objektu. Veškeré konstrukce jsou v souladu  
s požadavky požární bezpečnosti. Objekt je dostatečně odsazen od stávající zástavby, 
kterou nijak neohrožuje.  
 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení 
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 Na stavbě je nutno zřídit přípojku vody, elektřiny, plynu, splaškové a dešťové 
kanalizace. 
 
b) Výpočet technických a technologických zařízení 
 Výpočet tepelných ztrát je doložen v části vytápění, výpočty spotřeby energií viz 
bod B.3.b. 
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

PBŘ stavby je přílohou části D.1.3 
 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) Kritéria tepeln ě technického řešení 
 Při návrhu zateplení objektu byly použity návrhové hodnoty tepelných odporů 
jednotlivých konstrukcí dle ČSN EN. 
 
b) Energetická náročnost stavby   
 Viz – Energetický štítek stavby, příloha č.1 
 
c)  Posouzení alternativních zdrojů energií 
V objektu se bude instalovat tepelné čerpadlo. Uvažuje se také se solárním ohřevem 
vody. 
 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí   
 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

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

  Teplá užitková voda běžné teploty 75/60°C bude připravována v boileru, který bude 
součástí plynového kotle. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace, 
dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže s přepadem do zasakovací drenáže, 
elektrické spotřebiče a rozvody budou splňovat požadované parametry na úsporný 
provoz. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu 

Radonový průzkum stanovil nízké radonové riziko. Jako opatření postačí běžná 
asfaltová hydroizolace + pojistná asfaltová hydroizolace typu R. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt bude rádně uzemněn, zemnící soustava bude revidována. 
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c) Ochrana před technickou seismicitou 

Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázům z okolní dopravy 
nebo výroby. 
 
d) Ochrana před hlukem 

Instalované konstrukce (okna, dveře) budou splňovat požadavky na útlum hluku.  
 
e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

- Na pozemku č.674/8 jsou dostupné veškeré inženýrské sítě. Je třeba 
zřídit:přípojka vody HDPE 32x3 bude natažena z uličního řadu DN 90, na 
pozemku investora bude zřízena vodoměrná šachta  

- kanalizační přípojka splaškových vod - PVC KG 200 bude zřízena v průběhu 
stavby. Na trase přípojky bude osazena revizní šachta vně oplocení. 

- kanalizační odvod dešťových vod - PVC KG 200 bude zřízena v průběhu 
stavby. Na trase bude osazena revizní šachta 

- přípojka plynu PE 25x3 bude napojena na STL plynovod PE 63x5,8, v 
oplocení bude zřízen HUP ve společné skříni s elektroměrem    

- přípojka elektřiny bude provedena podzemním vedením NAYY-J 4x95  
z podzemního vedení NN. Ve fasádě bude zřízena pojistková skříň, v plotě 
bude elektroměr 

      
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Napojení na vodu 

V rámci nové přípojky vody - DN 32x3, dl. 125,07 m, bude v technické místnosti 
osazen vodoměr Q 2,5.  
počet osob            23 osoby 
specif. potřeba vody       25 l/osobu/den 
prům. potřeba vody        Qp = 0,575 m3/den 
max. denní potřeba        Qm = 0,863 m3/den 
max. hodinová potřeba                 Qh = 0,018 l/s 
max. roční spotřeba                  Qr = 315 m3 
Potřeba požární vody – viz samostatná požární zpráva 
 

Napojení na zdroje tepla 
Dům bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem s vestavěným boilerem 

v kombinaci se solárním ohřevem, distribuce tepla bude řešena otopnými tělesy v 1NP a 
podlahovým vytápěním ve 2NP. 
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Potřeba plynu za rok       2 480m3/rok 

 
Napojení na kanalizaci 

Přípojka splaškové kanalizace - PVC KG DN 200, dl.78,08 m,  je napojena skrz 
šachtu na stoku z kameniny DN 300. 
Přípojka dešťové kanalizace - PVC KG DN 200, dl.70,8 m je napojena na akumulační 
nádrž s přepadem do zasakovací drenáže. 
 
Napojení na NN 

Objekt bude napojen na rozvodnou síť podzemním vedením z pojistkové skříně, 
zřízené na pozemku investora ve fasádě objektu. 
 
Rozvodná soustava:   3 NPE 400/230V  50Hz  TN-C-S 
     ČSN 33 2000-3 čl.312.2.1 
Instalovaný příkon:  Pi =  19 kW 
    ß =  0,5  
    Pp=  9,6 kW 
Ochrana:    základní - samočinným odpojením od zdroje 
    ČSN 332000-4-41 čl.413.1.1.1          
 
Hromosvody 

Ochrana objektu před atmosférickou elektřinou je navržena pomocí jímací soustavy 
s jímací tyčí vytvořené na střeše vodičem FeZn 8 mm. Uzemnění je provedeno pomocí 
zemnícího vodiče pod základy objektu. 
 
Slaboproud 

Pro slaboproudé rozvody v objektu bude provedeno zatrubkování. Vlastní instalace 
sítí (domácí telefon, internet, TV,…) bude řešena dle požadavků investora. 

 
 

B.4  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 

Příjezd k objektu je z místní komunikace, která se napojuje silnici III. tř. a ta dále na 
silnici I. tř. 54 ve Slavkově u Uh. Brodu. 

 
b) Napojení území na stávající dopravní  infrastrukturu 
 Bude proveden nový sjezd na místní komunikaci, orientovaný od hlavního vchodu 
do budovy směrem k SV o celkové délce 31,7m. 
 
c) Doprava v klidu 

Na SV straně pozemku u výjezdu na místní komunikaci bude plocha pro 5 
automobilových stání, včetně vyznačeného stání pro handicapované. 
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B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 V rámci výstavby objektu bude provedena skrývka ornice, výkopy základů a 
stavební jámy. Budou provedeny výkopy přípojek všech inženýrských sítí. Na pozemku 
budou rovněž provedeny terénní úpravy (zásypy, obsypy, svahování). 
 
b) Použité vegetační prvky 
 Pozemek bude zatravněn a osázen vegetací, která bude zabraňovat erozi půdy. 
 
c) Biotechnická opatření 
 Nebudou prováděna. 
 
 
B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, vody, odpady a půda 

 Objekt je postaven na jižním okraji obce Horní Němčí v lokalitě, určené pro 
výstavbu. Odpadní  vody jsou svedeny do kanalizace, ukončené na ČOV Horní 
Němčí, vytápění je řešeno plynovým kotlem v kombinaci se solárním ohřevem, 
větrání místností je přirozené–okny. Po hlukové stránce nebude provoz 
narušovat své okolí. Komunální odpad bude shromažďován v kontejnerech a 
likvidován Technickými službami obce. Půdní ani lesní fond nebude dotčen. 
Z hlediska BOZ je investor povinen při realizaci stavebních úprav dodržovat platné 
předpisy, vyhlášky a nařízení, zejména vyhlášku 324/1990 Sb. Po dobu výstavby 
bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a další předpisy a vyhlášky MŽP, 
včetně evidence odpadů. 
Vzhledem k výše uvedeným údajům nedojde realizací novostavby ke zhoršení 
životního prostředí v okolí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze v období 
realizace, po jejím dokončení dojde ke kvalitnímu zhodnocení objektu z hlediska 
architektonického a estetického. Jiné negativní vlivy nejsou projektantovi známy.  

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, rostlin, 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Při provádění nedojde k narušení stávající vzrostlé zeleně ani ohrožení živočichů. 
 
 
c) Vliv stavby na soustavu ochráněných území Natura 2000 
 V blízkosti obce se nenachází žádná chráněná oblast. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska  EIA 
 Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení a zkoumání podle EIA. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

 Nejsou stanovena. 
 
 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Realizací stavebních prací nedojde ke zhoršení životního prostředí  v okolí. Stavba 
nebude mít negativní vliv na obyvatelstvo. Při realizaci stavby budou dodržena 
bezpečnostní opatření stanovená v ZOV. 

 
 

B.8  Zásady  organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Zásobování stavby bude probíhat kontinuálně ze stavebního dvora dodavatele(ů) při 
využití nízko tonážních vozidel. Těžké mechanismy budou využity pouze při dopravě a 
montáži panelů objektů. Potřebu médií zajistí stavebník z nově zřízených přípojek.  
Pro ZS bude sloužit mobilní unimo buňka - šatnování zaměstnanců dodavatele stavby, 
skládka materiálu a zařizovacích předmětů. Odpadní látky budou ukládány do 
kontejneru a vyvezeny na skládku odpadu v Uherském Brodě. Zpracovatel ZOV 
předpokládá zaměstnání max. 10 osob při provádění HSV a max. 12 osob při 
dokončovacích pracích. Stravování pracovníků je možno zajistit v síti místních 
restauračních provozoven. Nejbližší zdravotnické zařízení je zdravotní středisko Dolní 
Němčí, nebo nemocnice Uherské Hradiště.   
 
b) Odvodnění staveniště 
 Odvodnění staveniště bude řešeno svedením do dešťové kanalizace. Toto odvodnění 
bude opatřeno úpravami, zamezující stékání hrubých nečistot ze stavby do kanalizace. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
      Příjezd k objektu je z místní komunikace, která se napojuje silnici III. tř. a ta dále na 
silnici I. tř. 54 ve Slavkově u Uh. Brodu. 
 
 
d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Okolní stavby nebudou při provádění stavby nijak dotčeny. Při provádění přípojky 
vody, kanalizace splaškové, plynu a elektřiny bude dotčen pozemek v majetku Obce 
Horní Němčí č. 674/8. Kolem pozemku bude zřízeno oplocení, vstup třetích osob na 
stavbu bude zakázán event. v doprovodu investora nebo dodavatele. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  

kácení dřevin    



25 
 

 Potřeba odstranit keře a malé ovocné stromy pouze v místě budoucí stavby a 
příjezdové komunikace. Ostatní stromy na pozemku budou ponechány. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné event. trvalé) 
 Zábory nebudou dotčeny žádné sousední pozemky. Pro dočasné uložení materálu 
stavby bude sloužit výhradně pozemek investora. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisí při výstavbě,  

jejich likvidace  
 Během výstavby vzniknou odpadové materiály v množství max. 13m3 – stavební 
suť, plasty, dřevo,… Stavební suť, plasty a sklo  budou uloženy na bezpečnou skládku. 
Dřevo bude skladováno pro pálení v kamnech.  
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin 
 Objekt environmentálního centra je částečně podsklepený. Na staveništi bude 
provedena skrývka ornice (h=200mm; deponovat na staveništi) v objemu 40 m3. Výkop 
rýh pro pasy v nepodsklepené části bude proveden strojně do nezámrzné hloubky 
1200mm, v podsklepené části do hloubky 600mm (objem výkopu 312m3 – 260 m3 
odvoz na skládku, 52 m3 bude použito na zásypy). Konečná úprava terénu bude 
provedena sejmutou ornicí. Spodní voda nebyla zjištěna v hloubce, jež by ovlivňovala 
založení objektu.  
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 Při provádění stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební 
činnosti na životní prostředí v prostoru stavby a na přístupových trasách. Především jde 
o omezení hluku, znečištění ovzduší, vody a komunikací, poškozování zeleně, 
veřejných komunikací a soukromého i veřejného majetku. Výstavba bude realizována 
v běžné pracovní době, mimo sobot a nedělí. 
 
Dodavatelské organizace jsou povinny provádět zejména tato opatření :  

- nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými 
kryty pro snížení hluku provádět průběžné technické prohlídky  a údržbu 
stavebních mechanismů 

- zabezpečovat plynulost prácí stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu 
dopravních prostředků; v době nutných přestávek  zastavovat motory 

- nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím 
škodlivin ve výfukových plynech 

- maximálně omezit prašnost stavebních prací a dopravy 
- přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, 

vlhčení, snížení rychlosti,…) 
- u výjezdu ze staveniště zabezpečit čištění kol dopravních prostředků a strojů 
- udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazená místa 
- zajistit odvod dešťových vod ze stavby a zamezit znečištění vod ropnými 

látkami, blátem,… 
- v maximální míře ochránit okolní zeleň 

 
j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení  
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potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů    

 Při realizaci díla musí být splněny podmínky dle nařízení vlády č.591/2006 Sb o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, splnění podmínek dle 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 a splnění podmínek dle nařízení vlády č.101/2005 Sb o podrobnějších 
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.   
Před zahájením prací provede koordinátor prací zhodnocení rizikovosti prováděných 
prací a rozhodne, zda bude vypracován plán BOZ na staveništi dle zákona č.309/2006 
Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Požární bezpečnost zajišťuje dodavatel stavby. Před zahájením prací je dodavatel 
povinen vytyčit trasy a polohy všech inženýrských sítí a provést opatření na jejich 
ochranu. Po dobu výstavby bude dodržován zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a další 
předpisy a vyhlášky MŽP, včetně evidence odpadů (Katalog odpadů – vyhl. MŽP 
č.381/2001 Sb). 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se nepředpokládá. 
 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 Nejsou stanoveny. 
 
m) Stanovaní speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
 Neuvažuje se. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Postup výstavby 

- vytyčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 
- zemní práce (provedení skrývky, výkopů) 
- zřízení přípojek, položení kanalizace 
- betonáž základových konstrukcí + hydroizolace 
- provedení hrubé stavby 
- zastřešení objektu 
- osazení výplní tvorů 
- provedení instalací 
- vnitřní povrchové úpravy 
- provedení podlah 
- zateplení fasády objektu 
- osazení zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku 
- dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace  
- terénní úpravy 
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- revize a zkoušky instalací a zařízení 
- kontrola dokladů pro kolaudaci 

 
 
 
 
 
Rozhodující dílčí termíny 

- Zahájení stavby…………………………………………….. 03/2015 
- HSV…………………………………………………………. 05/2015 
- PSV………………………………………………………….  12/2015 
- Ukončení výstavby………………………………………....  07/2016 
- Odevzdání a převzetí stavby………………………………..  08/2016 
- Zahájení trvalého provozu…………………………………. 08/2016 
- Doba výstavby………………………………………………. 18měsíců 
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D 1.1  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ 
TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ 

            

1. Účel objektu 
Jedná se o novostavbu občanské budovy- Enviromentálního centra, které bude 

sloužit v oblasti vzdělávání mládeže a turistů v oblasti ekologie a ochrany CHKO Bílé 
karpaty, a zároveň jako základní klubovna o.s. Karpaty. Objekt je určen pro 23 osob (20 
žáků, 3 lektoři) s denním pohybem bez požadavku na ubytování. Dům je samostatně 
stojící, rozdělený do tří výškových úrovní s nadzemním podlažím a suterénem. Objekt 
půdorysného tvaru L je zapuštěn do mírného svahu a je zastřešen sedlovou střechou 
s pálenou krytinou.  
 
2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 

řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Jedná se o novostavbu budovy environmentálního centra na jižním okraji 

zastavěného území obce Horní Němčí. Objekt je dvoupodlažní s půdou, na kterou je 
však omezený přístup. Přední část budovy je podsklepena a nadzemní podlaží jsou 
propojena vnějším krytým schodištěm, které se nachází vedle vstupu do objektu 
hlavními vchodovými dveřmi.  
  První podlaží slouží především pro stravování a shromáždění návštěvníků centra a 
je řešeno bezbariérově. Pro tyto účely se zde nachází oddělené hygienickým místnosti 
(chlapci/dívky/ invalidé), přístupné ze zádveří. Naproti od vchodu se nachází dveře do 
šatny a dále pak do dvou společenských místností, které jsou propojeny odtahovacím 
závěsem. Po odtažení závěsu mohou místností sloužit jako jedna jídelna. Z této 
místnosti je rovněž možno projít dveřmi na dvůr, kde se po levé straně od těchto dveří 
nachází dveře do dílny, která je rovněž propojena dveřmi se společenskou místností a 
bude sloužit pro praktickou výuku tradičních řemesel. V dílně se nachází dřevěné 
schodiště vedoucí na pavlač ve 2NP, ve které se bude nacházet příruční knihovna a 
výklopné schodky na půdu. Přední část společenské místnosti je propojena dveřmi 
s kuchyní. Z kuchyně se dá projít dveřmi do chodby a k hygienickým místnostem a 
bezbariérovým toaletám, po pravé straně jsou pak dveře ven z objektu na chodník 
vedoucí ke krytému schodišti vedoucímu do suterénu.  
 Suterén je přístupný pouze pro personál zajišťující provoz budovy. Nachází se zde 
chodba umožňující přístup ke skladu potravin po levé straně a ke skladu nářadí naproti 
od vchodu do suterénu. Ten je pak propojen s větranou technickou místností.  

Druhé podlaží slouží především pro výukové, vzdělávací činnosti zábavnou formou 
a pro přípravu a administraci vedoucích pracovníků centra. Toto podlaží již není řešeno 
bezbariérově. Tvoří jej nevytápěná chodba, která umožňuje přístup do všech místností. 
Po její levé straně se nachází dveře do chodby k odděleným WC (chlapci/dívky) a 
společným sprchám. Dále pak ke dvěma vzájemně odděleným hernám. Chodba končí 
dveřmi do kanceláře, která je propojena se skladem pomůcek. Z druhé (zadní) herny se 
dá projít dveřmi na pavlač nad dílnou k dřevěnému schodišti a vyklápěcím schůdkům na 
půdu.  
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Půda bude jen s omezeným přístupem a v létě bude sloužit pro pozorování nočních 
živočichů a noční oblohy prostřednictvím výlezových střešních oken, které zároveň 
budou prosvětlovat půdu. 

Půdorysný tvar objektu připomíná písmeno L. Celkové rozměry stavby jsou 
20,42x12,92m, výška objektu od čisté podlahy po hlavní hřeben střechy je 10,5m. 
Vnější plášť objektu, vyjma zdiva pod venkovním schodištěm, je tvořeno cihelnou 
přizdívkou imitující režné zdivo ze starých pálených cihel románského typu. Zdivo pod 
venkovním schodištěm je pak omítnuto venkovní strukturovanou omítkou bílé barvy, 
která společně s černou glazovanou keramickou krytinou, tvoří citlivý kontrast pro 
jednotnou plochu režného zdiva. Dřevěné zastřešení venkovního schodiště, přesahy 
střechy a meziokenní sloupky v chodbě 2NP, budou provedeny tak, aby byla viditelná 
struktura dřeva a natřena lazurou s odstínem barvy ořech. Rovněž okenní rámy a 
venkovní dveře budou s tmavším odstínem Kastanie/Frumento. Veškeré zpevněné 
plochy okolo objektu bude tvořit dlažba z pískovcového kamene. Okolí budovy bude 
osázeno ovocnými stromy a keři. Celkový výraz budovy i jednoduché půdorysné 
uspořádání bylo vytvořeno tak, aby svým vzhledem zapadl do venkovské zástavby a 
připomínal venkovskou usedlost.  

 
 

 
3. Kapacity, užitkové plochy, obestav ěné prostory, zastav ěné plochy, 

orientace, osv ětlení a oslun ění  
- zastavěná plocha objektu…….………………..……201,8 m2 
- obestavěný prostor objektu……..……………..……1811 m3 
- podlahová plocha domu…….………………..……..313,36 m2 
- předpokládaný náklad……………………………… 9.055 000,-Kč   

 
Orientace průčelí domu – SV, společenské místnosti SZ, JZ, JV; kanceláře –JZ, 

dílna –SZ, JV, prosklená chodba ve 2NP pak JV. Osvětlení a oslunění obytných 
místností je zajištěno. 

 
4. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost  
 
Základové konstrukce 
 Objekt bude založen na základových pasech z betonu C 16/20. Základové pasy 
budou provedeny pod všemi nosnými zdmi a pod schodištěm. Jsou navrženy na 
únosnost zeminy 150 kPa - viz výpočet základů. Základ pod obvodovou zdí 
v nepodsklepené části má šířku 600 mm a výšku 1200 mm. Pod vnitřními nosnými zdmi 
v nepodsklepené části má šířku 600 mm a výšku 600 mm. Základové pasy pod nosnými 
zdmi v suterénu mají výšku 600 mm, příčné pasy jsou o šířce 800 mm a podélné pod 
obvodovými zdmi – 600mm. Základ pod komínem proveden lokálním rozšířením pasu 
v místě komínu. Základové pasy pod zdivem venkovního schodiště budou v úrovni 
základových pasů v suterénu výšky 600 mm a šířky 450 mm. Podkladní mazanina tl. 
100 mm bude z betonu třídy C16/20 vyztužená KARI sítí 8/100 x 8/100 mm. Pod 
příčkami bude KARI síť zdvojena. V základových pasech budou provedeny prostupy 
pro vedení přípojek a splaškové kanalizace. Umístění (viz. výkres základů). Okolo 
vrchní hrany základových pasů obvodových stěn v suterénu bude provedena drenáž ze 
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systému BOHM a drenážních trubek AGROSIL s dvojitou stěnou, obalených 
geotextilií, proti vniku nečistot.  
 
Svislé nosné konstrukce 
 Obvodové zdivo suterénu je z betonových tvárnic POSTA 365B (250x365x250), 
vnitřní nosné zdivo suterénu z betonových tvárnic POSTA 300B (500x300x250) na 
cementovou maltu a obvodové zdivo schodiště bude z přesných betonových bednících 
tvárnic (500x300x250), které jsou vyztuženy svislou výztuží ∅16mm kotvenou do 
základového pasu po 250mm, provázanou s vodorovnou výztuží – 2ks ∅10mm v každé 
ložné spáře. Betonáž bude prováděna z betonu C20/25 po pokládce každé 2. Řady 
zdiva.  
 Obvodové a vnitřní svislé nosné konstrukce nadzemní části budou provedeny z 
broušených keramických tvárnic Porotherm Profi na tenkovrstvou maltu Porotherm 
(247x300x249). Obvodové zdi jsou sendvičové se zateplením z desek z minerální vaty 
tl.120mm, vzduchové mezery tl. 20mm a přizdívky z pohledových cihel Klinker. 
 V konstrukcích budou provedeny okenní a dveřní otvory, jejichž překlad bude tvořit 
spojitý ŽB monolitický věnec o rozměru 300x250 mm z betonu C20/25, vyztužený dle 
stat. posudku betonářskou ocelí B500B. 
 
Vodorovné nosné kce 
 Stropní konstrukce v 1NP (+2,910) a 2NP (+5,970) jsou z dřevěných lepených 
trámů KVH 140/220 s dřevěným záklopem z desek tl. 20mm. Dřevěná konstrukce 
stropu je spřažena s betonovou deskou tl. 60mm pomocí vrutů do nosných trámů. 
Nadbetonávka je vyztužena KARI sítěmi 8/100x8/100. Celková tloušťka stropu je 315 
mm. Trámy jsou uloženy na pozedním věnci 300x250mm ze železobetonu C20/25 
vyztuženém dle statického výpočtu. Věnec je proveden na všech středně nosných i 
obvodových stěnách v úrovních +2,350 a +5,410 (viz. výkres stropní konstrukce). 
Trámy musí být ukládány na podložky z tvrdého dřeva tl. 10mm a musí být zanechána 
vzduchová mezera okolo zhlaví trámů min. 20mm, prostor mezi trámy na obvodových 
stěnách bude dozděn tvárnicemi Porotherm 30 P+D a věncovkami VT 8/23,8 na maltu 
MVC, na středně nosných stěnách cihlami plnými pálenými maltu MVC. Hlavní nosné 
trámy budou opatřeny zpěňovacím protipožárním nátěrem FLAMGARD 
TRANSPARENT. Zásady pro uložení trámů jsou popsány ve výkresech stropních 
konstrukcí. Mezi trámy ve stropu nad 1NP jsou osazeny dva ocelové profily IPE 220, na 
kterých je vynesena odsunutá obvodová stěna, dělící chodbu od ostatních místností. (viz 
výkres stropu nad 1NP)  
Nad suterénem je pak navžen prefa-monolitický betonový strop ze stropních desek 
FILIGRAN a spřažené betonové desky o celkové tloušťce 200mm, pozední věnec je zde 
v úrovni stropní konstrukce (-0,150). Spřežení je provedeno svázáním výztuže stropních 
panelů s KARI sítěmi 8/100x8/100. 
 
Schodiště 
 Venkovní schodiště je navrženo jako ŽB monolitické, jednoramenné s dvakrát 
zalomenou deskou. Betonáž stupňů bude provedena současně s betonáží desky. Beton 
C20/25, ocel B500B, vyztužení dle statického posudku. Obložení schodišťových stupňů 
z dubových prken tl. 32mm, opatřenými silnovrstvým venkovním pochozím lakem, 
polomatným. Vnitřní schodiště bude dřevěné schodnicové, tvaru L s podestou a celkově 
18 stupni o výšce 165mm ze smrkového dřeva, opatřené protiskluzným lakem. Dřevěné 
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schodnice budou zakotveny pomocí ocelových patek do podkladu v 1NP, ve 2NP pak 
budou osazeny pomocí ocel. Kotvících prvků na stropní nosný trám. Schodiště bude 
součástí dodávky od firmy SWN Moravia. 
Zastřešení 
 Střecha je řešena jako sedlová vaznicového typu se sklonem 40̊. Plná vazba 
s kleštinami a podporovými sloupky bude umístěna na roznášecí, podkladní trám profilu 
140/140mm skrytý v podlahové konstrukci, umístěný na modřínových podkladních 
deskách po 1m a to vždy nad střední nosnou zdí. Vaznice budou pro jejich větší rozpětí 
z lepených KVH hranolů profilu 140/180mm. Izolace střešního pláště bude provedena 
jako nadkrokevní v systému Isover na bednění z desek tl. 20mm (viz detaily D5, D6) 
Střešní krytina bude pálená profilovaná střešní taška TONDACH-Francouzská, engoba 
černá. Konstrukce zastřešení vstupu a venkovního schodiště bude provedena 
z dřevěných sloupků a vaznic, krytina pálená profilovaná střešní taška TONDACH-
Francouzská, engoba černá se sklonem 18̊. 
 
Komíny 
Komínový systém Schiedel Absolut, dvouprůduchový s víceúčelovou šachtou 16L16. 
Průměr průduchů je 160mm, vnější rozměr 360/830mm. Obezdívka nadstřešní části 
komínu je z lícových cihel KLINKER ražených, typ WDF.Neo Romaans, na maltu 
MVC 2,5. Založení na prefa ŽB krakorcovou desku SCHIEDEL min.3m pod vrcholem 
komínu – dle technického listu výrobce. Komín bude zakončen vrcholovou prefa 
betonovou zakončovací deskou SCHIEDEL tl. 50mm, rozměr 1150x660mm, zakončení 
průduchů nerezovým kónusem. 
Příčky 
 Příčky jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 Profi 
(497/115/249)mm, popř. Porotherm 8 Profi (497/80/249)mm. Zdění na tenkovrstvou 
maltu Porotherm. 
 
Podlahy 
 Podlahy v 1NP jsou provedeny jako těžké plovoucí tl. 150mm. Tyto podlahy jsou 
v celém podlaží tvořený anhydritovým potěrem Anhylevel v tl. 60mm. Podlaha 1NP je 
izolována podlahovým EPS 100S tl. 80mm. V podsklepené části je provedeno zateplení 
betonové stropní konstrukce ze spodní strany fasádním polystyrenem EPS 70F tl. 
80mm. Jako nášlapná vrstva v místnostech vyjma hygienických místností je použita 
keramická dlažba 197x197x9mm, protiskluzná R10 s hutným střepem, béžového 
odstínu tl. 9mm. V hygienických místnostech je použita keramická dlažba 
297x297x9mm, hutná, bílá barva. V dílně se nachází cihelná dlažba 190x190x30mm 
ukládaná do cementové malty o min. tl. 10mm. V suterénu je podlaha tvořena pouze 
cementovým potěrem vyztuženým KARI sítěmi 6,3/150x6,3/150, jehož povrch je 
posypán cementem R32,5 a zatřen ocelovým hladítkem. Ve 2 NP jsou provedeny lehké 
plovoucí podlahy tl. 130mm tvořené polystyrenem pro kročejový útlum EPS T4000 
tl.40mm, deskami podlahového polystyrenu EPS 100S pro vedení podlahového topení 
tl. 50mm  a dvěma vzájemně sešroubovanými cementotřískovými deskami tl. 2x16mm. 
Povrch podlah vyjma hygienických místností je z laminátových desek Quick step – 
Classic, buk přírodní, světlý. Pod laminátovou podlahou je pružná PE podložka. 
Podlaha pavlače je tvořena pouze 2xOSB deskami tl. 2x12mm, podložkou z pěnové PE 
folie a nášlapné vrstvy z podlahových palubek tl. 32mm na pero a drážku, dřevo buk, 
opatřené ve dvou vrstvách tvrdým olejem. Podlaha na půdě se skládá z podlahového 
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polystyrenu skládaného ve dvou vrstvách tl. 120 a 80mm vkládaného na vazbu mezi 
roznášecí trámy a polštáře z trámů 80/120mm. Tyto polštáře jsou ukládány osově po 
900mm a vynášejí dřevěnou prkennou podlahu z bukových desek tl. 32mm na pero a 
drážku. Veškeré podlahové konstrukce jsou popsány ve výpisech skladeb. 
 
Instalační předstěny 
Instalační předstěny jsou tvořeny nosnou konstrukcí z plechových pozinkovaných UW a 
CW profilů a opláštěny dvojitým sádrokartonem Knauf GREEN tl. 12,5mm. Šířky 
předstěn jsou 200mm, podrobněji. Opláštění stoupacího potrubí je z desek Knauf 
GREEN tl. 12,5mm, jednoduché opláštění (viz půdorys 1NP a 2NP). 
 
Hydroizolace 
 Jako hydroizolace spodní stavby jsou navrženy asfaltové pásy Skloelast Extra 
natavené na penetrovaný podklad, natřený asfaltovým lakem Penetral Alp. Na tuto 
hlavní izolaci je natavena ještě pojistná hydroizolace Polyelast. Hydroizolaci svislých 
obvodových konstrukcí suterénu tvoří stejné pásy, které jsou na vodorovnou izolaci 
nataveny zpětným spojem. Ochranu svislé hydroizolace tvoří technická ochranná 
textilie IZOCHRAN P 150 tl. 10mm a na ní ve vrchní části svislé konstrukce kotvená 
do zdiva nopová folie s přesahem 300mm. Hydroizolace bude přetažena min. 350mm 
nad úroveň čisté podlahy. 
 
Tepelná izolace 
Tepelná izolace provětrávané sendvičové obvodové stěny je tvořena minerální vatou 
ISOVER Multimax 30, kotvené do zdiva tenkovrstvým tmelem a fasádními 
hmoždinami. Zateplení betonové stropní konstrukce ze spodní strany je fasádním 
polystyrenem ISOVER EPS 70F tl. 80mm. Soklová část zdiva je izolovaná soklovým 
polystyrenem XPS tl. 120mm do výšky 500mm nad zakládací konzolu cihelné 
přizdívky. V podlaze 1NP mimo dílnu je použit EPS 100S o tl. 80mm. Ve 2NP se 
v podlahách nachází polystyren pro kročejový útlum ISOVER EPS T4000 tl.40mm a 
desky podlahového polystyrenu ISOVER EPS 100S pro vedení podlahového topení tl. 
50mm. Podlaha na půdě se skládá z podlahového polystyrenu EPS 100S, skládaného ve 
dvou vrstvách tl. 120 a 80mm vkládaného na vazbu mezi roznášecí trámy a polštáře. 
Střešní izolace je nadkrokevní tvořená minerální izolací ISOVER UNI tl.200mm, 
vkládaná podélně mezi konstrukční trámky ISOVER TRAM EPS 200. Dřevěná stěna 
nad posuvnými okny a mezi půdou a hlavní chodbou ve 2NP je vyplněna minerální 
izolací ISOVER PIANO TWIN 12/6 tl. 120mm, 12/6 tl.60mm a 8/4 tl.40mm, 
vkládanou mezi konstrukční prvky stěny. 
 
Výplně otvorů 
V obvodových konstrukcích budou použity dřevěná eurookna a dveře z modřínového 
dřeva, od firmy Janošík. Okna jsou zasklena izolačním trojsklem (Ug = 0,5 Wm-2K-1), 
Uw = 0,7 Wm-2K-1). Otvírání, kování, ostíny a bližší informace (viz výpis prvků).  
 
Povrchové úpravy 
Fasádu budovy tvoří vnější plášť z ražených lícových cihel KLINKER typu WDF. Neo 
Romaans. Obvodové zdivo pod schodištěm je omítnuto fasádní strukturovanou 
silikátovou omítkou bílé barvy. Vnitřní omítky vápenné (jádro + štuk), tl. 10mm. 
Keramický obklad 10x10cm GRS0K642 barva: tmavě žlutá je navržen na wc, a v 
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umývárně. V kuchyni za kuchyňskou linkou je navržen obklad 5x5cm GDM05023, 
barva bílá. Omítky budou opatřeny hloubkovou penetrací a disperzní malbou bílé a 
žluté barvy. Okna a vchodové dveře jsou opatřeny 3-vrstvým nátěrem, odstín 
Kastanie/Frumento. Oplechování parapetů provedeno z titanzinkového plechu. Veškeré 
viditelné dřevěné prvky a konstrukce v exteriéru opatřeny venkovní syntetickou 
lazurou, barva ořech. 
 
Vnější plochy 
Příjezdová komunikace na pozemek, parkovací stání, venkovní pochozí plochy, 
okapové chodníky a plocha pro ukládání odpadu budou provedeny ze štípaného 
lomového kamene – pískovec z lomu Rasová o tloušťce 50-70mm, uloženého do 
podsypu z kamenné drtě frakce 4-8. Stupně venkovního schodiště budou obloženy 
dubovými prkny tl. 32mm, opatřenými silnovrstvým venkovním pochozím lakem, 
polomatným. 
 
Vodovod 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řád obce. Na pozemku bude zbudována 
vodovodní přípojka z HDPE 100 SDR 11 32x3, na přípojce bude zřízena revizní šachta 
s vodoměrnou sestavou. Šachta AS VODO A2R 900x1200mm. Rozvody vnitřního 
vodovodu budou provedeny z polypropylenových trubek. Jako tepelná izolace bude 
použita návleková izolace MIRELON. Potrubí vně domu vedené pod terénem bude 
provedeno z HDPE 100 SDR 11 32x3. 
 
Kanalizace 
Objekt je napojen na splaškovou a dešťovou kanalizaci. Na pozemku bude zbudována 
zvlášť kanalizační a dešťová přípojka, které jsou od sebe odděleny. Na přípojce 
splaškové kanalizace bude zřízena revizní šachta Tegra 425 od firmy OSMA. Splašková 
voda bude z objektu vedena v plastovém potrubí PVC KG DN 200 do šachty veřejné 
kanalizace. Vnitřní kanalizace bude provedena z plastových hrdlových trubek Wavin 
HT a bude odvětrávána vývodem nad střechu. Dešťové vody jsou svedeny do dešťové 
kanalizace potrubím PVC KG DN 200, které ústí do akumulační nádrže s přepadem do 
zasakovací drenáže. 
 
 
Plynovod 
Bude zřízena nová přípojka na stávající STL PE 63x5,8 plynovodní řád. Hlavní uzávěr 
plynu a plynoměr o rozměrech 600x600x250mm je umístěn na hranici pozemku 
v oplocení ve společné skříni s elektroměrem. Materiálem plynovodu uvnitř domu bude 
ocelové závitové potrubí spojované svařováním. Potrubí vedené vně domu v zemi bude 
provedeno z PE 25x3. 
 
Vytápění a příprava tv 
 Dům bude vytápět plynový kondenzační kotel Vaillant VU ecoTEC plus. Na něj 
bude napojen nepřímo ohřívaný zásobník teplé vody OKC 125 NTR o objemu 200 l 
v kombinaci se solárním ohřevem. Distribuce tepla bude řešena otopnými tělesy v 1NP 
a podlahovým topením ve 2NP.  
 
Elektroinstalace 
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Napojení bude provedeno novou podzemní přípojkou NN NAYY 4x95, na stávající 
nadzemní vedení E-on. Na hranici pozemku v oplocení bude zřízena elektroměrná skříň, 
kde bude osazen elektroměr. Dále bude veden podzemní kabel do elektrické rozvodné 
skříně, umístěné na fasádě objektu u vstupu do suterénu, kde je také umístěn hlavní 
vypínač energie. Budou provedeny samostatně jištěné okruhy pro zásuvky a světla. 
Rozvody budou vedené pod omítkami.  
 
5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  

Výplně otvorů obvodových zdí jsou navrženy dřevěné, zasklení izolační trojsklo. 
Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné sendvičové, dýhované, částečně prosklené, 
otvíravé. Bližší informace (viz výpis truhlář). 
 
6. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu  
Objekt environmentálního centra je částečně podsklepený v mírném svahu. Na 
staveništi bude provedena skrývka ornice (h=200mm; deponovat na staveništi) 
v objemu 40 m3. Výkop rýh pro pasy v nepodsklepené části bude proveden strojně do 
nezámrzné hloubky 1200mm, v podsklepené části do hloubky 600mm (objem výkopu 
312m3 – 260 m3 odvoz na skládku, 52 m3 bude použito na zásypy). Konečná úprava 
terénu bude provedena sejmutou ornicí. Spodní voda nebyla zjištěna v hloubce, jež by 
ovlivňovala založení objektu. 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
Objekt je postaven na jižním okraji obce Horní Němčí v lokalitě, určené pro 

výstavbu. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizace, ukončené na ČOV Horní Němčí. 
Dešťové vody budou svedeny do akumulační nádrže s přepadem do zasakovací drenáže. 
Vytápění je řešeno plynovým kotlem v kombinaci se solárním ohřevem, větrání 
místností je přirozené–okny. 

Po hlukové stránce nebude provoz narušovat své okolí. Komunální odpad bude 
shromažďován v kontejnerech a likvidován firmou Rumpold Uherský Brod. Půdní ani 
lesní fond nebude dotčen. 

Z hlediska BOZ je investor povinen při realizaci stavebních úprav dodržovat platné 
předpisy, vyhlášky a nařízení, zejména vyhlášku 324/1990 Sb. Po dobu výstavby bude 
dodržován zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a další předpisy a vyhlášky MŽP, včetně 
evidence odpadů. Vzhledem k výše uvedeným údajům nedojde realizací přestavby  ke 
zhoršení životního prostředí  v okolí. Negativní vliv na okolí bude mít stavba pouze 
v období realizace, po jejím dokončení dojde ke kvalitnímu zhodnocení objektu 
z hlediska architektonického a estetického. Jiné negativní vlivy nejsou projektantovi 
známy.  
 
8. Dopravní řešení 

Příjezd k objektu je z místní komunikace, která se napojuje silnici III. tř. a ta dále na 
silnici I. tř. 54 ve Slavkově u Uh. Brodu. 

 
 
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření 
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Radonový průzkum stanovil nízké radonové riziko. Jako opatření postačí běžná 
hydroizolace + pojistná hydroizolace. 

Objekt se nenachází v seismickém pásmu ani není vystaven rázům z okolní dopravy 
nebo výroby. Instalované konstrukce (okna, dveře) budou splňovat požadavky na útlum 
hluku. 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu   
Při zpracování projektové dokumentace byla dodržena vyhláška č.268/2009 Sb  
o technických požadavcích na výstavbu.  
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D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
                  
11. Popis navrženého konstrukčního systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 
Objekt environmentálního centra je částečně podsklepený v mírném svahu. Na 

staveništi bude provedena skrývka ornice (h=200mm; deponovat na staveništi) 
v objemu 40 m3. Výkop rýh pro pasy v nepodsklepené části bude proveden strojně do 
nezámrzné hloubky 1200mm, v podsklepené části do hloubky 600mm (objem výkopu 
312m3 – 260 m3 odvoz na skládku, 52 m3 bude použito na zásypy). Konečná úprava 
terénu bude provedena sejmutou ornicí. Spodní voda nebyla zjištěna v hloubce, jež by 
ovlivňovala založení objektu. Po provedení stavby suterénu a svislé hydroizolace bude 
proveden zásyp štěrkopískem frakce 8-32mm(hutnit po vrstvách tl. max. 250 mm), 
bilance zásypů – 150 m3.  
Základy budou provedeny z prostého betonu C 16/20, do předem vykopaných rýh. 
Podkladní betonová deska bude vybetonována z betonu C 16/20 v tl. 100 mm na 
štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm zhutněném na ID = (0,7 - 0,8), a bude vyztužena 
svařovanou sítí 8/100 x 8/100 mm. 
Obvodové nosné zdivo i vnitřní nosné zdivo suterénu je z betonových tvárnic Posta. 
Obvodové, středně nosné a příčkové zdivo EC je navrženo z keramických tvárnic 
Porotherm.  
Konstrukce stropu tvoří dřevěné hoblované trámy KVH 
Dodavatel zdících prvků  -  Porotherm, Prefa Třebíč 
Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří klasický dřevěný krov vaznicového typu 
podporovanou dřevěnými sloupky. Plná vazba se sloupky, kleštinami, pásky a 
roznášecími trámy je vždy v místě nad nosnou stěnou v nižším podlaží. 
Střešní krytina bude pálená profilovaná střešní taška TONDACH-Francouzská, engoba 
černá. 
                         
12. Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Ocelové konstrukce: ocel S 235  
Beton:  C20/25, C16/20 – XC2 
Výztuž:   B500B 

 
13. Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné kontrukce 
Zatížení stálá:  zatížení vlastní tíhou 
Klimatická zatížení:  podle ČSN EN pro oblast stavby: 

- zatížení sněhem …….  .IV. oblast, základní tíha sněhu 2,0 kN/m2 
- zatížení větrem………..rychlost větru 25 m/s, terén III, do 5,0m 

 
14. Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 
Násypy provádět z vhodného materiálu, budou hutněny po vrstvách ( v horní vrstvě 

Edef,2= min. 60 MPa).   
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15. Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
 Ocelové válcované profily a dřevěné stropní trámy ukládat na strop s dostatečnou 
délkou uložení. 

 
16. Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování 

konstrukcí či prostupů 
Nevyskytují se. 

 
17. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí  

Nutno doložit atesty použitých materiálů. 
 
18. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software 
Požadavky a informace objednatele. 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení větrem 
ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových k-cí, část 1-1 : Obecná pravidla 
ČSN EN 1993-1-1 Navrhování OK, část 1-1 : Obecná pravidla 
ČSN EN 1997-1    Navrhování geotechnických k-cí,část 1-1 : Obecná pravidla 
ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných k-cí,část 1-1 : Obecná pravidla 
ČSN ISO 13822    Zásady navrhování k-cí 

 
19. Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 
Dřevěné konstrukce budou ochráněny proti plísním a houbám. 
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Závěr 
V počátku zpracování bakalářské práce jsem se zaměřil na výběr konstrukčního 

systému a návrh dispozic objektu.  

Dům je situován na mírně svažitém pozemku na jižním okraji obce Horní 

Němčí. Pobytové místnosti jsou umístěny tak, aby byly dostatečně osvětlené. Objekt je 

navržen jako dvoupodlažní s částečným podsklepením a půdou s omezeným přístupem. 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, při návrhu jsem kladl důraz na použití tradičních 

stavebních materiálu – pálená cihla, dřevo, kámen, za současného dodržení platných 

norem z hlediska akustiky, tepelné pohody a požární bezpečnosti. To se promítlo 

v navržených skladbách konstrukcí i konstrukčním systému. Nosný i nenosný stěnový 

systém jsem navrhl z pálených tvárnic typu THERM z důvodu tepelné i akustické 

pohody. Abych docílil použití prvku klasické pálené cihly, zvolil jsem pro obvodové 

stěny sendvičovou konstrukci fasády zahrnující kontaktní zateplovací systém 

z minerální vaty a cihelnou přizdívku z fasádních cihel, které vytvářejí dojem režného 

zdiva. Stropy jsou navrženy jako dřevěné trámové se spřaženou železobetonovou 

deskou a podhledem z dřevěných palubek, který je nesen polozapuštěnými trámy. Aby 

bylo docíleno požadované požární odolnosti stropních konstrukcí, budou nosné trámy 

natřeny transparentním protipožárním nátěrem. Dřevěný prvek je patrný taktéž u 

dřevěných eurooken a vnějších i vnitřních dveří, vnitřní schodiště je dřevěné 

schodnicové. Další komunikací do druhého podlaží je venkovní schodiště, kryté 

dřevěným přístřeškem. Kámen byl pak použit na veškeré venkovní chodníky, cesty a 

opěrnou zídku za budovou. 

Celkově můžu shrnout, že jsem si splnil cíle, jež jsem si stanovil před návrhem 

projektu, i přes jistou netradičnost tohoto návrhu. Zpracování tohoto tématu mi dalo 

hodně nových poznatků- jak profesních tak i osobních.     
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Seznam použitých zdrojů 

Normy 

� ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

� ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  

� ČSN 73 0580 - Denní osvětlení budov  

� ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

� ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

� ČSN 73 0833 - Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

� ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

� ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 

� ČSN 73 0821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 
konstrukcí 

� ČSN 73 1001 - Zakládání staveb – Základová půda pod plošnými základy  

� ČSN 73 1901 - Navrhování střech  

� ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

� ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 

� ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody 

� ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

� ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení 

� ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-3 : Obecná zatížení, zatížení 

sněhem 

� ČSN EN 1991-1-1 - Zatížení konstrukcí, část 1-1 : Obecná zatížení, zatížení 

větrem 

� ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí, část 1-1 : Obecná 

pravidla 

� ČSN EN 1993-1-1 - Navrhování ocelových konstrukcí, část 1-1 : Obecná 

pravidla 

� ČSN EN 1997-1 - Navrhování geotechnických konstrukcí,část 1-1 : Obecná 

pravidla 

� ČSN EN 1996-1-1 - Navrhování zděných konstrukcí,část 1-1 : Obecná pravidla 

� ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí 
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Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

� Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu  

� Zákon č. 158/2000 Sb. – Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

 souvisejících zákonů  

� Zákona č.309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

� Zákon č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 

� Vyhláška 398/2009 Sb. – Vyhláška o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

� Vyhláška 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

� Vyhláška 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb  

� Vyhláška 501/2006 Sb. – Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území  

� Vyhláška 23/2008 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 

staveb  

� Vyhláška MŽP č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů 

� Nařízení vlády 362/2005 Sb. – Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky  

� Nařízení vlády 148/2006 Sb. – Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací  

� Nařízení vlády č.101/2005 Sb. – Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

� Nařízení vlády č.591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Literatura 

� KLIMEŠOVÁ  JARMILA. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. 

� NOVOTNÝ  JAN. Cvičení z pozemního stavitelství. 

� KOHOUT JAROSLAV, TOBEK ANTONÍN, MULLER PAVEL.  Tesařství - 

Tradice z pohledu dneška.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví   
B.p.v.  výškový systém Balt po vyrovnání  
ČOV  čistírna odpadních vod 
EPS  pěnový polystyren 
HSV  hlavní stavební výroba 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
KCE  konstrukce 
KS   kus 
m. n. m. metrů nad mořem 
NN  nízké napětí 
STL  středotlak 
NP     nadzemní podlaží 
OZN.  označení  
PB  POLOHOVÝ BOD 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
p.č.  parcelní číslo  
PD  projektová dokumentace 
PE   polyetylen 
POZN.  poznámka 
PP  polypropylen 
P.T.  původní terén 
PÚ  požární úsek  
PVC   polyvinylchlorid  
SO  stavební objekt 
TL  tloušťka 
U.T.   upravený terén 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
XPS  extrudovaný polystyren    
ZOV  zásady organizace výstavby 
ŽB  železobeton 

   
 
 
 

 
 
 
 
 



43 
 

Seznam příloh 
 
 

Složka č. 1 - Přípravné a studijní práce 

 Studie: 

 S1.1.1 – Osazení do terénu      M  1:100/200 

S1.1.2 - Situace       M  1:600 

 S1.1.3 - Půdorys 1S       M  1:100 

 S1.1.4 - Půdorys 1NP       M  1:100 

 S1.1.5 - Půdorys 2NP       M  1:100 

 S1.1.6 - Řez A-A´       M  1:100 

 S1.1.7 - Pohledy SV,J Z      M  1:100 

 S1.1.8 – Pohled SZ       M  1:100 

 S1.1.9 – Pohled JV       M  1:100 

Seminární práce – Dřevěné stropní konstrukce 

 

Složka č. 2 - C Situační výkresy 

 C.1 - Situační výkres širších vztahů     M  1:1000 

 C.2 – Celková situace       M  1:350 

 C.3 - Koordinační situace      M  1:350 

 

Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

 D.1.1.1 - Půdorys 1S       M  1:50 

 D.1.1.2 - Půdorys 1NP      M  1:50 

 D.1.1.3 - Půdorys 2NP      M  1:50 

 D.1.1.4 - Řez B-B       M  1:50 

 D.1.1.5 – Řez A-A       M  1:50 

 D.1.1.6 – Řez C-C       M  1:50 

 D.1.1.7 – Pohledy SZ,JV      M  1:50 

 D.1.1.8 – Pohledy SV,JZ      M  1:50 

  

   



44 
 

Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.2.1 - Půdorys základů      M  1:50 

 D.1.2.2 – Strop nad 1S      M  1:50 

 D.1.2.3 – Strop nad 1NP      M  1:50 

 D.1.2.4 – Strop nad 2NP      M  1:50 

 D.1.2.5 – Krov       M  1:50 

 D.1.2.6 – Detaily D1, D2      M  1:10 

 D.1.2.7 – Detaily D3, D4      M  1:10 

 D.1.2.8 – Detaily D5, D6      M  1:10 

 D.1.2.9 – Výpisy klempířských, truhlářských a zámeč. výrobků  

 D.1.2.10 – Výpisy skladeb       

 Výpočet základů 

  

 
 

Složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Zjednodušená požární zpráva 

 D.1.3.1 - Situace       M  1:500 

 

Složka č. 6 - Stavební fyzika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

 
 
 
 
 

PŘÍLOHY 

VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY BALALÁŘSKÉ PRÁCE (SLOŽKA Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6)                                 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   PATRIK HANÁČEK 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. DAGMAR DONAŤÁKOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2014                   



46 
 

 


