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Abstrakt 

 
Předmětem mé diplomové práce je návrh hospodářské stavby s jízdárnou v Dolnom 
Kubíně na Slovensku. Tato stavba se skládá ze tří na sebe navazujících objektů.  
První jednopodlažní objekt  je navržen jako stáje pro koně, svislé nosné konstrukce jsou 

z monolitického železobetonu a jako nosný prvek střechy je navržen ocelový příhradový 
vazník, střecha je zde šikmá pultová. 
Druhý objekt tvoří dvoupodlažní provozní budova s plochou střechou, nosný i nenosný 
systém tvoří keramické zdivo POROTHERM a monolitické železobetonové stropy. 
Třetím objektem je jízdárna, kde je nosný systém tvořen ocelovými sloupy a sedlovým 
příhradovým vazníkem. 

Jako základové konstrukce jsou zde navrženy základové pásy a patky z prostého betonu. 
Návrh klade důraz na dispoziční řešení, tepelně technické vlastnosti a bezpečnost při 
užívání. 
 

Klíčová slova 

Hospodářská stavba, stáje, jízdárna, příhradový vazník, dilatace, podlaží, střecha, zdivo, 

železobeton 

 

Abstract 

The subject matter of my Master thesis is a project of an agricultural building with a 

riding-hall located in Dolný Kubin in the Slovak Republic. This construction comprises 
from three consecutive buildings. The first single-storey building is designed as a horse 

stable, the vertical load bearing structures are constructed from a monolithic iron-

concrete, a steel truss is designed as the load-bearing roof element, the roof is a sloping 

aisle roof. 

The second building comprises of a double-storey operational building with a flat roof, 

the load-bearing and non-load bearing system consists of a ceramic masonry 

POROTHERM and monolithic iron-concrete ceilings.  

The third building is a riding hall, where the load-bearing system consists of steel 

columns and a gable truss. 

The strip footings and plain-concrete feet are designed as foundation structures. 

The project emphasises the layout plan, thermo-technical properties and safety in use.  
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reinforced concrete 
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      parcelní čísla pozemk ě. 
 

ů.1.2 Údaje o stavebníkovi-  aě jméno, p íjmení a místo trvalého pobytu Ěfyzická  
         osoba) nebo 

 

bě jméno, p íjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li 

p id leno, místo podnikání Ěfyzická osoba 
podnikajícíě nebo  
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p id leno,    
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bě jméno a p íjmení hlavního projektanta včetn  čísla, pod kterým je 
zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architekt  nebo Českou komorou autorizovaných inženýr  a technik  
činných ve výstavb , s vyznačeným oborem, pop ípad  specializací jeho 
autorizace 

 

cě jména a p íjmení projektant  jednotlivých částí projektové 
dokumentace včetn  čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt  nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýr  a technik  činných ve výstavb , s 
vyznačeným oborem, pop ípad  specializací jejich autorizace. 

 

 A.2 Seznam vstupních podklad  

 

 aě základní informace o rozhodnutích nebo opat eních, na jejichž základ  byla 
stavba povolena Ěoznačení stavebního ú adu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opat eníě 
 

bě základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základ  byla zpracována projektová dokumentace pro provád ní stavby 

 

cě další podklady 

 



 

 

 ů.3 Údaje o území 
 

 aě rozsah ešeného území 
 

bě údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis ^1ě Ěpamátková 
rezervace, památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.ě 
 

 cě údaje o odtokových pom rech 

 

dě údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas 

 

eě údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s 
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 
povolením stavby a v p ípad  stavebních úprav podmiňujících zm nu v užívání 
stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací dokumentací 
 

 fě údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 
 

 gě údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

 

 hě seznam výjimek a úlevových ešení 
 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

jě seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby Ěpodle katastru 
nemovitostíě.  

 

ů.4 Údaje o stavb  

 

 aě nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

 

 bě účel užívání stavby 

 

 cě trvalá nebo dočasná stavba 

 

dě údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis ^1ě Ěkulturní památka 
apod.) 

 

eě údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

fě údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z 
jiných právních p edpis ^2ě 
 

 gě seznam výjimek a úlevových ešení, 
 



hě navrhované kapacity stavby Ězastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel  / pracovník  
apod.) 

 

iě základní bilance stavby Ěpot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída 
energetické náročnosti budov apod.ě 
 

 jě základní p edpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, člen ní na 
etapy) 

 

 kě orientační náklady stavby.  
 

ů.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ů. PR VODNÍ ZPRÁVů 

 
ů.1 Identifikační údaje  
 

ů.1.1 Údaje o stavb  

aě P edm tem projektové dokumentace pro provedení stavby je 

    Hospodá ská stavba s jízdárnou. 

 

bě místo stavby   

    Adresa  Zochova 13 

Dolný Kubín 

026 01 

Okres Dolný Kubín 

Žilinský kraj 
    Katastrální území Beňová Lehota (554735) 

    Parcelní čísla 76 

 

ů.1.2 Údaje o stavebníkovi 
  - 

ů.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Projektovou dokumentaci zpracoval Bc. Tomáš Pressburger, student VUT 
fakulty stavební v Brn . Obor Navrhování pozemních staveb. ůdresa 
Gen.Svobodu 10ř4/15, Dolný Kubín 02601 

 

b)  Zodpov dný projektant Ing. Tomáš Pet íček, Ph.D. Číslo autorizace pod 

kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
autorizovaných inženýr  a technik  činných ve výstavb , je 10057Ř1 

v oboru pozemní stavby 

  

c) P iložené specializace k diplomové práci vypracoval Bc. Tomáš Pressburger 

 

  - požární ochrana  Bc. Tomáš Pressburger 
  - kovové konstrukce   specializace 5% Bc. Tomáš Pressburger 
  - zdravotní technika  specializace 5% Bc. Tomáš Pressburger 
  - tepelná technika   rozsah dle zadání  Bc. Tomáš Pressburger 
 

A.2 Seznam vstupních podklad  

 

a) Projektová dokumentace pro provedení stavby byla vypracována na základ    
    zadání diplomové práce – p iloženo k PD 

 bě Projektová dokumentace byla vypracována na základ  zhotovených studií, 
které   
     jsou rovn ž p iloženy k PD 

 cě Další podklady pro zhotovení PD – platná legislativa Ěnormy,právní  
p edpisyě 
 

 



ů.3 Údaje o území 
 

a)  Objekt se nachází na parcele č. 76, v katastrálním území Beňova Lehota o 
celkové rozloze pozemku určeného pro stavbu Hospodá ské stavby s 
jízdárnou je 16 730 m

2
 .   

 

b)  Objekt nezasahuje do žádného chrán ného území  
 

c) Území Hospodá ské stavby spadá do povodí eky Oravy a nachází se 
v záplavové oblasti 100-leté vody. Srážkové vody, které dopadnou na 
plochy st ešních konstrukcí budou  pomocí st ešních vpustí a podokapních 
žlab  napojených na odpadní potrubí odvedeny mimo objekt do recipientu 
Ěvodního tokuě sousedícího s pozemkem stavby. Dešťová voda z parkovišt  
bude svedena do vsakovacích tunel  Garantia. Srážkové vody, které 
dopadnou na nezpevn nou plochu, budou vsáknuty.  

 

d) Jelikož je parcela vedena jako trvalé trávní plochy a pastviny, je nezbytné 
vyn tí ze zem d lského p dního fondu. K odn tí p dy ze zem d lského 
p dního fondu pro nezem d lské účely je t eba souhlasu orgánu ochrany 
zem d lského p dního fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle 
zvláštních p edpis  Ěstavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním ádu se zm nami: 6Ř/2007 Sb., 1ř1/200Ř Sb., 223/200ř Sb., 
227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 

420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 Sb.) 

 

 

e)  Ne eší se.  
 

f) Všechny obecné požadavky na využití území byly spln ny. 
 

g) Všechny požadavky dotčených orgán  byly spln ny. 
 

h) Stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová ešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  - není p edm tem ešení 
diplomové práce. 

 

j)  seznam dotčených pozemk  a staveb Ědle katastru nemovitostíě: 
 parcely číslo: 278/6 ; 70/1 ; 305/27 

 

ů.4 Údaje o stavb  

 a) Novostavba -  Hospodá ská stavba s jízdárnou 

 

 b) Stavba bude sloužit: - jako jízdárna pro kon  

    - k ustájení  koní 
    - k po ádání malých lokálních závod  v cuttingu 

    - jako ubytování pro soukromé účely majitele  
      objektu 

    - jako zázemí pro jezdce a majitele 

   



 c) Jedná se o stavbu trvalou 

 

 d) Stavba není kulturní památkou. Nevztahuje se na ni ochrana tohoto typu.  
  

e) Návrhem stavby je dodržena: 

 

- vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavby se 
zm nami 20/2012 Sb. 

  

- vyhláška MMRČR č.3řŘ/200ř Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

 f) Všechny požadavky dotčených orgán  byly spln ny. 
    Projektová dokumentace je zpracována v souladu: 

- se stavebním zákonem č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním ádu  
se zm nami: 6Ř/2007 Sb., 191/2008 Sb., 223/2009 Sb., 227/2009 

Sb., 281/2009 Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 

420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 

Sb. 

 

- s vyhláškou MMRČR č.4řř/2006 Sb. o dokumentaci staveb se 

zm nami 62/2013 Sb. 

- s platnými normami vztahujícími se na daný objekt 
 

 g) Pro stavbu nejsou povolena žádná úlevová ešení ani podmínky. 
 

hě Celková zastav ná plocha novostavby činí 1710 m
2
.  

 Z toho zastav ná plocha stájí je 467m
2
 , provozní budovy  250 m2

  

 a jízdárny řř3 m2 
. 

   Celkový obestav ný prostor činí 10 1ř7,3m
3
. Z toho obestav ný prostor stájí je  

 1 600,55 m
3
 , obestav ný prostor provozní budovy je 1 700m3

 a 

obestav ný  prostor jízdárny činí 6 Řř6,75 m
3
.     

   Stavba obsahuje obytnou buňku pro soukromé účely majitele. Ve 2NP   

  Provozní budovy se nacházejí 3 dvoul žkové pokoje, odd lené koupelny  
  a wc pro muže a ženy. 

   V objektu se počítá s jedním stálým pracovníkem, který bude zabezpečovat      

     chovatelský provoz, pravd podobn  jím bude sám majitel objektu. 
    Nárazov  možnost užívání stavby až dvaceti jezdci nebo majiteli koní. 
  

 

i)  Stavba bude napojena ke zdroji pitné vody pomocí p ípojky na ve ejném 
vodovodu. Dále bude vybudována elektrická a sd lovací p ípojka. Splaškové 
vody z provozní budovy budou odvád ny do septiku na pozemku stavby a hrubé 
kaly budou následn  likvidovány dle platných p edpis , odpadní voda ze septiku 
bude vypoušt na p es zemní filtr do recipientu sousedícího s pozemkem. 

Kanalizace ze stájí bude svedena do jímky na vyvážení.  Dešťová voda bude po 

hrubém p edčišt ní vypoušt na rovn ž jak odpadní voda ze septiku do recipientu 
sousedícího s pozemkem stavby.  
 



Jako zdroj tepla pro teplovodní podlahové vytáp ní bude sloužit 
 automatický  kotel na tuhá paliva Ěuhlí / peletyě se zásobníkem. 

Maximální produkované množství a druhy odpad  a emisí nebudou    

  p evyšovat b žné množství.  
      Odpady budou t íd ny a skladovány v kontejnerech. Dále budou odváženy a 
 likvidovány komunálními službami.   

T ída energetické náročnosti budovy dle programu ztráty 2011 – C. 

      

 j) P edpokládaná lh ta zahájení stavby je červen 2016 a ukončení stavebních 
prací se odhaduje do 4 let od zahájení stavebních prací.V první etap  Ěčerven 
2016 až srpen 2017ě budou vybudovány stáje, a následn  pak součastn  jízdárna 

s  provozní budovou. 
 

k) Orientační náklady hospodá ské stavby s jízdárnou jsou stanoveny dle 
účelových m rných jednotek – cena dle konstrukčního systému: 
Provozní budova - 4234,-kč za m3

 obestav ného prostoru  = 7 197 800,- kč 

Stáje - 3863,- kč za m3
 obestav ného prostoru  = 6 1Ř3 000,- kč 

Jízdárna - 3290,-kč za m3
 obestav ného prostoru  = 22 6ř0 300,- kč 

   Orientační náklady dohromady činí 36 071 100,- kč 

 

ů.5 Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 
 

Stavba je člen na do t ech hlavních objekt  a dalších t ináct objekt  pot ebného 
p íslušenství. Všechny tyto objekty tvo í jeden funkční provozní celek.  

  

Člen ní: 
SO 01 stáje 

  SO 02 provozní budova 

  SO 03  jízdárna 

  SO 04  parkovišt  

  SO 05  zpevn né asfaltové plochy  
  SO 06  hnojišt    

  SO 07  jímka na vyvážení 
  SO 0Ř  septik + zemní filtr 
  SO 0ř  zpevn ná skladovací plocha 

  SO 10  vodovodní p ípojka 

  SO 11  p ípojka nízkého nap tí 
  SO 12  p ípojka sd lovacích kabel  

  SO 13  dešťová kanalizace 

  SO 14  splašková kanalizace 

  SO 15  ohrazené výb hy pro kon  

  SO 16  místo pro nádoby na komunální odpad 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

  

 

 

 

 

 

  

B- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

HOSPODÁ SKÁ STAVBA S JÍZDÁRNOU 
AGRICULTURAL BUILDING WITH RIDING HALL 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

ůUTOR PRÁCE                   Bc. Tomáš Pressburger 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. Tomáš Pet íček, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 

 

 

 

 

BRNO 2015    



OBSAH:  

 
B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 

 

aě charakteristika stavebního pozemku 

 

bě výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  Ěgeologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.ě 
 

cě stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

dě poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

eě vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ry v území 
 

fě požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

gě požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  
určených k pln ní funkce lesa Ědočasné / trvaléě 
 

hě územn  technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu)  

 

iě v cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

 B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení  
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 

bě architektonické ešení - kompozice tvarového ešení, materiálové a 
barevné ešení 
 

 B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
  

 B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby  

 

 B.2.6 Základní charakteristika objekt   
 

aě stavební ešení 
 

bě konstrukční a materiálové ešení 



 

cě mechanická odolnost a stabilita 

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení  
 

aě technické ešení 
 

bě výčet technických a technologických za ízení 
 

 B.2.Ř Požárn  bezpečnostní ešení 
 

aě rozd lení stavby a objekt  do požárních úsek  

 

bě výpočet požárního rizika a stanovení stupn  požární bezpečnosti 
 

cě zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk  
včetn  požadavk  na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 

dě zhodnocení evakuace osob včetn  vyhodnocení únikových cest 
 

eě zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  
nebezpečného prostoru 

 

 fě zajišt ní pot ebného množství požární vody, pop ípad  jiného hasiva, 
včetn  rozmíst ní vnit ních a vn jších odb rných míst 
 

gě zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu Ěp ístupové 
komunikace, zásahové cestyě 
 

hě zhodnocení technických a technologických za ízení stavby Ěrozvodná 
potrubí, vzduchotechnická za ízeníě 
 

iě posouzení požadavk  na zabezpečení stavby požárn  bezpečnostními 
za ízením 

 

jě rozsah a zp sob rozmíst ní výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 

 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 

aě kritéria tepeln  technického hodnocení 
 

bě energetická náročnost stavby 

 

cě posouzení využití alternativních zdroj  energií 
 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost edí. Zásady ešení parametr  stavby Ěv trání, vytáp ní, osv tlení, 
zásobování vodou, odpad  apod.ě a dále zásady ešení vlivu stavby na 
okolí Ěvibrace, hluk, prašnost apod.ě 



 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí  
 

aě ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
 

bě ochrana p ed bludnými proudy 

 

cě ochrana p ed technickou seizmicitou 

 

dě ochrana p ed hlukem 

 

eě protipovodňová opat ení 
B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  

 

aě napojovací místa technické infrastruktury 

 

bě p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky 

 

B.4 Dopravní ešení 
 

aě popis dopravního ešení 
 

bě napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

c) doprava v klidu 

 

dě p ší a cyklistické stezky 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

aě terénní úpravy 

 

bě použité vegetační prvky 

 

cě biotechnická opat ení 
 B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

 aě vliv stavby na životní prost edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

 

 bě vliv stavby na p írodu a krajinu Ěochrana d evin, ochrana památných strom , 
ochrana rostlin a živočich  apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin  

 

 cě vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 

dě návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska 
EIA,  

 

eě navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p edpis  



B.7 Ochrana obyvatelstva Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  
ochrany obyvatelstva 

 

 B.Ř Zásady organizace výstavby 
 

 aě pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 
 

 bě odvodn ní staveništ  

 

 cě napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 dě vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 

 eě ochrana okolí staveništ  a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d evin 

 

 fě maximální zábory pro staveništ  Ědočasné / trvaléě 
 

 gě maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 
likvidace 

 

 hě bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 

  iě ochrana životního prost edí p i výstavb  

 

  jě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení 
pot eby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných 
právních p edpis ě 

 

 kě úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

 lě zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
 

 mě stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby Ěprovád ní stavby za 
provozu, opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod. 

 

 ně postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 

 
B.1 Popis území stavby 
 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v mírn  svažitém terénu p ed m stskou částí 
Dolného Kubína, Beňovou Lehotou. Parcela, byla doposud využívána jako 
trvale travní plocha a pastviny. Z p ední části pozemek lemuje 
Beňovolehotský potok.  

 

b) Na pozemku nebyly provedeny žádné pr zkumy ani rozbory. Pro diplomovou  
práci se p edpokládá obvyklý profil základové zeminy a hydrogeologické 
pom ry.  

 

cě Na pozemek se nevztahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma . 
 

dě Pozemek golfového klubu i h išt  spadá do povodí eky Oravy a nachází se 
v záplavové oblasti 100-leté vody.  
V oblasti se nenachází žádná poddolovaná ani nebezpečná území.  

 

e) V okolí projektované stavby se nachází jeden objekt malé nebytové stavby.      
Nová stavba nebude mít negativní vliv na okolní odtokové pom ry. Pozemek 
bude v p ední části napojen na stávající místní komunikací, která spojuje m sto 
Dolný Kubín s m stskou částí Beňová Lehota. Doposud byla srážková voda na 
pozemku vsakována. Dešťová voda bude po hrubém p edčišt ní vypoušt na do 
recipientu sousedícího s pozemkem stavby.  
 

fě P i realizaci budou zapot ebí rozsáhlé zemí práce, spojené s kácením 
nevhodn  umíst ných d evin, realizace objektu nevyžaduje žádné demoliční 
práce. 

 

gě Jelikož je parcela vedena jako trvalé trávní plochy a pastviny, je nezbytné 
vyn tí ze zem d lského p dního fondu., je nezbytné vyn tí ze zem d lského 
p dního fondu. K odn tí p dy ze zem d lského p dního fondu pro 
nezem d lské účely je t eba souhlasu orgánu ochrany zem d lského p dního 
fondu, který je nezbytný k vydání rozhodnutí podle zvláštních p edpis  
Ěstavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu se 
zm nami: 6Ř/2007 Sb., 1ř1/200Ř Sb., 223/200ř Sb., 227/200ř Sb., 2Ř1/200ř 
Sb., 345/2009 Sb., 379/2009 Sb., 424/2010 Sb., 420/2011 Sb., 142/2012 Sb., 

167/2012 Sb., 350/2012 Sb., 257/2013 Sb.) 

 

h) Komunikace na pozemku, bude napojena na místní komunikaci III. t ídy ulice 
Zochova. Komunikace bude napojena na soukromé parkovišt . Komunikace 

bude dále sloužit jako p íjezdová komunikace pro zásahová vozidla v p ípad  
požáru.  

 



i)  Stavba je navržena tak, aby náklady na údržbu byly co nejnižší. ůby bylo 
možné dosáhnout co nejnižších náklad  na údržbu je nutná kvalitní realizace 

a pravidelná kontrola. 

 
B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

   Stavba bude sloužit: - jako jízdárna pro kon  

     - k ustájení  koní 
     - k po ádání malých lokálních závod  v cuttingu 

     - jako ubytování pro soukromé účely majitele  
     objektu 

     - jako zázemí pro jezdce a majitele 

 

  V objektu se počítá s jedním stálým pracovníkem, který bude   

  zabezpečovat  chovatelský provoz, pravd podobn  jím bude sám majitel  
  objektu. 

     Nárazov  možnost užívání stavby až dvaceti jezdci nebo majiteli koní. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení  
 

a) urbanismus - kompozice prostorového ešení je podmín na funkčními 
požadavky na stavbu a okolí.  

 

bě Stavba je tvarov  i barevn  navržena tak, aby zapadala do prost edí a nerušila 

p írodní ráz krajiny.  
 

 B.2.3 Celkové provozní ešení. Stavba je navržena tak, aby uspokojovala 
pot eby  jezdc , chovatel  koní a občasných návšt vník . Stavba je 

rozd lena na t i  na sebe navazující provozní celky.  
 

  Objekt SO 01 je navržen jako stáje pro devatenáct koní.   
  SO 01 zahrnuje: prostor stájí  se sprchou pro kon  a infrasušičkou, sklad  
  suchých krmiv, sklad ná adí a sedlovnu.   

  Objekt SO 02 provozní budova zahrnuje: zázemí pro jezdce a chovatele,  

  kancelá  majitele, kuchyň s jídelnou pro 20 osob, ve ejnou tribunu pro  

  100 osob s odd lenými WC pro muže a ženy, soukromou část s t emi  
  dvoul žkovými pokoji, odd lenými  sprchami a WC pro muže a ženy,  
  úklidovou místností a prádelnou. 
  Objekt SO 03 je navržen jako jízdárna, funkčn  propojena s tribunou ve  
  2NP provozní budovy.  

  

  

 B.2.4 Bezbariérové ešení stavby - projekt ne eší.  
 

 B.2.5 Bezpečnost p i užívání stavby je zajišt na jejím návrhem dle platných 
 norem. P i výstavb  bude bezpečnost zajišt na dodržováním BOZP.  
 

 



 B.2.6 Základní charakteristika objekt   
 

 Hospodá ská stavba je rozd lena na t i části SO 01, SO 02, SO 03. Část SO 01 je 
 ešena z tvarovek ztraceného bedn ní pro obvodové zdi tl. 300mm a pro p íčky          
 tl. 150mm a je navržena jako jednopodlažní o rozm rech  50,25xř,1 m. Sv tlá 
 výška  místností je 3,5m. St echa je navržena šikmá, pultová, jednoplášťová o 
 konstantním spádu Ř,75%. Tento spád je volen z d vodu minimálního sklonu 
 pro st ešní krytinu. Celková výška v nejvyšším bod  činí 4,5ř m. Nosnou 

 konstrukci st echy tvo í ocelové p íhradové vazníky, na které je z d vodu 

 požární odolnosti staveb požadavek na povrchovou úpravu zvyšující 
 odolnost konstrukce v p ípad  požáru. Objekty SO 01 a SO 02 jsou od sebe 

 odd leny dilatační spárou vypln nou tepelnou izolací EPS a ukončenou 
 t snícími a ochrannými prvky. Tato spára probíhá po celé výšce objektu  včetn  
 základové konstrukce. Okna, dve e a vrata budou d ev ná - smrkové d evo. 
 Na objekt SO 01 navazují výb hy pro kon . 
  

Část SO 02 má rozm ry 10x 24,98m. Stavební ešení tvo í keramické zdivo v 
kombinaci s železobetonovými sloupy a pr vlaky. Nosné zdivo je navržené 
z keramických tvárnic POROTHERM 40 EKO+  PROFI tl. 400 mm, na maltu 
pro tenké spáry. Dále POROTHERM 25 SK Profi tl. 250mm. Vnit ní p íčky jsou 
navrženy z keramických tvárnic POROTHERM 14 P+D a POROTHERM 8 

P+D na maltu pro tenké spáry. Stropní konstrukce jsou monolitické 
železobetonové desky tl. 1Ř0mm a budou ukládány na železobetonové v nce 
min výšky 150mm. Výška objektu včetn  atiky činí 7,Ř7m.Na objektu je 
navržena plochá nepochozí st echa, p itížena kačírkem. Nosnou část tvo í 
stropní konstrukce. Jako parozábrana zde bude použit SBS modifikovaný pás 
s nosnou ůl vložkou. Pás  Glastek  ůl 40 mineral bude bodov  nataven 

k podkladu. Spádová + tepeln  izolační vrstva je navržena z EPS 150S 

 celoplošn  lepena k podkladu polyuretanovým lepidlem.  Hydroizolační vrstva 
je navržena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pás  o celkové tloušťce 
Řmm. Spodní pás je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou skelnou 

vložkou,  bodov  nataven k podkladu Glastek 40 special mineral. Horní pás 
navržen z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
+ aditiva proti pror stání ko en , celoplošn  nataven. Obchodní název Elastek 
50 garden.  

P íst ešek nad hlavním vstupem bude z lehké hliníkové konstrukce s vloženými 
sklen nými tabulemi.  
Podlahy jsou navrženy t žké plovoucí z keramické dlažby tl. 10mm také 
celoplošn  lepeny k podkladu.Jako podlaha u hlavního vstupu je navržena 
betonová zámková dlažba kladena do písečného lože, o konstantním spádu 1%. 
Podlaha na tribun  bude z keramické dlažby a bude mít konstantní spád 1%. 

 Okna i vchodové dve e jsou navržena hliníková, okna  SHUCO AWS 75.SI,  

 dve e SHUCO ADS 75.SI, rám+k ídlo materiál - hliník + p nová výplň   

  součinitel prostupu tepla rámu okna: Uf=0,90W/m
2
K 

  součinitel prostupu tepla rámu dve í: Uf=1,72W/m
2
K 

 zasklení - izolační dvojsklo AKUPLUS ULTRA N Ar, složení-  6/16/6 ,  

 exteriér FLOAT, interiér PLANITHERM ULTRA N, plyn Argon  

 kování skryté ůvanTec, součinitel prostupu tepla zasklení: Ug=1,10W/m
2
K, 

 g=61% distanční rámeček 16 SWS V, materiál - kompozitní plast 
 



Vn jší fasádu tvo í d ev ný obklad - prov trávaná fasáda, na d ev ném roštu s 
tepelnou izolací z minerální vlny KNůUF insulation TP116, tl.Ř0mm.                
Vnit ní omítky budou ze sádrové strojové omítky tl. 10mm. 
Tepelná izolace podlahy v 1NP provedena ze stabilizovaných desek 
z expandovaného p nového polystyrenu EPS 200 S tl. 2x60mm+ systémové 
desky teplovodního vytáp ní REHůU tl. 42mm.  

Objekt SO 03 je ešen jako ocelová rámová konstrukce, nosné sloupy HEB 320, 
ve štítových st nách HEB 2Ř0 z d vodu zvýšení požární odolnosti budou sloupy 
obloženy SDK deskami Knauf  FIREBOůRD tl.15mm. Oplášt ní objektu bude 
tvo eno tenkost nnými ocelovými paždíky a fasádním trapézovým plechem. 
Jihozápadní fasáda bude z vnit ní strany obložena cemento-vláknitými deskami 
FůRMůCELL z d vodu snížení sálaní tepla sm rem nad konstrukci st echy 
stájí. St echa je navržena šikmá sedlová se spádem Ř,75%, nosnou konstrukci 
st echy tvo í soustava p íhradových ocelových vazník  Ěnávrh  viz specializace 
KDKě a tenkost nných vaznic. Podlaha tvo ena sm sí p vodní zeminy a písku. 

 

 

cě Mechanická odolnost a stabilita bude zajišt na ešením nosných  
konstrukcí dle platných podklad . Únosnost nosných zdí a sloup  vlivem 

zatížení od stropní a st ešní konstrukce bude posouzena statickým výpočtem. 
Dále bude statickým výpočtem ov ena únosnost zvolených p íhradových 
st ešních vazník  a stropních železobetonových desek.  

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za ízení  
 

aě technické ešení- automatický kotel se zásobníkem a šnekovým podavačem 
paliva a regulací ho ení dle požadované vnit ní teploty - napojení na 
obojživelný zásobníkový oh ívač teplé vody 

 

bě Výčet technických a technologických za ízení: automatický kotel na tuhá 
paliva, zásobníkový oh ívač teplé vody, zásobník na topnou vodu, v trací 
jednotka s protiproudým rekuperačním vým níkem 

 

 B.2.Ř Požárn  bezpečnostní ešení 
 

Viz požárn  bezpečnostní ešení stavby.  
 

B.2.ř Zásady hospoda ení s energiemi 

 

aě Kritéria tepeln  technického hodnocení budovy viz tepeln  technické   

         posouzení 
 

bě Energetická náročnost stavby – viz výpočet Ztráty 2011 - C 

 

cě Jako alternativní zdroj energie bude využit automatický kotel na tuhá paliva 
(biomasa,pelety).  

 

 

 



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

 

V trání bude v celém objektu p irozené, krom  místností pod tribunou - 
kancelá  a kuchyň s jídelnou které budou v trány nucen  univerzální v trací 
jednotkou s protiproudým rekuperačním vým níkem s p edpokládanou 
účinností rekuperace Ř5%.  

 

Vytáp ní je navrženo jako podlahové teplovodní vytáp ní. Oh ev teplé vody 
bude zajišt n pomocí automatického kotle na tuhá paliva. Viz bod B.2.9. 

 

Osv tlení bude voleno dle požadavk  na jednotlivé místnosti s d razem na 

úporu energie svítidel.  
  

Stavba bude napojena ke zdroji pitné vody pomocí p ípojky na ve ejném 
vodovodu. Dále bude vybudována elektrická a sd lovací p ípojka.  
 

Splaškové vody z provozní budovy budou odvád ny do septiku na pozemku 
stavby a hrubé kaly budou následn  likvidovány dle platných p edpis , 
odpadní voda ze septiku bude vypoušt na p es zemní filtr do recipientu 
sousedícího s pozemkem. Kanalizace ze stájí bude svedena do jímky na 
vyvážení. 
 

 S dešťovou vodou bude nakládáno viz. B.1.d) 

 

Maximální produkované množství, druhy odpad  a emisí nebudou    

p evyšovat b žné množství. Odpady budou t íd ny a skladovány 
v kontejnerech. Dále budou odváženy a likvidovány komunálními službami.   

 

Stavba není zdrojem nadlimitního hluku ani vibrací. 
 

B.2.11 Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí  
 

a) V oblasti je radonové riziko p evážn  nízké. Jako opat ení je navržena 
protiradonová izolace položená pod celým objektem – SBS modifikovaný 
asfaltová pás s nosnou ůl vložkou.  

 

bě ochrana p ed bludnými proudy – nevyskytují se 

 

cě ochrana p ed technickou seizmicitou – nevyžaduje se 

 

dě ochrana p ed hlukem – nevyžaduje se 

 

eě protipovodňová opat ení – není ešeno 

 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu  
 

Stavba bude napojena ke zdroji pitné vody pomocí p ípojky na ve ejném  
vodovodu. Dále bude 1m od hranice pozemku vybudována elektrická a 
sd lovací p ípojka. Splaškové vody z provozní budovy budou odvád ny do 



septiku na pozemku stavby a hrubé kaly budou následn  likvidovány dle 
platných p edpis , odpadní voda ze septiku bude vypoušt na p es zemní filtr do 
recipientu sousedícího s pozemkem. Kanalizace ze stájí bude svedena do jímky 
na vyvážení.  Dešťová voda bude po hrubém p edčišt ní vypoušt na rovn ž jak 
odpadní voda ze septiku do recipientu sousedícího s pozemkem stavby.  
Jako zdroj tepla pro teplovodní podlahové vytáp ní bude sloužit automatický 
kotel na tuhá paliva Ěuhlí / peletyě se zásobníkem. 
 

bě P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky - projekt ne eší 
 

 

B.4 Dopravní ešení 
 

a) V p ední části objektu bude z ízeno parkovišt  pro jezdce a majitele koní. Na 
pozemek vede jedna p íjezdová cesta napojená na místní komunikaci III. t ídy 
ulice Zochova. Komunikace slouží pro p íjezd k budov   a pro p ípadný zásah 
hasičských vozidel. Kolem celé hospodá ské stavby vede zpevn ná soukromá 
asfaltová komunikace min ší ky 3m. 

 

b) Stavba bude v její severovýchodní části napojena na stávající komunikaci 
III.t ídy 

 

c) Doprava v klidu je ešena parkovacími plochami p ed objektem, v p ípad  
konání lokálních závod  možnost parkování na zelené ploše ze 
severovýchodní strany objektu.  

 

dě p ší a cyklistické stezky – nejsou ešeny 

 

B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

aě terénní úpravy – projekt ne eší 
 

bě použité vegetační prvky – projekt ne eší 
 

cě biotechnická opat ení – projekt ne eší 
 

 B.6 Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochrana 

 

  a) Podzemní vody nebudou znečišťovány dešťovými ani splaškovými vodami.   
V objektu bude výrobní provoz, p i kterém nebudou vznikat zdraví škodlivé 
vlivy a odpady. Produkován bude biologický odpad - hn j a moč vka z 
jímky, které budou vyváženy majitelem objektu a využívány k následnému 
hnojení orné p dy. Dále bude vznikat v septiku biologický odpad z provozní 
budovy,  kterého odvoz bude zajišťován Technickými službami a komunální 
odpad, který bude shromažďován do popelnicové nádoby, jehož odvoz bude 

zajišťován také místními Technickými službami.  
 

 bě Stavba nebude mít negativní vliv na p írodu ani krajinu. Na pozemku se 
nenachází žádné ochranné d eviny, památkov  chrán né stromy, chrán né 
rostliny ani živočichové. 



 

 cě Pozemek částečn  zasahuje do chrán ného území za účelem ochrany pták  
dle Natura 2000. 

 

dě Návrh zohledňuje podmínky ze záv ru zjišťovacího ízení a stanoviska EIů. 
 

e) Na pozemek se nevztahují žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva. Spln ní základních požadavk  z hlediska pln ní úkol  
ochrany obyvatelstva 

 

 Základní požadavky z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva jsou 
spln ny. 

 

 B.Ř Zásady organizace výstavby 
 

 aě Pot eby a spot eby rozhodujících médii a hmot budou vypočteny na základ  
PD. Materiály budou na stavbu dováženy pr b žn .  

 

 b) V pr b hu výstavby bude staveništ  odvodn no do sousedícího vodního 
toku. Provizorní zpevn né plochy komunikace budou vyspádovány a 
srážková voda bude vsáknuta do okolní zeminy.  

 

 cě Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu bude 
z místní komunikace III t ídy ulice Zochova. Na staveništi budou provizorní 
komunikace i odstavné plochy tvo eny z betonových panel .  

 

dě Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba není   
    zdrojem nadlimitního hluku. 
    Hladina úrovn  hluku a vibrací ve vztahu k chrán nému vnit nímu prostoru 

stavby a ve vztahu k chrán nému vn jšímu prostoru splňuje hygienické limity 
stanovené v podmínkách a ustanoveních § 30 - 34 zákona č. 25Ř/2000 Sb. Ěve 
zn ní zákona č. 274/2003 Sb.ě o ochran  ve ejného zdraví a § 11 a 12 
na ízení vlády č. 14Ř/2006 Sb. O ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky 
hluku a vibrací. 

 

 e) V určitých částech pozemku budou vlivem zemních prací pokáceny n které 
d eviny. 

 

 f) Zábory staveništ  na okolních pozemcích nebudou vyžadovány.  
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb  
nebudou p evyšovat b žné množství. Jelikož budou použity prvky p esných 
rozm r , nebudou na stavb  vznikat p ebytečné odpady. Odvoz suti ze stavby 
bude odvezen na ízenou skládku s doklady o likvidaci suti. Je t eba zamezit 

likvidaci odpad  na stavb  a zamezit znečišt ní staveništ  ropnými produkty 

a znečišt ní sousedícího vodného toku 

 



P i realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny 
v souladu s kategorizací a katalogem odpad  ve smyslu Zákona o odpadech 

185/2001 Sb. ů vyhlášky MŽP č. 3Ř1/2001 Sb.: 
 

Katalog číslo Druh odpadu Kat. Odpadu 

17 Stavební a demoliční odpady  

17 01 Beton, cihly, keramika  

17 01 01 Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Keramické výrobky O 

17 01 07 Sm si nebo odd lené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výr. O 

 neuvedené pod číslem 17 02 06 

17 02 D evo, sklo a plasty  

17 02 01 D evo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 03 ůsfaltové sm si, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 ůsfaltové sm si neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

17 04 Kovy Ěvčetn  jejich slitině 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Sm sné kovy O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

17 05 Zemina  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady Ěvčetn  sm sných stavebních N 

 a demoličních odpad ě 

17 09 04 Sm sné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem O 

 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 14 Odpadní beton a betonový kal O 

 

 

 

 

 

 

 



    Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s odpady dle platných p edpis .  
    Rovn ž zajistí kontrolu práce a údržby staveních mechanizm . Se všemi 
odpady  

    bude nakládáno dle Zák. 1Ř5/2001 Sb. 
 

 hě Zemina, která bude odebrána p i výkopech základových konstrukcí, bude 
dále použita na terénní úpravy na pozemku..  

 

  iě ochrana životního prost edí p i výstavb  – dodržení platných norem a 
p edpis  

 

  jě P i provád ní stavby je t eba dodržovat bezpečnostní p edpisy, platné ČSN a 
p ípadné na ízení.  Musí být dodržen zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn  
právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn  právní vztahy.  

 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce část 5. Bezpečnost a ochrana zdraví p i 
práci. 
Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništi. 
 

Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky.  

 

P ípadné zm ny oproti projektové dokumentaci, vzniklé v pr b hu stavby, je 
nutné konzultovat s projektantem. 

 

 k) V okolí se nenachází stavby, které by byly nutné upravit z d vodu 
bezbariérového užívání.  

 

 lě Zásady pro dopravn  inženýrské opat ení budou zajišt ny dodržením platných 
norem a p edpis  vztahujících se k tomuto tématu. 

 

mě Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 
 

n) P edpokládaná lh ta zahájení stavby je červen 2016 a ukončení stavebních 
prací se odhaduje do 4 let od zahájení stavebních prací.V první etap  Ěčerven 
2016 až srpen 2017ě budou vybudovány stáje, a následn  pak součastn  jízdárna 
s  provozní budovou. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 
 

aě Technická zpráva  
 

a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

 Stavba bude sloužit jako: - jako jízdárna pro kon  

     - k ustájení  koní 
     - k po ádání malých lokálních závod  v cuttingu 

     - jako ubytování pro soukromé účely majitele  
      objektu 

     - jako zázemí pro jezdce a majitele 

 

 V objektu se počítá s jedním stálým pracovníkem, který bude zabezpečovat      

     chovatelský provoz, pravd podobn  jím bude sám majitel objektu. 
     Nárazov  možnost užívání stavby až dvaceti jezdci nebo majiteli koní. 

 

 Celková zastav ná plocha novostavby činí 1710 m2
.  

  Z toho zastav ná plocha stájí je 467m2
 , provozní budovy  250 m2

  

  a jízdárny řř3 m2 
. 

 

    Celkový obestav ný prostor činí 10 1ř7,3m3
. Z toho obestav ný prostor stájí je  

  1 600,55 m
3
 , obestav ný prostor provozní budovy je 1 700m3

 a   

  obestav ný  prostor jízdárny činí 6 Řř6,75 m3
.  

 

a.2 ůrchitektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční ešení, bezbariérové 
užívání stavby 

 Stavba je tvarov  i barevn  navržena tak, aby zapadala do prost edí a 

nerušila p írodní ráz krajiny.  
  Dispoziční ešení:   
   Novostavba je nepodsklepená a skládá se ze t í na sebe navazujících  
   objekt  - stáj, provozní budova a jízdárna. 
   První objekt bude stáj pro chov koní s devatenácti stájovými boxi,  
   sprchou pro kon , infrasušičkou, sedlovnou, skladem suchých   

   krmných sm sí a skladem ná adí. Sv tlá výška se uvažuje v   

   nejnižším míst  3,5m. P ístup do stáje z venku bude zajišt n   

   vstupními vraty ze severozápadní a jihovýchodní strany, dále budou stáje 
   napojeny d lícími vraty na jízdárnu a samostatným vstupem   

   také na provozní budovu. V každém z box , na jihozápadní stran , budou 
   dve e sloužící k výb hu koní do venkovních ohrad. 
   Druhý objekt bude dvoupodlažní provozní budova, ve které se bude v  

   1NP nacházet zázemí zam stnanc  a jezd  odd leno od    

   ve ejného p ístupu sm rem na tribunu a do jízdárny. V odd lené části  
   bude p íruční sklad, kancelá  majitele, úklidová místnost, kuchyň s  
   jídelnou pro 20 osob, strojovna vzduchotechniky, technická místnost, a  
   odd lené šatny s koupelnou a WC pro 10žen a 10muž . Ve ejnou část  
   tvo í zádve í,  chodby a schodišt .  Sv tlá výška místností 1NP v části  
   pod tribunou a v chodb  je 2,7m, v technických místnostech a šatnách  
   činí sv tlá výška 2,řm.  



   Ve 2NP se nachází tribuna pro 100 osob se samostatným WC pro ženy a  
   muže, a to vše odd leno od soukromé ubytovací části objektu. Zde se  
   budou nacházet 3 dvoul žkové pokoje, odd lené koupelny a WC  pro  

   muže a ženy, prádelna se sušárnou a úklidovou místností. Sv tlá výška ve 
   2NP je 2,75m. Hlavní vstup do objektu bude z jihovýchodní strany,  
   Samostatný vstup z jihovýchodní strany bude do technické   

   místnosti, a dále bude celý objekt napojen na stáje a jízdárnu vedlejšími  
   vstupy. 

   T etím objektem je budova jízdárny na kterou navazuje tribuna v   
   provozní budov . Sv tlá výška jízdárny činí 6,9m. Hlavní vstupy do  
   budovy budou na severozápadní a severovýchodní stran  zajišt ny  
   vstupními vraty, vedlejší vstupy tvo í napojení na stáj a provozní budovu. 
   P íjezd na pozemek je zajišt n zpevn nou p íjezdovou cestou z místní  
   komunikace 

 Bezbariérové ešení stavby - projekt ne eší. 
 

a.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

Stavba je navržena tak, aby uspokojovala pot eby jezdc , chovatel  koní a 
občasných návšt vník . Stavba je rozd lena na t i na sebe navazující provozní 
celky.  

 Objekt SO 01 je navržen jako stáje pro devatenáct koní.  SO 01 zahrnuje: prostor 

 stájí  se sprchou pro kon  a infrasušičkou, sklad suchých krmiv, sklad ná adí a 
 sedlovnu. Objekt SO 02 provozní budova zahrnuje: zázemí pro jezdce a 

 chovatele, kancelá   majitele, kuchyň s jídelnou pro 20 osob, ve ejnou tribunu 
 pro 100 osob s odd lenými  WC pro muže a ženy, soukromou část s t emi 
 dvoul žkovými pokoji, odd lenými  sprchami a WC pro muže a ženy, úklidovou 
 místností a prádelnou. 
 Objekt SO 03 je navržen jako jízdárna, funkčn  propojena s tribunou ve 2NP 

  provozní budovy.  
 

a.4 Konstrukční a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby 

 

 Hospodá ská stavba je rozd lena na t i části SO 01, SO 02, SO 03. Část SO 01 je 
 ešena z tvarovek ztraceného bedn ní pro obvodové zdi tl. 300mm a pro p íčky          
 tl. 150mm a je navržena jako jednopodlažní o rozm rech  50,25x9,1 m. Sv tlá  
 výška  místností je 3,5m. St echa je navržena šikmá, pultová, jednoplášťová o 
 konstantním  spádu Ř,75%. Tento spád je volen z d vodu minimálního sklonu 
 pro st ešní krytinu.  Celková výška v nejvyšším bod  činí 4,5ř m. Nosnou 

 konstrukci st echy tvo í ocelové  p íhradové vazníky, na které je z d vodu 

 požární odolnosti staveb požadavek na  povrchovou úpravu zvyšující 
 odolnost konstrukce v p ípad  požáru. Objekty SO 01 a  SO 02 jsou od sebe 

 odd leny dilatační spárou vypln nou tepelnou izolací EPS a  ukončenou 
 t snícími a ochrannými prvky. Tato spára probíhá po celé výšce objektu  včetn  
 základové konstrukce. Okna, dve e a vrata budou d ev ná - smrkové d evo. 
 Na objekt SO 01 navazují výb hy pro kon . 
  

 

Část SO 02 má rozm ry 10x 24,98m. Stavební ešení tvo í keramické zdivo v 
kombinaci s železobetonovými sloupy a pr vlaky. Nosné zdivo je navržené 



z keramických tvárnic POROTHERM 40 EKO+  PROFI tl. 400 mm, na maltu 
pro tenké spáry. Dále POROTHERM 25 SK Profi tl. 250mm. Vnit ní p íčky jsou 
navrženy z keramických tvárnic POROTHERM 14 P+D a POROTHERM Ř 
P+D na maltu pro tenké spáry. Stropní konstrukce jsou monolitické 
železobetonové desky tl. 1Ř0mm a budou ukládány na železobetonové v nce 
min výšky 150mm. Výška objektu včetn  atiky činí 7,Ř7m.Na objektu je 

navržena plochá nepochozí st echa, p itížena kačírkem. Nosnou část tvo í 
stropní konstrukce. Jako parozábrana zde bude použit SBS modifikovaný pás 
s nosnou ůl vložkou. Pás  Glastek  ůl 40 mineral bude bodov  nataven 

k podkladu. Spádová + tepeln  izolační vrstva je navržena z EPS 150S 

 celoplošn  lepena k podkladu polyuretanovým lepidlem.  Hydroizolační vrstva 
je navržena ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pás  o celkové tloušťce 
Řmm. Spodní pás je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou skelnou 

vložkou,  bodov  nataven k podkladu Glastek 40 special mineral. Horní pás 
navržen z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože 
+ aditiva proti pror stání ko en , celoplošn  nataven. Obchodní název Elastek 
50 garden.  

P íst ešek nad hlavním vstupem bude z lehké hliníkové konstrukce s vloženými 
sklen nými tabulemi.  
Podlahy jsou navrženy t žké plovoucí z keramické dlažby tl. 10mm také 
celoplošn  lepeny k podkladu.Jako podlaha u hlavního vstupu je navržena 
betonová zámková dlažba kladena do písečného lože, o konstantním spádu 1%. 
Podlaha na tribun  bude z keramické dlažby a bude mít konstantní spád 1%. 

 Okna i vchodové dve e jsou navržena hliníková, okna  SHUCO AWS 75.SI,  

 dve e SHUCO ADS 75.SI, rám+k ídlo materiál - hliník + p nová výplň   

  součinitel prostupu tepla rámu okna: Uf=0,90W/m
2
K 

  součinitel prostupu tepla rámu dve í: Uf=1,72W/m
2
K 

 zasklení - izolační dvojsklo AKUPLUS ULTRA N Ar, složení-  6/16/6 ,  

 exteriér FLOAT, interiér PLANITHERM ULTRA N, plyn Argon  

 kování skryté ůvanTec, součinitel prostupu tepla zasklení: Ug=1,10W/m
2
K,  

 g=61% 

 distanční rámeček 16 SWS V, materiál - kompozitní plast 
 

Vn jší fasádu tvo í d ev ný obklad - prov trávaná fasáda, na d ev ném roštu s 
tepelnou izolací z minerální vlny KNůUF insulation TP116, tl.80mm.                

Vnit ní omítky budou ze sádrové strojové omítky tl. 10mm. 
Tepelná izolace podlahy v 1NP provedena ze stabilizovaných desek 
z expandovaného p nového polystyrenu EPS 200 S tl. 2x60mm+ systémové 
desky teplovodního vytáp ní REHAU tl. 42mm.  

Objekt SO 03 je ešen jako ocelová rámová konstrukce, nosné sloupy HEB 320, 
ve štítových st nách HEB 2Ř0 z d vodu zvýšení požární odolnosti budou sloupy 
obloženy SDK deskami Knauf  FIREBOůRD tl.15mm. Oplášt ní objektu bude 
tvo eno tenkost nnými ocelovými paždíky a fasádním trapézovým plechem. 
Jihozápadní fasáda bude z vnit ní strany obložena cemento-vláknitými deskami 
FůRMůCELL z d vodu snížení sálaní tepla sm rem nad konstrukci st echy 
stájí. St echa je navržena šikmá sedlová se spádem Ř,75%, nosnou konstrukci 

st echy tvo í soustava p íhradových ocelových vazník  Ěnávrh  viz specializace 
KDKě a tenkost nných vaznic. Podlaha tvo ena sm sí p vodní zeminy a písku. 
 

 



a. 5 Bezpečnost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost edí 
 

Je t eba dodržovat bezpečnostní p edpisy, platné ČSN a p ípadné na ízení.  Musí 
být dodržen zákon č. 30ř/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn  právních vztazích a o zajišt ní 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn  právní vztahy. 
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce část 5. Bezpečnost a ochrana zdraví p i 
práci. 
Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništi. 
Na ízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Musí být vypracován provozní ád, kterým se budou pracovníci ídit p i výkonu 
práce.  

a. 6 Stavební fyzika – tepelnátechnika, osv tlení, oslun ní, akustika / hluk, vibrace 
- popis ešení, zásady hospoda eníenergiemi, ochrana stavby p ed negativními 
účinky vn jšího prost edí 
 

Viz složka – Tepeln  technické posouzení 
 

a. 7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 

Stanoveny ve složce – Požárn  bezpečnostní ešení 
 

a. Ř Údaje o požadované jakosti navržených materiál  a o požadované jakosti 
provedení 
 

Jsou navrženy materiály b žn  používané, proto není uveden zvýšený požadavek 
na jakosti materiál . Zároveň je kladen požadavek na co nejvyšší odolnost a 
trvanlivost konstrukcí v či mechanickému poškození Ěokopuě. 

 

a. ř Popis netradičních technologických postup  a zvláštníchpožadavk  na 
provád ní a jakost navržených konstrukcí 
 

Nejsou navrženy žádné netradiční technologické postupy a požadavky na 
provád ní konstrukcí.   

a. 10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 

Bude nutné zhotovit dílenskou dokumentaci pro hliníkový p íst ešek nad 
hlavním vstupem a dále kompletnou dokumentaci k rámové nosné konstrukci a k 
st ešním p íhradovým vazník m.  
 

 

 

 

 



a. 11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p ípadných 
kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných -
stanovených p íslušnými technologickými p edpisy a normami 
 

Nejsou známy žádné požadované kontroly nad ty, které jsou povinné. Není však 
vyloučené, že se v pr b hu plánování výstavby nevyskytnou.   

 

a. 12 výpis použitých norem 

 

ČSN 01 3420Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkres  stavební části 
ČSN 73 6056Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 1ř01 Navrhování st ech – základní ustanovení 
ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 Vnit ní kanalizace 

ČSN P 73 0600. Hydroizolace staveb: Základní ustanovení 
ČSN 73 0Ř10:04/200ř - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0Ř02:05/200ř - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0Ř73:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 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 0532:2010 ůkustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobk  – Požadavky 

ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné 
zásady 

ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory 

pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro ve ejné účely 

ČSN 73 05Ř0-1:2007 + Z1:2011 Denní osv tlení budov – část 1: Základní 
požadavky 

ČSN 73 05Ř1:200ř Oslun ní budov a venkovních prostor – Metoda stanovení 
hodnot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁV R 

 
Výstupem diplomové práce je Studie Hospodá ské stavby s jízdárnou, Projektová 

dokumentace pro provedení stavby obsahující části – A, B, C, D Ědle vyhlášky 

499/2006Sb. ve zn ní vyhlášky č. 62/2013ě, stavební fyzika, specializace KDK, 

specializace TZB.  

P i zpracovávání diplomové práce jsem se ídil platnými zákony, vyhláškami, normami 

a podklady od výrobc . 
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SEZNůM POUŽITÝCH ZDROJ  

 

ČSN: 
 
ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres  stavební části 

ČSN 73 1ř01 Navrhování st ech – základní ustanovení 

ČSN 73 0Ř10:04/200ř - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0Ř02:05/200ř - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0Ř73:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 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 0532:2010 ůkustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobk  – Požadavky 

ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro 

kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro ve ejné účely 

ČSN 73 05Ř0-1:2007 + Z1:2011 Denní osv tlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 05Ř1:200ř Oslun ní budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760 Vnit ní kanalizace 

ČSN P 73 0600. Hydroizolace staveb: Základní ustanovení 

 

Legislativa 

 

[1] Zákon č. 1Ř3/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu Ěstavební zákoně ve 
zn ní pozd jších p edpis  

[2] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospoda ení energií ve zn ní pozd jších p edpis  

[3] Vyhláška č. 26Ř/200ř Sb., o technických požadavcích na stavby ve zn ní vyhlášky 
č. 20/2012Sb. 
[4] Vyhláška č. 4řř/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zn ní pozd jších p edpis  

[5] Vyhláška č. 7Ř/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

[6] Na ízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a 
vibrací 
[7] Na ízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i 
práci ve zn ní pozd jších p edpis  

[8] Zákon 133/1řřŘsb. o požární ochran  

[9] Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce část 5. Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci. 



[10] Zákona č. 25Ř/2000 Sb. Ěve zn ní zákona č. 274/2003 Sb.ě o ochran  ve ejného 
zdraví  
[11] Na ízení vlády č. 14Ř/2006 Sb. O ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a 
vibrací. 
[12] Vyhl. MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 

[13] Na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví p i práci na staveništi 
 

Odkazy 

www.wienerberger.cz 

www.dektrade.cz 

www.isover.cz 

www.google.cz 

www.foamglas.cz 

www.zakladani.cz 

www.rako.cz 

www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/ 

www.fce.vutbr.cz/PST/ 

www.schonox.cz 

www.asio.cz 

www.knauf.cz 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
A  - plocha 

EPS  - p nový expandovaný polystyren 

HI  - hydroizolace 

KCE  - konstrukce 

P. Č.    -parcelní číslo 

PE  - polyethylen 

PT  - p vodní terén 

PTH  - Porotherm 

GK  - golfový klub 

SBS  - styren-butadien-styren 

SPB  - stupeň požární bezpečnosti 
TI  - tepelná izolace 

tl.  - tloušťka 

U pož  - požadovaný součinitel prostupu tepla 

U dop  - doporučený součinitel prostupu tepla  
R  - tepelný odpor 
UT  - upravený terén 

V    - celkový objem budovy 

ŽB  - železobeton 

λ  - součinitel tepelné vodivosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%CE%9B
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