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Ostrava:VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra Architektury 226, 2013, 54 s. 

Vedoucí práce: Ing. Arch. Milena Vitoulová 

Úkolem bakalářské práce je zhotovení dokumentace pro provedení stavby budovy obecního 

úřadu v Holasovicích. Objekt byl navržen tak, aby zapadnul do nově vytvořené urbanistické koncepce, 

která přetváří nevyužívaný hospodářský dvůr v srdci vesnice v její nové centrum, s možnostmi bydlení, 

zábavy i služeb. Dominantu tohoto náměstí pak tvoří nový obecní úřad. Podkladem pro návrh byla 

několikanásobná osobní prohlídka místa, spolupráce se starostou obce a jeho zastupitelstvem, mapové 

podklady, historický vývoj dvora a další doplňující průzkumy a rozbory okolí. Tato výsledná bakalářská 

práce je souhrnem všech zjištěných okolností, platných předpisů, vyhlášek a norem. 

Klíčová slova: Monolitický železobetonový skelet, stanová střecha, prosklený vstupní tubus 

Abstract of the thesis 

KALMUS, R. Municipal authority building, Holasovice: Bachelor's thesis.                        

Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture 

226, 2013, 54 p., Supervisor: Ing. Arch. Milena Vitoulová  

 

The thesis deals with the development of documentation for construction of the municipal 

authority building in Holasovice. The building was designed to fit into a new urban concept, that reforms 

an unused agricultural yard in the heart of the village of Holasovice, into its new community center with 

possibilities of inhabitation, entertainment and service businesses. Dominanting feature of this square 

creates new municipal authoritiy building. The basis for the project were several personal visits, 

cooperation with local mayor and municipal council, maps, historical development of the yard and other 

additional researches and analysis of the surroundings. The bachelor thesis is a summary of all identified 

circumstances, the applicable rules, regulations and standards. 
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Seznam použitého označení 

č.  číslo 

ČEZ   České Energetické Závody 

ČSN  Česká technická norma 

Kč  Koruna česká 

M  měřítko 

m  metr běžný 

m2  metr čtverečný 

m3  metr krychlový 

mm  milimetr  

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

odst.  odstavec 

sb.  sbírky zákonů 

SO  stavební objekt 

TI  tepelná izolace 

U  součinitel prostupu tepla [W/m2K1] 

ÚT  Upravený terén 

vyhl.  vyhláška 

ŽB  železobeton 
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Obrázek 1 – letecký snímek Holasovic, zdroj:www.obec-holasovice.cz Obrázek 2 – koordinační schéma dvora, autor: Robin Kalmus 

Úvod 

Obec Holasovice leží v  okrese Opava . Má 1374 obyvatel a katastrální území obce má rozlohu 

1623 ha. Části obce jsou Holasovice, Kamenec, Loděnice a Štemplovec. Ve vzdálenosti 10 km 

jihovýchodně leží statutární město Opava , 13 km severozápadně město Krnov . V roce 2010 se vesnice 

Holasovice dožila 855 let svého trvání a je nepochybně starší než Opava. Pro datování Holasovic se 

vychází z Buly papeže Hadriána IV. z 23. dubna 1155. Tato listina uvádí v popisu obvodu vratislavského 

biskupství „Gradice golensicezke“ a historikové se shodují, že tím jsou označeny dnešní Holasovice. 

Holasovice byly dříve se svým hradiskem centrem kmene Holasiců. To dosavadní archeologické nálezy 

nepotvrzují, ale historikové připouštějí, že zde Holasici byli a Holasovice pokládají za významnou osadu 

holasické provincie. Svědčí o tom i odkryté základy zděného kostela z poloviny 12. století v zahradě u 

Javorníků, pod nimiž se nacházejí starší základy dřevěné. V té době se mluvilo o kraji holasovském. Svůj 

centrální význam Holasovice ztrácejí poté, když Opava získala v r. 1224 městská práva. Od té doby se 

kraj označuje jako Opavský. Až do Bílé hory patřily Holasovice různým šlechtickým majitelům, v r. 1622 

je získali Lichtenštejnové a ti je drželi až do pozemkové reformy (1923 – 1926). Po třicetileté válce byly 

Holasovice zcela pusté (1648). V první pruské válce prohrála Marie Terezie Horní Slezsko. Vratislavským 

Mírem (1742) byla vytyčena hranice kolem Holasovic na řece Opavě, takže více než polovina 

holasovského katastru zůstala na německé straně. Teprve v r. 1959 byla hranice po dohodě s Polskem 

vyrovnána s hranicí katastru. Díky pozemkové reformě si zemědělci mohli přikoupit kousek pole a jiná 

stavební místa, takže se Holasovice za první republiky rozrostly.  
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Úkolem bakalářské práce bylo vypracování dokumentace ke skutečnému provedení stavby 

obecního úřade v obci Holasovice. Samotný návrh budovy obecního úřadu prošel dvěma zásadními 

etapami. Urbanistickou studií Holasovického hospodářského dvora a architektonickou studii tohoto 

objektu. 

Urbanistická studie  

Urbanistickou studii jsme zpracovali v rámci ateliérové tvorby III v tříčlenném týmu spolu s Annou 

Šaškovou - vedoucí naší skupiny, mnou a Miriam Marušinovou. Po důkladné analýze tohoto území, 

detailním rozboru a sérií kritik jsme dosáhli výsledné varianty nového fungování a zastavění námi 

řešeného území, viz. Příloha č.1. 

Hlavní změny:  Navržení okružní křižovatky, pro zpřehlednění vjezdu do areálu 

  Vytvoření obslužných komunikací uvnitř areálu 

  Dostavba dříve zbourané budovy v jižní části areálu pro jeho znovu-uzavření. 

  Zazelenění území 

  Nová náplň a provozy v jednotlivých budovách 

  Budova obecního úřadu jako dominanta území 

Nové funkce v objektech – administrativa, muzeum, startovací byty, bydlení pro seniory, služby, chráněné 

dílny, kultura a obchody. 

Architektonická studie 

Již během této urbanistické studie jsme si v týmu rozdělili objekty k hmotovému řešení, mně byla 

přidělena mimo jiné budova obecního úřadu. Práce na tomto objektu mne bavila, pokračoval jsem v ní i 

v nadcházejícím ateliéru, který se věnuje podrobněji jednotlivým stavbám, a proto jsem si ho vybral i k 

bakalářské práci. Na základě této studie, zohlednění požadavků a potřeb obce, konzultací s panem 

starostou Ing. Václavem Volným a jeho místostarostkou Ivanou Kramnou, jsme dospěli ke konečnému 

řešení Obecního úřadu. Jelikož jsem se této budově, pod vedením paní architektky Vitoulové, věnoval již 

v třetím a čtvrtém ateliéru velice důkladně, neliší se finální řešení doložené zde, v bakalářské práci, nijak 

zásadně od výsledku studie a následného pokračování. V budově se nachází kancelář starosty, 

místostarostky, referentky a účetní. Dále archív, sklad, technická místnost, zázemí, toalety, kuchyňka, a 

také zasedací místnost s foyer. 
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A. Průvodní zpráva 

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka 

Název stavby:    Budova obecního úřadu 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Holasovice 

Okres:     Opava 

Stavební úřad:    Opava 

Katastrální území   Holasovice 

Katastrální úřad:   Opava 

Stavební parcela:   394/3, 394/5 

Kraj:     Moravskoslezský 

Investor:    VŠB-TUO, fakulta stavební, kat. architektury 226 

Vedoucí projektu:   Ing. Arch. Milena Vitoulová 

Konzultant projektu:   Ing. Pavel Vlček Ph.D. 

Vypracoval:    Robin Kalmus, Slepá 1094/1, Ostrava - Poruba  

b) Základní charakteristika stavby     

Budova je čtvercového půdorysu, dále konstrukčním systémem rozdělena do rastru devíti 

menších čtvercových ploch. Bezbariérový vstup tvoří předsazený skleněný tubus, který slouží jako 

zádveří. Ze zádveří se vstupuje do foyer, které díky průhledu ve stropu propouští přirozené osvětlení ze 

střešního světlíku. Místnost funguje jako čekárna, a lze z ní vstoupit do kanceláří místostarosty, popřípadě 

starosty, které jsou na jihovýchodní straně budovy, s okenními otvory situovanými do náměstí a jsou 

spojeny dveřmi, dále do místnosti sekretariátu nebo finanční referentky na straně levé v severozápadní 

části, taktéž jsou tyto dvě místnosti propojeny. Foyer je průchozí do zadní části budovy, kde se nachází 

schodišťový prostor s únikovým východem, na jedné straně s toaletami a kuchyňkou, na straně druhé 

s technickým zázemím a archívem. Po výstupu do druhého podlaží je uprostřed patra ochoz kolem 

průhledu v podlaze. Po jedné straně opět toalety, na druhé straně archív. Jednu třetinu plochy 2.NP tvoří 

zasedací místnost, které je přidruženo i malé foyer v 2.NP a také kuchyňka pro přípravu. K zasedací 
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místnosti patří i odvětrávaný kuřácký balkónek, situován ve skleněném vstupním tubusu, přímo nad 

zádveřím. 

c) Využití a zastavěnost území  

Areál je využíván jako sběrný dvůr.  

d) Údaje o provedených průzkumech    

Protože se jedná pouze o školní projekt, nebyly na stavebním pozemku provedeny žádné 

průzkumy ani měření, kromě kompletní osobní prohlídky staveniště a zřízení detailní fotodokumentace. 

Z mapových podkladů lze zjistit následující: Nízké ohrožení pronikání radonu z podloží, speciální 

protiradonová opatření tedy nebudou nutná. Podloží tvoří jíly a písky. Výška hladiny podzemní vody je 

v dostatečné vzdálenosti od základové spáry. 

e) Požadavky dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů včetně územního rozhodnutí jsou zpracovány v 

projektové dokumentaci a jsou v souladu s územním plánem. 

f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu    

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 197/1998 Sb. Použité materiály 

vyhovují platným normám a předpisům. Stavební řešení vyhovuje stanovám § 156 zák. č. 183/2006 Sb. 

a č.183/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Urbanistická studie je v souladu s územním a regulačním plánem obce Holasovic a proto není 

změna územního plánu či regulativ potřeba. 

h)  Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby    

Žádné takové neexistují.   
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i) Předpokládaná lhůta výstavby     

Předpokládaná doba výstavby je 10 měsíců. Započne 1. 8. 2013 a termín dokončení je stanoven 

na 1. 6. 2014. 

j)  Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Celková zastavěná plocha budovy:    283,500 m2 

Užitná plocha:       428, 304 m2 

Obytná plocha:       - m2 

 

Předpokládaná orientační cena výstavby objektu: 14 000 000 Kč. 

       -viz příloha č. 2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a)  Zhodnocení staveniště 

Stavba je situována ve střední části obce, v hospodářském dvoře. Plochy jsou určené stavbám 

pro občanskou vybavenost. Areál je rovinatý po celé své ploše, s odkrytými zbytky historické kamenné 

dlažby, jinak nezpevněná nezatravněná plocha, především udusaný jíl. Dostupnost staveniště bude 

umožněna díky stávající silnici II. třídy, hlavní tepnou Holasovic, na kterou se napojuje soukromá 

komunikace vedoucí diagonálně přes celý areál a sloužící k zásobování vedlejší, soukromé části dvora. 

Výška hladiny podzemní vody je dostatečné hluboko, jelikož se nachází dvůr na vyvýšeném místě. 

Hladina radonu je v normálu. Budova bude napojena na veřejnou elektrickou síť, vodovod a kanalizaci. 

Přípojky zakresleny ve výkrese č. 01 - technická situace.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt je čtvercového půdorysu o velikosti 16,5 m na 16,5 m, vrchol stanové střechy je ve výšce 

12,5 m od upraveného terénu. Budova je konstrukčním systémem dále rozdělena na devět menších 

čtvercových ploch. Bezbariérový vstup tvoří o 2 m předsazený skleněný tubus, který slouží jako zádveří, 

ze kterého se vstupuje do foyer, které díky průhledu ve stropu propouští přirozené osvětlení ze střešního 

světlíku. Místnost funguje jako čekárna, a lze z ní vstoupit do kanceláří místostarosty, popřípadě starosty, 

které jsou na jihovýchodní straně budovy, s okenními otvory situovanými do náměstí a jsou spojeny 

dveřmi, dále do místnosti sekretariátu nebo finanční referentky na straně levé v severozápadní části, 

taktéž jsou tyto dvě místnosti propojeny. Foyer je průchozí do zadní části budovy, kde se nachází 

schodišťový prostor s únikovým východem, na jedné straně s toaletami a kuchyňkou, na straně druhé 

s technickým zázemím a archívem. Po výstupu do druhého podlaží je uprostřed patra ochoz kolem 

průhledu v podlaze. Po jedné straně opět toalety, na druhé straně archív. Jednu třetinu plochy 2.NP tvoří 

zasedací místnost, které je přidruženo i malé foyer v 2.NP a také kuchyňka pro přípravu. K zasedací 

místnosti patří i odvětrávaný kuřácký balkónek, situován ve skleněném vstupním tubusu, přímo nad 

zádveřím.  
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c) Technické řešení stavby   

Obvodová konstrukce je tvořena nosným zdivem Porotherm Eko+ tl. 440 mm, bez nutnosti 

dodatečného zateplování a navržena v modulu. Vnitřní konstrukci tvoří skeletový systém se čtyřmi sloupy 

400/600 a v pohledu viditelnými průvlaky výšky 300 mm, výplňové zdivo nosné je Porotherm tl. 250 mm, 

nenosné pak Ytong tl. 100 mm, skleněné příčky tl. 10 mm z tvrzeného skla. Vstupní tubus tvoří nosná 

konstrukce ze svařovaných ocelových trubek Ø 150 mm, uchycení skleněných panelů z izolačního 

dvojskla kotvícím systémem SPIDER. Stanová střecha je konstrukčně řešena jako stojatá stolice, pokryta 

falcovanou střešní krytinou Ruukki clasic premium. Střešní světlík je tvořen hliníkovou rámovou konstrukcí 

a zasklen izolačním dvojsklem. 

Zemní práce 

Po celé ploše dvora bude vyrovnána ornice v tloušťce ±50 mm. Sejmuta zemina bude použita na 

sadbové úpravy. Přebytečná zemina bude transportována na skládku. Výkopy budou prováděny strojně. 

Základy budou provedeny dle výkresové dokumentace. Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 30 50 

Zemní práce. Úroveň  podlahy v 1.NP je ±0,000 = 302, 850 m.n.m. B.p.v. 

Podzemní voda 

Geologický průzkum staveniště nebyl proveden, ale z mapových podkladů lze vyčíst, že hladina 

podzemní vody je v dostatečné hloubce vůči základové spáře. Ochrana proti zemní vlhkosti bude 

zajištěna hydroizolací Fatrafol-H v tloušťce 1,5 mm. 

Základové konstrukce 

Pod obvodovou konstrukcí je základový pás rozšířený o 100 mm na obě strany z betonu C20/25, 

pod nosnými sloupy jsou navrženy základové patky z vyztuženého betonu C20/25. Pod celou stavbou je 

vybetonovaná deska tloušťky 100 mm, vyztužena KARI sítí 100/100 – 6,3. Podklad pod základové patky 

a pásy tvoří 100 mm tlustá betonová mazanina na upraveném rostlém terénu. Bednění a ukládaná výztuž 

bude před použitím zkontrolována a následně vše zapsáno do stavebního deníku. Více viz. Výkres č. 04 

– základy. 
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Svislé konstrukce 

Nosnou obvodovou konstrukci tvoří tvarové cihly Porotherm Eko + tl. 440 navržené v modulu, 

uložené na maltu Porotherm Profi s tloušťkou ložné spáry 12 mm a dodávané s rohovými i polovičními 

doplňkovými tvarovkami.  Vnitřní nosná konstrukce je tvořena čtyřmi monolitickými železobetonovými 

sloupy 400/600, doplněny nosným zdivem z tvarovek Porotherm tl. 250 a nenosným Ytong tl. 100 mm. 

Dále skleněné příčky s tloušťkou skleněné tabule 10 mm. K nosným stěnám se kotví pomocí ocelových 

pásků, vložených střídavě do každé druhé spáry, nebo nastřelením do žb konstrukce. Skleněné příčky 

jsou kotveny do kování Dorma. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými trámy výšky 250 mm, na kterých leží 

železobetonová deska tl. 150 mm, podepřena železobetonovými průvlaky, uloženými na sloupech 

400/600. Jednotlivé prvky jsou mezi sebou zmonolitněny. Balkón tvoří železobetonová deska 150 mm 

uložena na zmíněných vykonzolovaných železobetonových trámech, podepřených průvlakem. Překlady 

jsou použity od firmy Porotherm, z řady 7, výpis překladů je součástí výkresové části. 

Schodišťové konstrukce 

Jediné schodiště v budově je tříramenné, lomenicové. Tvoří je železobetonová monolitická 

konstrukce, první rameno uloženo do základů, a vetknuto do druhého ramena, které je oboustranně 

vetknuto do nosných zdí. Třetí rameno je uloženo na druhém rameni, a vetknuto do stropu. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. První rameno má 9 schodišťových stupňů, druhé 10, a třetí má 

stupňů 8. Šířka stupně je 303 mm, výška je 163 mm.  

Střešní konstrukce   

Střecha je stanová, pokryta falcovanou krytinou Ruukki clasic premium, konstrukce je stojatá 

stolice. Odvádění srážkových vod je řešeno zaatikovým žlabem, dešťovým svodem napojeným na 

kanalizaci. 
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Skladba: 

Dolní plášť 

POJISTNÁ HYDROIZOLACE FOLIE 135   1 mm 

TEPELNÁ IZOLACE ISOVER RIO  160 mm 

PAROZÁBRANA RUUKKI A     3 mm 

DŘEVĚNÝ ROŠT   30 mm 

SÁDROKARTONOVÝ PODHLED    12,5 mm 

VPC OMÍTKA + ŠTUK     12 mm 

 

Horní plášť 

FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA RUUKKI CLASIC PREMIUM 

DŘEVĚNÉ PRKNO 28 x 100 mm   

KONTRALATĚ 40 x 60 mm 

POJISTNÁ HIDROIZOLACE FOLIE 135  

Podlahy 

Návrh podlah byl uskutečněn tak, aby odpovídal všem kritériím – bezpečnost, funkčnost, odolnost 

a hygienickou nezávadnost, neprůzvučnost a tepelně-technické a izolační vlastnosti. 

Skladba podlahy v 2.NP 

A) BETONOVÁ MAZANINA V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH   

B) KERAMICKÁ DLAŽBA V PROSTORÁCH TOALET     

C) 3-VRSTVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA     

       

CEMENTOVÝ POTĚR   25 mm 

OSB DESKA STERLING   25 mm 

PE FOLIE       

ISOVER XPS ORSIL N  50 mm 

PAROZÁBRANA DEKTEN     

STROPNÍ KONSTRUKCE  ŽB DESKA   150 mm 
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POZNÁMKA:  U SKLADEB PODLAHY V TOALETÁCH SE POKLÁDÁ NA 

STROPNÍ KONSTRUKCI HYDROIZOLACE A400H. 

 

Skladba podlahy v 1.NP 

A) BETONOVÁ MAZANINA V KOMUNIKAČNÍCH PROSTORECH   

B) KERAMICKÁ DLAŽBA V PROSTORÁCH TOALET     

C) 3-VRSTVÁ DŘEVĚNÁ PODLAHA     

       

CEMENTOVÝ POTĚR   25 mm 

OSB DESKA STERLING   25 mm 

PE FOLIE       

ISOVER XPS ORSIL N  100 mm 

HYDROIZOLACE FATRAFOL H     1,5 mm 

NÁTĚR PENETRAČNÍ 2x     

ZÁKLADOVÁ ŽB DESKA    150 mm 

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK (frakce 16-32)  150 mm 

ROSTLÝ TERÉN      

Hydroizolace 

Hydroizolaci tvoří jednovrstvé fóliové izolační povlaky FATRAFOL – H, tl 1,5 mm, izolující proti 

zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu, které jsou 

nataveny na dvakrát penetrovanou betonovou desku. Jednotlivé pásy se musí překrývat minimálně o 150 

mm a je možné je spojovat svařováním horkým vzduchem, topným klínem nebo lepením 

tetrahydrofuranem. Tyto pásy jsou vytaženy do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu a 

připevněny na obvodové zdivo. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

Tepelnou izolace podlahy na terénu tvoří Tepelně izolační desky Isover ORSIL N tl. 100mm určen 

pro těžké plovoucí podlahy. V druhém nadzemním podlaží je použit jako izolace podlahy stejný produkt, 

tl. 50 mm. 
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Úpravy povrchů vnější 

Skladby: 
OBVODOVÉ ZDIVO       

VÁPENOCEMENTOVÁ MALTA     12 mm 

VÝPLŇOVÉ ZDIVO POROTHERM EKO +   440 mm 

LEPÍCÍ HOMTA      

ZÁKLADOVÁ VRSTVA     

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL - BÍLÁ   12 mm 

Úpravy povrchů vnitřní   

ZDIVO       

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL     12 mm 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA BAUMIT   440 mm 

VÝMALBA – PRIMALEX, BARVA BÍLÁ      

Na toaletách a v kuchyňských koutech lepen keramický obklad na omítku POROTHERM 

UNIVERSAL lepícím tmelem WEBER.FOR KLASIK, doplněn spárovacím tmelem WEBER.COLOR 

COMFORT.  

Truhlářské konstrukce 

Výpis viz výkres č. 21 

Klempířské výrobky   

Výpis viz výkres č. 21 

Zámečnické výrobky   

Výpis viz výkres č. 21 
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Vzduchotechnika a klima místností 

Veškeré místnosti jsou odvětrávány přirozenou cestou, okenními otvory. Digestoře nejsou 

napojeny na žádné potrubí, jelikož fungují na principu recirkulace vzduchu. Zasedací místnost a balkón 

nad zádveřím opatřen společnou klimatizační jednotkou ukrytou ve falešném stropu s průduchy po 

stranách, slouží také jako filtrace cigaretového kouře. 

Úpravy venkovního prostoru 

Stavba se nachází na náměstí, všechen prostor ohraničený přilehlými komunikacemi je proto 

vydlážděn.  

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

Stavební konstrukce splňují požadavky vyhlášky č. 151/2001 a jsou navrženy dle platných norem 

a předpisů ČSN 73 0540. Hliníkové okna Vekra futura standart s tepelně izolačním trojsklem, U=1,1 

W/m2K od firmy VEKRA, vyplňují okenní otvory. Během ukládání okna do stavebního otvoru je nutno 

dobře odizolovat venkovní špalety okna. Řešení tepelně technických požadavků není předmětem 

bakalářské práce. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Domovní inženýrské sítě 

Šachta, kde se vede svislé potrubí, je oddělena sádrokartonovou konstrukcí, trubky jsou zvukově 

odizolovány. Detailnější návrh vnitřního technologického zařízení budovy není součástí řešení bakalářské 

práce. 

Venkovní inženýrské sítě 

Budova je napojena na obecní vodovod, kanalizaci a na vedení nízkého napětí viz. výkres č. 01 

-  technická situace. Všechny přípojky je potřeba vybudovat, na náklady obce. Provádění výkopových 

prací musí odpovídat všem bezpečnostním předpisům. Detailní návrh technologického zařízení budovy 

není součástí řešení bakalářské práce. 
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Jako příjezdové cesty budou sloužit nově navržené komunikace pro obsluhu dvora. Jedná se o 

komunikaci jednosměrnou po obvodu celého dvora, a obousměrnou zásobovací ze západní strany areálu. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Areál je používán jako sběrný dvůr. Navržený objekt obecního úřadu obsahuje vnitřní užitné 

prostory, které budou odpovídat péči o životní prostředí. Na pozemku dvora vznikne udržovaná zeleň 

odpovídající podstatě odpočinkových zón obecního náměstí. 

g) Bezbariérové řešení stavby a okolí stavby 

Hlavní vstup do objektu je bezbariérový, objekt dále obsahuje toalety řešené podle vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

Na území dvora proběhl standardní stavební průzkum, dále měření radonu a na jeho základě 

navržení odpovídající hydroizolace spodní stavby objektu. Taktéž byly provedeny jak geologické tak 

hydrogeologické měření. Dále výškové a terénní zaměření. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém  

 Viz výkres č. 02 situace vytyčovací. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

 SO č. 01 – OBECNÍ ÚŘAD (1.NP – 2.NP) 

 SO č. 02 – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 SO č. 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY – POCHŮZÍ 

 SO č. 04 – ZEPVNĚNÉ PLOCHY – POJÍZDNÉ  
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. Jejich minimalizace 

Objekt by měl mít ve výsledku kladný vliv na své prostředí. Odstupy od okolních objektů a 

komunikací budou dodrženy. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Všichni účastníci výstavby se musí zavázat k poskytování potřebných podkladů, které souvisí 

s bezpečností práce. Všichni pracovníci musí být také řádně proškolení o bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena na všechna předpokládaná budoucí stálá i nahodilá zatížení po celou dobu 

životnosti stavby a další zatížení podle platných norem. Statické výpočty, posouzení základové 

konstrukce a únosnosti zeminy, ocelových nosných prvků, železobetonových konzolových konstrukcí a 

lomenicového schodiště není součástí řešení bakalářské práce.   

3. Požární bezpečnost  

Požární zpráva, která řeší veškeré složky požární ezpečnosti není předmětem bakalářské práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

Stavba nebude ohrožovat na životě nebo zdraví, narušovat zdravé životní podmínky uživatelů ani 

nijak negativně zasahovat do okolních staveb. 

Pro realizaci objektu je použito pouze certifikovaných stavebních materiálů a prověřených 

technologií, splňující veškeré technické požadavky, zdravotně nezávadné a bez škodlivého vlivu vůči 

okolí. 

Objekt je odolný vůči škodlivým působením vnějšího prostředí, jako je půdní vlhkost nebo 

podzemní voda, atmosférické vlivy, chemie, otřesy nebo záření. 

Přirozené denní osvětlení v místnostech je navrženo podle norem, větrání a vytápění vyhovuje.  



Bakalářská práce 

27 

 

Objekt je odolný vůči škodlivým působením hluku a vibrací, udržuje úroveň těchto vlivů 

působících na člověka a zvíře v takových hodnotách, které neohrožují zdraví, garantují noční klid a 

vyhovují obytnému a pracovnímu prostředí, a to i na přilehlých pozemcích a stavbách. 

5. Bezpečnost při užívání  

Objekt je navržen a následně realizován tak, aby při jejím provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, popálením nebo zasažením elektřinou či k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Během realizace a provozu objektu nesmí být ohrožen provoz na místních komunikacích. 

6. Ochrana proti hluku  

Objekt je odolný vůči škodlivým působením hluku a vibrací, udržuje úroveň těchto vlivů 

působících na člověka a zvíře v takových hodnotách, které neohrožují zdraví, garantují noční klid a 

vyhovují obytnému a pracovnímu prostředí, a to i na přilehlých pozemcích a stavbách. 

Během realizace stavby dojde ke zvýšení hlučnosti, vlivem stavebních prací. 

7. Úspora energie  

Návrh budovy počítá s co nejnižší spotřebou energie na vytápění, díky nadstandartním 

prosluněným plochám. Tepelně technické vlastnosti stavby odpovídají normovým hodnotám. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností, pohybu a orientace   

Vstup do budovy je bezbariérový, objekt obsahuje toalety řešené podle vyhlášky č.398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Budova je chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti, radonu a povětrnostním vlivům. 
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10. Ochrana obyvatelstva  

Budova nebude mít záporný dopad na okolní obyvatelé a je v souladu s vyhláškou 501/2006 sb. 

stavebního zákona. 

11. Inženýrské stavby  

a) Odpadní vody z objektu se svedou do existující dešťové a splaškové kanalizace 

b) zásobování vodou bude provedeno napojením na existující obecní vodovodní síť. 

c) zásobování energiemi bude zajištěno přípojkou ke stávajícímu podzemnímu vedení, které 

bude provedeno společnost ČEZ Distribuce s.r.o. Všechny vnitřní rozvody budou provedeny 

dle adekvátních norem, z mědi. 

d) dopravní řešení využívá příjezdovou komunikaci k objektu, která se napojuje na nově 

navrženou mini okružní křižovatku. 

e) povrchová úprava okolí stavby bude tvořeno žulovou dlažbou, z kamene těženého v blízkém 

okolí, ve dvou odstínech šedé, střídajíc se rovnoběžně s diagonální komunikací protínající 

dvůr po celé jeho šířce. V celém areálu staveniště bude terén vyrovnán a upraven. 

f) elektronické komunikace nejsou předmětem řešení  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb  

Neexistují, proto nejsou předmětem řešení.  
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C. SITUACE STAVBY 

01 Technická situace 

02 Vytyčovací situace 

03 Architektonická situace 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

Není předmětem bakalářské práce. 

  



Bakalářská práce 

31 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

1) Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, 
trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště  

 Staveništní areál je uspořádán, zařízen, a připraven k bezpečnému provádění stavby a přepravy 

veškerého stavebního materiálu. Jako odkládací prostory ke skladování materiálu budou sloužit pozemky 

investora v areálu dvora. 

Místní komunikace a veřejné prostory se pro staveniště používat nebudou, provoz probíhá 

výhradně v uzavřeném areálu Holasovického dvora. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V areálu dvora neexistují. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Budou zřízeny nové přípojky, které budou využívány pro staveništní účely. 

Odvod srážkové, odpadní a technologické vody není předmětem řešení, nebude se narušovat a 

znečišťovat odtokové zařízení pozemních komunikací ani ostatních ploch, které ke staveništi přiléhají. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Během výstavby dojde k dočasnému zhoršení životních podmínek vlivem zvýšeného hluku při 

stavebních činnostech. 

K nadměrnému obtěžování a ohrožování okolí hlukem nebo prachem, ohrožení bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, s důrazem k osobám méně schopným pohybu a orientace, k 

znečištění pozemních komunikací, ovzduší nebo vod, omezení přístupu k blízkým stavbám nebo 

pozemkům, k inženýrským sítím nebo zařízením požární bezpečnosti, nebude docházet. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Místní komunikace a veřejné prostory se pro staveniště používat nebudou, provoz probíhá 

výhradně v uzavřeném areálu Holasovického dvora. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Jako odkládací prostory ke skladování materiálu budou sloužit pozemky investora v areálu dvora. 

Sociální zařízení a šatny budou zřízeny v přivezených unimobuňkách, které budou po skončení výstavby 

demontovány a odvezeny. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

- 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stanovišti podle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Stavebník je povinen si zajistit koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci. Všechny osoby 

vstupující na staveniště musí být vybaveny odpovídajícími ochrannými pracovními prostředky. Na 

staveništi musí být dodržovány určené trasy pro staveništní mechanizmy a trasy pro pěší, které jsou 

předem stanoveny a označeny dle zákona č.309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, změněn v zákonech č.362/2007 Sb. a č.189/2008 Sb. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Objekt neohrožuje na životě, zdraví, zdravé životní podmínky svých uživatelů nebo uživatelů 

přilehlých staveb, ani životní prostředí nad limity zvláštních předpisů. 

Pro výstavbu budou použity pouze certifikované, zdravotně nezávadné stavební materiály a 

technologie, splňující veškeré technologické podmínky. 

j) Orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

orientační datum pro start výstavby   1. 8. 2013 

orientační datum pro dokončení výstavby  1. 12. 2014 
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2) Výkresová část 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště. 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení vjezdů a 

výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
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F. DOKUMENTACE  SO č. 01 

1. Pozemní (stavební) objekty   

2. Inženýrské objekty  - není předmětem řešení 

3. Provozní soubory stavby  -  není předmětem řešení  

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Obecní úřad, slouží k správě obce. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 

úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Objekt se nachází v srdci obce Holasovice, uprostřed hospodářského dvora. Budova je čtvercového 

půdorysu, dále konstrukčním systémem rozdělena na 9 čtvercových ploch, bezbariérový vstup tvoří 

předsazený skleněný tubus, který slouží jako zádveří, za kterým je foyer, fungující jako čekárna, a lze 

z něj vstoupit do kanceláří místostarosty, popřípadě starosty, které jsou na pravé straně budovy, 

situované do náměstí a jsou spojeny dveřmi, dále do místnosti sekretariátu nebo finanční referentky na 

straně levé, taktéž jsou tyto dvě místnosti propojeny. Foyer je průchozí do zadní části budovy, kde se 

nachází schodišťový prostor s únikovým východem, na jedné straně s toaletami a kuchyňkou, na straně 

druhé s technickým zázemím a archívem. Po výstupu do druhého podlaží je uprostřed patra ochoz 

s otvorem v podlaze, který propouští denní světlo do foyer v 1.NP ze střešního světlíku, po jedné straně 

opět toalety, na druhé straně archív. Jednu třetinu plochy 2.NP tvoří zasedací místnost, které je 

přidruženo i malé foyer v 2.NP a také kuchyňka pro přípravu. K zasedací místnosti patří i odvětrávaný 

kuřácký balkónek, situován ve skleněném vstupním tubusu, přímo nad zádveřím. 
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c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

Celková zastavěná plocha budovy:  283,500 m2 

Užitná plocha:     428, 304 m2 

Obytná plocha:     - m2 

 

Předpokládaná cena výstavby objektu: 14 000 000 Kč. 

     -viz příloha č.2 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

Obvodová konstrukce je tvořena nosným zdivem Porotherm Eko+ tl. 440 mm, navrženého v 

modulu, bez nutnosti dodatečného zateplování. Vnitřní konstrukci tvoří skeletový systém se čtyřmi sloupy 

a viditelnými průvlaky, výplňové zdivo nosné je Porotherm tl. 250 mm, nenosné pak Ytong tl. 100 mm, 

skleněné příčky tl. 10 mm z tvrzeného skla. Vstupní tubus tvoří nosná konstrukce ze 

svařovaných ocelových trubek tl. 150 mm, uchycení skleněných panelů z izolačního dvojskla kotvícím 

systémem SPIDER. Stanová střecha je řešena jako stojatá stolice, pokryta pálenou taškou. Střešní světlík 

tvořen hliníkovou rámovou konstrukcí a zasklen izolačním dvojsklem. 

Zemní práce 

Po celé ploše dvora bude vyrovnána ornice v tloušťce ±50 mm. Sejmuta zemina bude použita 

na sadbové úpravy. Přebytečná zemina bude transportována na skládku. Výkopy budou prováděny 

strojně. Základy budou provedeny dle výkresové dokumentace. Zemní práce budou provedeny dle ČSN 

73 30 50 Zemní práce. Úroveň  podlahy v 1.NP je ±0,000 = 302, 850 m.n.m. B.p.v. 

Podzemní voda 

Geologický průzkum staveniště nebyl proveden, ale z mapových podkladů lze vyčíst, že hladina 

podzemní vody je v dostatečné hloubce vůči základové spáře. Ochrana proti zemní vlhkosti bude 

zajištěna hydroizolací Fatrafol-H v tloušťce 1,5 mm. 
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Základové konstrukce 

Pod obvodovou konstrukcí je základový pás rozšířený o 100 mm na obě strany z betonu C20/25, 

pod nosnými sloupy jsou navrženy základové patky z vyztuženého betonu C20/25. Pod celou stavbou je 

vybetonovaná deska tloušťky 100 mm, vyztužena KARI sítí 100/100 – 6,3. Podklad pod základové patky 

a pásy tvoří 100 mm tlustá betonová mazanina na upraveném rostlém terénu. Bednění a ukládaná výztuž 

bude před použitím zkontrolována a následně vše zapsáno do stavebního deníku. Více viz. Výkres č. 04 

– základy. 

Svislé konstrukce 

Nosnou obvodovou konstrukci tvoří tvarové cihly Porotherm Eko + tl. 440 navržené v modulu, 

uložené na maltu Porotherm Profi s tloušťkou ložné spáry 12 mm a dodávané s rohovými i polovičními 

doplňkovými tvarovkami.  Vnitřní nosná konstrukce je tvořena čtyřmi monolitickými železobetonovými 

sloupy 400/600, doplněny nosným zdivem z tvarovek Porotherm tl. 250 a nenosným Ytong tl. 100 mm. 

Dále skleněné příčky s tloušťkou skleněné tabule 10 mm. K nosným stěnám se kotví pomocí ocelových 

pásků, vložených střídavě do každé druhé spáry, nebo nastřelením do žb konstrukce. Skleněné příčky 

jsou kotveny do kování Dorma. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena železobetonovými trámy výšky 250 mm, na kterých leží 

železobetonová deska tl. 150 mm, podepřena železobetonovými průvlaky, uloženými na sloupech 

400/600. Jednotlivé prvky jsou mezi sebou zmonolitněny. Balkón tvoří železobetonová deska 150 mm 

uložena na zmíněných vykonzolovaných železobetonových trámech, podepřených průvlakem. Překlady 

jsou použity od firmy Porotherm, z řady 7, výpis překladů je součástí výkresové části. 
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Schodišťové konstrukce 

Jediné schodiště v budově je tříramenné, lomenicové. Tvoří je železobetonová monolitická 

konstrukce, první rameno uloženo do základů, a vetknuto do druhého ramena, které je oboustranně 

vetknuto do nosných zdí. Třetí rameno je uloženo na druhém rameni, a vetknuto do stropu. Šířka 

schodišťového ramene je 1200 mm. První rameno má 9 schodišťových stupňů, druhé 10, a třetí má 

stupňů 8. Šířka stupně je 303 mm, výška je 163 mm. 

Střešní konstrukce   

Střecha je stanová, pokryta falcovanou krytinou Ruukki clasic premium, konstrukce je stojatá 

stolice. Odvádění srážkových vod je řešeno zaatikovým žlabem, dešťovým svodem napojeným na 

kanalizaci. 

Podlahy 

Podlahy v celém objektu splňují všechna bezpečnostní, funkční, provozní a hygienická kritéria. 

Jsou nezávadná s  dobrými tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi. 

Tepelné izolace – zvuková izolace 

Tepelná izolace v podlaze na kontaktu s terénem, tvoří podlahový polystyrén Isover Orsil N XPS 

tlouštky 100 mm. V podlahách v druhém nadzemním podlaží je po celé ploše, nad vytápěnými prostory 

pokládan stejný produkt, ale pouze v tloušťce desky 50 mm. 

Úpravy povrchů vnější   

Skladby: 

OBVODOVÁ ZEĎ       

VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA     12 mm 

VÝPLŇOVÉ ZDIVO POROTHERM   440 mm 

LEPÍCÍ HOMTA      

ZÁKLADOVÁ VRSTVA     

OMÍTKA POROTHERM TO - BARVA BÍLÁ   12 mm 
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Úpravy povrchů vnitřní   

VNITŘNÍ OMÍTKOVÁ KCE       

JÁDROVÁ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL     10 mm 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA BAUMIT   2 mm 

NÁTĚR PRIMALEX      

Keramický obklad v kuchyňských koutech a na toaletách (výška uvedena ve výkresové části) – 

keramické dlaždice lepeny na omítku POROTHERM UNIVERSAL. 

Vzduchotechnika a klima místností 

Všechny místnosti jsou odvětrávány přirozenou cestou, a to buď okenními otvory, nebo větrací 

šachtou u toalet. Digestoře fungují na principu recirkulace a nemusí být napojeny na žádné potrubí. 

Zasedací místnost a balkón nad zádveřím opatřen společnou klimatizační jednotkou ukrytou ve falešném 

stropu s průduchy po stranách, slouží také jako filtrace cigaretového kouře. 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Konstrukce budovy jsou navrženy tak, aby splnily normativní požadavek součinitele prostupu 

tepla. Viz. Specifikace výplně otvorů – okna, dveře.  

Řešení tepelně technické problematiky není součástí řešení této bakalářské práce. 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Základové poměry byly uznány jako nenáročné. Hladiny spodní vody je dostatečně vzdálena 

budoucí základové spáře. Radonová aktivita je nízká. Hydroizolaci tvoří jednovrstvé fóliové izolační 

povlaky FATRAFOL – H, tl 1,5 mm, izolující proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, 

některým kapalinám a radonu, které jsou nataveny na dvakrát penetrovanou betonovou desku. Jednotlivé 

pásy se musí překrývat minimálně o 150 mm a je možné je spojovat svařováním horkým vzduchem, 

topným klínem nebo lepením tetrahydrofuranem. Tyto pásy jsou vytaženy do výšky 300 mm nad úroveň 

upraveného terénu a připevněny na obvodové zdivo. Pod obvodovou konstrukcí je základový pás 

rozšířený o 100 mm na obě strany z betonu C20/25, pod nosnými sloupy jsou navrženy základové patky 

z vyztuženého betonu C20/25. Pod celou stavbou je vybetonovaná deska tloušťky 100 mm, vyztužena 

KARI sítí 100/100 – 6,3. Podklad pod základové patky a pásy tvoří 100 mm tlustá betonová mazanina na 
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upraveném rostlém terénu. Bednění a ukládaná výztuž bude před použitím zkontrolována a následně vše 

zapsáno do stavebního deníku. Více viz. Výkres č. 04 – základy. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

Objekt je navržen tak, aby neměl žádný záporný vliv na životná prostředí. Během stavebních 

úprav bude docházet k přechodnému zhoršení podmínek v okolí staveniště, které bude způsobeno 

hlukem a prachem při stavebních činnostech. 

Nesmí docházet k nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí hlukem ani prachem, k 

ohrožování bezpečného provozu na pozemních komunikacích, v důrazu vzhledem osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace, k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší nebo vod, k omezení 

přístupu k sousedním objektům a pozemkům, k sítím technického vybavení nebo požárním zařízením. 

S odpady, vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185 / 2001 a 

vyhlášek č. 381 a č. 383 / 2001 a jeho likvidace bude prováděna tak, aby všechny ekologické 

předpoklady likvidace byly dodrženy. 

h) Dopravní řešení 

Jako příjezdové cesty budou sloužit nově navržené komunikace pro obsluhu dvora, jedná se o 

jednosměrnou komunikaci po obvodu celého dvora, nebo obousměrnou zásobovací komunikaci ze 

západní strany areálu. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Hydroizolaci tvoří jednovrstvé fóliové izolační povlaky FATRAFOL – H, tl 1,5 mm, izolující proti 

zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě tlakové, některým kapalinám a radonu, které jsou 

nataveny na dvakrát penetrovanou betonovou desku. Budova odpovídá požadavkům na zajištění radiační 

ochrany. 

j)  Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Příslušné obecné požadavky na výstavbu jsou splněny.  
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1.1.2 Výkresová část 

 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

01   technická situace  1:200   A2=4xA4 

02   vytyčovací situace  1:200   A2=4xA4 

03   architektonická situace  1:500   A2=4xA4 

04   základy    1:50   6xA4 

05   půdorys 1.NP   1:50   6xA4 

06   půdorys 2.NP   1:50   6xA4 

07   výkres stropu   1:50   6xA4 

08   schéma krovu   1:50   6xA4 

09   řez A-A´   1:50   A2=4xA4 

10   řez B-B´   1:50   A2=4xA4 

11   pohled na střechu  1:50   6xA4 

12   pohledy    1:100   A2=4xA4 

Technické detaily: 

13   detail - ŽB věnec  1:10   A4 

14   detail – zaatikový žlab  1:5   A4 

15   detail – mezistřešní žlab  1:10   A4 

Architektonické detaily:    

16   detail prosklené vstupní fasády    2xA4 

17   detail schodiště      3xA4 

Vizualizace: 

18   celková vizualizace     A3=2xA4 

19   vizualizace interiéru 1.NP    A3=2xA4 

20   vizualizace interiéru 2.NP    A3=2xA4 

Výpisy materiálů: 

21   Výpis prvků    

Doloženo v samostatné příloze. 
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1.2  Stavebně konstrukční část 

1.2.1  Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu 

nosného systému stavby při návrhu její změny 

Dvojpatrová budova je navržena na čtvercovém půdoryse, s předsazeným celoskleněným 

vstupním tubusem fungujícím jako zádveří, se stanovou střechou a proskleným střešním světlíkem na 

jejím vrcholu. Bezbariérový vstup do objektu je z náměstí. Nosné obvodové zdivo je zvoleno Porotherm 

Eko + tl. 440 mm, bez nutnosti dodatečného zateplení. Vnitřní konstrukci tvoří skeletový systém se čtyřmi 

sloupy a viditelnými průvlaky, výplňové zdivo nosné je Porotherm tl. 250 mm, nenosné pak Ytong tl. 100 

mm, skleněné příčky tl. 10 mm z tvrzeného skla. Nosnou konstrukci tubusu tvoří systém 

svařovaných ocelových trubek o Ø 150 mm, založených v základech a ukotvených do nosného zdiva a 

spojena s krovem. Uchycení skleněných panelů z izolačního dvojskla řešeno kotvícím systémem 

SPIDER. Stanová střecha je řešena jako stojatá stolice, pokryta pálenou taškou. Střešní světlík tvořen 

hliníkovou rámovou konstrukcí a zasklen izolačním dvojsklem. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Všechny použité materiály a konstrukční prvky jsou navrženy tak, aby přenesly veškerá zatížení. 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

Budova byla navržena tak, aby odolala veškerým předpokládaným zatížením dle norem a 

předpisů. 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů 

Nebylo navrženo žádné neobvyklé konstrukční řešení ani technologický postup. 
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, 

případné sousední stavby 

V projektu jsou použity běžné stavební materiály, s technologickými postupy stanovenými 

výrobcem. Stavební práce, technologické postupy, kontroly kvality jsou popsány v ČSN a normách s tím 

souvisejících. 

f)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích a zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Není předmětem bakalářské práce. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Ochranu zakrývaných konstrukcí provádí technický dozor investora. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software 

Podklady pro zpracování PD byly získány ze stávající dokumentace a vlastním doměřením 

stávajícího stavu. 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle zákona č.309/2006 

Sb. a ustanovení ČSN a mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 06 1008 -  požární bezpečnost lokálních spotřebičů paliv a zdrojů tepla 

ČSN 73 0420 -  přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2310 -  provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 2400 -  provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 -  provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3050 -  zemní práce 

ČSN 73 3150 -  tesařské práce stavební 

ČSN 73 3440 -  sklenářské práce stavební, základní ustanovení 

ČSN 73 3610 -  klempířské práce stavební 

ČSN 73 4130 -  schodiště a šikmé rampy 
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ČSN 73 6005 -  prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 74 4505 -  podlahy, společná ustanovení 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 

dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

Není předmětem řešení. 

1.2.2 Výkresová část 

Doloženo v samostatné příloze. 

1.2.3 Statické posouzení 

- 

1.3   Požárně bezpečnostní řešení 

- 

1.4    Technika prostředí staveb 

- 

2. Inženýrské objekty 

Nejsou předmětem řešení. 

3. Provozní soubory 

Nejsou předmětem řešení. 
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Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

01   technická situace  1:200   A2=4xA4 

02   vytyčovací situace  1:200   A2=4xA4 

03   architektonická situace  1:500   A2=4xA4 

04   základy    1:50   6xA4 

05   půdorys 1.NP   1:50   6xA4 

06   půdorys 2.NP   1:50   6xA4 

07   výkres stropu   1:50   6xA4 

08   schéma krovu   1:50   6xA4 

09   řez A-A´   1:50   A2=4xA4 

10   řez B-B´   1:50   A2=4xA4 

11   pohled na střechu  1:50   6xA4 

12   pohledy    1:100   A2=4xA4 

Technické detaily: 

13   detail - ŽB věnec  1:10   A4 

14   detail – zaatikový žlab  1:5   A4 

15   detail – mezistřešní žlab  1:10   A4 

Architektonické detaily:    

16   detail prosklené vstupní fasády    2xA4 

17   detail schodiště      3xA4 

Vizualizace: 

18   celková vizualizace     A3=2xA4 

19   vizualizace interiéru 1.NP    A3=2xA4 

20   vizualizace interiéru 2.NP    A3=2xA4 

Výpisy materiálů: 

21   Výpis prvků    

Doloženo v samostatné příloze. 
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