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Anotace 

 

Bakalářská práce byla řešena v ateliérové tvorbě III, kde se řešil urbanismus zámečku 

v Meziměstí a jeho areálu. Úkolem bylo dostat více návštěvníku do města a zlepšit jeho 

společenský rozvoj. Zbylé stavby v areálu jsou zemědělská stavení, jejich základy spadají do 

15. století. V bakalářské práci je řešena dílčí část zemědělské stavby, kde bude restaurace 

s obytným podkrovím. Vše je řešeno v projektové dokumentaci, která je rozdělena na 

výkresovou a textovou část.  V úvodní textové části je její řešení a variabilní zpracování. 

V další textové části je vypracována průvodní a technická zpráva. Dále je k bakalářské práci 

přiložena výkresová dokumentace a architektonický detail. Cílem bylo zachovat historický 

vzhled a vnést do objektu nového ducha. 

 

Annotation 

This thesis was addressed in Studio Art III, which dealt with urban Mezimesti castle and its 

grounds. The aim was to get more visitors to the city and improve its social development. The 

other buildings in the area are agricultural buildings and their foundations fall to 15 century. 

The work is part of the solution of partial farm building where the restaurant with an attic. 

Everything is done in the project documentation, which is divided into drawings and text. In 

the introductory text of the resolution and its variable processing. In the next part of the text is 

drafted and accompanying technical report. It is the thesis accompanied by drawings and 

architectural detail. The aim was to preserve the historic appearance of the building and bring 

a new spirit. 
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Bakalářská práce 

ÚVOD 

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění části 

objektu restaurace s podkrovním bydlením v Meziměstí. 

Bakalářská práce je složena ze tří částí. První část je architektonická studie, která byla řešena 

v ateliérové tvorbě IV. Kde se řeší architektonické a dispoziční řešení objektu a také umístění 

stavby na pozemku. Druhá část je Architektonicko – stavební část, která řeší částečnou 

dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Třetí 

část je textová dokumentace, která tvoří hlavní  psanou část práce.  

 

Řešený objekt pochází z 15. století v areálu zámečků ve městě Meziměstí, dříve objekt sloužil 

jako gotická tvrz a v baroku ho benediktýnský kněží přestavěli na zemědělské stavby, U 

objektu musíme zanechat původní obvodové zdivo, takže  do starého objektu vkládáme nový. 

Komunikace je přístupná z východní strany, která pokračuje na sever do obce Vižňov, dál už 

nikam nevede. Hlavní komunikace se nachází z jižní strany, která je frekventovaná a podélní 

se nachází historické železniční nádraží. 

 

Podklady k řešení projektové dokumentace bakalářské práce, byla použita urbanistická studie 

z ateliérové tvorby III, kde se řešil areál zámečku Meziměstí. Pro studii stavby, byl vyhrazen 

předmět ateliérová tvorba IV a pro částečnou projektovou dokumentaci, byl vyhrazen, 

semestrální předmět ateliérová tvorba Va,.  
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1.SOUČASTNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

1.1. Charakteristika města Meziměstí 

Meziměstí, (německy Halbstadt), je město v okrese Náchod. Má přibližně 2790 obyvatel a 

rozlohu 2571,19 ha. Městem protéká z Polska řeka Stěnava, která o patnáct kilometrů dál, za 

vesničkou Otovice, opět odtéká do Polska a vlévá se do řeky Nysa Kłodzka. První zmínka o 

obci, tehdy zvané Dolní Vižňov (vznikl rozdělením Vižňova na horní a dolní), pochází z roku 

1408. Meziměstí je nejmladším městem okresu Náchod, na město bylo povýšeno v březnu 

roku 1992. Ještě na počátku 13. století byla krajina neobydlená. Podle listiny z roku 1213 

dostal břevnovský opat Kuno od krále Přemysla Otakara I. území Policka, Broumovska a snad 

také území Teplicka a Adršpašska. Řádné osídlení začíná s jistotou v druhé polovině 

třináctého století, kdy král Přemysl Otakar II. do zdejší oblasti pozval německé kolonisty. 

Postupem času vznikla bohatá obec Vižňov, která se později rozdělila na Horní Vižňov s 

vlastním panstvím a Dolní Vižňov s panským dvorem a tvrzí. Právě Dolní Vižňov vytvořil 

jádro pozdějšího Meziměstí. V 15. století na místě dnešního zámku v Dolním Vižňově (v 

dnešním Meziměstí) vznikla gotická tvrz, jejímž majitelem se udává Jan /Johann/ von Vižňov. 

A v 16. Století Jan III. nechal původní gotickou tvrz přestavět na renesanční zámek, který 

sloužil broumovským opatům jako letní sídlo. Meziměstský zámek byl v letech 1728 – 1738 

na přání tehdy žijícího broumovského opata Otomara Zinkeho přestavěn na barokní. Údajně 

tuto rekonstrukci provedl K. I. Dientzenhofer. V období 1. světové války se zámek využíval k 

různým účelům, například plnil funkci první školy v Meziměstí a po pozemkové reformě roku 

1922 se stal soukromým zemědělským statkem. Po 2. světové válce objekt sloužil k 

zemědělským účelům a zchátral. Avšak v 70. letech proběhla velkolepá rekonstrukce, která 

zámku opět navrátila původní podobu. 

1.2. Poloha restaurace a charakteristika řešeného území zámečku v Meziměstí 

Objekt se nachází v areálu zámeček Meziměstí, který patři stavební firmě Svoboda a. s. 

majitelem jen pan Ing. František Svoboda.  Z jižní strany se nachází historické vlakové 

nádraží a hlavní silniční komunikace. Areál se nachází na severu obce směr ves Vižňov, na 

západní straně je rybník. Řešený objekt se nachází na východní straně areálu, ze statického 

hlediska není možné, aby stavba udržela další konstrukci, řešením je tedy zachovat původní 

zdivo a do objektu vložit novou konstrukci co nejvíce odlehčenou aby nezatěžovala základy. 
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Obr. Č. 1 Současný stav řešeného objektu -Jižní pohled 

Zdroj: mapy Google earth 

 

Obr.č.2 současný stav řešeného objektu – Jiho-východní pohled 

Zdroj: mapy Google earth 

 

Obr.č. 3 současný stav řešeného objektu – Severo-východni pohled 

Zdroj: mapy Googly earth 
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2. PRŮVODNÍ ZPÁVA K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI 

 

 Zadáním bylo vyřešit objekt, tak aby bylo co nejvíce zachované obvodové zdivo daného 

objektu, tím se musel vyřešit typ konstrukce jakým způsobem objekt vyztužit a co nejmíň 

zatížit základy novou konstrukcí. Dispozici jsme vyřešili,  pomocí skeletového nosného 

sytému, jako materiál jsme zvolili s nejmenší objemovou hmotnosti a tím je dřevo, které je 

kotveno do betonových patek symetricky rozmístěných.  Původní zdivo je v horní části 

vyztuženo železobetonovým věncem pro zajištění stability zdiva a jeho zpevnění. A abychom 

ještě více zajistili stabilitu konstrukce, tak ve zdivu z vnitřní strany se vytvoří betonové kapsy 

do, kterých se umístí kotvící prvky, které budou přikotveny i k nosným sloupům.  A samotné 

zdivo se ještě vyztuží kari sítí. 

Dále jsme museli vyřešit tepelné prostupy zdivem. Navrhli jsme lehký sendvičový plášť, 

který jsme posoudili v programu teplo. Plášť byl navržen tak aby co nejmíň zatěžoval základy 

objektu. 

 Cílem také bylo co nejvíce zachovat dobovou atmosféru, kde jsme se snažili interiér zachovat 

v dřevěném duchu, jako to bývá v horských oblastech. K objektu jsme přidali ještě podkroví, 

tak jak to bývá v těchto oblastí, střecha  má tvar sedlový a řešený sklon je 45° . Snahou bylo, 

aby podkrovní bydlení bylo co nejvíce dispozičně variabilní proto jsme jako konstrukční 

systém krovu zvolili stojatou stolici. K prosvětlení podkroví jsme navrhli vikýře  které jsou 

symetrické vůči prvnímu podlaží. 
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (dle Vyhl. 499/2006  

Sb.) 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

1. Identifikační údaje stavby a investora 

Identifikační údaje stavby: 

Název stavby:    Restaurace s podkrovním bydlením v Meziměstí 

Druh zástavby:   Rekonstrukce s částečnou občanskou vybaveností 

Místo stavby:    Město Meziměstí, Ulice Školní 

     Kraj: Královehradecký 

Parcelní čísla:    p.č. 185 a p.č. 29/2 

Katastrální území:   k.ú. Meziměstí 693693 

Základní charakteristika stavby: Stravování občanské veřejnosti a bydlení 

Stupeň PD:    Dokumentace pro provádění stavby 

Investor:    Ing. František Svoboda 

Projektant:    Veronika Šulková 

 

Identifikační údaje investora: 

Jméno:     František Svoboda 

Adresa:    Školní 201, 549 81 Meziměstí 

Kontakt:    +420 491 583 222 

Identifikační údaje projektanta: 

Jméno:     Veronika Šulková 

Adresa:    Horská 874/18, Ostrov 363 01 

Kontakt:    +420 737 483 383 
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2. Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území 

 

Stavební parcela se nachází na kraji severní části města Meziměstí v okrese Náchod. Podle 

územního rozhodnutí byla plocha v roce 2008 navržena jako občanská vybavenost. Stavební 

parcela je rovinného charakteru částečně zastavěný zemědělskými objekty a zámečkem. U 

řešeného objektu zachováme původní obvodové zdivo a vložíme do prostoru novou stavbu, 

jelikož by ze statického hlediska stávající zdivo nevyhovělo.  Rekonstrukce se bude provádět 

na p. č. 185 a 29/2. 

 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní  a technickou 

infrastrukturu 

 

Na pozemku nebyly provedené žádné měření ani průzkumy, kromě vizuální prohlídky a 

fotodokumentace. 

 

Použité podklady pro vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby: 

- Katastrální mapa města Meziměstí 

- Územní plán města Meziměstí 

- Vlastní fotodokumentace pozemku 

- Příslušné právní předpisy a normy 

Příjezdové komunikace jsou orientovaný z východní a jižní strany areálu. Z východní strany 

směr sever je silnice třídy IV vedlejší komunikace, kde v obci Vižňov už nikam nepokračuje. 

Z Jižní strany jsou dva přístupové vjezdy z ulice školní, kde je obousměrný provoz 

komunikace třídy III. 

 



18 
 

Bakalářská práce 

Inženýrské sítě vodovodu, kanalizace, elektrického vedení a plynovodu budou nově 

vyprojektovány. Budou vedeny pod stávající komunikací. 

 

4. Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánu byli splněny. 

 

5. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavby 

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. – 

Zákon o územním plánováním a stavebním řádu [4] a dle jeho prováděcích předpisů. 

Navržený objekt respektuje vyhlášku 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby 

[5].Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy. 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu 

Navrhovaný objekt je v souladu  s územně plánovací dokumentací  

 

7. Věcné a časové vazby stavby 

Rekonstrukce restaurace s podkrovním bydlením bude časově vázaná na nové inženýrské sítě 

na pozemku objektu. Jedná se o přípojky veřejného vodovodu, veřejné kanalizace, veřejného 

plynovodu a podzemního kabelového vedení. 

 

8. Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby:   3/2014 

Předpokládané ukončení výstavby:  10/2015 
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9. Statické údaje 

Podlahová plocha: 1.NP  247,532 m
2 

   2.NP  233,130 m
2
 

Celkem:    480,662 m
2
 

Zastavěná plocha:   303,6 m
2 

Obestavěný prostor:   2613,996 m
3 

Odhadovaná cena:   50 456 000,00 Kč 

(Cena byla vypočtena pomocí internetového portálu) 
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B.  SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

1.1  Vyhodnocené staveniště 

Stavební parcela se nachází na kraji severní části města Meziměstí v okrese Náchod. Podle 

územního rozhodnutí byla plocha v roce 2008 navržena jako občanská vybavenost. Stavební 

parcela je rovinného charakteru částečně zastavěný zemědělskými objekty a zámečkem. U 

řešeného objektu zachováme původní obvodové zdivo a vložíme do prostoru novou stavbu, 

jelikož by ze statického hlediska stávající zdivo nevyhovělo.  Rekonstrukce se bude provádět 

na p. č. 185 a 29/2. 

 

1.2  Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Poloha stavby na pozemku vychází z analýzy a průzkumu zastavěné oblasti, která se řešila 

v Ateliérové tvorbě III. Hlavním řešením bylo zachovat historický ráz celého areálu a jejich 

stavby, ale také zpřístupnit cely areál široké veřejnosti. Při hledání optimálního řešení byla 

provedená podrobná analýza celého areálu v četně Dientzehnhoferského zámku a jeho 

zemědělských staveb. Úkolem bylo zachovat původní historický vzhled zadaného objektu, 

jelikož stavba, by další konstrukci neunesla, museli jsme odstranit veškeré konstrukční prvky 

kromě obvodového zdiva. Hlavní vchod je situován z východní strany blíže k zámečku, kde 

jsme navrhli menší park pro širokou veřejnost. Půdorys zemědělského objektu je 

obdélníkového tvaru s volnou dispozicí. Střecha je řešena je sedlového charakteru v mírném 

sklonu. Podle průzkumu jde vidět, že tato střešní konstrukce byla provedena v rámci 

rekonstrukce, jelikož původní zastřešení v této horské oblasti dosahovalo sklonu 70°. Podle 

těchto údajů  se odvíjela koncepce objektu. 
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Budova je navržena, tak aby respektovala veškeré typologické a obecně technické požadavky.  

Aby byla co nejvíce přístupná široké veřejnosti. Vzdálenosti od sousedních objektu jsou 

zachovány podle analýz. Vstup do restaurace je situován podle původního průzkumu, tak též 

vstup pro zásobování. Vstup do obytného podkroví je situován ze severní strany. Objekt se 

snaží nevybočovat z historického kontextu ale snaží se zachovat vzhled ti tvar a aby byl 

v harmonii s Dientzehnhoferovském zámečkem a s historickým vlakovým nádražím ze 

socialistického realismu. Které jsou na pohled osově spojeny. 

 

Stavba je navržena jako jednopodlažní budova s atypickou střechou, která je obyvatelná. 

Vstup do restaurace je orientován z východní strany, tak též vstup pro zásobování. Hlavním 

vstupem se dostaneme do haly, která odděluje restaurační část a sanitární část. Hala je řešena,  

velkou prostorovou plochou pro bezbariérový pohyb a přímo naproti vstupu je toaleta pro 

invalidy, aby měly nejjednodušší přistup bez překážek. A další toalety pro muže a ženy jsou 

vedeny chodbou. Hlavní část restaurace zabírá největší plochu, je zde umístěn bar a z baru se 

dostaneme do přípravné části restaurace. Kde je vyřešen příjem jídla z kuchyně, dále jsou zde 

řešeni potravinové sklady (suchý a chladný), odpad, a zázemí pro zaměstnance jakou jsou 

šatny toalety a dále kancelář pro majitele. Podkrovní bydlení má dvě bytové jednotky, jejich 

hlavní vstup je orientován na severní stranu a jsou přístupny jen schodišťovým ramenem, 

který podezdění a vzniká pod ním další místnost (kolárna). Byty jsou symetricky řešeny, 

s volnou dispozicí. Do bytu se vstupuju přes zádveří u kterého je hned skladovací místnost, 

dále se pak dostaneme do kuchyně spojenou s obývacím prostorem a chodbou kpokojům a na 

konci chodby je umístěna koupelna s toaletou. 

 

1.3 Technické a konstrukční řešení 

 

Stavba není jinak konstrukčně odlišná od okolních objektů, jen tvarem střešní konstrukce, 

která byla původně zastřešena lehkou střešní konstrukcí, aby nezatěžovala základy. Proto je 

jsme se snažili zachovat stejný ráz okolních objektů, kde jsme zvedli výšku střešní 

konstrukce. Proto jsme zachovali jen původní zdivo objektu a do něj vložili nový objekt, nová 
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konstrukce je založená na betonových patkách, nezasahuji do původních základů zanechaného 

zdiva. Tím pádem sedání konstrukce nebude vyrušovat původní základy. 

 

Objekt má navržený konstrukční systém dřevěný. Objekt se skládá ze dvou částí. První část je 

řešená restaurace s obytným podkrovím, která je i zadáním bakalářské práce a druhá část je 

bowling s obytným podkrovím. Řešená část má rozměry 29m x 11m. Stavební objekt má 

jedno nadzemní podlaží s podkrovním bydlením a celý objekt je řešený dřevěným skeletovým 

systémem. Kde podkroví je řešen krokevní soustavou stojatá stolice. Která umožnuje volné 

dispoziční členění krovu a variabilitu. 

 

Jednotlivé nadzemní podlaží nejsou propojená schodištěm, ale každý má svůj samostatný 

vchod. Vstup do podkrovního bydlení je řešen samostatným železobetonovým monolitickým 

schodištěm. 

 

Svislé nosné konstrukce jsou dřevěné sloupy symetricky rozmístěné. Bodově zatěžují 

základy. 

 

Podlahy jsou umístěny na betonovou mazaninu. Také jsou opatřeni tepelnou a zvukovou 

izolací. Restaurační část je opatřena dlažbou. 

 

Svislé nenosné konstrukce jsou tvořený sendvičovým pláštěm, který vyhovuje tepelným 

požadavkům. Povrch v interiéru je tvořen OSB deskami 
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1.4 Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na dopravní infrastrukturu současné komunikace třídy III. Která je vedena 

ze západní strany objektu z ulice školí. Z této ulice je, také možné se napojit na inženýrské 

sítě. Podrobnější řešení nebylo předmětem bakalářské práce. 

 

1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Napojení na místní komunikaci bude provedené ze západní strany pomocí chodníků a vedlejší 

komunikace šířky 3,5m. Obě dvě přístupové komunikace budou opatření zpevněnou plochou. 

U objektu bude také navrženo nekryté parkovací stání, které bude hned u hlavního vchodu 

stavby. Také bude navazovat na vedlejší přístupovou komunikaci. Pro nově vybudované 

přípojky bude zajištěné napojení na veřejné řady inženýrských sítí. 

 

1.6 Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení jeho ochrany 

Navrhovaná stavba nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí ani jeho okolí.  

Ničím neohrožuje okolí ani dlouhodobě. Při jejich eventuálním výskytu, by zodpovědnost za 

ně přebíral uživatel objektu. 

 

1.7 Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Stavba je navržena tak, aby umožňovala bezbariérové užívání dle Vyhlášky 398/2009 Sb., O 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů.[7] 
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1.8 Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 

 

1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Vytyčení stavby je provedeno podle výkresu viz příloha – číslo výkresu 2 - Vytyčovací 

situace stavby. Údaje pro tento výkres byly získány z internetového portálu Zeměměřického 

úřadu. [8] 

 

1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 01   Restaurace s podkrovním bydlením 

SO 02   Přípojka elektrického napětí 

SO 03   Vodovodní přípojka 

SO 04   Plynovodní přípojka 

SO 05   Kanalizační přípojka 

SO 06   Komunikace 

SO 07   Terénní úpravy 

 

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 

Při průběhu realizaci stavby mohou vzniknout přechodné situace, při kterých může dojít ke 

zvýšení hluku a prašnosti na staveništi. Dodavatel stavby musí zajistit z minimalizování 

těchto skutečností prostřednictvím příslušných opatření, jako jsou například 

použití vhodných strojních mechanismů, technologií a vhodná organizace výstavby. Po 
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dokončení realizace nebude stavba vykazovat žádné negativní vlivy na okolní pozemky a 

stavby. 

 

1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je hlavní dodavatel stavby a 

subdodavatelé povinen dodržovat příslušné právní předpisy České republiky, vztahující se na 

tuto problematiku. 

 

Podle následujících předpisů: 

- Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce [9] 

- Zákon 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci[10] 

- Vyhláška 324/1990 Sb. - Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích[11] 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[12] 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Předmětem řešení této bakalářské práce není statické posouzení objektu 

 

3. Poţární bezpečnost 

Předmětem řešení této bakalářské práce není posouzení požární bezpečnosti objektu. 
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4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

Stavba restaurace s podkrovním bydlením vyhovuje příslušným požadavkům podle platných 

právních norem a předpisů na ochranu zdraví a životního prostředí. V objektu se nenalézají 

žádné negativní vlivy, které by ovlivňovali životní prostředí. Materiály které budou použity 

ve výstavbě budou dbány na jejich specifikaci a zdravotní nezávadnost. Při průběhu realizaci 

stavby mohou vzniknout přechodné situace, při kterých může dojít ke zvýšení hluku a 

prašnosti na staveništi. Dodavatel stavby musí zajistit z minimalizování těchto skutečností 

prostřednictvím příslušných opatření, jako jsou například použití vhodných strojních 

mechanismů, technologií a vhodná organizace výstavby. 

 

5. Bezpečnost při uţívání 

Objekt je navržen, tak aby byl v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a 

předpisů. Musí zajišťovat maximální bezpečnost osob při užívání objektu. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Objekt nebude ovlivňovat vnější okolí, proto není potřeba  zajistit odhlučnění stavby. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Úspora energie a tepla je zajištěna vnitřním zateplením projektovaného objektu, který  je 

pomocí programu tepla vypočítán. Kde součinitel prostupu tepla vyhovuje podle norem. 
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8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace   

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. – O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.[7] Vstup na pozemek je řešen  

bezbariérově. Vstup do objektu je také přizpůsoben osobám s omezenou pohybovou 

schopností. Objekt není výškově rozdělen, proto není třeba řešit bezbariérový přístup 

speciálním zařízením.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Z dosavadních průzkumů nebyly nalezeny žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by 

ovlivnili stavbu restaurace s podkrovním bydlením. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných platných právních norem a předpisů na 

ochranu obyvatelstva. 

 

11. Inţenýrské stavby 

11.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 

Odvodnění území a včetně zneškodnění odpadních vod je provedeno pomocí jednotné 

gravitační kanalizační sítě, kterou vlastní město Meziměstí. Odpadní vody a nečistoty jsou 

odvedeny do centrální ČOV Meziměstí. Nová kanalizační přípojka stavby restaurace bude 

napojena na veřejnou kanalizační síť. 
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11.2 Zásobování vodou 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod Meziměstí pomocí nové vodovodní přípojky. 

Město Meziměstí je napojeno na vodovod Teplice. Voda je přiváděna do přerušovaného 

vodojemu Verméřovice, zde je hlavní zdroj vody pro obce Veméřovice, Starostín a 

Meziměstí. Voda je zde už hygienicky upravena. Vodovod je dostupný ze všech částí obce. 

 

11.3 Zásobování energiemi 

Město Meziměstí je zásobováno elektrickou energii kterou zprostředkovává ČEZ Distribuce 

a. s.. Objekt bude připojen nově vybudovanou elektrickou přípojkou. 

 

11.4 Řešení dopravy 

Řešením dopravy je napojení na místní komunikace třídy III ze západní strany areálu z ulice 

Školní. Ostatní vstupy po zpevněné ploše je umožněn ze všech světových stran. 

 

11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Zpevněné plochy budou z kladené betonové dlažby. Areál stavby bude zařízen novou 

výsadbou zeleně. 

 

11.6 Elektronické komunikace 

Telefonní obslužnost obce je dostačující. Převaděče mobilních operátorů (T – mobile, 

Vodafone, O2) jsou s dostačujícím pokrytím. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
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C. Situace stavby 

(viz přílohy – číslo výkresu 1 - Architektonická situace stavby a číslo výkresu 2 – Vytyčovací 

výkres) 
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D. Dokladová část 

Není součástí řešení této bakalářské práce. 
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E. Zásady organizace výstavby 

Není předmětem řešení této bakalářské práce. 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

 

1.1 Technická zpráva 

 

1.1.1. Účel objektu 

Účel objektu Restaurace s podkrovním bydlení je stravování pro širokou veřejnost města 

Meziměstí. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, kde v 1.NP se nachází restaurace a podkroví 

bytové jednotky. 

 

1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Viz podkapitola - 1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby (Souhrnná technická 

zpráva) 

 

1.1.3. Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy 

Viz podkapitola – 9. Statistické údaje (Průvodní zpráva) 
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1.1.4. Technické a konstrukční řešení objektu 

 

1. Technické a konstrukční řešení objektu 

 Před zahájením výkopových prací na staveništi bude odejmuta ornice o tloušťce 300 mm. 

Ornice bude okamžitě odvezena na deponii. Základové patky budou hloubeny ručně. Nové 

základy budou odděleny od starého základu dilatační spárou. 

 

2. Základy 

Nosná skeletový systém, bude přenášet zatížení i od konstrukce střechy, který je založen na 

základových patkách. Základové patky jsou nad pokladním betonem přikotveny do dřevěných 

sloupů pomocí svorníků a příložek. Pro tento způsob je třeba navrhnout a posoudit dřevěnou 

konstrukci, toto řešení není předmětem bakalářské práce. Podkladní beton je tloušťky 60 mm 

pod ním je asfaltový pás a poslední vrstva ve styku se zeminou je EPS Perimetr, který má 

zajistit tepelnou ochranu. 

Tíha střešní konstrukce je přenášena do sloupků o rozměrech 240 x 240 mm až do 

základových patek. Patky mají rozměr 1x 1m.  

 

3. Svislé konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce se skládají ze sendvičové skladby, kde vnější část je zdivo 

z Božovského pískovce a je vyztužen kari síti a oddělen vzduchovou mezerou tloušťky 50 

mm od dalšího pláště který se skládá z OSb desky tl. 8 mm, Pojistnou hydroizolaci, tepelnou 

izolací Climatizer plus a pak opět OSB deskou. Hlavním nosním prvkem svislých konstrukcí 

jsou dřevěné sloupy o rozměrech 240 x 240 mm 
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4. Vodorovné nosné konstrukce 

Konstrukce stropu je řešena jako tradiční trámový strop. Stropní konstrukce se skládá 

z dřevěné nášlapné vrstvy tl. 10mm, beton C12/18 tl. 60 mm, pojistné HI, zvukové izolace 

Roockwool tl. 50 mm, dřevěného trámu o rozměrech 240 x 200 mm a dřevěného průvlaku o 

rozměrech 240 x 240 mm. 

 

5. Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je sedlovitého tvaru, která má šikmý sklon  45°. Jedná se o dřevěnou 

krovovou soustavu stojaté stolice, která umožnují variabilní dispozici podkroví. Krov se 

skládá ze sloupků 180 x 180 mm, pozednic 240 x 280 mm, vaznic 160 x 200, vrcholové 

vaznice 180 x 200 mm, krokví 80 x 200 mm a kleštin 80 x 160 mm. Zatížení stropní 

konstrukce je přenesou do stropní konstrukce, která dál přenáší tíhu až do nosných sloupů a ty 

zatíží základové patky.  

 

6. Skladby podlah  

Skladby podlah jsou řešeny podle jednotlivých provozů v objektu. Kompletní výpis podlah 

naleznete v projektové dokumentaci ve výkresové části. 

 

7. Povrchové úpravy a obvodové pláště 

Povrchová úprava v 1. NP se řeší podle jednotlivých místnosti a jejich funkcí. Sociální zázemí 

je upraveno keramickým obkladem. Ostatní místnosti, které nepřijdou do styku s vodou jsou 

opatřeny malbou primalex nebo osb deskami. 

Povrchová úprava vnější obvodové zdi není ničím ošetřena, jelikož úkolem bylo zachovat 

původní stav zdiva. 
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8. Výplně otvorů 

Dveře dělíme na dva typy vnitřní a venkovní, oboje dveře jsou z dřevěného materiálu, kde 

vchodové dveře jsou s prosklením kvůli osvětlení interiéru. Zárubeň je také dřevěná a to i 

nadpraží. U vnitřních dveří máme hned několik typu, podle účelu a podle toho kde se nachází. 

Nekladou se na ně žádné speciální požadavky. 

Výplně otvorů u oken jsou obdélníkového tvaru bez sloupků a příčli, kde je zachované čisté 

prosklení. Jedná se o eurookna s dvojitým prosklení, kde je vzduchová mezera vyplněna 

tepelně izolační plynem. 

Souhrnný výpis specifických prvků naleznete v příloze specifických výrobků. 

 

9. Izolace 

V základech stavby je navržena tepelná izolace EPS Perimetr a hydroizolace asfaltový pas 

Bitagit S, který je navržen prosti zemní vlhkosti. Při provádění hydroizolace je nutné 

dodržovat technologické postupy uváděné výrobcem a průběžně sledovat kvalitu provádění. 

Ve stropní konstrukci je vložena ochrana proti přenášení hluku mezi jednotlivými podlaží a to 

zvukovou izolací Roockwool tl. 50mm.Aby se zabránilo jejímu poškození je, zde navržena 

pojistná hydroizolace asfaltový pás  A300H. 

Ve střešním plášti musíme zajistit aby nevznikaly tepelné ztráty a vlhkost jsme použili  

tepelnou izolaci climatizer plus a parostěsnou zábranu. 

 

10. Specifikace Výrobků 

Viz příloha – Specifikace výrobků 
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Závěr 

Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout restauraci s podkrovním bydlením a jeho zpracování 

částečně projektové dokumentace do stupně pro provádění stavby.  Zadáním bylo vypracovat 

mnou vybranou dílčí část stavby. 

 

Cílem bylo zachovat původní zdivo objektu, proto jsme museli vymyslet způsob, který by 

neovlivňoval původní fasádu a nezasahoval do jejich základů. Nově vložená konstrukce 

musela být co nejvíce odlehčena, aby nedocházelo k rozdílnému sedání mezi stávajícím 

základem a novým, který je umístěn na patkách. Celá stavba je založena dřevěném 

skeletovém systému, kvůli vzhledu ale i ke statickému řešení celé stavby. 

 

Při zpracovávání bakalářské práce jsem načerpala nové vědomosti z oblasti architektury, 

dřevěných konstrukcí a také z pozemního stavitelství. K rozvoji nově nabitých vědomostí 

jsem absolvovala mnoho konzultací s odborníky ve svém oboru, navštěvovala jsem 

pravidelně knihovnu a zapůjčovala jsi odborné literatury. Také jsem měla možnost navštívit 

semináře, které mi dali možnost rozvíjet po technické stránce. Při dalším studium bych chtěla 

využít nově nabité zkušenosti. Při zpracování bakalářské práce jsem si uvědomila, že je stále 

se co učit a poznávat nové metody a technologie ve stavebnictví. 
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4. SEZNAM LITERATURY 

Pouţitá literatura: 

Neufert,E.:Navrhování konstrukcí, Consultinvest, Praha 1995 

Jan Novotný: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1 a 2 ročník konstrukční cvičení pro 3 a 4 

ročník SPŠ stavebních, Sobotáles, Praha 2007 

Václav Hájek a kol.: Pozemní stavitelství, Sobotáles, Praha 1999 

Václav Hájek a kol.: Pozemní stavitelství II, Sobotáles, Praha 2001 
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http://www.baumit.cz 

http://jastsro.eu/ 

http://climatizer.cz/ 

http://www.doerken.de/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.stomix.cz 

 

SOFTWARE: 

GraphisoftArchicad 14 (studentská verze) 

Artlantis Studio 4 (studentská verze) 

Microsoft Office 2010 (plná verze) 

Stavební fyzika 2010 (plná verze) 
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Zákony vyhlášky a normy: 

Vyhl. č. 501/2006 Sb. – O obecných požadavcích na využívaní území 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby [5] 

Vyhl. č. 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové  

     užívaní staveb [7] 

Vyhl. č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon [4] 

Vyhl. č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb [1] 

Vyhl. č. 238/2011 Sb. – O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 

     hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

Vyhl. č. 324/1990 Sb. – Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

     úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

     pracích[11] 

ČSN 736110 – Projektování místních komunikací 

ČSN 730540 – 2 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 734108 – Šatny, umývárny, záchody 

ČSN ISO 690 – Bibliografické citace dokumentů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – Podmínky ochrany zdravý při práci 

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

       bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích[12] 

Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce [9] 

Zákon 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

  zdraví při práci [10] 
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5. SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. Č. 1 Současný stav řešeného objektu -Jižní pohled 

Zdroj: mapy Google earth 

 

Obr.č.2 současný stav řešeného objektu – Jiho-východní pohled 

Zdroj: mapy Google earth 

 

Obr.č. 3 současný stav řešeného objektu – Severo-východni pohled  

Zdroj: mapy Googly earth 
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6. PŘÍLOHY 

 Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace stavby 

Příloha č. 2 – Tepelně technické posudky 

 Příloha č. 3 – Technické listy 
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Příloha č. 1 – Výkresová dokumentace stavby 

1) Architektonická situace 1:500 

    1a - Koordinační situace 1:500 

2) Vytyčovací výkres 1:500 

3) Základy 1:50 

4) Půdorys 1.NP 1:50 

5) Půdorys 2.NP 1:50 

6) Řez A-A‘ 1:50 

7) Výkres stropu 1:50 

8) Krov 1:50 

9) Půdorys střechy 1:50 

10)Pohledy sever a jih 1:50 

11) Pohlede západ a východ 1:50 

12) Vizualizace 

13) Výpis specifikace výrobků 

14) Specializace – pozemní stavby:  

Technický detail -D1 

    -D2 

    -D3 

    -D4 

    -D5 
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Příloha č.2 – Tepelně technické posudky 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   lehká stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  OSB desky  0,008       0,130  50,0 

   2  Dörken Delta-Sd-FLEXX  0,0001       0,170  100000,0 

   3  Climatizer Plus 1  0,200       0,044  1,1 

   4  OSB desky  0,008       0,130  50,0 

 

 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
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 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,156 kg/m2,rok 

  (materiál: OSB desky). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0205 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,7910 kg/m2,rok 

 

 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 
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  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna 2.NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  19,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  OSB desky  0,008       0,130  50,0 

   2  Isover EPS GreyWall 033  0,200       0,031  20,0 

   3  Tyvek Soft  0,0004       0,350  111,0 

   4  Dřevo tvrdé (tok rovnoběžně s  0,020       0,490  4,5 

 

 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,789+0,015 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 1,476 kg/m2,rok 

  (materiál: Isover EPS GreyWall 033). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0100 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,5198 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. poţadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Softwar 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Krov 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  OSB desky  0,0125       0,130  50,0 

   2  Dřevo měkké (tok rovnoběžně s  0,050       0,410  4,5 

   3  Dörken Delta-Sd-FLEXX  0,0001       0,170  100000,0 

   4  Climatizer Plus 1  0,200       0,085  1,1 

 

 I. Poţadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,913 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Poţadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 

  U < U,N ... POŢADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  POŢADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Příloha č. 2- Technické listy 
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