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Anotace 

 ONČOVÁ, P.: Přístavba pekárny a obchodu k ekofarmě Padělky u Kobeřic: 

Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra 

architektury, 2014, Vedoucí práce: Ing. arch. Igor H. Krčmář 

 

Cílem bakalářské práce byl návrh přístavby pekárny a obchodu – výrobní a distribuční 

budovy v areálu nově budovaného agroturistického a ekologického centra Padělky nedaleko 

obce Kobeřice, v oblasti Hlučínska – historického území rozděleného mezi okresy Ostrava 

a Opava v Moravskoslezském kraji, na hranici s Polskem.  

Záměrem bylo vytvoření objektu, který svým charakterem nenaruší stávající krajinný 

a vesnický ráz statku a který se začlení do celkového konceptu oţ ivení turistického ruchu 

v stagnující oblasti pohraničí společně s vytvořením nových pracovních příleţ itostí pro zdejší 

obyvatelstvo. Vzniklý objekt vyuţ ívá moderní technologie spolu s ekologickými materiály s 

ohledem na environmentální stopu, a tím nenarušuje krajinný ráz blízkého okolí. 

 

 

Klíčová slova  

 

Výrobní objekt, přístavba, pekárna, obchod, Padělky u Kobeřic, Hlučínsko, dřevostavba, 

těţ ký dřevěný skelet, sedlová střecha 
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Annotation  

ONČOVÁ, P.: The annexe bakery and shop to organic farm, Padělky at Kobeřice: 

Bachelor thesis. VSB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, 

Department of Architecture, 2014, Supervisor: Ing. Arch. Igor Krčmář 

The task of this thesis was to design the annexe bakery and shop – a manufacturing 

and a distributional building in the newly making up agroturism and organic center Padělky 

near the village Kobeřice , in Hlučínsko - historical territory divided between the districts of 

Ostrava and Opava, in the Moravian-Silesian region , on the border with Poland.  

The aim was to create an object which does not disturb the existing landscape and 

rural character of the farm and that would be integrated into the overall concept revival of 

tourism in the border areas sluggish together with the creation of new job opportunities for the 

local population. The resulting object uses modern technology and eco-friendly materials with 

regard to its environmental impact, so it does not affect the landscape character of the 

surrounding area. 

 

Key words 

Production building, annexe, bakery, shop, Padělky at Kobeřice, Hlučínsko, wooden house, 

heavy timber framing, gabled roof 

 

 
  
 
 



Bakalářská práce 

8 
 

Poděkování  

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu Ing. arch. Igoru H. Krčmáři za cenné 

připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této bakalářské práce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bakalářská práce 

9 
 

Obsah bakalářské práce  

 

Seznam použitého značení ................................................................................................ 11 

 

1. Úvod ................................................................................................................................ 12 

 

2. Řešené území 

 2.1 Charakter obce Kobeřice ve Slezsku ................................................................... 13 

 2.2 Charakter statku Padělky ..................................................................................... 14 

 

3. Urbanistické řešení ........................................................................................................ 14 

 

4. Řešení pekárny a obchodu ............................................................................................ 15 

 

5. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

 A. Průvodní zpráva 

 A.1 Identifikační údaje   

 A.1.1 Údaje o stavbě ............................................................................... 16 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi ..................................................................... 16 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ............................. 16 

 A.2 Seznam vstupních podkladů ...................................................................... 17 

 A.3 Údaje o území ............................................................................................ 17 

 A.4 Údaje o stavbě ........................................................................................... 19 

 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .............. 21 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 B.1 Popis území stavby .................................................................................... 22 

 B.2 Celkový popis stavby ................................................................................. 23 

 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ...................................................... 31 

 B.4 Dopravní řešení ..........................................................................................  31 

 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  ...................................... 32 

 B.6 Popis vlivů stavby na ţ ivotní prostředí a jeho ochrana ............................. 32 

 B.7 Ochrana obyvatelstva  ................................................................................ 33 

 B.8 Zásady organizace výstavby   .................................................................... 33 

 



Bakalářská práce 

10 
 

 C. Situační výkresy .................................................................................................. 35 

  

 D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

  D.1 Dokumentace stavebního nebo inţ enýrského objektu 

   D.1.1 Architektonicko-stavební část ....................................................... 35 

   D.1.2 Stavebně konstrukční řešení .......................................................... 54 

   D.1.3 Poţ árně bezpečnostní řešení ......................................................... 54 

   D.1.4 Technika prostředí staveb ............................................................. 54 

  D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

 E. Dokladová část 

  E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů.................................................. 54 

  E.2 Projekt zpracovaný báňských projektantem .............................................. 54 

 

7. Závěr ...............................................................................................................................  55 

 

8. Seznam použitých pramenů ......................................................................................... 56 

 

9. Seznam příloh ................................................................................................................ 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

11 
 

Seznam použitého značení 
 

Bpv. - Balt po vyrovnání  

č. - číslo  

ČSN – česká technická norma  

DN – dimenze potrubí  

FERMACELL - sádrovláknité desky 

ha - hektar 

km- kilometr 

KVH – masivní konstrukční dřevo 

m - metr, základní délková jednotka  

m2 - metr čtvereční  

m3 – metr krychlový  

mm - milimetr  

m n.m. – metry nad mořem 

NN – nízké napětí  

NP – nadzemní podlaţ í  

OSB – tvrdá konstrukční dřevoštěpková deska 

Sb. - sbírka  

S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SO - stavební objekt  

STEICO FLEX – měká dřevovláknitá tepelná izolace 

STEICO SPECIAL - tvrdá dřevovláknitá deska 

STEICO FLOOR – tvrdá dřevovláknitá deska  

tl. - tloušťka  

EPS – expandovaný polystyren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bakalářská práce 

12 
 

1. Úvod  
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

přístavby pekárny a obchodu k objektu skladování a zpracování ovoce v areálu ekofarmy 

Padělky nedaleko obce Kobeřice ve Slezsku v návaznosti na urbanistickou studii Hlučínsko. 

Urbanistická studie byla vytvořena týmem sloţ eným ze tří studentek (Eva Sedláčková, 

Kateřina Boháčová, Petra Ončová) v rámci Ateliérové tvorby III. 

Následně, v Ateliérové tvorbě IV zpracovávala kaţ dá studentka tohoto týmu architektonickou 

studii jednoho objektu ekofarmy - mým zadáním byla konverze skladu na provoz pekárny, 

obchodu a provoz pro zpracování ovoce a prostorem pro garáţ . 

 

Hlavním cílem bylo vytvořit výrobní a distribuční objekt v nadčasovém a ekologickém 

pojetí z přírodních materiálů, který by svým charakterem a měřítkem nenarušoval venkovský 

charakter statku a poskytl nové pracovní příleţ itosti pro místní obyvatelstvo, příjemné 

prostředí pro pracovníky a návštěvníky ekofarmy. 

 

Fasáda je tvořena modřínovým obkladem a střecha falcovanou střešní krytinou.  

 

Okenní otvory jsou umístěny převáţ ně z jiţ ní strany, neboť je zde umístěn provoz 

pekárny a obchod a zároveň je to směrem do dvora areálů ekofarmy. Z východní strany je 

objekt přistavěn k stávající budově. 

  

 Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Projektová dokumentace je 

zpracována podle vyhlášky 499/2006Sb. stavebního zákona o dokumentaci staveb – 

dokumentace pro provedení stavby. 

 

Projekt je řešen podle bezbariérových poţ adavků na stavbu. 
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2. Řešené území  
 
2.1 Charakter obce Kobeřice ve Slezsku  
 

Obrázek 1: Mapa České republiky s vyznačenou polohou obce Kobeřice ve Slezsku 
 
 

Kobeřice se rozkládají v Hlučínské pahorkatině v údolí Bílého (Oldřišovského) 

potoka, asi 14 km severovýchodně od Opavy. Obec obývá původní slezské obyvatelstvo, kde 

na rozloze 1715 ha v nadmořské výšce 251 m n. m. ţ ije cca 3317 stálých obyvatel. Leţ í na 

důleţ ité česko-polské spojnici Opava-Ratiboř. Je součástí regionu Hlučínska a správně patří 

do Moravskoslezského kraje. 

 

Během válek o rakouské dědictví bylo území na levém břehu Opavice odcizeno 

Koruně české a stalo se součástí Pruského Slezska. Obnovený český stát, Československá 

republika, začala uplatňovat na mírové Versaillské konferenci nárok na část území Pruského 

Slezska, a tak mu na jeho poţ adavky byla přiřčena jen část odtrţ eného Slezska,  

tzv . Hlučínsko. 
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2.2 Charakter statku Padělky 

Obrázek 2: Vyznačení statku Padělky  
 

Bývalý zemědělský statek Padělky se nachází na samotě v izolované poloze, asi 3 km 

východně od obce Kobeřice ve Slezsku. Zastavěná plocha činí 6000 m2, přilehlé pozemky 

čítají na 120 ha. V areálu se nachází 4 stávající objekty. 3 z nich: 2 objekty bývalého kravína 

a objekt skladování jsou půdorysně orientovány do tvaru písmene „U“. Uprostřed je umístěn 

objekt pro bydlení. Zástavba má klasický venkovský charakter. Všechny stavby jsou 

postaveny z plných cihel a mají sedlovou střechu, tvořenou dřevěným krovem se stojatou 

stolicí. Současný technický stav budov je špatný. 
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3. Urbanistické řešení 
 

Úkolem bylo navrhnout nové vyuţ ití pro bývalý zemědělský statek Padělky 

v historické oblasti Hlučínsko. Vzhledem k rozsahu přilehlých pozemků, historii lokality a 

současné ekonomické stagnaci pohraničí zde bylo navrţ eno agroturistické a ekologické 

centrum, které by mělo přilákat turisty a zvídavý lid do této lokality a zároveň vytvořit nové 

pracovní příleţ itosti pro zdejší obyvatelstvo. Hlavní myšlenkou zde bylo „oţ ivení“ pohraniční 

lokality Hlučínsko, vytvoření turisticky zajímavé centra, do které by se rádi přijeli podívat i 

lidé z širšího okolí. 

 

Navrţ ena byla konverze všech stávající objektů tak, aby bylo pokud moţ no co nejvíce 

vyuţ ito stávajících konstrukcí a kapacit statku. Jednalo se o vytvoření prostora úpravy 

stávajících objektů pro provoz ekofarmy: prostory pro skladování, rostlinou a ţ ivočišnou 

výrobu, ubytovací a společenská část pro agroturisty a konferenční prostory pro odborníky i 

veřejnost. Jako novostavba byl naplánován pouze skleník, který měl svým tvarem a 

umístěním uzavírat kompozici farmy. Navrţ ena byla rovněţ  sanace veřejného prostoru 

ekofarmy: nové zpevněné plochy, vytvoření malého parku s posezením uprostřed farmy. 

 

 

Obrázek 3: Charakter objektů v areálu statku 
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4. Řešení pekárny a obchodu 

  

V urbanistické studii se počítalo pouze s rekonstrukcí stávajícího objektu skladování 

a jeho konverzí na objekt pro obchod, pekárnu a zpracování ovoce se skladovacími prostory.  

Snahou bylo maximální moţ né vyuţ ití stávajících konstrukcí a co nejmenší rozsah bourání. 

Kapacita současné stavby byla dostatečná pro provoz, avšak část stavby byla nedostatečná 

z konstrukčního hlediska, a tak byla navrţ ena přístavba i z hlediska hygienických poţ adavků 

na potravinářský provoz a nových rozvodů inţ enýrských sítí. Návrh demolice západní části 

budovy, jiţ  přistavované budovy. V této nové části budovy je v přízemí situován provoz 

pekárny včetně všech technologií, zázemí zaměstnanců, obchodem a sklady. V nadzemním 

podlaţ í se nachází administrativní zázemí ekofarmy a sklad mouky.  

 

Novostavba je řešena jako dřevostavba s těţ kým dřevěným skeletem. Obvodová 

konstrukce je tvořena dřevěnými KVH hranoly vyplněnými dřevovláknitou izolací STEICO 

FLEX a ztuţ enými OSB deskami. Fasáda je obloţ ena modřínovými prkny přírodní barvy.  

 

Na stávajícím objektu, který byl konvertován na sklad ovoce a provozy pro zpracování 

ovoce – lihovar a moštárna, je navrţ eno zateplení fasády a bílá omítka, aby byl zachován 

původní ráz budovy. Cílem bylo vytvořit kontrast mezi stávajícím a novým, ale zároveň 

začlenění moderního do tradičního s  respektem k okolní krajině a ekologii. 
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A. Průvodní zpráva  

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Přístavba pekárny a obchodu k ekofarmě Padělky 

 

b) místo stavby  

Areál bývalého zemědělského statku Padělky u Kobeřic. 

Areál se nachází na katastrálním území Kobeřice ve Slezsku, parcely číslo 1783, 1784, 1785, 

1786, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796. 

 

c) předmět dokumentace 

Bakalářská práce na VŠB –TU Ostrava, (fakulta: stavební, obor: architektura a stavitelství), 

dokumentace pro ohlášení stavby a k ţ ádosti o stavební povolení v  rozsahu dle vyhl.č. 

499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o ţ adateli / stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Fakulta stavená VŠB - TU Ostrava  

Katedra architektury  

Ludvíka Podéště 

1875/17  

708 33 Ostrava - Poruba  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání  

Petra Ončová  

Budovatelů 28, 

Havířov 735 64 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa, informace z katastru nemovitostí 

Studie areálu – Ateliérová tvorba III 

Studie objektu – Ateliérová tvorba IV 

Projektová dokumentace pro územní řízení – Ateliérová tvorba Va 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Území se rozkládá na ploše 2,3 ha.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

Jde o areál bývalého zemědělského statku Padělky. Nachází se zde 2 objekty bývalého chléva 

a stájí, objekt se skladovacími prostory a objekt původně určený k bydlení. 

 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o památkovou 

rezervaci ani památkovou zónu. Řešené území se nenachází v záplavovém území. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících odtokových poměrů. 

Celá plocha stavby je odvodněna přes okapové svody a filtry do akumulační nádrţ e a 

následně vyuţ ita jako uţ itková voda v budově. Na území není bráněno přirozenému odtoku 

vod. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

V územně plánovací dokumentaci jdou pozemky vedeny jako plochy výroby a skladování, 

zemědělské a lesnické výroby, coţ  je v souladu se zastavovacím záměrem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla poţ adavkům zákona 

č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášce č.499/2006Sb, 

o dokumentaci staveb.  

Je rovněţ  respektována vyhláška č.268/2009Sb. o technických poţ adavcích na stavby. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Projektová dokumentace bude projednána s dotčenými orgány a správci inţ enýrských sítí a 

poté budou jejich poţ adavky zapracovány do projektové dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Ţádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Ţádné doplňující investice nejsou nutné. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

POZEMKY:  

č. 1783  zahrada  938 m2   fyzická osoba  

č. 1784  zahrada  250 m2   fyzická osoba  

č. 1785  ostatní plocha   370 m2   fyzická osoba  

č. 1786  zahrada  797 m2   fyzická osoba  

č. 1792  zahrada   546 m2   fyzická osoba 

č. 1793  zahrada  3440m2  fyzická osoba 

č. 1794  zahrada   3050 m2  fyzická osoba 

č. 1795  ostatní plocha   10500 m2  fyzická osoba 

č. 1796  zahrada   2520 m2  fyzická osoba 

 

STAVBY:  

č. 1789 zastavěná plocha  124 m2  fyzická osoba  

a nádvoří 

 

č. 1790 zastavěná plocha 11700 m2  fyzická osoba  

a nádvoří 

 

č. 1791 zastavěná plocha 20200 m2  fyzická osoba  

a nádvoří 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o demolici části stavby a následnou přístavbu k zachovalé části stavby. Jde o 

přístavbu pekárny k objektu zpracování a skladování ovoce. 

 

b) účel užívání stavby 

V přízemí budovy bude umístěn technologický prostor pro výrobu pečiva (místnost přímé 

výroby, sklad odpadu, místnost pro příjem mouky) s návazností na zázemí zaměstnanců 

(šatna, denní místnost, hygienické zázemí), technické místnosti a provoz obchodu (sklad 

obchodu, příjem a expedice produktů). 

V prvním patře se pak nachází sklad mouky a kancelář pro vedení ekofarmy (včetně 

hygienického zázemí, archivu a denní místnosti).  

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis (kulturní památka apod.) 

Nejsou uvedeny ţ ádné údaje o ochraně pozemků pro výstavbu. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavkůzabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Návrh objektu je zpracován na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předloţ ená projektová dokumentace respektuje veškeré normy, vyhlášky a 

nařízení z nich vyplývající. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

Navrhovaná stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Ţádné výjimky a úlevová řešení nebyly uděleny. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod. 

zastavěná plocha:      437,7   [m2]  

obestavěný prostor:      4968  [m3]  

uţ itná plocha:       760,45  [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  9 

vstupní prostor:     3,65  [m2] 

provoz pekárny:      160,87  [m2]  

zázemí zaměstnanců 1.NP:     52,48  [m2]   

provoz obchodu:     146,96  [m2]   

prostor pro zaměstnance 2. NP:   28,76  [m2]  

schodiště (v jednom NP):     14,78    [m2]  

technické místnosti:      10,74   [m2]  

administrativa:     33,48  [m2]  

sklad mouky:       317,18  [m2]   

počet pracovníků:      22 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov) 

Během výstavby dojde ke vzniku běţ ného odpadu, který bude vyváţ en na blízkou skládku. 

Provoz budovy by měl být zajištěn s ohledem na minimalizaci odpadů. Biologický domovní 

odpad bude kompostován a poté vyuţ íván jako přírodní hnojivo. Pevný domovní odpad bude 

vytříděn a o jeho recyklace bude zajištěna prostřednictvím společnosti zajišťující svoz 

komunálního odpadu jedenkrát týdně. 

Celková spotřeba elektrické energie, spotřeba plynu a vody a potřeby na vytápění nejsou 

předmětem řešení. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Časové údaje o realizaci stavby nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

k) orientační náklady stavby. 

Investiční náklady nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO1  Pekárna a obchod 

SO2  Moštárna a lihovar 

SO3  Garáţ  

SO4  Kompost 

SO5  Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 

SO6  Přípojka plynu 

SO7 Přípojka pitné vody 

SO8  Elektrické rozvody NN 

SO9  Přípojka elektrického vedení NN 

SO10  Splašková kanalizace 

SO11  Dešťová kanalizace 

SO12  Biologická čistička odpadních vod 

SO13  Podzemní jímka na dešťovou vodu 

SO14  Vsakovací šachta 

SO15  Oplocení 

SO16  Skleník 
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B. Souhrnná technická zpráva  

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v areálu bývalého zemědělského statku Padělky, asi 3 km od 

obce Kobeřice, na katastrálním území obce Kobeřice ve Slezsku. Komplex je umístěn v 

izolované poloze. Silnice III. třídy spojuje staveniště se silniční komunikací Hlučínská.  

Pozemek pro novostavbu je vodorovný. Nové přípojky pro objekt budou vedeny ze 

stávajících rozvodů inţ enýrských sítí v blízkosti areálu. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,  

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Staveniště se nenachází v ţ ádném ochranném pásmu. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Staveniště nezasahuje do oblasti záplavového ani poddolovaného území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Stavba nemá ţ ádný negativní vliv na okolní zástavbu a pozemky. Staveniště je vzhledem ke 

své izolované poloze i z hlediska daného vyuţ ití pro ekologické zemědělství a agroturistiku 

vhodné. Území stavby není nijak chráněno. Nejedná se o památkovou rezervaci ani 

památkovou zónu. Vzhledem k rozsahu projektovaných prací nedojde k změně stávajících 

odtokových poměrů. Celá plocha střechy je odvodněna přes okapní svody a filtry do 

akumulační nádrţ e a následně vyuţ ita jako uţ itková voda v budově. Na území není bráněno 

přirozenému odtoku vod. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Po vydání souhlasu dotčeného orgánu státní správy bude provedeno vymýcení stávajících 

dřevin, které jsou v kolizi s navrhovanou výstavbou. Některé stávající zpevněné plochy budou 

odbourány. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Nebude uskutečněn zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění 

funkce lesa. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

K napojení stavby na technickou infrastrukturu bude uţ ito stávajících připojení. Připojení 

budovy na dopravní infrastrukturu zůstává zachováno.  

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Časové údaje o realizaci stavby nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel uţ ívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavní funkcí navrhované stavby je skladování mouky z vlastních obilnin a následná výroba 

pečiva a dále také distribuce produktů z celé ekofarmy. 

 

Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha:      437,7   [m2]  

obestavěný prostor:      4968  [m3]  

uţ itná plocha:       760,45  [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  9 

vstupní prostor:     3,65  [m2] 

provoz pekárny:      160,87  [m2]  

zázemí zaměstnanců 1.NP:     52,48  [m2]   

provoz obchodu:     146,96  [m2]   

prostor pro zaměstnance 2. NP:   28,76  [m2]  
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schodiště (v jednom NP):     14,78    [m2]  

technické místnosti:      10,74   [m2]  

administrativa:     33,48  [m2]  

sklad mouky:       317,18  [m2]   

počet pracovníků:      22 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pojetí stavby vychází z urbanistického řešení celého areálu. Jedná se o konverzi bývalého 

zemědělského statku na ekofarmu doplněnou o agroturistickou funkci. Stavba je na řešeném 

území umístěná v severní části, je přistavěná k budově současného skladu. Půdorysné 

uspořádání stávajících objektů zůstane zachováno. Uprostřed komplexu je navrţ en malý park 

se lavičkami a zelení. V okolí objektu jsou navrţ eny zpevněné plochy jak pro automobilovou 

tak pro pěší dopravu. Zpevněné plochy v areálu ekofarmy jsou provedeny jako dlaţ ba 

z ţ ulových kostek. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Návrh tvarového řešení objektu vychází z urbanistické kompozice řešení celého území. 

Objekt se rozkládá na půdorysu obdélníkového tvaru a je zastřešen sedlovou střechou. 

Stávající objekt skladu bude částečně zbourán a k němu přistavěna objekt přístavby. 

Charakter přístavby vychází z tvarového řešení zachovalé části stavby. U stávajícího objektu 

je navrţ eno zateplení a omítnutí na bílo a sanace střešního pláště, včetně nahrazení stávající 

eternitové střešní krytiny za plechovou krytinou při zachování tvaru „české šablony“, aby 

stavba neztratila svůj ráz. Fasáda objektu přístavby bude tvořena dřevěným obkladem v 

přírodní barvě. Konstrukce přistavovaného objektu je navrţ ena jako dřevostavba, kde hlavní 

nosnou konstrukcí je těţ ký dřevěný skelet. Střešní konstrukci tvoří dřevěné sbíjené vazníky a 

střecha je pokryta falcovanou krytinou. Cílem bylo, aby hmota přístavby působila kompaktně 

a navazovala na tvar stávající stavby, ale zároveň kontrastně.  

 

B.2.4 Bezbariérové uţ ívání stavby 

Řešení stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţ adavcích 

zabezpečujících bezbariérové uţ ívání staveb. 
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B.2.5 Bezpečnost při uţ ívání stavby 

Prostory budovy jsou vybaveny protiskluznou úpravou podlahy, která zaručuje bezpečný 

pohyb osob v budově. Schodiště a k nim přiléhající zábradlí jsou řešeny v souladu s 

normovými doporučeními 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukce stavby je tvořena těţ kým dřevěným skeletem, který je tvořen z lepeného 

lamelového dřeva. Stěny a příčky jsou tvořeny dřevěnými KVH hranoly, vyplněnými 

dřevovláknitou izolací STEICO FLEX. Hlavní nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné 

sbíjené vazníky, které jsou řazeny za sebou, v osové vzdálenosti 1250 mm a jsou neseny 

pozednicí, kterou vynášejí dřevěné sloupy skeletu v osové vzdálenosti 3125 mm. Na 

vaznících jsou latě, kontralatě a prkenný záklop. Jako krytina je pouţ it šedý falcovaný plech. 

Fasáda je tvořena přírodním modřínovým obkladem. Okenní otvory jsou umístěny převáţ ně 

z jiţ ní strany do dvora areálu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navrţ ena tak, aby na ni působící zatíţ ení v průběhu výstavby a uţ ívání nemělo za 

následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození 

jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní 

příčině. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) technické řešení 

Nejsou předmětem řešení. Předmětem řešení bylo pouze navrţ ení stavebních úprav pro 

technologická zařízení, jako je: 

 

Prostup pro komín 

Technická místnost pro umístění plynového kotle 
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Prostupy ve stropě pro vedení větracích šachet v prostorách skladu mouky 

Prostor pro technologická zařízení potřebná pro provoz pekárny 

Vzduchotechnika v prostorech provozu pekárny 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2.8 Poţ árně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění 

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Na stěnách objektu budou umístěny informační tabulky s navigačním systémem budovy. 

Tabulky se značením únikové cesty budou umístěny nad schodišti a budou osvětleny. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba splňuje všechny tepelně technické poţ adavky (teplotní faktory vnitřního povrchu, 

kondenzace vodní páry, součinitelé prostupu tepla, poklesy dotykových teplot podlah, apod.). 

 

b)energetická náročnost stavby 

Stavba splňuje všechny tepelně technické poţ adavky. Dle poţ adavků na energetickou 

náročnost budov je obvodová stěna zateplena stejně tak i střešní konstrukce. Při konstrukčním 

řešení se snaţ íme předejít vzniku tepelných mostů v konstrukci a zabránit tak samovolnému 

úniku tepla z interiéru do exteriéru. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Pro vytápění je vyuţ ito teplené čerpadlo.  

 

B.2.10 Hygienické poţ adavky na stavby, poţ adavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Přirozené větrání je zajištěno otevíratelnými okny. Nepřirozené větrání je zajištěno 

vzduchotechnikou. Centrální vytápění je realizováno pomocí plynového kotle, který je 

umístěn v technické místnosti. Denní osvětlení je realizováno pomocí oken. Umělé osvětlení 

je realizováno soustavou elektrických lamp s různou technickou specifikací. Zásobování 

vodou je zajištěno pomocí vodovodních přípojek o průměru 100DN. Sráţ ková voda je 

odváděna pomocí okapních ţ labů, okapními svody do jímky.  
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V okolí stavby se nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací, hluku či prašnosti. Hluk vzniklý 

během pracovní doby nepřesahuje hygienické limity stanovené příslušnými normami pro 

daný typ pracoviště.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

d) ochrana před hlukem 

Objekt se nachází v izolované poloze, nepředpokládají se proto zvýšené hladiny vibrací ani 

hluku. Z tohoto důvodu nejsou učiněna ţ ádná opatření. 

 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Řešené území se nenachází na poddolovaném území ani na území se zvýšeným výskytem 

metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba je napojena na stávající vodovodní, plynovou a elektrickou přípojku. Objekt nebude 

napojen na veřejnou kanalizaci. Pro čištění odpadních vod je navrţ ena biologická čitička 

odpadních vod. Napojovací místa pro vodu a elektřinu jsou umístěna v technické místnosti a 

napojovací místo plynu je v kotelně.  

 



Bakalářská práce 

30 
 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Komplex je spojen s komunikací Hlučínská silnicí III. třídy. Objekty nejsou napojeny na síť 

hromadné dopravy. V areálu se nachází dostatečný počet parkovacích míst. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstane zachováno. 

 

c) doprava v klidu 

Pro účely navrhované přístavby a vedlejší objekt sýrárny je zařízeno 15 parkovacích míst 

z toho 2 určené pro imobilní občany.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V areálu ekofarmy jsou navrţ eny zpevněné plochy pro automobily i pro pěší formou dlaţ by 

z ţ ulových kostek. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

Před začátkem výstavby bude na celém staveništi provedena skrývka ornice, jeţ  bude po dobu 

výstavby uloţ ena na pozemku č.1785. Bude odstraněna přebytečná vegetace a některé 

zpevněné plochy. Budou provedeny částečné bourací práce stávajících základů a následně se 

provedou výkopy pro nové základové konstrukce pekárny. Ve středu komplexu bude 

provedena parková úprava s vysazením okrasných dřevin. 

 

b) použité vegetační prvky 

Příjezdová cesta k areálu ekofarmy bude lemována listnatými dřevinami. Ve středu areálu 

bude provedena parková úprava s vysazením okrasných dřevin. Stávající dřeviny budou v co 

největší moţ né míře zachovány. 
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c) biotechnická opatření 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nijak nenarušuje ţ ivotní prostředí během uţ ívání či provádění stavby. 

 

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

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Navrţ ené objekty a zařízení staveniště nejsou v konfliktu s chráněnými oblastmi, památkami 

či stromy a svým charakterem a provozem nijak nenarušují ani neohroţ ují ţ ivotní prostředí či 

své okolí. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Staveniště a navrţ ené objekty splňují veškeré podmínky ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nejsou navrţ ena ţ ádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Jsou splněny základní poţ adavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Navrţ ené území nijak neohroţ uje svou funkcí okolní obyvatelstvo. 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

32 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebnými zdroji jsou elektrická energie a voda. V blízkosti staveniště se nachází vodovodní 

řád PVC DN100 a elektrický rozvod NN podzemní. Pro čištění odpadních vod je navrţ ena 

biologická čitička odpadních vod, do které bude vedena veškerá odpadní voda z areálu.  

Energie potřebná pro stavbu bude čerpána z mobilních zdrojů, dokud nebudou zhotoveny 

přípojky. Po provedení přípojky NN, která bude ukončena v el. rozvaděči, bude moţ né 

elektrickou energii odebírat z tohoto zdroje.  

Z rozvaděče bude dále pokračovat dočasný stavební rozvod energie kolem samotné stavby. Po 

provedení vodovodní přípojky bude voda čerpána z tohoto zdroje. Přípojka bude ukončena ve 

vodoměrné šachtě. Řešené území bude napojeno na dosavadní obecní technickou 

infrastrukturu pomocí jednotlivých přípojek. Dále bude napojen na dosavadní dopravní 

infrastrukturu pomocí stávajících komunikace. Komunikace lze pouţ ívat dopravními 

prostředky a mechanismy do hranice jejich únosnosti. Pro čištění odpadních vod je navrţ ena 

biologická čitička odpadních vod, do které bude vedena veškerá odpadní voda z areálu.  

 

b) odvodnění staveniště 

Na území staveniště není bráněno přirozenému odtoku vod. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického vedení, na které 

budou napojeny také buňky pro obsluhu staveniště. Staveniště bude přístupné ze silnice III. 

třídy, která je napojena na komunikaci Hlučínská. 

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Bude potřeba vykácet neţ ádoucí dřeviny a vysoké travní porosty. Dojde k demolici stávající 

přístavby, která je v konstrukčně špatném stavu. Část budovy, která je zachovalá bude 

zrekonstruována a určena ke skladování. Později k ní a budou přistavěny prostory pekárny 

s obchodem.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 
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C. Situace stavby  
 
5.1 Vytyčovací situace  
Vytyčovací plán viz. příloha č. C.04 
 
5.2 Situace inţ enýrských sítí  
Koordinační situace viz. příloha č. C.03 
 
5.3 Koordinační situace  
Koordinační situace viz. příloha č. C.03 
 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inţ enýrského objektu 

 

SO1 – NOVOSTAVBA PEKÁRNY A OBCHODU 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) technická zpráva 

 

a)Účel objektu 

Hlavní funkcí navrhované stavby je skladování mouky z vlastních obilnin a následná výroba 

pečiva a dále také distribuce produktů z celé ekofarmy. Provoz ekofarmy není sezónní. 

Výroba bude probíhat celoročně. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení  

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

schopností pohybu a orientace 

 

1.NP – Výrobní prostor a zázemí zaměstnanců 

V přízemí objektu se nachází obchod se skladem, provoz pekárny a zázemí zaměstnanců. 

Zaměstnanec musí projít oddělenou šatnou pro muţ e a ţ eny. Tato šatna je řešena se 

zdvojenými šatními skříňkami. Následuje sprcha, kde má moţ nost provést hygienu. V čisté 

zóně provozu se nachází umývárna s toaletou. Zaměstnanci mají moţ nost odpočinku v denní 

místnosti s kuchyňkou. V přímé výrobní zóně se nachází prostorná místnost s technologií 

potřebnou pro výrobu různých druhů pečiva.  
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Na prostor pekárny navazuje technologické prostory, sklad odpadu, úklidová komora, příjem 

obchodu a na něj navazující balení a expedice výrobků.  

 

2.NP 

Prostor nadzemního podlaţ í je navrţ en jako administrativní zázemí farmy a sklad mouky. 

Nachází se zde kancelář pro administrativní pracovníky obchodu a ekofarmy s archivem 

a denní místností. Na denní místnost navazuje šatna, sprcha a wc.  

V nadzemním podlaţ í se také nachází sklad mouky, který je oddělen od administrativních 

prostor. U skladu je shromaţ diště odpadů se shozem a hygienický koutek s wc. 

Kapacitní údaje 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod. 

počet nadzemních podlaţ í:    2 

počet podzemních podlaţ í:    0 

zastavěná plocha:      437,7   [m2]  

obestavěný prostor:      4968  [m3]  

uţ itná plocha:       760,45  [m2]  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  9 

vstupní prostor:     3,65  [m2] 

provoz pekárny:      160,87  [m2]  

zázemí zaměstnanců 1.NP:     52,48  [m2]   

provoz obchodu:     146,96  [m2]   

prostor pro zaměstnance 2. NP:   28,76  [m2]  

schodiště (v jednom NP):     14,78    [m2]  

technické místnosti:      10,74   [m2]  

administrativa:     33,48  [m2]  

sklad mouky:       317,18  [m2]   

počet pracovníků:      22 

 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 

Založení stavby 

Základová konstrukce budou pásy z prostého betonu, ţ elezobetonové patky a deska vyztuţ ená 

kari sítí. Konstrukce bude zaloţ ena v hloubce -1,000 m od projektového začátku. Po obvodu 

objektu se nachází betonové pásy z prostého betonu.  
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Pásy jsou doplněné o ţ elezobetonové patky, nacházející se pod sloupy celého dřevěného 

skeletu. Pod výtahovou šachtou je pak umístěna základová deska tloušťky 300mm, která je 

vyztuţ ena kari sítí. Základové patky a pásy budou monoliticky spojeny roznášecí betonovou 

deskou z prostého betonu tloušťky 200 mm, která je vyztuţ ena kari sítí. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosnou svislou konstrukcí jsou dřevěné sloupy 180x180mm – lepené lamelové dřevo, 

které vynášejí konstrukci střechy a stropu 1.NP. Tyto sloupy jsou umístěny v osové 

vzdálenosti 3125 mm a 3750 mm. Obvodovou svislou konstrukci tvoří sendvičové stěny 

s dřevěnými KVH hranoly 60x180 v osové vzdálenosti 625mm, které jsou vyplněny 

dřevovláknitou izolací STEICO FLEX. Zavětrování je realizováno deskami OSB ze strany 

interiéru a dřevovláknitými deskami STEICO SPECIAL ze strany exteriéru, které tvoří 

zároveň dodatečnou tepelnou izolaci. Vnitřní příčky jsou tvořeny tepelnou izolací STEICO 

FLEX mezi dřevěnými KVH profily á 625mm rovněţ  oboustranně opláštěny deskami 

FERMACELL. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu 1.NP tvoří nosníky z KVH profilů 120x240mm á 625mm, které 

jsou vyplněny izolací a zavětrovány deskami OSB. 

Strop 2.NP tvoří konstrukce sbíjených vazníků, na kterých je připevněno laťování, které je 

podbito FERMACELL deskami. Na deskách je umístěna parozábrana a následně na ní je 

tepelná izolace STEICO FLEX tloušťky 140 mm.  

 

Střešní konstrukce 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné sbíjené 

vazníky osové vzdálenosti 1250 mm. Na vazníky jsou podélně uloţ eny kontralatě á 625mm a 

podbity bedněním z OSB desek, na kterých je pojistná hydroizolace a následně falcovaná 

krytina. Zavětrování v příčném i podélném směru je zajištěno dřevěnými rozpěrami 

100x100mm a podbitím z OSB desek.  

 

Výplně otvorů  

Okna v obvodových konstrukcích jsou dřevohliníkové s izolačním dvojsklem. Vstupní 

prosklené dveře do obchodu jsou vyrobeny z bezpečnostního dvojskla s hliníkovým rámem a 

protipoţ ární úpravou. Vnitřní dveře jsou převáţ ně plné dřevotřískové s protipoţ ární úpravou. 
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Podrobné informace jsou uvedeny ve výpisech prvků. 

 

Úprava povrchů 

Vnitřní stěny jsou tvořeny deskami FERMACELL, které jsou opatřeny omítkou a nátěrem 

bílé barvy. Fasáda je obloţ ena modřínovými palubkami přírodní barvy.  

Podlahy 

V rozsahu celého 1. NP je jako nášlapná vrstva navrţ ena stěrka, kromě prostoru obchodu a 

hygienického zázemí zaměstnanců, kde bude jako nášlapná vrstva keramická dlaţ ba. V 2. NP 

mimo hygienická zařízení je jako nášlapná vrstva podlahy navrţ ena dřevěná palubková 

podlaha, v prostorách hygienických zařízení je navrţ ena keramická dlaţ ba. 

 

Izolaceproti zemní vlhkosti 

Izolace proti zemní vlhkosti je tvořena alfaltovým pásem tl. 2mm, který je ve spodní stavbě 

veden jak horizontálně tak vertikálně. K podkladu je lepen pomocí asfaltového nátěru. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

V konstrukci obvodových stěn a střechy je ze strany interiéru pouţ ita parozábrana Isocell 

Airstop a ze strany exteriéru difúzní folie Isocell Omega.  

 

Tepelná a zvuková izolace 

Ve stropní konstrukci je pouţ ita izolace STEICO FLOOR, tl. 40mm, která slouţ í jako 

ochrana proti hluku. Ve stopní konstrukci nad 2.NP se nachází tepelná izolace STEICO FLEX 

o tloušťce 140 mm. Izolace podlahy na terénu je provedena pomocí tepelné izolace STEICO 

FLOOR tloušťky 40 mm. Pod betonovou deskou je tepelná izolace ISOVER EPS 

PERIMETR, tl. 100 mm. Základy jsou svisle zaizolovány tepelnou izolací ISOVER EPS 

PERIMETR, tl. 80 mm.  

Obvodové stěny jsou izolovány STEICO FLEX, tl. 180 a 40 mm. 

 

Klempířské prvky 

Klempířské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Podrobný popis jednotlivých 

prvků je uveden v příloze. 
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d) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Obvodové konstrukce jsou navrţ eny podle poţ adavků ČSN 730540, jejich skladby jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci.  Obvodové konstrukce byly posouzeny v programu 

„Teplo“ a základní detaily v programu „Area“ 

Stavební fyzika: Vyhodnocení konstrukce v programech  TEPLO A AREA: 

TEPLO 2010: 

1. OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ TI  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna S1 
 
 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  Isocell Airstop  0,0003       0,350  61275,0 
   2  OSB desky  0,010       0,130  50,0 
   3  STEICO flex  0,180       0,038  1,5 
   4  STEICO special  0,080       0,047  5,0 
   5  Isocell Omega 100  0,0003       0,350  67,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  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 poţ adavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţ adavkem 
 naznačuje pouze moţ nosti plnění poţ adavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
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  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţ adavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţ ství kondenzátu musí být niţ ší neţ  roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţ ství kondenzátu Mc,a musí být niţ ší neţ  0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţ ší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 

 

2. OBVODOVÁ STĚNA V MÍSTĚ SLOUPU 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   stěna v místě sloupu 
 
 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  0,010       0,130  50,0 
   2  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,180       0,180  157,0 
   3  BASF Styrodur 2000  0,080       0,040  100,0 
   4  Isocell Omega 100  0,0003       0,350  67,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
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  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 poţ adavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţ adavkem 
 naznačuje pouze moţ nosti plnění poţ adavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţ adavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční mnoţ ství kondenzátu musí být niţ ší neţ  roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţ ství kondenzátu Mc,a musí být niţ ší neţ  0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţ ší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
 
 

 

3. PODLAHA NA TERÉNU 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu 
 
 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%) 
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 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlaţ ba keramická  0,010       1,010  200,0 
   2  Fermacell  0,025       0,320  13,0 
   3  STEICO floor  0,040       0,040  5,0 
   4  OSB desky  0,022       0,130  50,0 
   5  Ţelezobeton   0,200       1,430  23,0 
   6  HI Elastodek   0,004       0,210  50000,0 
   7  Isover EPS Perimetr  0,160       0,034  100,0 
   8  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  
  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 poţ adavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţ adavkem 
 naznačuje pouze moţ nosti plnění poţ adavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,16 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,98 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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4. STŘECHA 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střecha 
 
 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  Fermacell  0,0125       0,320  13,0 
   2  Isocell Airstop  0,0003       0,350  61275,0 
   3  STEICO flex  0,140       0,038  1,5 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,938 
  
  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 poţ adavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad poţ adavkem 
 naznačuje pouze moţ nosti plnění poţ adavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Poţ adavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Poţ adavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční mnoţ ství kondenzátu musí být niţ ší neţ  roční kapacita odparu. 
  3. Roční mnoţ ství kondenzátu Mc,a musí být niţ ší neţ  0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (niţ ší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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AREA: 

1. ZALOŢENÍ 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Poţ adavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,846 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Poţ adavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční mnoţ ství kondenzátu musí být niţ ší neţ  roční kapacita odparu. 
   3. Roční mnoţ ství kondenzátu Mc,a musí být niţ ší neţ  0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poţ adavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poţ adavku je ztíţ eno tím, ţ e neexistuje ţ ádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze pouţ ít výsledky dosaţ ené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí poţ adavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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POLE TEPLOT 
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2. SLOUP 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,030 = 0,823 
       Poţ adavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,909 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Poţ adavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční mnoţ ství kondenzátu musí být niţ ší neţ  roční kapacita odparu. 
   3. Roční mnoţ ství kondenzátu Mc,a musí být niţ ší neţ  0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poţ adavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poţ adavku je ztíţ eno tím, ţ e neexistuje ţ ádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze pouţ ít výsledky dosaţ ené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí poţ adavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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POLE TEPLOT 
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3. ROH 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:                                  
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Poţ adavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
       Poţ adavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,817 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Poţ adavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční mnoţ ství kondenzátu musí být niţ ší neţ  roční kapacita odparu. 
   3. Roční mnoţ ství kondenzátu Mc,a musí být niţ ší neţ  0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. poţ adavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 
programu. 
  
  Vyhodnocení 2. poţ adavku je ztíţ eno tím, ţ e neexistuje ţ ádná obecně uznávaná a 
normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze pouţ ít výsledky dosaţ ené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí poţ adavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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POLE TEPLOT 
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e) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních vlivů 

Řešený objekt je navrţ en a bude prováděn v souladu se zákony č. 114/1992 Sb. o ochraně 

přírody a krajiny, § 14 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, dále s § 26 odst. 4 zákona č. 

185/2001 Sb. o odpadech, zákonem č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími 

látkami a výše zmíněnými zákony o ZPF a LPF. 

 Ţivotní prostředí nebude provozem stavby narušováno nad běţ ný rámec obdobných 

provozů. -Dešťové vody budou svedeny do podzemní jímky a následně vyuţ ity 

investorem. 

 Splaškové vody budou svedeny do biologické čističky, umístěné dle výkresové situace.  

 Do ovzduší nebudou vypouštěny ţ ádné škodlivé látky, nebudou překročeny hladiny 

hluku při provozu objektu, ani při jeho výstavbě (za předpokladu dodrţ ení všech 

příslušných předpisů pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke znečištění prostředí 

a podzemní vody. 

 

b) výkresová část: 

viz. Seznam příloh. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
 
 

E. Dokladová část  
 
E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání  

Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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2 Průkaz energetické náročnosti budovy  

Není předmětem řešení bakalářské práce.  
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7. Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

přístavby pekárny a obchodu k objektu skladování a zpracování ovoce v areálu ekofarmy 

Padělky nedaleko obce Kobeřice ve Slezsku v návaznosti na urbanistickou studii Hlučínsko.  

 

Snahou bylo vytvořit výrobní a distribuční objekt ekologickém pojetí z přírodních 

materiálů, který by svým charakterem a měřítkem nenarušoval venkovský charakter areálu 

statku Padělky a poskytl nové pracovní příleţ itosti pro místní obyvatelstvo, příjemné prostředí 

pro pracovníky a návštěvníky ekofarmy.  

 

Výsledkem mého návrhu je stavba, která akceptuje poţ adavky a zadání investora a 

respektuje své okolí. Je vytvořena z obnovitelných ekologických materiálů a snaţ í se v co 

největší moţ né míře nenarušovat vesnický krajinný ráz statku Padělky. 

 

V rámci řešení projektové dokumentace pro mě bylo hlavním přínosem mnoţ ství 

poznatků, ať uţ  z řešení provozu pekárny, tak i rozšíření znalostí v oblasti dřevostaveb, 

pozemního stavitelství a stavebních technologii. Největší zkušeností pro mě bylo, ţ e jsem 

musela s jedním projektem projít od prvotního nápadu, přes studii aţ  k projektové 

dokumentaci.   
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8. Seznam použitých pramenů  

 

Obrázky  

Obr. 1: ČR s vyznačením polohy obce Kobeřice,  mapa vytvořená v rámci analýz v Ateliérové 

tvorbě IV. 

Obr. 2: Vyznačení statku Padělky , jako podklad pouţ it fotosnímek ze serveru www.mapy.cz 

Obr.3: Fotofokumentace statku Padělky v rámci rozborů v Ateliérové tvorbě III. 
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Seznam příloh: 

C  Situační výkresy 

D1   Výkresy stavebního objektu  

D2 Výpisy prvků 

D3   Technické detaily 

  

http://www.schmitt-elevators.com/cs_cz/%20�
http://www.lindabstrechy.cz/

