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Anotace  

 

ŠPONAROVÁ, L.: Správní budova jezdeckého areálu Velký Dvůr v Bohuslavicích: 

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

architektury, 2013, Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Bindr  

 

Úkolem bakalářské práce byl návrh správní budovy jezdeckého areálu, který je 

součástí navrženého agroturistického centra Velký Dvůr v obci Bohuslavice nacházející se na 

trase mezi Ostravou a Opavou konkrétně u města Dolní Benešov. Tento komplex vznikl podél 

zdejší přírodní linie rybníků, které dnes slouží jako sádky nebo se využívají pro účely 

sportovního rybolovu. Cílem bylo podpořit potenciál okolní krajiny pro chov ryb a rekreaci, 

proto se v areálu kromě hotelu, restaurace, galerie, rybářského klubu, chatek pro rybáře a 

zpracovny ryb rozprostírá také jízdárna se stájí, jezdeckou halou a řešenou správní budovou. 

Vzniklý objekt využívá moderní technologie spolu s ekologickými materiály s ohledem  na 

životní prostředí a tím nenarušuje krajinný ráz blízkého okolí.  

 

Důraz byl kladen především na výběr přírodních materiálů, jednoduchost a také na 

snadnou a rychlou proveditelnost výstavby. V první části je řešena architektonická studie 

stavby a druhá část se zabývá pozemním stavitelstvím. 

 

 

Klíčová slova  

 

Jezdecký areál, správní budova, Bohuslavice, NOVATOP systém, dřevěný vazník, 

spoj BSB, dřevovláknitá tepelná izolace STEICO, dřevěný I profil, sedlová střecha 
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Annotation 

 

ŠPONAROVÁ, L:: Bachelor thesis. VSB - Technical university of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, Department of Architecture, 2013, Supervisor: Ing. arch. Tomáš Bindr  

 

Goal of the thesis was design of the administration building of riding area, which is part of the 

designed agrotourism center of a large yard in the village Bohuslavice located on the route 

between Ostrava and Opava, specifically in the town of Dolni Benesov. This complex was 

designed along the lines of the local natural ponds, which now serve for purposes of sport 

fishing or as nurseries. The aim was to support the potential of the surrounding countryside 

for fish breeding and recreation, therefore the equestrian area spreads besides hotel, 

restaurants, galleries, cottages and processing plant for fish also a riding school with stables, 

riding hall and solved administrative building.The designed object uses modern technology 

along with eco-friendly materials with respect to the environment thus does not affect the 

landscape charakter of the surrounding area.  

 

Emphasis was placed on the selection of natural materials, simplicity and easy and quick 

feasibility of construction. The first part is the architectural study of the building and the 

second part deals with building construction. 

 

Key words  

 

Equestrian area, administration building, Bohuslavice, NOVATOP system, wooden 

truss, joint BSB, wood-fiber thermal insulation STEICO, wooden I profile, gabled roof 
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Seznam použitého značení  
S-JTSK – souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

Bpv. – Balt po vyrovnání (výškový systém) 

m n. m. – metry nad mořem 

ČSN – česká technická norma 

Sb. - sbírka 

č. – číslo 

ha – hektar 

mm – milimetr 

m – metr 

m2 – metr čtvereční 

m3 – metr krychlový 

tl. – tloušťka 

NP – nadzemní podlaží 

C x/x - pevnostní třída betonu 

B xxx – označení oceli 

DN - dimenze potrubí  

OSB – dřevoštěpková deska 

EPS - expandovaný polystyren  

XPS – extrudovaný polystyren 

SO - stavební objekt  

NN - nízké napětí  

PE – polyetylen 

NOVATOP SOLID – masivní dřevěné panely 

NOVATOP ELEMENTS – stropní panely 

NOVATOP OPEN – střešní panely 

FERMACELL – cementovláknitá/sádrovláknitá deska 

BSB – spoj vazníku pomocí ocelových plechů a skupiny ocelových kolíků  

BMF – kotva do betonu 

SWP – vícevrstvá masivní dřevěná deska 

PVC - polyvinylchlorid  

LPF - lesní půdní fond  

ZPF - zemědělský půdní fond  
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1. Úvod  
 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby správní budovy k jezdeckému areálu Velký Dvůr v obci Bohuslavice. Jezdecký 

areál je součástí návrhu agroturistického komplexu situovaného podél zdejší soustavy 

rybníků, které jsou dnes využívány jako sádky či pro účely sportovního rybolovu. Dle 

urbanistické studie navržené v předmětu Ateliérová tvorba  III za týmové spolupráce s kolegy 

Gabrielou Liberdovou, Miroslavem Menšíkem a Michalem Kletenským vznikl areál 

podtrhující potenciál zdejší oblasti. Mimo jezdeckého areálu s řešenou správní budovou se 

zde nachází hotel, restaurace, galerie, rybářský klub, chatky pro rybáře a zpracovna ryb 

s budovou bývalé sýpky. Jezdecký areál je tvořen rekonstruovanou budovou stáje, 

novostavbou kryté jezdecké haly a správní budovy doplněné o venkovní písčitou jízdárnu. 

Tyto objekty vytváří společně s protější novostavbou zpracovny ryb řešenou Miroslavem 

Menšíkem a stávající stavbou bývalé sýpky charakter uzavřeného dvora. 

 

Hlavním cílem bylo vytvořit plnohodnotný funkční objekt poskytující zázemí 

veškerému personálu jezdeckého areálu či jeho návštěvníkům. Důraz byl kladen na výběr 

ekologicky nezávadných materiálů, na rychlost výstavby a její snadnou proveditelnost. Dále 

byl stanoven požadavek na minimalizaci zásahů do okolní přírody a nenarušení jejího 

charakteru.  

 

Celá konstrukce správní budovy je tvořená jednotlivými prvky masivních dřevěných 

panelů systému NOVATOP. Na nosné stěny i příčky byly použity prvky NOVATOP SOLID, 

na stropy sendvičové panely NOVATOP ELEMENTS a na střešní konstrukci panely 

NOVATOP OPEN. 

 

Charakter dřevostavby podporuje také fasádní obklad z rámů okolo celé budovy 

tvořené dřevěnými hranoly o průměru 100x200 mm z modřínu osazované na ocelovou 

konstrukci kotvené do nosných prvků stavby. 

 

Celá projektová dokumentace byla zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb. stavebního 

zákona o dokumentaci staveb – dokumentace pro provedení stavby. 
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2. Řešené území  
 
2.1 Obec Bohuslavice  
 

Obr. 1 Lokalizace řešeného území 
 
 

Obec Bohuslavice se nachází na trase mezi Ostravou a Opavou, konkrétně u města 

Dolní Benešov v pohraniční části území České republiky zvané Prajsko. Obec spadá pod 

okresní správu města Opavy a rozkládá se na ploše 1 536 ha v nadmořské výšce 239 m n. m. 

Roku 2013 bylo v obci evidováno na 1571 stálých obyvatel. Charakteristickým prvkem obce 

je zdejší rozsáhlý komplex rybníků rozprostírajících se podél linie až k městu Dolní Benešov. 

 

První písemné zprávy o Bohuslavicích pocházejí z roku 1288. Počátky obce jsou 

spjaty s rodem pánů z Kravař, kteří se označovali přídomkem “z Bohuslavic”. Roku 1920 

byla obec připojena k ČSR. V té době rod Rothschildů začal provozovat při Velkém Dvoře 

lihovar se sušárnou. Roku 1954 se zde také prováděla řada archeologických výzkumů, kdy na 

zdejším území byly nalezeny nejstarší důkazy o činnosti lidí na území Moravskoslezského 

kraje – např. pěstní klín. 
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2.2 Areál Velký Dvůr 
 

 
 

Obr. 2 Letecký snímek areálu Velký Dvůr v Bohuslavicích 
 

 
Areál Velký Dvůr se rozprostírá na okraji obce Bohuslavice. Součástí komplexu má z 

historického hlediska význam stavba bývalého lihovaru a sýpka, které jsou obestavěny 

dalšími zděnými objekty jako je zemědělská budova, kravín, sušárna brambor, sušárna 

Promil, sklad, trafostanice a redukční stanice plynu.  

 

Velkým potenciálem území je první ze soustavy rybníků - Lihovarský rybník, sloužící 

ke sportovnímu rybolovu a zalesněná okolní krajina, od čehož se odvíjel pozdější návrh 

agrotustického centra zaměřený především na rybolov. Jeho historie sahá do 50tých let 20. 

století, kdy byla v údolí potoka Opusta na jihu od obce uměle vytvořena  kaskáda rybníků na 

bažinatých loukách. Lihovarský rybník o rozloze 4ha slouží již od počátku k chovu tržního 

kapra. Na tento rybník dále navazují rybníky Chobot, Bobrov, Bezedno, Přehyně a společně 

tak vytvářejí příznivé podmínky pro milovníky rybolovu. 
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3. Urbanistické řešení 
 

 

 

Obr. 3 Urbanistická studie areálu Velký Dvůr 
 

 

Jedním z charakteristických znaků pohraniční oblasti Hlučínska jsou bývalé 

zemědělské statky a dvory a z toho vyplývá i urbanistické řešení, které vychází z vytvoření 

klasického dvora společně s protější nově navrženou zpracovnou ryb. Samostatný jezdecký 

areál se skládá ze 3 budov: rekonstrukce bývalého kravína na stáj pro koně, protilehlá 

novostavba správní budovy, novostavba atypické jezdecké haly. Každá z budov tvoří jedno ze 

3 křídel dvora, kdy uprostřed areálu se rozkládá venkovní písčitá jízdárna. Správní budova se 

stájí jsou tvarově totožné – obdélníkový půdorys krytý sedlovou střechou. Z objektu stáje 

vycházel také návrh jak dispozičního řešení správní budovy tak i návrh její fasády, kdy byly 

veškeré místnosti a okna kladeny na osu s navrženými místnostmi a okny protilehlé stáje. Oba 

objekty navíc působí v kontrastu „černý a bílý“, kdy budova stáje představuje „bílý“ objekt a 

správní budova „černý“ objekt. Charakter uzavřeného dvora byl také podpořen otevřením 

obou budov směrem do dvora. Atypickým prvkem areálu je jezdecká hala, vytváří svým 

konstrukčním ztvárněním dynamický prvek. Z důvodu kontaktu s přijíždějícími návštěvníky 

je půdorysně vychýlena o 45° směrem k hlavním příjezdové komunikaci do areálu.  
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Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba správní budovy  

 

b) místo stavby  

Místem stavby je agroturistický komplex Velký Dvůr v Bohuslavicích – konkrétně jeho 

severovýchodní část, kde je navržen jezdecký areál rozkládající na parcelách číslo 1462, 

1479/4, 1479/2, 1479/5, 1479/1, 1479/3, 1481, 1480. 

 

c) předmět dokumentace 

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

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

499/2006 Sb. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

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

Jaroslav Pacola 

Masarykova 505 

Ostrava 702 18 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) jméno, příjmení, místo podnikání  

Lucie Šponarová 

28. října 121 

Ostrava 702 18 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 
 

15 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

ČÚZK – katastrální mapy a informace 

Urbanistická studie areálu Velký Dvůr v Bohuslavicích – Ateliérová tvorba III 

Studie jezdeckého areálu – Ateliérová tvorba IV 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území je částečně zastavěno a rozkládá se na ploše 3,2ha.  

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V první části území o velikosti 0,65 ha se nachází zchátralá budova bývalé stáje, resp. 

bývalého kravínu, společně s další budovou, které jsou vzájemně propojeny provizorní 

plechovou přístavbou. Druhá část plní funkci lesních pozemků. Dnes je zástavba využívána 

v pronájmu stavební firmy. 

 

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

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Část území určená pro výběhy koní leží v ochranném pásmu lesa. Část území, která plní 

funkci lesních pozemků, se nachází v záplavovém území. Parcely vyhraněné pro novostavbu 

správní budovy a jezdecké haly nezasahují do ochranných či záplavových pásem. 

 

d) údaje o odtokových poměrech 

Území se nachází vedle Lihovarského rybníku v povodí říčky Opusta a Bohuslavického 

potoka, které zajišťují pravidelný odtok vody z parcel. Na území není bráněno přirozenému 

odtoku vod. 

 

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

Navrhovaná zástavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Bohuslavice a 

jejími cíly. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována tak, aby vyhověla požadavkům zákona č. 

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

dokumentaci staveb. Je rovněž respektována vyhláška č.268/2009Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

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

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly uděleny žádné výjimky a úlevová řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou nutné žádné doplňující investice. 

 

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

nemovitostí). 

 

POZEMKY:      

č. 1462  zahrada  675  m2  Česká republika  

č. 1479/1 lesní pozemek  4021  m2  Obec Bohuslavice  

č. 1479/2 lesní pozemek  2628  m2  Obec Bohuslavice  

č. 1479/3  lesní pozemek   3826  m2  Obec Bohuslavice 

č. 1479/4 ostatní plocha   881  m2  Obec Bohuslavice 

č. 1479/5 lesní pozemek   698  m2  Obec Bohuslavice 

č. 1480  vodní plocha   642  m2  Česká republika 

č. 1481  trvalý travní porost   13150 m2  Česká republika 

 

STAVBY:  

č. 1460   zastavěná plocha  13535 m2  Česká republika 

a nádvoří 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu správní budovy k plánovanému jezdeckému areálu. Kolem celé 

budovy bude zřízena zpevněná plocha. 

 

b) účel užívání stavby 

Novostavba správní budovy bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance navrhovaného 

jezdeckého areálu (vedení, uskladnění zemědělských strojů, umývárny, sociální zařízení, 

kanceláře, denní místnost) společně s možností ubytování pro případné návštěvníky ve 3 

pokojích. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Budova je navržen jako trvalá zástavba. 

 

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

Nejsou uvedeny žádné údaje o ochraně stavby či pozemků určených k výstavbě. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Řešení je zpracováno na základě obecných zásad a standardů postupně se vyvíjejících 

dokumentů. Předložená 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 

Stavba je v souladu se závaznými stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly uděleny žádné výjimky a úlevová řešení. 
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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:      384,12  m2  

obestavěný prostor:      2678,22 m3  

užitná plocha:       411,14  m2  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  10  

denní místnost      30,21   m2 

4 x šatna       56,40   m2  

4 x umývárna      30,68  m2    

sociální zařízení     38,90   m2   

technická místnost     7,93   m2  

kuchyňka 1.NP      7,12     m2  

kuchyňka 2.NP      10,29    m2  

garáž       104,34  m2  

2 x kancelář      39,34  m2 

3 x pokoj pro hosty     105,03  m2   

komunikační prostory     112,89  m2 

počet uživatelů:     20 

počet pracovníků:      6 

 

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) 

Při výstavbě dojde ke vzniku běžného odpadu, odpad bude vyvážen na nedalekou skládku. 

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

řešení. 

 

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

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Termín zahájení výstavby se předpokládá v 1. 

polovině května 2015. 

 

k) orientační náklady stavby. 

Předpokládané investiční náklady cca 25 mil. Kč. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

SO1  Správní budova 

SO2  Stáj 

SO3  Jezdecká hala 

SO4  Jízdárna 

SO5  Hnojiště 

SO6  Komunikace, chodníky, zpevněné plochy 

SO7  Oplocení 

IO1  Přípojka dešťové kanalizace 

IO2  Přípojka pitné vody 

IO3  Přípojka 

IO4  Přípojka elektrického vedení NN 

IO5  Přípojka splaškové kanalizace 
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B. Souhrnná technická zpráva  

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v obci Bohuslavice v areálu Velkého dvora u bývalého Lihovaru 

vedle Lihovarského rybníku. Rozkládá se na ploše 3,2 ha a je po celý den přímo osluněn. 

Plánovaná výstavba jezdeckého areálu se uskuteční na parcele č. 1460. Zbylé parcely č. 1462, 

1480, 1481 a 1479/1-5 budou využívány jako výběhy pro koně. Pozemek zvolený pro 

zástavbu je rovný a rozkládá se na něm budova bývalého kravína dnes využívaná stavební 

firmou doplněná o plechové přístavby a nevyužívanou budovu. Parcely pro vybrané pro 

výběhy jsou mírně svažité lesní plochy. 

 

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 žádném 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 

Navrhovaný areál nemá žádný akustický či jiný negativní vliv na okolní zástavbu, jelikož 

nejbližší bytová zástavba se nachází ve vzdálenosti 300m od plánovaných staveb. Areál je 

také plně ekologický a samostatně fungující. Je třeba chránit okolí areálu, kde se nachází 

stavební památka budovy bývalého lihovaru společně s okolním přírodním pásmem tvořeným 

lesními plochami a rybníky. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stávající stav areálu využívaného stavební firmou je velmi zanedbaný. Je třeba vykácet 

zakrslé již nezdravé dřeviny a vysoké travní porosty, které areál obklopují. Proběhne také 

demolice staré budovy, která je nyní propojena s bývalým kravínem plechovými 

konstrukcemi. Tyto plechové konstrukce také podlehnou demolici. Pozemky použité pro 

výběhy pro koně zůstanou v původním stavu. 

 

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

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemky pro výběhy koní budou trvale vedeny také jako lesní pozemky společně 

s travnatými porosty, aby trvale plnily funkci případného úkrytu koní před horkem nebo 

naopak proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. 

 

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

infrastrukturu) 

Oblast řešeného území je již dnes přímo napojena na komunikaci III. třídy, která vede přes 

areál a umožňuje příjezd z hlavního tahu z Dolního Benešova. Toto napojení bude zachováno 

a rozšířeno o parkovací plochy. Napojení areálu na inženýrské sítě bude realizováno pomocí 

technických přípojek (splašková kanalizace, vedení napětí, vodovod, dešťová kanalizace) ze 

stávajících rozvodů, které nyní vedou podél stávající komunikace. Na hranici parcely určené 

pro výběhy koní se nachází také čistička odpadních vod (ČOV), která bude nadále využívána. 

 

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

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců.  

Termín zahájení výstavby se předpokládá v 1. polovině května 2015. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Novostavba správní budovy bude sloužit jako zázemí navrhovaného jezdeckého areálu 

(vedení správy areálu, uskladnění zemědělských strojů, umývárny, sociální zařízení) společně 

s možností ubytování pro případné návštěvníky.  
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Základní kapacity funkčních jednotek 

zastavěná plocha:      384,12  m2  

obestavěný prostor:      2678,22 m3  

užitná plocha:       411,14  m2  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  10  

denní místnost      30,21   m2 

4 x šatna       56,40   m2  

4 x umývárna      30,68  m2    

sociální zařízení     38,90   m2   

technická místnost     7,93   m2  

kuchyňka 1.NP      7,12     m2  

kuchyňka 2.NP      10,29    m2  

garáž       104,34  m2  

2 x kancelář      39,34  m2 

3 x pokoj pro hosty     105,03  m2   

komunikační prostory     112,89  m2 

počet uživatelů:     20 

počet pracovníků:      6 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Urbanistické řešení celého navrženého areálu vychází z vytvoření klasického dvora společně 

s protější bývalou zachovávanou budovou sýpky a nově navrženou zpracovnou ryb. Princip 

dvora je  podpořen otevřením všech 3 budov směrem dovnitř areálu, kde se rozprostírá 

venkovní jízdárna.  Objekt správní budovy tvoří jedno ze 3 křídel tohoto dvora. 

 

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

Tvarové řešení stavby vychází z návaznosti na rekonstruovanou budovu stáje. Stavba je 

obdélníkového půdorysu krytá sedlovou střechou. Správní budova působí v barevném 

kontrastu se stájí. Fasáda je tvořena dřevěnými hranoly tmavě šedé barvy o průřezu 

100x200mm. Fasáda obvodových stěn plynule navazuje na pohledovou úpravu střechy. 

Objekt tak dostává jednotný monolitický vzhled. Dispozice budovy a její fasáda je navržena 

opět dle modulu stáje.  
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V 1.NP se nachází garáž se samostatným vchodem ze zadní části budovy, technická místnost, 

denní místnost s kuchyňkou a sociální zařízení společně s umývárnami a šatnami ve dvou 

blocích, kvůli oddělení prostorů zvlášť pro zákazníky a zvlášť pro zaměstnance.  Ve 2.NP se 

nachází 3 pokoje pro zákazníky a 2 kanceláře pro správu a vedení areálu společně 

s kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V objektu správní budovy se počítá s bezbariérovým přístupem ve všech částech 1.NP. Řešení 

stavby je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Prostory správní budovy jsou vybaveny protiskluzovou úpravou podlahy, která zaručuje 

bezpečný pohyb osob v budově.  Schodiště a příslušná 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 

Správní budova je založena na betonových základových pásech o rozměrech pod obvodovými 

stěnami 490 x 700 mm, pod stěnou mezi garáží a vytápěným prostorem  490 x 350 mm a pod 

zbylým zdivem 250 x 350 mm. Pod základovými pásy je násyp štěrkového podloží do výšky 

150 mm. Se základovými pásy je monoliticky spojena železobetonová základová deska 

tloušťky 150 mm. Na veškeré obvodové a vnitřní (nosné i nenosné) zdivo bylo použito 

masivní dřevo panelů NOVATOP SOLID o různých tloušťkách (62, 84, 124 mm). Tyto 

panely jsou zvenku zatepleny dřevovláknitou izolací STEICO THERM a STEICO FLEX. 

Mezi izolaci STEICO THERM jsou vloženy dřevěné I profily STEICO WALL  pro kotvení 

nosné konstrukce (ocelové tyče) venkovního dřevěného obkladu. Stropy jsou z dřevěných 

sendvičových panelů NOVATOP ELEMENTS vyplněné dřevovláknitou izolací STEICO 

THERM.  
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Konstrukční systém střechy tvoří opět dřevěné střešní panely NOVATOP OPEN vyplněné 

dřevovláknitou tepelnou izolací STEICO FLEX, podepřené v obytné části dřevěnou vaznicí a 

v garáži dřevěnými vazníky s vloženými ocelovými plechy a kolíky BSB doplněné o dřevěné 

ztužující dřevěné lepené lamelové prvky a mezilehlé dřevěné vaznice. Okna jsou dřevěná 

s hliníkovým oplechováním z vnější strany tmavě šedé barvy s izolačním trojsklem. Vnější 

povrchovou úpravu tvoří vápenná omítka BAUMIT bílé barvy a dřevěné hranoly o průřezu 

100x200 mm z modřínového dřeva jak na stěnách tak na střeše.  

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 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 

Správní budova je napojena na vodovodní, elektrickou, kanalizační a dešťovou přípojku. 

Vytápění je zajištěno kotlem na pelety, umístěným v technické místnosti. Odvod spalin je 

vyveden komínem SCHIEDEL. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou předmětem řešení. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Nejsou předmětem řešení.  

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Nejsou předmětem řešení. 
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na 

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem řešení. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Není předmětem řešení. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

V okolí 5 metrů od budovy se nenacházejí žádné překážky ani hořlavé látky. 

 

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

vnitřních a vnějších odběrných míst 

Potřebné množství požární vody je distribuováno z venkovního hydrantu. Zajištění 

potřebného množství požární vody je v souladu s ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - 

Zásobování požární vodou. Stavba bude vybavena kouřovými čidly a potřebným počtem 

ručních hasících přístrojů. 

 

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

Veškeré zpevněné plochy a komunikace v komplexu plně vyhovují zásadám požární 

bezpečnosti a poskytují dostatečně velký prostor pro zřízení nástupních ploch pro požární 

techniku. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem řešení. 

 

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

Není předmětem řešení. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt splňuje veškeré tepelně technické požadavky (součinitelé prostupu tepla, teplotní 

faktory vnitřního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy dotykových teplot podlah, apod.). 

 

b)energetická náročnost stavby 

Objekt splňuje veškeré požadavky na energetickou náročnost stavby. Celý objekt je zateplen 

tak, aby vyhovoval hodnotám dle ČSN 73 0540-2 – tepelná ochrana budov, část 2: 

Požadavky. Při návrhu budovy byl kladen důraz na omezení vzniku tepelných mostů či jiných 

problematických míst umožňujících úniku tepla. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Vytápění bude realizováno pomocí kotle na pelety umístěném v technické místnosti. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Přirozené větrání je zajištěno otevíratelnými okny. Centrální vytápění je realizováno pomocí 

spalovacího kotle na pelety, 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 80 DN. Srážková voda je odváděna pomocí střešních žlabů s vnitřním 

gravitačním odvodněním. 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 

V oblasti nedochází k pronikání radonu do objektu. Nejsou požadována žádná speciální 

technická opatření protiradonové ochrany. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Areál se nachází v oblasti s nízkou seizmicitou a nejsou třeba posudky dynamických účinků 

zemětřesení. V okolí budovy nejsou zdroje technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

V okolí stavby se nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací či hluku, nejsou tedy potřeba 

žádná protihluková opatření. 

 

e) protipovodňová opatření 

Areál se nenachází v záplavovém území, nejsou tedy potřeba žádná protipovodňová opatření. 

 

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

Areál se nenachází na poddolovaném území ani na území se zvýšeným výskytem metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Areál je připojen k obecní kanalizaci, vodovodní síti a k místní elektrické rozvodové síti.  

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vedení podzemního napětí výkonu 800V, vodovodní síť o průměru 80DN, kanalizace 

srážkové vody o průměru 120DN, kanalizace splašková o průměru 150DN. Délka přípojky 

kanalizace srážkové vody bude 160m, délka  přípojky vedení podzemního napětí 110m, délka 

vodovodní přípojky 110m. 
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

Areál je přímo napojen na silnici III. třídy ulice Velký Dvůr a je plně přístupný silničním 

vozidlům, vozidlům protipožární ochrany, zemědělským strojům apod. Velikosti šířky ochozu 

areálu vyhovují vjezdu všem vozidlům. V areálu se nachází také parkovací plocha pro 15 

stání z toho 2 stání pro imobilní občany. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Oblast řešeného území je již dnes přímo napojena na komunikaci III. třídy, která vede přes 

areál a umožňuje příjezd z hlavního tahu z Dolního Benešova. Toto napojení bude zachováno 

a rozšířeno o parkovací plochy. 

  

c) doprava v klidu 

V areálu se nachází 15 parkovacích míst pro zaměstnance a návštěvníky z toho 2 určené pro 

imobilní občany.  

 

d) pěší a cyklistické stezky 

V areálu jsou pro pěší vyhraněny zpevněné plochy tvořené betonovou zámkovou dlažbou.   

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

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

výstavby uložena na deponii ornice. Bude odstraněna přebytečná vegetace a budou provedeny 

výkopy pro základy správní budovy a dále zhotoveny pilotové základy jezdecké haly. V okolí 

haly bude terén mírně zvrásněn a doplněn stromy. Před venkovní jízdárnou se provede sadba 

zakrslých dřevin. 

 

b) použité vegetační prvky 

Venkovní jízdárna bude od parkovacích ploch oddělena sadbou zakrslých okrasných dřevin. 

Dále bude provedena výsadba listnatých stromů před jezdeckou halou. Stávající lesy lemující 

hranici areálu budou součástí výběhů pro koně pro účely přirozeného úkrytu před sluncem. 
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c) biotechnická opatření 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

 

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

Jezdecký areál nijak nenarušuje životní prostředí během užívání či jeho provádění. 

 

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

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

Staveniště a navržené objekty nejsou v konfliktu s chráněnými oblastmi, památkami či stromy 

a svým charakterem a provozem nijak nenarušují ani neohrožují životní prostředí či své okolí. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště a navržené objekty nemají vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

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

Staveniště a navržené 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 navržena žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Byly splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Navržený 

areál nijak neohrožuje svou funkcí okolní obyvatelstvo. 
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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 DN 80 a elektrický rozvod NN podzemní. V blízkosti staveniště prochází stávající 

potrubí splaškové kanalizace PVC KG DN200. Energie potřebná pro stavbu bude čerpána 

z mobilních zdrojů, dokud nebudou zhotoveny přípojky vody a elektrické energie. Po 

provedení přípojky NN, která bude ukončena v el. rozvaděči na hranici stavebního pozemku, 

bude možné 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. Areál bude 

napojen na dosavadní obecní technickou infrastrukturu pomocí jednotlivých přípojek.  Dále 

bude napojen na dosavadní dopravní infrastrukturu pomocí stávající komunikace III. třídy a 

rozšířen o parkovací stání. Komunikace lze používat dopravními prostředky a mechanismy do 

hranice jejich únosnosti. Při výstavbě bude zapotřebí několika buněk (umývárny, šatny, 

kanceláře, atd.). Na staveništi bude zřízena vodovodní šachtice a rozvaděče elektrického 

vedení. Buňky pro obsluhu staveniště budou napojeny na přípojky vody a elektrické energie. 

 

b) odvodnění staveniště 

Na staveništi nebude bráněno přirozenému odtoku vody. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

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

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

která je napojena na komunikaci Opavská. 

 

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 třeba vykácet nízké dřeviny rostoucí na pozemku. Demolici podlehne objekt spojený 

plechovými přístavbami k budově stáje. Je třeba řádně zajistit okolí staveniště v době 

výstavby proti vniknutí nepovolaných osob a zajistit ochranu zaměstnancům. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

Nejsou předmětem řešení. 

 

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

Nejsou předmětem řešení. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nejsou předmětem řešení. 

 

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. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou předmětem řešení. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou předmětem řešení. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Nejsou předmětem řešení. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Nejsou předmětem řešení. 
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C. Situace stavby  
 
5.1 Vytyčovací situace  
Vytyčovací plán viz. Příloha č. C03 
 
5.2 Situace inženýrských sítí  
Koordinační situace viz. Příloha č. C.02  
 
5.3 Koordinační situace  
Koordinační situace viz. Příloha č. C.02  
 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

SO1 – NOVOSTAVBA SPRÁVNÍ BUDOVY 

  

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) technická zpráva 

 

a)Účel objektu 

Hlavní funkce správní budovy spočívá především ve správě jezdeckého areálu a vytvoření 

zázemí jak pro zaměstnance tak pro návštěvníky. 

 

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  

Správní budova má 2 nadzemní podlaží. V severní části objektu se nachází garáž pro 

zemědělské stroje otevřená přes obě nadzemní podlaží a se samostatným vjezdem do budovy 

ze severní strany. Hlavní vstup pro zaměstnance a pro návštěvníky areálu je z jihozápadní 

strany. Vstupy přímo navazují na hlavní komunikační prostor v budově, který spojuje 2 

totožné bloky se šatnami, umývárnami a sociálním zařízením, přičemž je vše rozděleno zvlášť 

pro muže a ženy. V každém bloku se nachází také 1 sociální zařízení pro imobilní občany. Na 

chodbu navazuje také technická místnost, kde jsou soustředěna veškeré technické a 

technologické zařízení stavby, a denní místnost s kuchyňkou pro zaměstnance. Mezi bloky je 

umístěno dvouramenné schodiště vedoucí do 2. nadzemního podlaží doplněné o úklidovou 

místnost pod schodišťovým ramenem.  
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Při vstupu do 2. nadzemního podlaží ze schodišťového prostoru je hlavním prvkem obrácená 

dispozice, kdy obytné místnosti jsou situovány na jihozápadní stranu a hlavní komunikační 

prostor naopak na stranu severovýchodní. Z chodby je umožněn přístup do obou kanceláří 

s příslušnou kuchyňkou a sociálního zařízení doplněného o úklidovou místnost. V opačné 

části budovy jsou na hlavní chodbu napojeny 3 pokoje pro návštěvníky, každý s vlastním 

zádveřím a koupelnou se sociálním zařízením. 

 

Kapacitní údaje- počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

zastavěná plocha:      384,12  m2  

obestavěný prostor:      2678,22 m3  

užitná plocha:       411,14  m2  

počet funkčních jednotek a jejich velikosti:  10  

denní místnost      30,21   m2 

4 x šatna       56,40   m2  

4 x umývárna      30,68  m2    

sociální zařízení     38,90   m2   

technická místnost     7,93   m2  

kuchyňka 1.NP      7,12     m2  

kuchyňka 2.NP      10,29    m2  

garáž       104,34  m2  

2 x kancelář      39,34  m2 

3 x pokoj pro hosty     105,03  m2   

komunikační prostory     112,89  m2 

počet uživatelů:     20 

počet pracovníků:      6 

 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

Správní budova se rozkládá na obdélníkovém půdorysu o rozměrech 45,62 x 8,42 m krytém 

sedlovou střechou. Objekt správní budovy je řešen jako dřevostavba z masivních dřevěných 

panelů systému NOVATOP. Veškeré konstrukční prvky (stěny, stropy, střešní panely) 

systému NOVATOP jsou v interiérech zachovány v pohledové variantě bez povrchových 

úprav, kromě místností s vyšší vlhkostí či dodaným keramickým obkladem, viz. projektová 

dokumentace. 
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Založení stavby 

Objekt je založen na betonových základových pásech. Byly použity 3 typy základových pásů. 

Obvodové nosné stěny jsou uloženy na pásech o rozměrech 490 x 700 mm v hloubce 990 mm 

od upraveného terénu. Druhý typ základů o rozměrech 490 x 350 mm uložených v hloubce 

650 mm se rozkládá pod nosnou stěnou oddělující prostory garáže od obytných místností. Pod 

zbylými nosnými stěnami jsou základové pásy o rozměrech 250 x 350 mm uložených hloubce 

650 mm. Všechny základové pásy jsou odděleny od původní rostlé zeminy zhutněným 

štěrkovým podsypem frakce 16-32 mm o tloušťce 150 mm. Základy jsou monoliticky spojeny 

se železobetonovou základovou deskou vyztuženou kari sítí 100/100/10 mm o tloušťce 150 

mm. 

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří masivní dřevěné panely NOVATOP SOLID. V objektu byly 

použity panely o různých tloušťkách - 62 mm na vnitřní nenosné příčky, 84 mm na vnitřní 

nosné příčky a dělící stěny mezi chodbou a obytnými místnostmi a 124 mm na obvodové 

nosné stěny a stěnu oddělující prostory garáže a obytné místnosti. Stěny jsou uloženy na na 

podkladní dřevěné hranoly, které jsou kotveny k základům pomocí kotev BMF z vnější 

strany, kvůli zachování pohledové varianty panelů v interiéru. Obvodové stěny jsou doplněny 

o tepelnou izolaci STEICO THERM o tloušťce 240 mm a doplňkovou izolaci STEICO FLEX 

o tloušťce 60 mm. Povrchovou úpravu tvoří fasádní vápenná omítka BAUMIT společně 

s dřevěným obkladem tvořeným rámy z hranolů z modřínu o rozměrech 100 x 200 mm. 

Dřevěný obklad je kotven k obvodovým stěnám pomocí nosné ocelové konstrukce - trubka o 

průměru 76,1 mm, tloušťky 2,9 mm. Hranoly jsou osazeny na ocelové desky vystupující 

z trubky a přikotveny spojovacími kolíky a šrouby. V tepelné izolaci STEICO THERM jsou 

pro podporu nosné ocelové konstrukce vloženy dřevěné I profily STEICO WALL SW 90 

délky 240 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Na nosnou stropní konstrukci byly použity sendvičové panely NOVATOP ELEMENTS 

tloušťky 240 mm tvořené spodní dřevěnou deskou, roštem vyplněným tepelnou izolací 

STEICO FLEX a horní deskou. Stropní panely jsou kotveny k obvodovým stěnám pomocí 

dřevěné vícevrstvé SWP desky (příložky), která je zapuštěna a následně ukotvena do 

obvodových panelů NOVATOP SOLID pomocí vrutů. 
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Střešní konstrukce 

Správní budova je zastřešena dvouplášťovou sedlovou střechou pomocí sendvičových panelů 

NOVATOP OPEN, které jsou tvořeny spodní dřevěnou deskou a roštem z dvojitých hranolů o 

rozměrech 120 x 240 mm vyplněným tepelnou izolací STEICO FLEX tloušťky 240 mm. Na 

střešní panely je položena doplňková tepelná izolace STEICO THERM o tloušťce 60 mm 

doplněná o dřevěné hranoly 120 x 60 mm v osové vzdálenosti 2,09 m. Na tepelnou izolaci je 

položena pojistná difúzní fólie ISOLA EXTRA TOP. Konstrukce horního střešního pláště je 

od spodní oddělena vzduchovou mezerou tloušťky 40 mm mezi latěmi o rozměrech 120 x 40 

mm, které jsou kladeny v osové vzdálenosti 1,045 m. Na latě jsou kladeny OSB desky 1,045 x 

1,015 mm, na které se provede pokládka hydroizolace. Celá střešní konstrukce je zakrytá 

dřevěným obkladem z hranolů plynule přecházejících z fasády obvodových stěn. Nosná 

konstrukce dřevěného obkladu – ocelová trubka o průměru 76,1mm, tloušťky 2,9mm je 

kotvena do střešní konstrukce pomocí vrutů. 

 

Výplně otvorů  

Byla použita okna dřevěná s hliníkovým oplechováním z vnější strany s izolačním trojsklem. 

Vstupy do objektu jsou řešeny skleněnou příčkou, rozdělenou na jednotlivé posuvné panely - 

dřevěné rámy vyplněné izolačním trojsklem. Dveře jsou ze smrkového dřeva se skrytými 

zárubněmi nebo celoskleněné posuvné. Dveře do garáže jsou z trapézového plechu. 

 

Úprava povrchů 

Fasáda obvodového pláště i střecha obložena  dřevěnými hranoly o rozměrech 100x200 mm 

z modřínu, tmavě šedé barvy osazenými na nosnou ocelovou konstrukci, kterou tvoří ocelová 

trubka o průměru 76,1 mm tloušťky 2,9 mm ukotvenou do nosných prvků objektu. Pod 

dřevěným obkladem je vápenná omítka BAUMIT bílé barvy. Interiéry jsou ponechány 

v pohledové variantě dřevěných panelů, pouze v některých místnostech jsou doplněny o 

keramický obklad. 

 

Podlahy 

V garáži pro zemědělské stroje byla jako povrchová úprava zvolena epoxidová stěrka 

položená na betonovou mazaninu. Ve zbylých obytných místnostech a komunikačních 

prostorech v rámci 1.NP bude provedena pokládka keramické dlažby.  

Ve 2.NP je v komunikačních prostorech, kancelářích, kuchyni a sociálních zařízení položena 

keramická dlažba. V pokojích pro hosty je dřevěná podlaha FEEL WOOD. 
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Izolace proti zemní vlhkosti 

Jako izolace proti zemní vlhkosti byla zvolena hydroizolace z asfaltových pásů tloušťky 5 

mm. Základy byly odděleny od původní zeminy štěrkovým podsypem tloušťky 150mm. 

Okolo objektu je odvodnění realizováno pomocí drenážní trubky DN 100 mm. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Systém NOVATOP garantuje výstavbu bez použití parozábrany jako difúzně otevřené 

konstrukce. Ve střešní konstrukci byla použita pojistná difúzní folie ISOLA EXTRA TOP. 

V podlahové konstrukci na terénu v garáži byla použita PE fólie.  

 

Tepelná a zvuková izolace 

Jako tepelná izolace byla použita dřevovláknitá izolace STEICO THERM, která vyplňuje 

obvodové stěny (tl. 240 mm) a střešní konstrukci (tl. 60 mm). Druhý typ tepelné izolace byl 

typ dřevovláknité desky STEICO FLEX, která byla použita v obvodové konstrukci (tl. 60 

mm) a střešní konstrukci (tl. 186 mm). Ve stropní konstrukci byla užita dřevovláknitá izolace 

STEICO PROTECT TYP L (tl. 186 mm, v případě podhledu bylo přidáno také 40 mm izolace 

pod stropní konstrukci) a izolace STEPROCK HD (tl. 30 mm) sloužící jako kročejová izolace. 

Základové konstrukce jsou izolovány pomocí BASF EPS 100 (tl. 100 mm pod podlahou a 

100 mm pod základovou deskou).  

 

Klempířské prvky 

Podrobná specifikace klempířských prvků je uvedeny ve výkresu č. D2.03 viz. kapitola 

„Seznam příloh“. 

 

d) Tepelně technické vlastnosti konstrukcí  

Obvodové konstrukce byly navrženy a posouzeny podle požadavků ČSN 730540.  

V programu „Teplo“ a programu „Area“ byly posouzeny skladby a detaily jednotlivých 

konstrukcí v objektu. 
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TEPLO,2010: 

1. OBVODOVÁ STĚNA 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:     OBVODOVÁ 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:   60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  NOVATOP SOLID   0,124       0,130    180,0 

   2  Dřevovláknitá deska - STEICO T  0,240       0,045    5,0 

   3  Dřevovláknitá deska - STEICO F  0,060       0,042    1,0 

   4  Omítka vápenná   0,010       0,870    6,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 

  

  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. 



Bakalářská práce 
 

38 
 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 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) 

 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. 

 

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2. 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:    -5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická  0,010       1,010   200,0 

   2  Fermacell  0,025       0,320   13,0 

   3  BASF EPS 100  0,100       0,039   40,0 

   4  Fermacell podsyp  0,020       0,090   1,0 

   5  Bitagit  0,005       0,210   14000,0 

   6  Železobeton 1  0,150       1,430   23,0 

   7  BASF EPS 100  0,100       0,039   40,0 

   8  Štěrk  0,200       0,650   15,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,823+0,015 = 0,838 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 

  

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

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

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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) 

  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,88 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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3. 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:   60,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  NOVATOP SOLID   0,027       0,130    180,0 

   2  Dřevovláknitá deska - STEICO F  0,240       0,057    1,0 

   3  Dřevovláknitá deska - STEICO T  0,060       0,043    5,0 

   4  Isola Extra Top   0,0005       0,350    20,0 

 

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

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,015 = 0,887 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 

  

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 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) 

  

 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. 

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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AREA, 2010: 

1. ZÁKLADOVÝ PÁS 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:     ZÁKLADOVÝ PÁS                      

 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) 

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

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,916 

  

  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) 

  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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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  Třetí požadavek 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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2. STEICO NOSNÍK V OBVODOVÉ STĚNĚ 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:     STEICO NOSNÍK                         

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    60,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =  0,966 

  

  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) 

  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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

 

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. 

 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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  Třetí požadavek 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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3. NAPOJENÍ STROPU NA OBVODOVOU STĚNU 

  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:     STROP                                                   

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    60,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,951 

  

  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) 

  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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

 programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. 

 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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  Třetí požadavek 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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3. DETAIL U OKAPU  

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:     DETAIL U OKAPU                               

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    60,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 

  Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,890 

  

  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) 

  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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů 

programu. 

  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a 

normovaná metodika výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla 

a vodní páry. 

 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
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  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 

 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 

 

 
 

Řešená stavba je navržena a bude provedena 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. 

-Životní prostředí nebude provozem stavby narušováno nad běžný rámec obdobných provozů. 

-Dešťové vody budou svedeny do podzemní jímky a následně využity investorem.  

-Splaškové vody budou svedeny do biologické čističky.  

-Do ovzduší nebudou vypouštěny žádné škodlivé látky, nebudou překročeny hladiny hluku při 

provozu objektu, ani při jeho výstavbě (za předpokladu dodržení všech příslušných předpisů 

pro výstavbu a bezpečnost práce), nedojde ke kontaminaci prostředí a podzemní vody. 
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b) výkresová část: 

viz. Seznam příloh. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 
 
 
E. Dokladová část  
 
E.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání  

Není předmětem řešení. 

 

E.2 Průkaz energetické náročnosti budovy  

Není předmětem řešení. 
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6. Závěr  

 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení 

novostavby správní budovy k jezdeckému areálu Velký Dvůr v obci Bohuslavice. Jezdecký 

areál je součástí návrhu agroturistického komplexu situovaného v areálu bývalého Lihovaru, 

který vznikl v rámci urbanistické studie navržené v předmětu Ateliérová tvorba III. Součástí 

agroturistického centra je kromě jezdeckého areálu hotel, restaurace, galerie, rybářský klub, 

chatky pro rybáře podél zdejšího Lihovarského rybníku, zpracovna ryb a stávající budova 

bývalé sýpky. Jezdecký areál je tvořen rekonstruovanou budovou stáje, novostavbou kryté 

jezdecké haly a řešenou správní budovou doplněn o venkovní písčitou jízdárnu, který 

společně s protější zpracovnou ryb a budovou bývalé sýpky vytvářejí pro zdejší kraj typický 

charakter dvora. 

 

Hlavním cílem bylo vytvořit plnohodnotný funkční objekt poskytující zázemí 

veškerému personálu jezdeckého areálu či jeho návštěvníkům. Důraz byl kladen na výběr 

ekologicky nezávadných materiálů, na rychlost výstavby a její snadnou proveditelnost. Dále 

byl stanoven požadavek na minimalizaci zásahů do okolní přírody a nenarušení jejího 

charakteru.  

 

Výsledkem návrhu je stavba propojující funkční a zároveň estetickou podstatu 

objektu, přičemž splňuje veškeré vstupní požadavky investora. Architektonický výraz stavby 

vychází především z dodržení charakteru „uzavřeného“ dvora a s ním spojené orientace 

otevřených ploch, čímž uvnitř dvora dochází k neustálému kontaktu mezi přírodou, koňmi, 

zákazníky a zaměstnanci. Předností stavby je rychlost výstavby a její snadná proveditelnost 

díky masivním dřevěným panelům systému NOVATOP.  

 

Hlavním přínosem této bakalářské práce bylo obrovské množství poznatků o novém 

konstrukčním systému NOVATOP, který na našem trhu není příliš známý, a o jiných v dnešní 

době využívaných ekologických materiálech. Další pozitivní věcí na navrhování projektu byla 

spolupráce s různými specialisty různých oborů, což vedlo k dalšímu prohloubení poznatků 

z jiných oblastí stavebnictví a možnost projít si celým procesem navrhování stavby od prvních 

studií až po kompletní dokumentaci pro provedení stavby.  
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