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Anotace 

Předmětem bakalářské práce je výstavba technického zázemí minifarmy v Arboretu 

v Novém Dvoře. Budova je řešena uprostřed nově navrhnutého areálu minifarmy 

v arboretu. Podklad pro zpracování této bakalářské práce vychází ze studie Ateliérové 

tvorby IV. a Ateliérové tvorby Va. Výsledkem práce je zpracování projektové 

dokumentace pro provádění staveb.  

 

Annotation  

The object of bachelor thesis is the construction of Technical hinterland of small 

farm in the Arboretum Nový Dvůr. The building is designed in the middle of the area of 

the proposed new mini-farm in the arboretum. Substrate processing of this thesis is based 

on studies in Studio work  IV. a studio work Va. The result is the preparation of project 

documentation for execution of works. 
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1. ÚVOD 

Obsahem bakalářské práce je řešení objektu technického zázemí minifarmy, který se 

nachází v severní části areálu arboreta v Novém Dvoře. Areál arboreta spadá pod 

Slezské zemské muzeum v Opavě, vlastník má v plánu území arboreta 

zmodernizovat, aby zde přicházelo větší množství návštěvníků, než tomu bylo 

doposud. Právě nepříliš velká návštěvnost území vedla k vypracování této bakalářské 

práce na základě požadavků vlastníka arboreta.  

Cílem mé práce je vytvořit území minifarmy, které bude samostatnou funkční částí 

arboreta, a také vytvořit z nepříliš perspektivní severní části zajímavou oblast.  

Bakalářská práce je rozdělena na textovou část, ve které jsou popsány veškeré údaje 

o areálu a stavbě, výkresovou část, která obsahuje projektovou dokumentaci 

řešeného objektu. Součástí práce jsou i další podklady nezbytné pro vypracování 

projektu.  

Textová část je vypracována na základě Vyhlášky 499/2006 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. SOUČASNÝ STAV 

2.1. Současný stav areálu Arboreta v Novém Dvoře 

Areál arboreta se nachází ve vzdálenosti 11 km na severozápad od Opavy. Nový 

Dvůr spadá pod obec Stěbořice. V současné době je areál arboreta ve vlastnictví 

Slezského zemského muzea v Opavě. Jedná se o území, jehož rozloha je 23 ha. 

Území areálu arboreta je odvodňováno potokem Velká, který je přítokem řeky 

Opava. V blízkosti arboreta, na západní straně je umístěna vodní nádrž. V areálu se 

nacházejí dva břidlicové lomy, které jsou v současné době nevyužívané. Území 

areálu má také spoustu významných objektů. Jedná se hlavně o zámeček, dále 

skleník, budova výstavního pavilonu aj.  

Vlastníkem areálu Arboreta v Novém Dvoře je Slezské zemské muzeum sídlící 

v Opavě.  

V území je několik nevyužívaných míst, které chátrají, a příroda zde není udržována. 

Problémy těchto míst jsme se snažili vyřešit v Ateliérové tvorbě III., ve které jsme 

podrobně celé území probírali. Poté jsme došli k závěru, že by byla potřeba některé 

místa využít pro jiné funkce než tomu bylo doposud.   

 

 

Obr. 1: Rozvržení areálu v urbanistické studii ATT III. 
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2.2.  Současný stav řešené části areálu 

Oblast, pro umístění navrhované stavby technického zázemí minifarmy, je umístěná 

v severní části arboreta. Tato oblast je nevyužívaná, lesní porost zde roste svévolně a 

nejsou zde žádné významné ani památné stromy. Část území pro výstavbu objektu je 

neudržovaná zaměstnanci arboreta. Proto jsme v Ateliérové tvorbě III. došli 

k závěru, že zde umístíme nové využití, které povede k větší návštěvnosti této části 

arboreta.  
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3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 

3.1.  Technické zázemí minifarmy 

V Ateliérové tvorbě IV. byla řešena architektonická studie Technického zázemí 

minifarmy. Objekt byl umístěný v severní části arboreta, která není využívaná. 

Hlavní ideou bylo vytvořit zajímavé místo, které by přilákalo návštěvníky. 

Technické zázemí minifarmy se dělí na část veřejnou a soukromou. Část veřejná se 

dělí na veškeré prostranství území, dále na budovu stáje a sociálního zařízení. Část 

soukromá se pak dělí na hlavní objekt, ve kterém je umístěno zázemí pro 

zaměstnance a vedoucího areálu. Vedoucí areálu má v 2. NP vytvořenou bytovou 

jednotku. Do soukromé části pak také spadají objekt garáže a skladu na krmivo pro 

zvířata.  

Jedná se o dvoupodlažní budovu. 1. NP slouží jako veřejné i soukromé prostranství. 

2. NP slouží už jenom jako soukromé prostranství, tedy byt vedoucího areálu 

minifarmy.  

 

3.2.  Okolní prostranství okolo objektu 

Okolo objektu bude nově vybudovaný veřejný prostor, který bude oddělený 

oplocením a navezeným terénem od areálu arboreta. Hlavní důvod oddělení je ten, že 

je plánovaný volný pohyb vybraných druhů domácích zvířat. Návštěvník bude mít 

možnost se dostat do blízkosti volně pobíhající zvěře.  

Vstupy pro návštěvníky do areálu minifarmy budou na východní a západní straně 

území. Tyto vstupy budou navazovat na komunikační plochy v arboretu. V severní 

části areálu bude umístěný vstup pro zaměstnance areálu. Součástí řešení není 

parkovací stání, protože je počítáno s parkováním stávajícím. 

V severní části jsou umístěny vstupy do soukromých částí a v jižní části pak vstupy 

veřejné.  

Okolo Technického zázemí minifarmy pak bude umístěno několik samostatně 

stojících stájí pro domácí zvěř.  
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4. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:    Technické zázemí minifarmy  

 

b) místo stavby:   Moravskoslezský kraj 

    Stěbořice, část Nový Dvůr 

    Katastrální území Nový Dvůr u Opavy (707309) 

    Parcelní číslo 174 

 

c) předmět projektové dokumentace:  

Charakter stavby:  Výstavba budovy technického zázemí   

     v uzavřeném areálu minifarmy v arboretu. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor:   Slezské zemské muzeum 

    Nádražní okruh 31 

    746 01 Opava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Marcela Mališová 

Kontakt:    marcela.malisova@gmail.com 

 

A.2   Seznam vstupních podkladů 

 Podkladem pro zpracování dokumentace byly údaje a informace, které jsem získala 

 přímo od Slezského zemského muzea v Opavě. Tyto podklady byly vydány na 

 základě spolupráce při řešení celého území arboreta, které se prováděly 

 v Ateliérové tvorbě III. a Ateliérové tvorbě IV. 
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A.3  Údaje o území 

a) rozsah řešeného území:  

 Pozemek na parcelním č. 174 katastrálního území Nový Dvůr u Opavy jsou 

 majetkem Slezského zemského muzea. Jedná se o pozemek, který je využívaný jako 

 území se zelení. Objekt je navržen v severní části pozemku p. č. 174.  

   

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Místo stavby se nenachází v památkové zóně, rezervaci ani není kulturní památkou.  

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Plocha zastřešení bude odvodněna do okapových žlabů. Nově vytvořené plochy, 

zpevněné, budou mít propustný povrch. Stavba nebude nijak narušovat stávající 

odtokové poměry, které se na řešeném území nachází. 

   

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Z hlediska schváleného územního plánu obce Stěbořice je navržená stavba v dotčené 

lokalitě přípustná.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

 

Zpracovaná projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím a  

stavebním povolením.  
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2006 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, dále částečně s vyhláškou č. 398/2006 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Zpracovaná projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky 

dotčených státních orgánů a organizací. Podmínky stanovené v jednotlivých 

vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů a organizací týkající se provádění 

stavebních prací budou dodrženy zhotovitelem stavby před a během vlastní realizace.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou známy.   

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 S výstavbou objektu je nutné provést některé zásahy do krajiny arboreta. Jedná se 

 hlavně o vykácení neudržované části, ve které nejsou žádné významné rostliny. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby dle katastru nemovitostí  

Dotčené pozemky jsou na parcelním čísle 173, 185/3, 303/1, 304 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, která v 1. NP bude plnit funkci pro zázemí minifarmy, ale 

také pro návštěvníky areálu. Bude zde umístěno několik provozně oddělených částí, 

jako je stáj, garáže a sklady, technické místnosti a provoz farmy, pro zaměstnance. 

Dále zde bude část, která bude sloužit návštěvníkům. V 2. NP se bude nacházet 

bytová jednotka pro majitele, vedoucího oblasti řešeného území.  
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b) účel užívání stavby 

 Stavba bude sloužit jako technické zázemí, ve kterém budou umístěny nejen 

 místnosti, které jsou potřeba pro provoz farmy a zaměstnance, ale budou zde také 

 umístěny objekty, které budou sloužit pro návštěvníky arboreta.  

 2. NP bude využíváno jako byt pro majitele, který se bude starat o provoz farmy a 

 chov domácích zvířat.   

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu, která bude trvalá.  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

 Žádná ochrana stavby není známá.  

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. Obecné technické požadavky částečně 

zabezpečující bezbariérové užívání stavby jsou dodrženy Vyhláškou č. 398/2009 Sb.  

 

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

právních předpisů 

 

Nebyly vneseny žádné požadavky. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádný seznam výjimek a úlevových řešení není známý.  

 

h) navrhované kapacity stavby 

Zastavěná plocha objektu:  698, 288 m
2
 (SO 01)    

Užitná plocha zázemí farmy:  270, 372 m
2
 

Užitná plocha bytové jednotky: 100, 96 m
2 

Užitná plocha 6 – ti stájí:  195, 00 m
2 

(SO 02 – není součástí řešení)  
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Chodníky – betonová dlažba:  212, 00 m
2 

(SO 03) 

Cesta – asfaltový povrch:  304, 00 m
2 

(SO 04) 

Odhadovaný počet zaměstnanců: 6 osob 

 

i) základní bilance stavby  

Spotřeba médií a hmot bude vypracována na základě dokumentace, kterou bude 

provádět firma tomuto úkolu způsobilá.  

Dešťová voda ze střech bude odvedena do veřejné kanalizace. 

 

Odtok dešťové vody ze střechy nad 1. NP  

Materiál:    nepropustná vrstva – trapézový plech 

Sklon:     3%  

Intenzita deště pro Opavu   i = 117 l/s.ha  

Plocha střech     A = 698,288 m
2 

 

Součinitel odtoku    C = 0,5  

Odtok dešťových odpadních vod: Qr = 4,09 l/s 

 

Odtok dešťové vody ze střechy nad 2. NP  

Materiál:    nepropustná vrstva – hydroizolační střešní  

      krytina 

Sklon:     3%  

Intenzita deště pro Opavu   i = 117 l/s.ha  

Plocha střech     A = 123,17 m
2
 

Součinitel odtoku    C = 0,5  

Odtok dešťových odpadních vod: Qr = 0,36 l/s 

 

Veškerý vzniklý odpad bude tříděn, ukládán do kontejnerů a odvážen na řízenou 

skládku. Z provozu stavby bude vznikat odpad komunálního charakteru – papír, 

plasty a splaškové vody. Sběr komunálního odpadu bude pomocí kontejnerů 

(označeny dle druhu odpadu) umístěných na pozemcích investora s následným 

odvozem a likvidací firmou oprávněnou k takové činnosti. 
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Ostatní odpad přírodního charakteru budou odváženy na kompost za oblastí areálu 

minifarmy.  

 

j) základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení výstavby bude určen investorem. Doba výstavby je předběžně 

odhadovaná na 26 měsíců. Harmonogram výstavby pro realizaci stavby bude 

předložen dodavatelem stavby, který bude určen investorem na základě výběrového 

řízení. 

 

k) orientační náklady stavby 

Cena stavby bude určena na základě výběrového řízení. 

 

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

SO 01  Navrhovaný objekt  

SO 02  Stáje pro zvířata 

SO 03  Chodníky 

SO 04  Příjezdová komunikace 

SO 05  Oplocení 

SO 06  Přípojka - vodovod 

SO 07  Přípojka - elektro 

SO 08  Přípojka – splašková kanalizace 

SO 09  Přípojka - plynovod 

SO 10  Kompost 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Navrhnutý objekt se nachází v areálu Arboreta Nový Dvůr v obci Nový Dvůr u 

Opavy. Návrh technického zázemí minifarmy je situován v severní části arboreta. 

V tomto místě bude zapotřebí provést úpravy stávající neudržované zeleně. 

Dojde zde k rozsáhlému kácení stromů, které zde rostou svévolně.  

Dále se zde bude vytvářet přírodní oplocení pomocí navezené zeminy, které budou 

oddělovat minifarmu od arboreta. Důvodem tohoto řešení je fakt, že je plánovaný 

volný pohyb zvířat v řešené části.  

   

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

V rámci přípravy byla provedena prohlídka území a vytvoření rozborů místa 

v Ateliérové tvorbě III.  

Nebyly provedeny hydrogeologické ani geologické průzkumy. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt technického zázemí minifarmy nespadá do ochranných ani bezpečnostních 

pásem.  

 

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

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  

 

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

v území 

 

Při realizaci stavby se může objevit negativní výskyt zvýšeného hluku a prašnost. 

Tyto negativní vlivy však velmi neovlivní okolní pozemky, protože pozemek, na 

kterém se bude provádět realizace stavby, se nenachází v zastavěném území. Po 

dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolí. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím výstavby objektu bude odstraněn stávající malý zookoutek 

v severovýchodní části arboreta.  

V místě stavby budou odstraněny stávající stromy, keře, zpevněné komunikace. Bude 

odstraněna stávající plocha kompostu z důvodu nedostatku prostoru na stávajícím 

místě. Nová plocha kompostu bude upravena a rozšířena. Bude provedeno sejmutí 

ornice. 

 

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

k plnění funkce lesa 

 

Nedochází k žádnému záboru zemědělského půdního fondu ani k žádnému záboru 

lesních pozemků. 

 

h) územně technické podmínky  

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající, ale bude proveden nový 

asfaltový podklad cesty v severní části území arboreta. Napojení na technickou 

infrastrukturu bude na nově vybudované přípojky. Nově bude provedena přípojka 

vody, elektro, plynu i splaškové kanalizace.  

 

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

Zřízením nové přípojky elektra přes pozemek 303/1 dojde k narušení této půdy. Po 

dokončení prací bude vše opraveno na vlastní náklady investora. Ostatní přípojky 

vedou přes území, které vlastní investor. Po narušení této půdy dojde také k opravení 

na náklady investora.  

 

B.2.  Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Záměrem investora je vybudování nového prostoru minifarmy ve stávajícím areálu 

arboreta. Součástí výstavby bude budova technického zázemí, do které bude 

soustředěna veškerá provozní zařízení pro oblast minifarmy. Dále v části objektu je 
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umístěno hygienické zařízení pro veřejnost a stáje.  Objekt technického zázemí bude 

plnit také funkci bytové jednotky, která se bude nacházet v 2. NP. Tento byt bude pro 

majitele areálu farmy, který bude za celý objekt i území odpovídat. 

Areál minifarmy má velkou rozlohu pro početné skupiny návštěvníků.  

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh technického zázemí je situován do míst v severní části arboreta, ve kterých 

není udržovaná zeleň. Povrch terénu se příliš nesvahuje. Je zde malý svah, který se 

stupňuje směrem k severu.  

Půdorysný obrys budovy je obdélníkový, avšak složený z několika oddělených 

objektů, které jsou zastřešené jednou, hlavní střechou. Vstupy pro zaměstnance jsou 

orientovány k severní straně. Do středu areálu minifarmy, jižní strana, pak směřuje 

veřejný vstup do hygienického zázemí pro veřejnost.  

Kolem objektu se rozléhá území minifarmy, které je oploceno, tedy odděleno od 

arboreta vstupy na východní a západní straně. Vstupy jsou určené pro veřejnost. 

Jeden vstup do areálu minifarmy je ze severní části oplocení. Tento vstup slouží pro 

zaměstnance a zásobování objektu. 

 

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

Objekt Technického zázemí minifarmy je řešen ze čtyř menších jednopodlažních 

objektů, které jsou zastřešeny jednou střešní konstrukcí velké plochy. Tato střešní 

konstrukce však ustupuje jednomu objektu, který je ve středu zastřešení. Tento 

objekt je dvoupodlažní, krytý vlastní konstrukcí střechy. 

Střešní konstrukci nad čtyřmi objekty nese ocelový rám. U několika ocelových rámů 

se nachází nízké kamenné zídky.  

Veškeré otvory oken a dveří jsou tvořeny z 4vrstvých lepený hranolů i izolačním 

trojsklem.  

Všechny objekty mají fasádu provedenou z vláknocementových fasádních desek 

Hardie Plank v barvě Countrylane red.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V navrženém objektu se nebude nacházet žádné výrobní zařízení, ani zde nebude 

prováděna žádná výrobní činnost. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu řešení objektu z hlediska bezbariérovosti je použita vyhláška č. 398/2009 

Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR. V areálu minifarmy jsou upraveny 

komunikace dle vyhlášky. Celkový objekt se dělí na místa, která jsou přístupné 

pouze zaměstnancům, zde se tedy nezahrnuje bezbariérové řešení. V částech areálu a 

objektu, kde je možný pohyb návštěvníků se sníženou schopností pohybu jsou tyto 

požadavky splněny. Je zde provedena zvětšená záchodová kabinka, která má 

upravené rozměry pro osoby se sníženou schopností pohybu. Jedná se o WC, které je 

společné pro muže i ženy. Místnost je vybavena speciálně určenou záchodovou 

mísou, umyvadlem, madly, háčky na oděv a odpadkovým košem.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Je nutné stavbu, jednotlivé konstrukce a zařízení pravidelně kontrolovat a revidovat 

dle příslušných norem a provádět průběžnou údržbu tak, aby byla zachována jejich 

bezpečnost, funkčnost a zaručená životnost. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

SO 01   Navrhovaný objekt  

SO 02   Stáje pro zvířata 

SO 03   Chodníky 

SO 04   Příjezdová komunikace 

SO 05   Oplocení 

SO 06   Přípojka - vodovod 

SO 07   Přípojka - elektro 

SO 08   Přípojka – splašková kanalizace 

SO 09   Přípojka - plynovod 



26 
 

SO 10   Kompost 

 

SO 01  Navrhovaný objekt  

Navrhovaný objekt bude stát na parcele č. 174. Na této parcele bude také stát celý 

areál minifarmy. Objekt je dvoupodlažní. Stavba bude založena na železobetonových 

patkách a pásech. Nosné stěny budou založeny na pásech, ocelové nosné rámy pak 

založeny na patkách. Navrhovaný objekt se skládá z jednotlivých částí menších 

objektů, které jsou zastřešeny společnou pultovou střešní konstrukcí ve výškové 

úrovni + 4,190 m. Pod touto střechou se nachází na východní a západní straně od 

dvoupodlažního objektu po dvou menších objektech. Pouze centrální objekt je 

dvoupodlažní. Tento objekt s dvěma nadzemními podlažími je zastřešený 

samostatnou pultovou střešní konstrukcí ve výškové úrovni + 7,300 m. Nosné 

obvodové stěny jsou z keramických broušených cihel Porotherm 44 EKO. Vnitřní 

nosné zdivo je z keramických broušených cihel Porotherm 30 AKU – P+D. A příčky 

jsou vyzděny z keramických broušených cihel Porotherm 11,5AKU – P+D. 

Konstrukce střechy v nižší výškové úrovni je nesena devíti ocelovými rámemy délky 

14 170 mm, který je vytvořený z profilů HEB 220 a IPE 450. Ocelová konstrukce 

bude opatřena ochranným nátěrovým, příp. duplexním systémem, vhodným do 

prostředí s velmi vysokým stupněm korozní agresivity. Střešní konstrukce nad 2. NP 

je dřevěná pultová střecha, která je ukotvena do zdiva. Každá střešní plocha bude 

svedena do podokapních žlabů, dále do svodů.  

SO 02  Stáje pro zvířata 

V areálu minifarmy dále budou vytvořeny menší objekty, které budou sloužit pro 

ustájení domácích zvířat. Jedná se o zděné, jednopodlažní stavby s pultovou 

střechou.  

Tyto objekty nejsou součástí řešení zadání bakalářské práce. 

 

SO 03  Chodníky 

Ve středové části minifarmy bude mezi dvěma vstupy pro návštěvníky vybudovaný 

chodník, který bude dlouhý okolo 110 m. Chodník bude provedený z betonové 
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dlažby. Tento chodník dále povede do další části arboreta, bude doplňovat stávající 

areálovou komunikaci.  

 

SO 04  Příjezdová komunikace 

Stavební úprava zpevněné plochy z asfaltu bude provedena v severní části. Tato 

příjezdová komunikace povede k areálu minifarmy, ale také povede ke kompostu.   

Předpokládaná délka komunikace je okolo 90 m.  

 

SO 05  Oplocení 

Okolo areálu minifarmy bude provedeno dřevěné oplocení. V částech, kde dochází 

k umělému svažování terénu, bude dřevěné oplocení nahrazeno elektrickým. 

Důvodem oploceni areálu minifarmy je volný pohyb domácích zvířat.  

SO 06  Přípojka – vodovod 

Pro účely arboreta bude nově vybudována přípojka vodovodu. 

SO 07  Přípojka – elektro 

Pro účely arboreta bude nově vybudována přípojka elektro. 

 

SO 08  Přípojka – splašková kanalizace 

Pro účely arboreta bude nově vybudována přípojka splaškové kanalizace. 

 

SO 09  Přípojka – plynovod 

Pro účely arboreta budou nově vybudována přípojka plynovodu. 

 

SO 10  Kompost 

V areálu arboreta bude provedený nový prostor pro umístění kompostu. Jedná se o 

rozsáhlejší místo, které se nachází na severní straně a je kryto navezeným svažitým 

terénem před zraky návštěvníků. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Pro vyzdívání nosného obvodového zdiva jsou použity keramické broušené cihly 

Porotherm 44 Eko + Profi Dryfix. Nosné stěny jsou vyzděny z cihel Porotherm 30 

Aku P+D a příčky pak z cihel Porotherm 11,5 Aku P+D.  

Pro nosné rámy jsou pak použity prvky z oceli S355. Tyto rámy jsou spojeny šrouby 

a svařeny. Rám je složen ze sloupu profilu HEB 220 a vazníku IPE 450.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Pro vytápění objektu bude sloužit plynový kotel, umístěný v technické místnosti, 

který bude navržený odborníkem v oblasti TZB. 

Pro ohřev vody bude sloužit elektrický ohřívač, umístěný v technické místnosti, který 

bude rovněž navržený odborníkem v oblasti TZB. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Plynový kotel na vytápění. 

Elektrický ohřívač vody. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásahy hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Konstrukce stavebních objektů jsou navrženy tak, aby splňovaly příslušné ustanovení 

ČSN a EN týkající je tepelně technických vlastností s ohledem na budoucí způsob 

využití. 

Podlaha na terénu    U= 0,28 W/m
2
K  

Střecha      U= 0,23 W/m
2
K  

Obvodový plášť    U= 0,19 W/m
2
K  

Okna      U= 1,20 W/m
2
K  

Dveře      U= 1,20 W/m
2
K 
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b) energetická náročnost stavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Využití alternativních zdrojů energií se neuvažuje. 

 

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

Vytápění  

Jako zdroj tepla je v objektu navržen plynový kotel. Veškerý prostor bude vytápěný 

za pomoci otopných těles.  

 

Větrání 

Ke zdroji výměny vzduchu v místnosti budou složit pouze otevíravé a výklopné 

okna. Veškeré hygienické zařízení je taktéž odvětráváno okenními otvory.  

 

Pitná voda 

Nově provedené rozvody vody budou sloužit k přívodu pitné vody do objektu. 

 

Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody budou odvedeny do veřejné kanalizace.   

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Lokalita, spadá do nízkého radonového indexu. Není potřeba provádět opatření proti 

pronikání radonu z podloží. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy v tomto areálu nejsou předpokládány.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou 

Řešení ochrany před technickou seizmicitou je provedeno vhodným typem nosné 

konstrukce, dále také vhodným způsobem zakládání. 

 

d) ochrana před hlukem 

Proti hluku bude chránit vnitřní prostředí objektu vhodně zvolená nejen nosná 

konstrukce a obvodový plášť, ale také vhodné zvolení výplně okenních otvorů.  

 

e) protipovodňová opatření 

Protipovodňová opatření nejsou zohledňována, objekt se nenachází v povodňovém 

území.  

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

V areálu minifarmy budou provedeny veškeré nové přípojky. Přípojka vodovodní, 

plynovodní a splaškové kanalizace bude vedena přes pozemek investora. Přípojka 

elektro bude vedena přes pozemek č. 303/1. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Pro areál minifarmy v arboretu bude nově vybudována vodovodní přípojka na 

veřejný vodovodní řad. Dále zde bude provedena přípojka splaškové kanalizace, 

přípojka na plynovod. Bude také provedeno napojení na elektrickou síť.  

Délka přípojky vody, splaškové kanalizace a plynovodu bude každá délky cca 320 

m. Délka přípojky elektro bude dlouhá cca 390 m.  

 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Stávající dopravní řešení nebude dotčeno. V areálu se nachází stávající chodníky a 

komunikace. Před oploceným areálem arboreta se nachází stávající plocha pro 
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parkování. Nově bude proveden chodník délky cca 110 m a šířky 2,5 m, který bude 

propojovat východní a západní část areálu minifarmy. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Území bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

c) doprava v klidu 

Parkovací stání zůstanou zachována. Nová parkovací stání nebudou vytvořena. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nový chodník spojující areál minifarmy bude napojený ke upravené areálové 

komunikaci. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Okolí stavby bude upraveno po dokončení stavebních prací. Budou odstraněný 

pozůstatky stavebního materiálu, suti, odpadu apod., okolí stavby bude upraveno. 

Plochy budou dodatečně zatravněny. 

Okolo stavby bude navezený terén, který dotváří řešený areál minifarmy. Jedná se o 

rozsáhlé návozy zeminy, které mají být umístěny na severovýchodní a severozápadní 

straně areálu minifarmy, ale také na celé jižní straně území.  

 

b) použité vegetační prvky 

Volné plochy budou zatravněny. Dojde k výsadbě nových stromů a keřů v oblasti 

minifarmy. 

 

c) biotechnická opatření 

Okolo objektu technického zázemí minifarmy bude proveden okapový chodník. 

Okolo objektů v areálu bude také provedený okapový chodník.  

Dále se zde zahrnují terénní urovnání kolem všech objektů.  
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B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

Vliv na životní prostředí nebude ovlivněn výstavbou technického zázemí minifarmy. 

Objeví se pouze přechodné zatížení okolí na hluk a prašnost v období realizace 

stavby. Po skončení výstavby nebude docházet k negativním vlivům na životní 

prostředí a ovzduší.  

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu  

Objekt se nachází v areálu Arboreta v obci Nový Dvůr, kde se v blízkosti nenachází 

zastavěné území občanskou zástavbou.  

Při realizaci stavebního objektu nedojde k negativním vlivům na přírodu a krajinu 

v arboretu.  

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V místě stavby ani v bezprostředním okolí záměru výstavby objektu a areálu 

minifarmy se nenachází žádné z území soustavy NATURA 2000. 

 

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

Není potřeba provádět zjišťovací řízení EIA. 

 

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

jiných právních předpisů 

 

Pro objekt nejsou navrhovaná žádná bezpečnostní a ochranná pásma. Okolí objektu 

také není ovlivněno bezpečnostními a ochrannými pásmy.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Pro objekt nejsou stanoveny žádné podmínky civilní obrany. Z hlediska civilní 

obrany nejsou ze strany investora, uživatele a dotčených orgánů a organizací 

specifikovány žádné požadavky a tudíž s žádnými opatřeními není uvažováno. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Staveniště bude zásobováno v době výstavby elektrickou energií a vodou z vlastních 

přípojek arboreta.  

 

b) odvodnění staveniště 

V oblasti, kde se vyskytuje staveniště, není zvýšená hladina podzemní vody. 

V případě velkého množství vody v konstrukcích bude zapotřebí použít čerpadla.   

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště po celou dobu výstavby bude zásobováno ze stávajícího rozvodu vody a 

elektrické energie, která se nachází v arboretu. Zásobování staveniště bude probíhat 

v severní části arboreta.   

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Prováděná stavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby. Stavba se nachází 

v uzavřeném areálu investora. V případě velké prašnosti apod. bude dodavatel stavby 

brát v úvahu řešení, která tyto vlivy zredukuje.   

Nákladní automobily budou vjíždět na hlavní komunikaci očištěné. V případě 

znečištění komunikací je povinnost dát silnici do původního stavu.   

 

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

Před zahájením práce na staveništi bude provedeno odstranění stávajícího zookoutku 

v severovýchodní části arboreta. Poté dojde k rozsáhlému kácemí dřevin v severní 

části arboreta. Tato část není udržována.  

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Dočasné záběry pro staveniště se nacházejí na parcele č. 303/1. Pozemek bude využit 

pro provedení nové přípojky. Trvalé záběry pak budou provedeny pouze v areálu 

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

Za skladování, manipulaci a likvidaci zodpovídá dodavatel stavby. Při manipulaci 

s ukládáním odpadů, které vznikly v době stavební činnosti, je nutné nakládat dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Především je nutné 

bezpečně nakládat s nebezpečnými odpady.  

Oprávněné osobě bude udělena přeprava a ukládáni nebezpečného odpadu. Tato 

osoba musí mít oprávnění pro výkon této služby. Dodavatel je povinen před 

zahájením stavebních prací uzavřít Smlouvu o likvidaci a ukládání odpadu.  

 

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

Část svrchní zeminy v tl. cca 200mm bude umístěna na mezideponii, poté bude 

použita k čistým terénním úpravám. Zemina z větší hloubky než cca. 200mm bude 

ukládána na mezideponii, část bude použita k zásypům kolem základů, zbývající část 

bude odvezena na skládku. Zbylé množství zeminy bude použito na dotvarování 

terénu okolo areálu minifarmy. Je možné, že bude nutný dovoz zeminy z jiných 

lokalit na staveniště. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navržená stavba bude probíhat v uzavřeném areálu investora. 

Negativní vlivy na životní prostředí se mohou objevit pouze v období realizace 

stavby, např. zvýšeným hlukem a prašností. Dodavatel je povinen tyto vlivy 

redukovat, např. kropením atd. Tímto opatřením se negativní vliv na životní prostředí 

minimalizuje.  

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Při provádění montážních a stavebních prací na objektu je zapotřebí dbát na 

zvýšenou opatrnost při práci. Je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky, 

aby byla zajištěna bezpečnost práce. K zajištění veškeré bezpečnosti slouží vyhláška 

č. 6001/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a také zákon č. 309/2006 Sb., 
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který zadává a upravuje další požadavky pro bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci. 

Dodavatel prací zajistí v rozsahu a za podmínek stanovených předpisy kontrolu 

zařízení, dále pořídí o kontrole zápis a vše předá investorovi při předání stavby po 

ukončení prací. 

Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. Dodavatel prací je povinen vést evidenci 

pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště a všechny osoby 

vstupující na staveniště vybavit osobními ochrannými pracovními prostředky. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní 

nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti 

vede evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno.  

Vyskytnou-li se mimořádné okolnosti v průběhu práce, učiní dodavatel potřebná 

opatření k zajištění bezpečnosti práce. Práce mohou provádět jen kvalifikovaní 

pracovníci pod dohledem odpovědného pracovníka. Další povinnosti zhotovitelů 

prací jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavou objektu technického zázemí minifarmy nebudou dotčeny okolní objekty, 

nebude tedy potřeba žádných speciálních úprav pro bezbariérové užívání.  

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavbou nebude znemožněn průjezd po místních komunikacích obce Nový Dvůr. 

Bude zde jen zvýšená automobilová staveništní doprava.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nebyly vydané žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Podmínky 

dotčených orgánů budou dodrženy dodavatelem stavby před a během výstavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Výstavba bude vnitřně dělena na jednotlivé stavební úseky odpovídající 

technologickým a materiálovým postupům. Budou realizovány všechny stavební 

objekty. Jmenovitě SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 

09 a SO 10.  

Časový harmonogram stavebních prací bude předložen dodavatelem stavebních prací 

před vlastní realizací. Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení 

vyhlášeného investorem. Předpokládaná doba výstavby cca 26 měsíců.  
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1. Architektonická situace 

C.1 – 01   Architektonická situace M 1:500 

 

C.2. Koordinační situační výkres 

C.2 – 01   Koordinační situační výkres M 1:1000 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Zemní práce 

Nejdříve bude provedeno vytyčení stavby dle výkresu E.1 01. Poté bude sejmuta 

ornice v tloušťce 200 mm. Veškeré výkopy budou probíhat strojně. Výšková úroveň 

±0,000 odpovídá výšce 350,780 m. n. m. 

 

Základy 

Základy jsou tvořeny pásy z železobetonu pod nosnými stěnami. Pod ocelovým 

rámem jsou vytvořeny patky z železobetonu 800x800x1000 mm. Ocelová výplň 

základů je z oceli třídy B500B. A z prostého betonu C16/20.  

Podkladní deska je také z betonu C16/20.  

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné obvodové konstrukce jsou tvořeny v broušených keramických cihel 

Porotherm 44 Eko. Vnitřní nosné svislé konstrukce jsou pak tvořeny z cihel 

Porotherm 30 Aku P+D. Vnitřní příčky jsou z cihel Porotherm 11,5 Aku P+D.  

Dále jsou zde svislé nosné konstrukce tvořeny ocelovými rámy, které se skládají 

ze sloupů HEB 220 a vazníků IPE 450.  

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena z Porotherm nosníků s keramickými vložkami Miako 

19/62 PTH. Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm.  
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Podlahy 

S1 Těžká plovoucí podlaha s keramickou nášlapnou vrstvou na terénu 

- Dlažba RAKO tl. 10 mm 

- Lepící tmel tl. 6 mm 

- Penetrace  

- Roznášecí betonová mazanina, vyztužená KARI sítí 150x150x4 tl. 50 mm 

- DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

- DEKPERIMETER SD tl. 120 mm 

- Ochranná betonová mazanina tl. 60 mm 

- Glastek 40 Special mineral tl. 5 mm 

- DEKPRIMER 

- Podkladní betonová mazanina tl. 100 mm 

 

S2 Podlaha s gumovou nášlapnou vrstvou na terénu 

- KARO Profi – gumová podlahovina tl. 15 mm 

- Kaučukové lepidlo VUPROFIX tl. 10 mm 

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená KARI sítí 150x150x4 tl 50 mm 

- DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

- DEKPERIMETER SD tl. 120 mm 

- Ochranná betonová mazanina tl. 50 mm 

- Glastek 40 Special mineral tl. 5 mm 

- DEKPRIMER 

- Podkladní betonová mazanina tl. 100 mm 

 

S3 Těžká plovoucí podlaha s keramickou nášlapnou vrstvou na stropě 

- Dlažba RAKO tl. 10 mm 

- Lepící tmel tl. 6 mm 

- Penetrace 

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená KARI sítí 150x150x4 tl. 50 mm 

- DEKSEPAR tl 0,2 mm 

- Rigifloor 4000 izolace s kročejovým útlumem tl. 30 mm 

- Stropní konstrukce Porotherm tl. 250 mm 
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S4 Těžká plovoucí podlaha s laminátovou nášlapnou vrstvou na stropě 

- Egger floor line tl. 10 mm 

- Tlumící podložka – pásy z pěněného polyuretanu tl. 6 mm 

- DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená KARI sítí 150x150x4 tl. 50 mm 

- DEKSEPAR tl 0,2 mm 

- Rigifloor 4000 izolace s kročejovým útlumem tl. 30 mm 

- Stropní konstrukce Porotherm tl. 250 mm 

 

S5 Podlaha s keramickou mrazuvzdornou vrstvou na stropě 

- Mrazuvzdorná dlažba RAKO tl. 10 mm 

- Lepící tmel tl. 6 mm 

- Penetrace 

- Roznášecí betonová mazanina vyztužená KARI sítí 150x150x4 tl 50 mm 

- DEKSEPAR tl. 0,2 mm 

- DEKPERIMETER SD tl. 100 mm 

- Glastek 40 special mineral tl. 5 mm 

- Dekprimer tl. 0,2 mm 

- Stropní konstrukce – Porotherm tl. 250 mm 

 

Střešní konstrukce 

S6 Nezateplená plochá střecha 

- Trapézový plech SATJAM SAT 40 tl. 40 mm 

- Ocelový vazník IPE 180 tl. 180 mm 

- Ocelový profil rámu IPE 450 tl. 450 mm 

 

S7 Jednoplášťová zateplená plochá střecha 

- Roofspecial PV S5 – 25 přírodní tl. 5,2 mm 

- Polyroof special tl. 150 mm 

- Parozábrana Roofspecial G S4 – 25 mineral tl. 4 mm 

- Parasanelast PV SJ 25 – 25 tl. 4 mm 

- Dřevěné bednění tl. 24 mm 

- Dřevěné kleštiny 160/180 tl. 180 mm 
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Tepelná izolace 

Zateplení základů je provedeno pomocí tepelné izolace ISOVER EPS SOKL 3000 

v tloušťce 80 mm. Izolace na terénu je z DEKPERIMETEr SD tl. 120 mm. Střešní 

konstrukce je zateplena Polyroof special tl. 150 mm.   

 

Malty a omítky 

Pro zdivo Porotherm je použita zdící pěna Dryfix. Vnitřní omítky jsou provedeny 

z vápenocementové jednovrstvé omítky Porotherm Universal tl. 10 mm. 

 

Obklady 

 Na obkládání místností byly použity obklady firmy RAKO.  

 

Podhled 

U jednopodlažních objektů a také u podhledu v 2. NP je použitý podhled Rigips.  

S8 Sádrokartonové desky Rigips 

- Závěsy tl. 150 – 450 mm 

- Dvouúrovňový rošt CD tl. 60 mm 

- Minerální izolace tl. 150 mm 

- Podhled Rigips RP 90 opláštěný 2xW20 na kovové konstrukci tl. 30 mm 

- Omítka Porotherm Universal tl. 10 mm 

 

Výplně otvorů 

Pro výplně otvorů v obvodových konstrukcích jsou použity dřevěné okna a dveře. 

Vnitřní dveře jsou dřevěná dýhované.   

 

Schodiště 

V objektu je umístěno železobetonové schodiště. Podrobnosti viz. D.1.1 09.  

 

Klempířské výrobky 

Viz. D.1.1 – 15 Výpis klempířských výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

Viz. D.1.1 16 Výpis zámečnických výrobků. 
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Truhlářské výrobky  

Viz. D.1.1 17 Výpis truhlářských výrobků.  

 

b) Výkresová část 

D.1.1 – 01  ZÁKLADY M 1:50 

D.1.1 – 02  PŮDORYS 1. NP M 1:50 

D.1.1 – 03  PŮDORYS 2. NP M 1:50 

D.1.1 – 04  VÝKRES KONSTRUKCE STROPU M1:50 

D.1.1 – 05  VÝKRES KONSTRUKCE STŘECHY NAD 1. NP M 1:50 

D.1.1 – 06  VÝKRES KONSTRUKCE STŘECHY NAD 2. NP M 1:50 

D.1.1 – 07  VÝKRES PŮDORYSU STŘECHY M 1:50 

D.1.1 – 08  ŘEZ A – A´ M 1:50 

D.1.1 – 09  ŘEZ B – B´ DÍLČÍ ŘEZ M 1:50 

D.1.1 – 10  ŘEZ C – C´ M 1:50 

D.1.1 – 11  DETAIL M 1:10 

D.1.1 – 12  POHLEDY SEVEROVÝCHODNÍ A JIHOZÁPADNÍ  

    M 1:50 

D.1.1 – 13  POHLEDY SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ 

     M 1:50  

D.1.1 – 14  VIZUALIZACE  

D.1.1 – 15  VÝPISY KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1 – 16  VÝPISY ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1 – 17  VÝPISY TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1 – 18  VÝPISY SKLADEB 

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. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST  

E.1  Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních            

předpisů  

E.1 – 01   Vytyčovací výkres  M 1:500 

E.2  Projekt zpracovaný báňským projektantem 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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5. ZÁVĚR 

Cílem zadání bakalářské práce bylo vyřešit nevyužívané území Arboreta v Novém 

Dvoře. To vedlo k vytvoření odděleného areálu minifarmy, ve které bude 

dominantou právě budova technického zázemí. Nově vzniklý prostor a objekt 

přivede do arboreta více návštěvníků, kteří si rádi prohlédnou i severní část arboreta. 

Řešení této bakalářské práce pro mne bylo novou zkušeností a výzvou, ve které jsem 

mohla uplatnit své dosavadní znalosti, získané studiem na stavební fakultě. Při 

zpracování projektové dokumentace jsem se snažila dodržet platné vyhlášky a 

normy.  

Věřím, že nově nabyté informace, které jsem získala při vypracování této práce, mi 

budou přínosem nejen pro další studium, ale také pro pozdější praxi ve 

stavebním oboru.    
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7. SEZNAM ZKRATEK POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

b.p.v.    Balt po vyrovnání  

C x/y   pevnostní třída betonu  

CUZK    český úřad zeměměřičský a katastrální  

č.    číslo  

ČSN    česká technická norma  

EPS    expandovaný polystyren  

HI    hydroizolace  

KN    katastr nemovitostí  

mm    milimetr  

m
2    

metr čtvereční  

m
3   

metr krychlový 

m.n.m.    metrů nad mořem 

NP    nadzemní podlaží  

p.č.    parcelní číslo  

Sb.    Sbírka  

SO    Stavební objekt  

TI    tepelná izolace  

tl.    tloušťka   

U    součinitel prostupu tepla (W/m
2
K) 

UT    upravený terén  

PT   původní terén 

XPS    extrudovaný polystyren 

ŽB    železobeton 
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