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VAŠKOVÁ, V.: Hospodářská budova se zázemím pro zaměstnance: Bakalářská práce . 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury 

226, 2014, 42 s. Vedoucí práce: Ing. arch. Kovář J. 

 

Obsahem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. pro projekt „Hospodářská budova se zázemím pro 

zaměstnance“. Součástí práce je také textová část, která obsahuje průvodní a souhrnnou 

technickou zprávu. Dokumentace pro provádění stavby navazuje na urbanistickou studii 

z Ateliérové tvorby III, architektonickou studii z Ateliérové tvorby IV a dokumentaci  

ke stavebnímu povolení zpracovanou pro celý objekt v Ateliérové tvorbě Va . 

 

Objekt se nachází v areálu Arboreta Nový Dvůr ve Stěbořicích u Opavy. Urbanistická 

studie spolu s architektonickým řešením jednotlivých objektů, by měla přispět ke 

zvýšení úrovně z hlediska estetického i funkčního celého areálu arboreta a tím přispět 

také ke zvýšení návštěvnosti.  
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arboretum and thereby also contribute to an increase in attendance. 

 

Keywords: farm building, employee facilities, Arboretum Nový Dvůr, reinforced concrete, 

timber, Porotherm, green roof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 

OBSAH: 

 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ    ................................................................ 10 

1.   ÚVOD  ........................................................................................................... 11 

2.   DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ........................................ 12 

A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA    ........................................................................ 12 

A.1 Identifikační údaje    ................................................................................ 12 

A.1.1 Údaje o stavbě    ...................................................................................... 12 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi    ............................................................................ 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace    ....................................... 12 

A.2     Seznam vstupních podkladů    .................................................................. 13 

A.3    Údaje o území    ....................................................................................... 13 

A.4 Údaje o stavbě    ...................................................................................... 14 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení     ............. 15 

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    ............................................... 16 

B.1 Popis území stavby    ............................................................................... 16 

B.2 Celkový popis stavby    ............................................................................ 18 

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek     .................... 18 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení    ....................................... 19 

B.2.3  Dispoziční a provozní řešení    ................................................................. 19 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby    ................................................................. 20 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby    ............................................................... 20 

B.2.6 Základní technický popis stavby    ........................................................... 20 

B.2.7  Technická a technologická zařízení    .......................................................23     

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení    .................................................................. 23 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi    ............................................................ 23 

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

 prostředí    ............................................................................................... 27 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí    ........ 27 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu    ................................................... 27 

B.4 Dopravní řešení    .................................................................................... 28 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav    .................................... 29 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana     ........................... 29 



- 9 - 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva    ............................................................................ 30 

B.8  Zásady organizace výstavby    .................................................................. 30 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY    ....................................................................... 30 

D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH  

 A TECHNOLOGICKÝCH  ZAŘÍZENÍ    ............................................. 30 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu     ............................. 30 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení    .......................................................... 31 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení    .................................................................. 36 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení    .................................................................. 36 

D.1.4 Technika prostřední staveb    .................................................................... 36 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení    ........................... 36 

E. DOKLADOVÁ ČÁST    ......................................................................... 37 

E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle jiných  

 právních předpisů    ................................................................................. 37 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem    ............................................ 37 

3.   ZÁVĚR ......................................................................................................... 38  

4. SEZNAM VÝKRESŮ   ................................................................................... 39 

5. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ    .......................................................... 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 10 - 

 

SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

a.s.  akciová společnost 

BPv  výškový systém Balt pro vyrovnání 

C x/x  třída betonu 

č.  číslo 

Č.V.  číslo výkresu 

ČEZ  České Energetické Závody 

ČOV  čistírna odpadních vod 

ČUZK  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

ČSN  česká technická norma 

EPS  expandovaný polystyren 

HZS  hasičský záchranný sbor 

k.ú.  katastrální území 

odst.  odstavec 

p.č.  parcelní číslo 

PT  původní terén 

m  metr běžný 

M  měřítko 

mm  milimetr běžný 

m
2  

metr čtverečný 

m
3  

metr krychlový 

NP  nadzemní podlaží 

Sb.   sbírka 

S-JTSK  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

š.  šířka 

tl.   tloušťka 

viz  odkaz na jinou stránku nebo výkres 

vyhl.   vyhláška 

U  součinitel prostupu tepla   

UT  upravený terén 

v.  výška 

φ  průměr 



- 11 - 

 

1. ÚVOD 

 

Náplní této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby objektu hospodářské budovy, jejíž součásti je také zázemí pro zaměstnance. 

Zadání této bakalářské práce vyplynulo z urbanistické studie areálu Arboreta Nový 

Dvůr, který se nachází v obci Stěbořice poblíž města Opavy. Tento areál byl tématem 

Ateliérové tvorby III. 

 

Vznik arboreta je vázán na bývalého majitele novodvorského panství Quido Riedla. Ten 

zde počátkem 20. století vytvořil přírodně-krajinářský park. Tento park se stal základem 

dnešního arboreta. Dnes tvoří historickou část dendrologické expozice. Po odchodu 

Quido Riedla se o tento park stará jeho dcera Alžběta Schubertová s manželem Waltrem 

Schubertem a to až do konce 2. světové války. V poválečném období se zde vystřídalo 

mnoho správců, tím park značně utrpěl. Absencí odborného dohledu došlo k rychlé 

expanzi plevelných rostlin. V roce 1958 přebírá správu Slezské zemské muzeum, které 

zde zřizuje arboretum. Během celé existence arboreta vzniká v areálu několik budov, 

přičemž velká část z nich, již pozbyla své funkce i estetičnosti.  

 

V urbanistické studii bylo cílem vytvořit zde takové prostředí, které by kvalitně sloužilo 

jak zaměstnancům arboreta, tak jeho návštěvníkům. Ve studii byla navržena výstavba 

nového objektu pěstebního skleníku, vstupního objektu, hospodářského zázemí a dále 

rekonstrukce již stávajících objektů. 

 

Hospodářský objekt, který je předmětem této bakalářské práce v sobě zahrnuje také 

zázemí určené zaměstnancům arboreta. V části pro zaměstnance najdeme hygienické 

zázemí spolu s šatnami. Je zde umístěna také jídelna. Dále zde najdeme oddělené vstupy 

jak pro špinavý tak pro čistý provoz. 

 

Jednou z hlavních funkcí objektu v hospodářské části je funkce garáže. Tato stavba  

by měla umožnit garážování veškerých strojů a vozového parku. Další funkcí 

hospodářské části je skladování. Skladové prostory by měli umožnit uskladnění 

veškerého materiálu, který je nutný pro provoz arboreta uskladňovat  (hnojiva, substráty, 
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osivo). V neposlední řadě zde pak najdeme dílny, které jsou určeny pro opravu 

vozového parku a mobiliáře, popřípadě pro výrobu dalšího mobiliáře pro arboretum.   

 

 

2. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 

 

A. 1 Identifikační údaje 

 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

 

          Název stavby:  Hospodářská budova se zázemím pro zaměstnance  

          Místo stavby:   Moravskoslezský kraj 

     okres Opava 

     obec Stěbořice 

     k. ú. Nový dvůr u Opavy (707309) 

     parcelní č. 174 

     areál Arboreta Nový Dvůr 

 

A. 1.2  Údaje o stavebníkovi 

 

  Stavebník:    Slezské zemské muzeum 

 Adresa sídla:   Nádražní okruh 31 

     746 01 Opava 

 Právní forma:   příspěvková organizace   

 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

 Projektant:    Veronika Vašková 

 Adresa:   Staříč 37 

     739 43 Staříč 
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A. 2     Seznam vstupních údajů 

 

 Urbanistická studie areálu arboreta a architektonická studie objektu 

 Mapa areálu 1: 2 500 

 Letecké ortofotografické snímky 

    Katastrální mapa obce Stěbořice 1: 500 

 Mapové podklady pro geologický a radonový průzkum 1: 50 000 

 Příslušné právní předpisy a normy (viz seznam použitých pramenů) 

 

A. 3    Údaje o území 

 

 a) Rozsah a zastavěnost území 

 

 Předmětem řešení této práce je parcela č. 174. Celková výměra parcely je  

 164 775 m
2
. Řešené území je v rozsahu zhruba 10 000 m

2
, tuto výměru 

 představuje severovýchodní část parcely. 

 V současnosti se zde nachází dva objekty s č. 171, 172. V rámci Ateliérové 

 tvorby III  bylo navrženo stržení budovy s č. 172, jehož funkci z části převezme 

 řešený objekt. 

 

 b) Údaje o ochraně území dle jiných právních předpisů  

  

 Řešený pozemek nezasahuje do památkové rezervace, památkové zóny ani 

 chráněného území. 

 Avšak areál arboreta sám o sobě má vlastní ochranné pásmo. Řešený objekt je 

 však nutný pro samotný provoz arboreta. Nejsou tedy porušeny zásady 

 ochranného pásma. 

 

         c) Údaje o odtokových poměrech 

 

 Pozemek se nachází na mírně svažitém území, odtokové poměry jsou tedy 

 dobré. Nedochází k zaplavování půdy. 

 Dešťové a drenážní vody budou odváděny do jednotné kanalizace obce.  

          



- 14 - 

 

 d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 

 Územní plán obce Stěbořice vydán Magistrátem města Opavy 02/2010 určuje, 

 že dané území se nachází v kategorii ZX - plochy zeleně a specifické.  

 Z toho plynoucí regulativy na využití  - přípustné  - související dopravní a 

 technická infrastruktura.   

 Řešený objekt lze zařadit do kategorie související technické infrastruktury, 

 vzhledem k tomu, že bude sloužit jako hospodářské zázemí pro 

 obhospodařovaní zelených ploch arboreta. 

 Návrh objektu je tedy v souladu s územně plánovací dokumentací.  

 

 e)  Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. Na základě žádosti 

 dotčených orgánů bude projektová dokumentace doplněna o požadované údaje.  

 

 f) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby  

  

 Součástí  areálu  Arboreta Nový dvůr, kde se objekt nachází,  jsou tyto parcely  

 a objekty: 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 166, 167, 168/1, 168/2, 169, 170, 171, 

 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 185/2, 186/2, 186/3, 187/3, 187/4, 188/3, 

 188/4, 189/3, 189/4, 189/5, 190/1, 190/2. 

 

 Přímo dotčenými parcelami a stavbami jsou: 171, 172, 173, 174, 186/2, 186/3. 

 

A. 4 Údaje o stavbě 

  

 a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

 

 Hospodářská budova se zázemím pro zaměstnance je novostavbou.  

 

 b)  Účel užívaní stavby  
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 Budova je členěna do dvou funkční částí. První část bude využívána jako objekt 

 pro hospodářské využití. Druhá část bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance 

 Arboreta Nový dvůr. 

 

 c)  Trvalá nebo dočasná stavba  

 

 Objekt je navržen a bude užíván jako trvalá stavba. 

 

 d) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných   

  technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívaní staveb  

 

 Dle vyhlášky č. 398/2009, §2 odst. d) není požadováno zabezpečení 

 bezbariérového užívání. 

 

 e) Navrhované kapacity stavby  

 

 Zastavěná plocha:     401 m
2 

   Obestavěný prostor:    2 995 m
3
     

 Užitná plocha:     549 m
2 

 Počet pracovníků:     5 - 20 

 Funkční jednotky:    2 

 

 f) Základní předpoklady výstavby 

 

 Realizace řešeného objektu bude probíhat v jedné etapě. 

 Předpokládané datum zahájení výstavby:  03/2015 

 Předpokládané datum  ukončení výstavby: 11/2015 

 

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

 

 Stavba nebude členěna na objekty. Existuje zde pouze členění na funkční 

 jednotky. 
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B.  SOUHRNNÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 

B. 1 Popis území stavby 

 

 a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

 Na daném území se v současné době nachází dva objekty, z nichž je jeden určen 

 k demolici. Parcela, na níž má stát nový objekt, slouží jako nádvoří pro 

 technické zázemí a zahrada. Pozemek je svažitý, čehož bylo využito 

 v architektonickém návrhu. 

 

 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 

 Geologický průzkum 

 Geologický průzkum byl proveden pomocí mapového podkladu portálu ČESKÉ 

 GEOLOGICKÉ SLUŽBY. 

 Zjištěné informace  

   - soustava:  Český masív  

  - oblast:  kvartér 

  - typ horniny:  sediment nezpevněný 

  - hornina:  hlína, písek 

  - popis:  písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment 

 

 Radonový průzkum 

  Radonový průzkum byl proveden pomocí mapového podkladu portálu ČESKÉ 

  GEOLOGICKÉ SLUŽBY. Z mapy lze vyčíst, že výskyt radonu je zde střední. 

 

 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

 Arboretum samo o sobě je chráněno ochranným pásmem. Řešený objekt je však 

 součástí provozu arboreta, nedochází tedy k porušení zásad ochranného pásma.  

 

 d) Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území  
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 Celé řešené území je mimo záplavové i poddolované území.  

 

 e) Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na  

  odtokové poměry 

 

 Je navržena demolice objektu č. 172, jehož stav je nevyhovující . Funkci tohoto 

 objektu převezme navrhovaná budova. 

 Stavba bude mít vliv pouze na parcelu, na které bude probíhat výstavba.  

 Odtokové poměry jsou v současnosti dobré, jelikož se jedná o svažité území,  

 tyto poměry zůstanou zachovány. Dešťové a drenážní vody budou odvedeny do 

 jednotné kanalizace obce.  

 

 f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

 Je navržena demolice objektu č. 172, jehož stav je nevyhovující. Funkci tohoto 

 objektu převezme navrhovaná budova. 

 Z důvodu výstavby bude nutné vykácení několika vzrostlých stromů.  

 

 g)  Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo  

  pozemků určených k plnění funkce lesa 

 

   Výstavba bude prováděna na parcele, která nespadá do zemědělského půdního 

 fondu, ani do pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 

 h)  Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

  technickou infrastrukturu) 

 

 Doprava 

 Hlavní přístup k objektu je zajištěn z místní komunikace (směr Nový Dvůr - 

 Březová). Dalším možným příjezdem je komunikační síť, která je součástí 

 areálu arboreta. 

  

 Elektrická energie  
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 Zásobování elektrickou energií bude řešeno přípojkou vedenou v zemi, která se 

 bude napojovat na stávající elektrickou síť společnosti ČEZ a.s.   

  

 Voda 

 Budova bude napojena na vodovodní síť pomocí přípojky ke stávající 

 vodovodní síti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

  

 Kanalizace   

 Splaškové, dešťové a drenážní vody budou odvedeny přípojkou do stávající 

 jednotné kanalizace s následným odvedením na ČOV. 

 

 Zemní plyn  

 Přípojka pro napojení na vedení zemního plynu nebude zřízena a to z důvodu, 

 že v objektu nebude využíván zemní plyn. 

 

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

 

 Podmiňující stavební činností je demolice objektu, na jehož místě bude stát 

 navrhovaný objekt. 

 

B. 2  Celkový popis stavby 

 

B. 2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

 Objekt má dvě hlavní funkční jednotky, kterými jsou hospodářská část a zázemí 

 pro zaměstnance. 

  

 Hospodářská část 

 Budou zde umístěny garáže pro strojovou techniku areálu. Dále se počítá  

 s umístěním dílen na zpracování surovin (dřeva) a opravu strojových zařízení. 

 Další funkcí je pak skladování (substráty, hnojivo, osivo). 

 Kapacita garáží je vytvořena dle stávajícího stavu vozového a strojového parku 

 areálu, je zde však počítáno i s jistou rezervou. 
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 Zázemí pro zaměstnance 

 V této části se nachází hygienická zařízení oddělené zvlášť pro muže a pro ženy 

 s oddělnými šatnami. Je zde umístěna také jídelna, která ovšem nemá funkci 

 kuchyně, je zde pouze umístěna kuchyňská linka, která bude sloužit pro ohřev 

 jídla, které si samostatně obstarávají zaměstnanci. 

 Kapacita je určena až pro 20 zaměstnanců. 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

 a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

 Celé urbanistické řešení vychází z Ateliérové tvorby III. Umístění řešeného 

 objektu bylo určeno tak, aby objekt usnadňoval práci v arboretu.  

 

 b) Architektonické řešení 

 

 Záměrem je vytvořit stavbu, která bude splňovat všechny požadavky na ni 

 kladené jak v interiéru, tak v exteriéru. Hlavním cílem bylo maximální využití 

 dispozice, které nám umožnil svažitý terén. Ten pomohl vytvořit víceúrovňové 

 vjezdy do garáží. Toto řešení umožnilo úsporu zastavěné plochy.  

 

B. 2.3 Dispoziční a provozní řešení 

 

 Stavba je tvořena dvěma vzájemně propojenými částmi - hospodářská  část a 

 zázemí pro zaměstnance. 

  

 Hospodářská část 

 Garáže jsou koncipované jako dvoupatrové. Svažitý charakter pozemku umožnil 

 dvouúrovňové vjezdy. V prvním nadzemním podlaží je vjezd umožněn z jižní 

 strany a v druhém nadzemním podlaží ze strany severní. Do jednotlivých dílen 

 je navržen vždy samostatný vstup a to ve všech případech z jižní strany. Na této 

 straně se také nachází hlavní nádvoří hospodářské části celého arboreta.  

  

 Zázemí pro zaměstnance 
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 Zázemí pro zaměstnance je umístěno v druhém nadzemním podlaží. Do tohoto 

 podlaží máme hned dva vstupy. Jeden je pro čistý provoz a druhý pro provoz 

 špinavý. Oba vstupy vedou ze zelené střechy, která je přímo navázána na terén. 

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Stavba je navržena jako hospodářská. Nepočítá se zde s tím, že by objekt 

 využívaly tělesně a jinak zdravotně postižené osoby (viz §2, odst.d, vyhl. 

 398/2009Sb., o obecných a technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 

 užívání staveb). 

 

B. 2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

 

           Budova je navržena v souladu se všemi souvisejícími právními předpisy a 

 normami tak, aby zajistila maximální bezpečnost při jejím užívání. 

 

B. 2.6 Základní technický popis stavby 

 

 Zemní práce 

 Před zahájením výstavby bude nutné provedení výkopu. Zemina bude převezena 

 na dočasnou skládku. Po dokončení stavby bude zemina použita na terénní 

 úpravy. 

 

 Základová konstrukce 

 Celá stavba bude založena pomocí železobetonové monolitické vany. 

 Vodorovná část základové vany bude provedena v tloušťce 400 mm. Svislá 

 konstrukce základové vany bude provedena v tloušťce 300 mm. Důvodem 

 zvětšené tloušťky vodorovné části je potřeba dosažení dostatečné hloubky 

 základové spáry. Která bude mít hloubku 800 mm pod úrovní terénu.  

 

 Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce v první nadzemním podlaží jsou součástí základové 

 konstrukce. Budou tedy provedeny z monolitického železobetonu.  
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 V druhém nadzemním podlaží je pak použito dvou systému. Objekt garáží je 

 navržen ze zdícího systému Porotherm 30 P+D. Překlady použité v tomto zdivu 

 Porotherm KP. 

 Část určená jako zázemí pro zaměstnance je koncipována jako dřevostavba. 

 Svislá nosná konstrukce je navržena pomocí dřevěného sloupkového systému. 

 Nosné sloupky mají rozměry 200 x 200 mm. Tento systém je individuálně 

 navržen pro tento objekt. Rozestupy mezi sloupky jsou částečně podřízeny 

 dispozici. Obvodový plášť je taktéž individuálně navržen. Není zde použit 

 žádný panelový systém, který je v současnosti nabízen na trhu.  

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovná nosná konstrukce nad prvním podlažím je vytvořena pomocí 

 několika železobetonových monolitických křížem vyztužených desek  

 a to ve třech výškových úrovních. Tloušťka všech těchto desek je 250 mm.  

 V části zázemí pro zaměstnance je převislá konstrukce. Její vodorovná převislá 

 nosná konstrukce je vytvořena jako železobetonový trámový systém. Průvlaky  

 v této konstrukci mají rozměry 300 x 300 mm (š. x v.). Trámy jsou o rozměrech 

  150 x 150 mm (š. x v.). Tloušťka desky je pak 100 mm. 

 

 Střešní konstrukce 

 Zastřešení budovy se v zásadě dělí na tři samostatné konstrukce. První je rovina 

 zastřešující objekt garáží, druhá je zastřešení zázemí pro zaměstnance. Obě tyto 

 roviny se nacházejí v druhém nadzemním podlaží. Třetí část zastřešuje proluku 

 mezi těmato dvěma částmi, která je nad dílnami a sklady. Tato střecha  

 se nachází nad prvním podlažím. 

 První část je konstrukčně tvořena ocelovými vazníky. Zastřešení objektu  

 pro zaměstnance je tvořeno dřevěnou konstrukcí. Část třetí je pak konstrukčně 

 řešena jako železobetonová deska s vegetačním souvrstvím. 

 

 Schodiště 

 V rámci objektu je navrženo jedno schodiště. Toto schodiště tvoří spojující 

 prvek mezi částí pro zázemí zaměstnanců a částí objektu pro hospodářské 

 využití. 

 Konstrukce tohoto schodiště je vytvořena z monolitického železobetonu  
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 (viz výkresová dokumentace). Šířka schodiště je  1  100 mm.  Jedná se o 

 dvouramenné schodiště začínající v 1.NP vedoucí do 2.NP. Schodiště je 

 opatřeno kovovým zábradlím ve výšce 1 000 mm. 

 

 Podlahy 

 V objektu se budou nacházet dva druhy podlah. Specifikace jednotlivých podlah 

 viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Výplně dveřních otvorů 

 Výplně dveřních otvorů budou provedeny na  míru. Přesná specifikace  

 viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Výplně okenních otvorů 

 Výplně okenních otvorů budou provedeny na  míru. Přesná specifikace  

 viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Klempířské prvky 

 Přesný výpis klempířských výrobků viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

  

 Tepelná izolace 

 Na svislé obvodové stěny zděné a železobetonové konstrukce je použita tepelná 

 izolace EPS 70F. Ve styku se zeminou je použita tepelná izolace STYRO 

 PERIMETER. 

 Ve stěnách dřevostavby je pak použito dvou druhů tepelných izolací. Výplňová 

 tepelná izolace STEICO FLEX a vnější tepelná izolace STEICO UNIVERSAL.  

 Pro zateplení pultových střech byla zvolena tepelná izolace POLYDEK EPS 200 

 G200 S40. Do konstrukce zelené střechy pak EPS 150 S.   

 V  podlaze 1. NP je navržena izolace EPS 200 S a dále je použita izolace EPS 

 100 S v podlaze dřevostavby v 2. NP. 

 

 Hydroizolace a parozábrany 

 Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je na penetrovaný podklad (asfaltový 

 nátěr DEKPRIMER) použit asfaltový pás DEKGLASS G200 S40, na který je 
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 položen další asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL, který plní funkci 

 ochrany proti radonu, neboť zde byl zjištěn výskyt střední třídy půdního radonu.  

 V části určené pro zaměstnance ve skladbě obvodového pláště je použita 

 parotěsná fólie JUTAFOL AL 140. 

 Parozábranu ve skladbách pultových střech zajišťuje ROOFTEK AL SPECIAL 

 MINERAL. Ve skladbě zelené střechy je pak použit jako parozábrana TOPDEK 

 AL BARRIER. 

 Vnější hydroizolační vrstvu pultových střech tvoří asfaltový pás ELASTEK 40 

 SPECIAL DEKOR. 

 V zelené střeše je pak zajištěna hydroizolační vrstva třemi asfaltovými pásy 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS, DEKGLASS G200 S40 a ELASTEK 50 

 GARDEN (nosná vložka obsahuje aditiva odolná proti prorůstání kořenů).  

 

B. 2.7  Technická a technologická zařízení       

       

 Technická zařízení, která budou v objektu umístěna, nevyžadují žádné speciální 

 technické ani stavební úpravy budovy.  

 

B. 2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

  

 Není předmětem této bakalářské práce. 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

  a) Kritéria tepelně technického hodnocení  

   

  Posouzení vybraných skladeb konstrukcí. 

 

              VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

               Název konstrukce:   ZELENÁ STŘECHA (skladba S7) 

 

               Rekapitulace vstupních dat 

  

                Návrhová vnitřní teplota Ti:  16,0 C 

    Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  17,0 C 

  Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

  Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

  Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  17,0 C 
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               Relativní vlhkost v interiéru RHi:  49,0 % (+5,0%) 

  

             Skladba konstrukce 

  

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

                 1             Železobeton                        0,300                   1,740               32,0 

                 2             Asfaltový nátěr                        0,0005                 0,210           1200,0 

                 3             TOPDEK AL BARRIER      0,0022       0,210       280000,0 

                 4             EPS 150 S                       0,100       0,034             100,0 

                 5             GLASTEK 30 STICEKR PLUS   0,003       0,210         29000,0 

                 6             DEKGLASS G200 S40      0,004       0,210         40000,0 

                 7             ELASTEK 50 GARDEN      0,005       0,210         20000,0 

                 8             Štěrk                        0,300       0,650               15,0 

                 9             Půda písčitá vlhká                        0,200       2,300                 2,0 

 

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

  

               Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,715 

              Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m = 0,938 

  

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

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

   

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

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

              Nelze s ní proto prokazovat plnění 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  = 0,30 W/m2K 

              Vypočtená hodnota: U = 0,26 W/m2K 

              U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

              Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

              mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 

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

  

              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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

              materiálu v kondenzační zóně činí: 0,180 kg/m2,rok (EPS 150 S). 

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

 

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

   

              Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 

              Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0090 kg/m2,rok 
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              Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 
      

 
            VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

             Název konstrukce:  STŘECHA  NAD GARÁŽÍ (skladba S6) 

 

              Rekapitulace vstupních dat 

  

              Návrhová vnitřní teplota Ti:  5,0 °C 

              Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 °C 

              Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 °C 

              Teplota na vnější straně Te:  -15,0 °C 

               Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  6,0 °C 

              Relativní vlhkost v interiéru RHi: 80,0 % (+5,0%) 

  

              Skladba konstrukce 

  

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

                 1           Trapézové plechy                                0,0007           50,000             1720,0 

                  2           Beton hutný 1                                0,100             1,230                 17,0 

                 3           ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL  0,0035             0,210         250000,0 

                 4           EPS 200 S                               0,200             0,034                 40,0 

                 5           DEKGLASS G200 S40              0,004             0,210           40000,0 

                 6           Elastodek 40 Standard Dekor              0,004             0,210           50000,0 

 

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

  

               Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,956 

              Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =  0,960 

    

               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. 

 

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

  

               Požadavek: U,N  =  0,24 W/m2K 

               Vypočtená hodnota: U =  0,16 W/m2K 

               U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

               Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

               mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

               Požadavky:           1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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                        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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

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

                kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok  (materiál: DEKGLASS G200 S40). 

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

 

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

   

                     Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 

                     Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0081 kg/m2,rok 

 

               Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 

               

 

               VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
               Název konstrukce: PODLAHA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ (skladba S1)    

 

                Rekapitulace vstupních dat 

  

                Návrhová vnitřní teplota Ti:  5,0 °C 

                Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 °C 

                Návrhová venkovní teplota Tae: -15,0 °C 

                Teplota na vnější straně Te: 5,0°C 

                 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 6,0 °C 

                Relativní vlhkost v interiéru RHi: 80,0 % (+5,0%) 

  

               Skladba konstrukce 
  

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

                 1           Potěr cementový   0,050       1,160   19,0 

                 2           Potěr betonový   0,150       1,400   40,0 

                 3           EPS 200 S  0,200       0,034   40,0 

                 4           Železobeton 3   0,400       1,740   32,0 

                 5           Potěr cementový   0,020       1,160   19,0 

                 6           DEKGLASS G200 S40  0,004       0,210          40000,0                             

                  7           GLASTEK 40 AL MINERAL  0,004       0,210        370000,0 

                 8           Asfaltový nátěr    0,0005       0,210            1200,0 

                 9           Beton hutný 1                    0,100       1,230                17,0 

 

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

  

               Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,070 

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

  

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

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

  

  

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



- 27 - 

 

               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  =  0,45 W/m2K 

                Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 

                U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

               Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

                mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

              III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 

  

               Požadavek: studená podlaha 

               Vypočtená hodnota: dT10 =   15,01 °C 

   POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

             b) Energetická náročnost stavby 

   

  Není předmětem této bakalářské práce. 

 

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

 prostředí 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B. 2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

 Nebyl zjištěn výskyt bludných proudů - není potřebná ochrana. 

 Území je bez seizmické aktivity - není potřebná ochrana. 

 Stavba se bude nacházet v klidném prostředí a vzhledem k jejímu technickému 

 rázu, není potřeba ochrany proti hluku. 

 Pozemek se nenachází v povodňových oblastech - není tedy potřebná žádná 

 protipovodňová ochrana. 

 Pozemek se nenachází v poddolované oblasti - nejsou zapotřebí žádná zvláštní 

 opatření. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
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 a) Napojovací místa technické infrastruktury 

 

 Elektrická energie  

 Zásobování elektrickou energií bude řešeno přípojkou vedenou v zemi, která se 

 bude napojovat na stávající elektrickou síť společnosti ČEZ a.s.  

  

 Voda 

 Budova bude napojena na vodovodní síť pomocí přípojky ke stávající 

 vodovodní síti společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

  

 Kanalizace   

 Splaškové, dešťové a drenážní vody budou odvedeny přípojkou do stávající 

 jednotné kanalizace s následným odvedením na ČOV. 

 

 Zemní plyn  

 Přípojka pro napojení na vedení zemního plynu nebude zřízena a to z důvodu, 

 že v objektu nebude využíván zemní plyn. 

 

 b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

 Viz výkres C03 Koordinační situace. 

 

B. 4 Dopravní řešení 

 

 a) Popis dopravního řešení  

 

 Příjezd k Arboretu Nový dvůr je veden po silnici třetí třídy číslo 4609. Z této 

 silnice se dostaneme na místní komunikaci, která má směr na obec Březová.  

 

 b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 

 Příjezd je navržen ze stávající místní komunikace (směr Nový Dvůr - Březová). 
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 c) Doprava v klidu  

 

 Počet parkovacích míst:    10  

 Velikost parkovací plochy:    125 m
2 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

 Odstranění stávající vegetace bránící výstavbě objektu bude provedena řádně 

 vyškolenými pracovníky. 

 Terénní úpravy nutné k vybudování stavby, budou provedeny odbornou firmou.  

 Zemina, která bude vykopána, z důvodů budování základů stavby, se použije 

 pro terénní úpravy. 

 Nepředpokládá se potřeba dovozu další zeminy.  

 

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

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

 

 Provoz objektu nebude mít negativní dopad na nejbližší okolí z hlediska hluku, 

 protože v objektu nejsou použita žádná zařízeni, která by hlukem obtěžovala 

 nejbližší okolí. 

 Technická zařízení uvnitř objektu nemají vliv na podzemní vody, okolní půdu 

 ani na ovzduší. 

 

 b) Vliv na přírodu a krajinu  

 

 Na místě určeném pro stavbu objektu nebyl zjištěn výskyt památných stromů, 

 rostlin, ani živočichů. 

 

 c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

 

 Území nespadá do chráněných území Natura 2000. 

 

 d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo   

  stanovisko EIA  
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 Nezařazeno. 

 

 e) Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

  ochrany podle jiných právních předpisů   

 

 Arboretum jako takové má své vlastní ochranné pásmo. Řešený objekt je však 

 nutný pro samotný provoz arboreta. Nejsou tedy porušovány zásady tohoto 

 ochranného pásma. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

 

 Objekt je navržen v souladu s platnými předpisy a normami na ochranu 

 obyvatelstva. 

 Stavba je situována tak, že umožňuje příjezd a zásah vozidel integrovaného  

 záchranného systému - především vozidel HZS a zdravotní služby.  

 Stavební řešení umožňuje unik osob v případě ohrožení zdraví požárem.  

 

B. 8  Zásady organizace výstavby 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

 

C. SITUAČNÍ  VÝKRESY 

  Situační výkresy viz. příloha: C01 Architektonická situace 

      C02 Vytyčovací výkres 

      C03 Koordinační situace 

 

 

D.  DOKUMENTACE  OBJEKTŮ  A  TECHNICKÝCH  

 A TECHNOLOGICKÝCH   ZAŘÍZENÍ 

 

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
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D. 1.1 Architektonicko - stavební řešení 

 

 a)  Technická zpráva 

  

 Účel objektu 

 Budova areálu Arboreta Nový dvůr. 

 

 Funkční náplň  

 Objekt bude sloužit jako hospodářská budova a zázemí pro zaměstnance.  

 

 Kapacitní údaje  

 Zastavěná plocha:    401 m
2 

 Obestavěný prostor:    2 995 m
3 

 Užitná plocha:    549 m
2
  

 Počet parkovacích míst:   10 

 Parkovací plocha:    125 m
2 
 

 Počet pracovníků:    5 - 20 

 

 Architektonické řešení 

 Architektonický návrh objektu v sobě zahrnuje dva druhy hmot. První hmota je 

 těžká statická, tato hmota bude provedena ze zdícího systému a ze železobetonu. 

 Druhá hmota je pak lehká a dynamická, a proto bude provedena jako 

 dřevostavba.  

 Z hlediska tvarového jde o složení dvou kvádrů a jednoho nepravidelního  

 šestistěnu.  

 Architektonické zpracování objektu využívá svažitý charakter pozemku. Ten 

 umožnil navržení dvouúrovňového vjezdu do garáží. 

 

 Dispoziční řešení 

 V prvním nadzemním podlaží objektu jsou situovány garáže, dílny a sklady.  

 V druhém podlaží je umístěna další garáž a dále pak zázemí pro zaměstnance. 

 Součástí tohoto zázemí jsou šatny, hygienická zařízení a jídelna. V tomto 

 objektu se nepočítá se samostatnou kuchyní. V jídelně je umístěna pouze malá  
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 kuchyňská linka pro účely ohřívání jídel, které si zaměstnanci obstarávají 

 samostatně. 

 

 Bezbariérové užívání stavby 

  Na tento objekt nejsou kladeny požadavky na bezbariérové užívání stavby, dle 

  vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících  

  bezbariérové užívání stavby. 

 

 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Součástí objektu není žádná technologie ani technologická výroba. Jsou zde 

 navrženy místnosti, které slouží jako dílny a sklady. Sklady nejsou 

 automatizované a dílny neobsahují žádné zvláštní zařízení, které by mělo vliv 

 na konstrukční řešení stavby. Jejich dispozice je navržena tak, aby se kdykoli  

 v průběhu užívání stavby využití místností mohlo změnit. 

 

 Konstrukční a technické řešení a technické vlastnosti stavby  

  

 Zemní práce 

 Před zahájením výstavby bude nutné provedení výkopu. Zemina bude převezena 

 na dočasnou skládku. Po dokončení stavby bude zemina použita na terénní 

 úpravy. 

 

 Základová konstrukce 

 Celá stavba bude založena pomocí železobetonové monolitické vany. 

 Vodorovná část základové vany bude provedena v tloušťce 400 mm. Svislá 

 konstrukce základové vany bude provedena v tloušťce 300 mm. Důvodem 

 zvětšené tloušťky vodorovné části je potřeba dosažení dostatečné hloubky 

 základové spáry. Která bude mít hloubku 800 mm pod úrovní terénu.  

 

 Svislé nosné konstrukce 

 Svislé nosné konstrukce v první nadzemním podlaží jsou součástí základové 

 konstrukce. Budou tedy provedeny z monolitického železobetonu.  
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 V druhém nadzemním podlaží je pak použito dvou systému. Objekt garáží je 

 navržen ze zdícího systému Porotherm 30 P+D. Překlady použité v tomto zdivu 

 Porotherm KP v délce 3500 mm. 

 Část určená jako zázemí pro zaměstnance je koncipována jako dřevostavba. 

 Svislá nosná konstrukce je navržena pomocí dřevěného sloupkového systému. 

 Nosné sloupky mají rozměry 200 x 200 mm. Tento systém je individuálně 

 navržen pro tento objekt. Rozestupy mezi sloupky jsou částečně podřízeny 

 dispozici. Obvodový plášť je taktéž individuálně navržen. Není zde použit 

 žádný panelový systém, který je v současnosti nabízen na trhu.  

 

 Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovná nosná konstrukce nad prvním podlažím je vytvořena pomocí 

 několika železobetonových monolitických křížem vyztužených desek   

 a to ve třech výškových úrovních. Tloušťka všech těchto desek je 250 mm. 

 V části zázemí pro zaměstnance je převislá konstrukce. Její vodorovná převislá 

 nosná konstrukce je vytvořena jako železobetonový trámový systém. Průvlaky  

 v této konstrukci mají rozměry 300 x 300 mm (š. x v.). Trámy jsou o rozměrech 

  150 x 150 mm (š. x v.). Tloušťka desky je pak 100 mm. 

 

 Střešní konstrukce 

 Zastřešení budovy se v zásadě dělí na tři samostatné konstrukce. První je rovina 

 zastřešující objekt garáží, druhá je zastřešení zázemí pro zaměstnance. Obě tyto 

 roviny se nacházejí v druhém nadzemním podlaží. Třetí část zastřešuje proluku 

 mezi těmato dvěma částmi, která je nad dílnami a sklady. Tato střecha  

 se nachází nad prvním podlažím. 

 První část je konstrukčně tvořena ocelovými vazníky. Zastřešení objektu  

 pro zaměstnance je tvořeno dřevěnou konstrukcí. Část třetí je pak konstrukčně 

 řešena jako železobetonová deska s vegetačním souvrstvím. 

 

 Schodiště 

 V rámci objektu je navrženo jedno schodiště. Toto schodiště tvoří spojující 

 prvek mezi částí pro zázemí zaměstnanců a částí objektu pro hospodářské 

 využití. 

 Konstrukce tohoto schodiště je vytvořena z monolitického železobetonu  
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 (viz výkresová dokumentace). Šířka schodiště je  1 100 mm.  Jedná se o 

 dvouramenné schodiště začínající v 1.NP vedoucí do 2.NP. Schodiště je 

 opatřeno kovovým zábradlím ve výšce 1 000 mm. 

 

 Podlahy 

 V objektu se budou nacházet dva druhy podlah. Specifikace jednotlivých podlah 

 viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Výplně dveřních otvorů 

 Výplně dveřních otvorů budou provedeny na  míru. Přesná specifikace  

 viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Výplně okenních otvorů 

 Výplně okenních otvorů budou provedeny na  míru. Přesná specifikace  

 viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Klempířské prvky 

 Přesný výpis klempířských výrobků viz výkres D21 - Výpis prvků. 

 

 Tepelná izolace 

 Na svislé obvodové stěny zděné a železobetonové konstrukce je použita tepelná 

 izolace EPS 70F. Ve styku se zeminou je použita tepelná izolace STYRO 

 PERIMETER. 

 Ve stěnách dřevostavby je pak použito dvou druhů tepelných izolací. Výplňová 

 tepelná izolace STEICO FLEX a vnější tepelná izolace STEICO UNIVERSAL.  

 Pro zateplení pultových střech byla zvolena tepelná izolace POLYDEK EPS 200 

 G200 S40. Do konstrukce zelené střechy pak EPS 150 S.   

 V  podlaze 1. NP je navržena izolace EPS 200 S a dále je použita izolace EPS 

 100 S v podlaze dřevostavby v 2. NP. 

 

 Hydroizolace a parozábrany 

 Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je na penetrovaný podklad  (asfaltový 

 nátěr DEKPRIMER) použit asfaltový pás DEKGLASS G200 S40, na který je 

 položen další asfaltový pás GLASTEK AL 40 MINERAL, který plní funkci 
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 ochrany proti radonu, neboť zde byl zjištěn výskyt střední třídy půdního radonu.  

 V části určené pro zaměstnance ve skladbě obvodového pláště je použita 

 parotěsná fólie JUTAFOL AL 140. 

 Parozábranu ve skladbách pultových střech zajišťuje ROOFTEK AL SPECIAL 

 MINERAL. Ve skladbě zelené střechy je pak použit jako parozábrana TOPDEK 

 AL BARRIER. 

 Vnější hydroizolační vrstvu pultových střech tvoří asfaltový pás ELASTEK 40 

 SPECIAL DEKOR. 

 V zelené střeše je pak zajištěna hydroizolační vrstva třemi asfaltovými pásy 

 GLASTEK 30 STICKER PLUS, DEKGLASS G200 S40 a ELASTEK 50 

 GARDEN (nosná vložka obsahuje aditiva odolná proti prorůstání kořenů).  

 

 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

 Celý objekt je řešen dle platných norem a zákonů. Je tedy zajištěna bezpečnost 

 stavby při užívání. 

 

 b) Výkresová část 

 

 Č. V.   NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO FORMÁT 

 

  C01  Architektonická situace   1:500  A2  

  C02  Vytyčovací výkres    1:500  A2 

  C03  Koordinační situace    1:500  A2 

  D01  Půdorys základů    1 :50  A1 

  D02  Půdorys 1. NP     1:50   A1 

  D03  Půdorys 2. NP     1:50   A1 

  D04  Řez A-A´     1:50  A2 

  D05  Řez B-B´     1:50  A2 

  D06  Řez C-C´     1:50  A2 

  D07  Řez D-D´     1:50  A2 

  D08  Konstrukce stropu     1:50  A1 

  D09  Konstrukce střechy    1:50  A1 

  D10  Půdorys střechy    1:50  A1 

  D11  Pohled severní a jižní    1:100  A3 
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  D12  Pohled východní a západní   1:100  A3 

 

c)  Dokumenty podrobností 

 

 Č.V.  NÁZEV VÝKRESU   MĚŘÍTKO FORMÁT 

 

  D13  Detail A     1:5  A2 

  D14  Detail B     1:5  A2 

  D15  Detail C     1:5  A2 

  D16  Detail D     1:5  A3 

  D17  Detail E     1:5  A2 

  D18  Detail F     1:5  A3 

  D19  Detail G     1:5  A2 

  D20  Detail H     1:5  A2 

  D21  Výpis prvků       -  A4 

  D22  Vizualizace       -  A3 

  D23  Příloha č. 1 - Technické listy     -  A4 

 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D. 1.4 Technika prostřední staveb 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D. 2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

E. 1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

 předpisů 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 

 

E. 2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 

 

 Není předmětem této bakalářské práce. 
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3.   ZÁVĚR 

 
Úkolem této bakalářské práce byl návrh Hospodářské budovy se zázemím pro zaměstnance a 

následné zpracování dokumentace pro provedení stavby. V rámci mnou vybrané specializace - 

pozemní stavitelství - mi bylo zadáno vypracování detailů atiky, návaznosti zelené střechy na terén, 

řešení okrajů střechy, uložení ocelového vazníku, řešení soklu u dřevostavby, kotvení sloupu 

dřevostavby a kotvení zakládacího trámu dřevostavby.  

 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byla urbanistická studie z Ateliérové tvorby 

III, architektonická studie z Ateliérové tvorby IV a dokumentace pro stavební povolení z Ateliérové 

tvorby Va. 

 

Cílem mého návrhu bylo vytvoření netypické hospodářské budovy, která by však svým dispozičním 

uspořádáním byla uživatelsky přívětivá. Zapuštěním objektu do svahu bylo docíleno propojení s 

terénem, který je přímo využíván při provozu objektu. 

 

Při návrhu jsem postupovala dle platných norem a právních předpisů. Při vypracování práce jsem 

využila všech informací nabytých v průběhu studia. Zároveň jsem se seznámila s postupným 

průběhem navrhování stavby a naučila jsem se tak novým znalostem, které pro mě měly velký 

přínos. K těmto znalostem mi dopomohly odborné konzultace konstrukční problematiky, 

problematiky pozemního stavitelství a dále architektury. 
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4.   SEZNAM  VÝKRESŮ 

 
 
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU    MĚŘÍTKO FORMÁT 

 
 

C01    Architektonická situace   1:500  A2  

C02    Vytyčovací výkres    1:500  A2 

C03    Koordinační situace    1:500  A2 

D01    Půdorys základů    1 :50  A1 

D02    Půdorys 1. NP     1:50   A1 

D03    Půdorys 2. NP     1:50   A1 

D04    Řez A-A´     1:50  A2 

D05    Řez B-B´     1:50  A2 

D06    Řez C-C´     1:50  A2 

D07    Řez D-D´     1:50  A2 

D08    Konstrukce stropu     1:50  A1 

D09    Konstrukce střechy    1:50  A1 

D10    Půdorys střechy    1:50  A1 

D11    Pohled severní a jižní    1:100  A3 

D12    Pohled východní a západní   1:100  A3 

D13    Detail A     1:5  A2 

D14    Detail B     1:5  A2 

D15    Detail C     1:5  A2 

D16    Detail D     1:5  A3 

D17    Detail E     1:5  A2 

D18    Detail F     1:5  A3 

D19    Detail G     1:5  A2 

D20    Detail H     1:5  A2 

D21    Výpis prvků       -  A4 
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