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Anotace:  

 Klára Valentová, Obecní úřad Radkov, Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, 

Katedra architektury,  stran 48, 2015, vedoucí práce: Ing. arch. Jan Kovář.   

 Předmětem bakalářské práce „Obecní úřad“ je zpracování části projektové dokumentace pro 

provádění stavby dle zadání bakalářské práce. Projekt vychází z předem vypracované urbanistické 

studie v rámci semestrální práce Ateliérové tvorby III  

a z architektonické studie v rámci semestrální práce Ateliérové tvorby IV. Cílem návrhu bylo vytvořit 

objekt, který bude citlivě zasazen do krajiny a zároveň plně funkční navrhovaným potřebám občanům 

obce Radkov. 

 

 

Klíčová slova:  

 Obecní úřad, Veřejná stavba, Radkov, Knihovna,  systém Porotherm 
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Abstract:  

 

 Klára Valentová, Town hall Radkov, VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Civil 

Engineering, Department of Architecture , 48 pages, 2015, supervisor : Ing.arch. Jan Kovář. 

  Thesis Town hall is focused on processing a project documentation of the building proces as 

was given in the task of bachelor thesis. The project follows predetermined urbanistic study from 

semestral work for the class of Ateliérová tvorba III and IV. 

 The aim of this thesis is to create an object, which will be carefully set into nature 

environment and will be fully functional to proposed necessities of the citizens of the town of Radkov. 

 

Key words: 

 

 Town hall, public building, Radkov, library, porotherm system 
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Seznam použitého značení  

ATT   ateliérová tvorba  

ČSN   česká technická norma  

C 16/20   třída betonu  

Kč   koruna česká  

NN   nízké napětí  

NP   nadzemní podlaží  

PS   pozemní stavitelství  

SO   stavební objekt  

Sb.   sbírka zákonů  

TI   tepelná izolace  

ŽB   železový beton  

apod.   a podobně  

č.   číslo  

m   metr  

m2   metr čtvereční  

m3   metr krychlový  

viz   odkaz na jinou stránku  

s.   strana  

tl.   tloušťka 

m.n.m.   metrů nad mořem 

mm   milimetr 

ER   elektrický rozvaděč 

ČSN   Česká státní norma 

ČEZ  České energetické závody 
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1. Úvod 

Během semestrální práce Ateliérové tvorby III byla navržena urbanistická studie obce Radkov. 

Navržené objekty mají nápomoci k oživení a ulehčení života vesnice . Návrh obecního úřadu s 

knihovnou a prostoru pro zájmovou činnost byl semestrální prací v Ateliérové tvorbě IV a je 

podkladem pro bakalářskou práci. Práce je zpracována do úrovně projektové dokumentace pro 

provádění stavby, dle zadaného rozsahu. 

 Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb. Tato dokumentace je prezentována ve druhé 

části práce. Součástí projektové dokumentace jsou rovněž průvodní a technická zpráva, výkresová 

část, skladby konstrukcí, výpisy a technické detaily. Poslední část se zabývá detailem z pozemního 

stavitelství. 

 Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí -  textová a výkresová část. Textová část obsahuje 

základní informace o řešeném pozemku, stavbě a popisuje konstrukční, architektonické a technické 

řešení objektu. K textové části je přidružen také posudek tepelné techniky a technické listy použitých 

výrobků. Výkresová část této bakalářské práce obsahuje projektovou dokumentaci včetně výpisu 

prvků, vizualizací stavby a specializace z pozemního stavitelství.  

 

 Práce je vypracována do úrovně dokumentace pro provádění staveb dle stavebního zákona č. 

183/2006 Sb., vyhlášky č.62/2013 o dokumentaci staveb. Součástí projektové dokumentace jsou 

rovněž průvodní a technická zpráva, výkresová část, skladby konstrukcí, výpisy a technické detaily. 

Poslední část se zabývá detailem z pozemního stavitelství. 

2. Urbanistická studie 

 Urbanistická studie se zaměřila na umístění objektu v obci Radkov. Při řešení návrhu byla 

respektována okolní vesnická zástavba jedno či dvoupodlažních rodinných domů, situovaných dle 

silniční komunikace. Vesměs všechny objekty v okolí mají šikmou sedlovou střechu, z tohoto důvodu 

byla použita i pro navrhovaný objekt rodinného domu. Řešený objekt se nachází v centru obce. A je v 

kontaktu  kostela, fary, kulturního domu a ochodu.  

3. Architektonická studie 

  V předmětu Ateliérová tvorba IV byla vypracována studie obecního úřadu, která byla 

následně detailněji rozvedena v předmětu Ateliérová tvorba Va do fáze dokumentace pro stavební 

povolení a v rámci bakalářské práce až do dokumentace pro provádění staveb. Z architektonického 
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hlediska se jedná o novostavbu dvoupodlažního obecního úřadu, určeného pro veřejnou vybavenost. 

Obecní úřad má šikmou sedlovou střechu a je po celém svém objemu je použita fasádní bílá omítka. 

Výraznými prvky jsou velká okna. Hlavní vstup do objektu je umístěn ze západní strany od příjezdové 

komunikace. V 1. NP se nachází hala, zasedací místnost, kancelář starosty a místostarosty, kancelář 

sekretářky a účetní, archiv, úklidová místnost, toalety, sklad vesnice, technická místnost, toaleta, 

technická místnost. Schodiště v hale vede do 2. NP, které je koncipováno jako klidová zóna pro 

občany. V 2.NP se nachází knihovna, místnost pro zájmovou činnost, sklad na knihy, zázemí pro 

zaměstnance, toalety. 

 Z důvodu ekonomických požadavků investora a tepelně technických, bylo nutné výrazně 

upustit z  architektonické studie stavby, která byla vypracována v ATT  IV. Bylo nutné odstranit vikýř 

nad hlavním vstupem v 2NP. 
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4 Textová část 

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  

 Obecní úřad  

b) Místo stavby:  

 Radkov, okres Vítkov 

c) Předmět dokumentace  

 Novostavba 

A  1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

 Obecní úřad Radkov 

 Radkov 58  

 747 84 Melč 

A  1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání, (fyzická osoba 

podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

 Klára Valentová ("projektant") 

 student FAST VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, katedra architektury 

 Nádražní 6F, Krnov 79401 

 e-mail: valentovakaja@seznam.cz 

 tel:   +420 775 735 035 
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 Ing. arch. Jan Kovář   ("vedoucí práce") 

 Ing. Radek Fabian, Ph.D.   ("konzultant") 

b)  Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho 

autorizace 

 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

c) Jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým 

jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace 

 

 Není předmětem bakalářské práce 

 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby:  

 

- Katastrální mapa  

- Fotodokumentace lokality  

- Příslušné právní předpisy a normy  

  Projekt bakalářské práce navazuje na architektonickou studii a dokumentaci pro stavební 

povolení, vypracovaných během předchozího studia na Fakultě stavební, VŠB-TU Ostrava. 

 Architektonická studie:  

 Předmět:  Ateliérová tvorba IV 

 Vedoucí práce:  Ing. arch. Jan Kovář 

  Dokumentace pro stavební povolení: 

  Předmět:  Ateliérová tvorba Va 

  Vedoucí práce:  Ing. Hana Ševčíková 
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A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

 Řešené území se nachází na parcele s parcelním číslem 1601/8 v katastrálním území Radkov v 

okrese Vítkov, Moravskoslezský kraj. Stavební lokalita je umístěna v centru obce Radkov. Parcela je v 

současné době využívána stavebníkem jako zatravněná plocha. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právní předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů (památková zóna, památková 

rezervace, záplavové území apod.). 

c) Údaj o odtokových poměrech 

 Odtokové poměry v území vzhledem k velikosti stavby nebudou narušeny. 

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

územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

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 podmiňujících změnu 

v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 Není předmětem bakalářské práce 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. 

č. 431/2012 Sb. Jedná se především o splnění požadavku na vymezování pozemků a umisťování 

staveb na nich a oplocení pozemků pro zamezení volného pohybu osob a zvířat. Dále budou dodrženy 

požadavky na stavby dle vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 Stavba je navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a 

aby současně plnila základní požadavky na výstavbu jako je: mechanická odolnost a stabilita, ochrana 

zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Tyto 

podmínky musí platit při běžném provozování stavby po plánovanou dobu životnosti stavby. Tomu 

musí odpovídat navržené a použité materiály a konstrukce. 
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 Dále objekt splňuje podmínky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Požadavky dotčených orgánů nebyly vzneseny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení  

 Není předmětem bakalářské práce 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

 Není předmětem bakalářské práce 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním staveb (podle katastru nemovitostí)  

k. ú. Radkov u Vítkova: 

-parcely dotčené stavbou: 

Parc. č. 160/8 – volná plocha,  vlastník: Obec Radkov, č.p. 58, 74784  

-sousední parcely: 

Parc. č. 160 – zahrada, vlastník: Broškovič Lubomír Myslivecká 654, Skřečoň, 73531 Bohumín 

Parc. č. 163- zahrada, vlastník: Brisuda Pavel, č.p. 61, 74784 Radkov  

Parc.č. st. 69/2- zbořeniště, vlastník: Obec Radkov, č.p. 58, 74784 Radkov 

Parc. č. st.69/1-zbořeniště, vlastník Brisuda Pavel, č.p. 61, 74784 Radkov 

 

A.4 Údaje o stavbě  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Jedná se o novostavbu.  

b) Účel užívání stavby  

 Stavba bude využívána jako obecní úřad, knihovna a pro zájmovou činnost. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky apod.) 

 Na stavbu se nevztahují právní předpisy týkající se ochrany kulturních památek. 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 - Zákon č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb 

 - Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy 

  - Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

 - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

  - Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

  - dle novelizované podoby ze dne 28. února 2013 

  - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

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

 Není předmětem bakalářské práce 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení  

 Výjimky a úlevová řešení se na stavby nevztahují.   

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemku                   763,70m
2 

Zastavěná plocha                253,70m
2 

Nezastavěná plocha           510m
2 

Zpevněná plocha                  65,20m
2
 

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

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

 Potřeba energií bude pokryta přípojkou elektrické energie a vodovodu z veřejné sítě pod 

přilehlou komunikací. Odpadní vody budou likvidovány předepsaným způsobem, dešťová voda bude 

zadržována a využita jako užitková voda pro zavlažování zeleně na pozemku a drobné zemědělství. 

 



 Bakalářská práce 

 
Klára Valentová  20 
 

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

 Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců. Zahájení stavby a časový harmonogram bude 

stanoven na základě smluvní dohody mezi stavebníkem a zhotovitelem.  

Postup prací:  

Výkopové práce  

Provádění stavebních konstrukcí  

Technické rozvody  

Dokončovací práce  

Terénní úpravy - uvedení okolí do navrhovaného stavu 

k) Orientační náklady stavby  

6 000 000 Kč (cena byla stanovena dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2014). V ceně 

není zahrnut pozemek, který je již ve vlastnictví obce Radkov. 

 

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

 Vzhledem k malému rozsahu stavby, není stavba členěna na stavební a inženýrské 

objekty a technologické provozní soubory. 

 

B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Parcelní pozemky s čísly parcel 1601/8 v celkové výměře 763,70m
2
 m

2
 jsou v Katastru 

nemovitostí (KN) vedeny jako volná plocha. Stavební pozemek je v mírném svahu na severovýchodní 

stranu, ze severozápadu lemován příjezdovou komunikací,SILNICE III. TŘÍDY 44337, z východní 

strany sousedí s rodinným domem, p. č. 142/1.  

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

stavebně historický průzkum apod.) 

 Na pozemku budou provedeny potřebné sondy k orientačnímu zjištění geologického složení 

zeminy a následnému výpočtu únosnosti této zeminy. Byla provedena vizuální prohlídka staveniště a 
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provedeno ruční zaměření umístění stávajících objektů. Hladiny podzemní vody nebyla zjištěna. 

V místě je střední nebezpečí výskyt radonu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 

 Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů (památková zóna, památková 

rezervace, záplavové území apod.).  

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

 Lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, není tudíž nutné podnikat 

zvláštní ochranná opatření. Stavební parcela je sice v mírném sklonu, v místě ovšem nebyly 

zaznamenáno žádné nebezpečí vyvozené sesuvy půdy. Tuto skutečnost je však nutné posoudit před 

započetím výstavby zkušebními sondami na stavebních parcelách. 

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

 Plánovaná stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky, ani ostatní rodinné domy ve svém 

sousedství. Projekt obecního úřadu je koncipován tak, aby šetrně zapadal do rázu okolní krajiny a 

zástavby. Odtokové poměry v oblasti nebudou stavbou ovlivněny. Srážková voda bude zadržována na 

pozemku a následně využita jako užitková voda pro zavlažování rostlin na zahradě.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavební parcela je plánována na území v současnosti určené jako trvalý volná plocha. Je proto 

nutné dle územního rozhodnutí zažádat o změnu využití území pro účely výstavby.  

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

funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Stavební parcela je plánována na území v současnosti určené jako trvalý travní porost. Je proto 

nutné dle územního rozhodnutí zažádat o změnu využití území pro účely výstavby. 

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

infrastrukturu) 

 Stavba bude napojena na stávající komunikaci. Navrhované inženýrské sítě (vodovodní 

přípojka, elektro přípojka NN a kanalizační přípojka) budou napojeny na stávající sítě. Podrobnější 

řešení není předmětem této bakalářské práce. 

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

 Není předmětem bakalářské práce 
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B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba obecního úřadu určeného pro provoz 

obecního úřadu obce, knihovny a spolkovým kroužkům. Požadavkem byly nové bezbariérové prostory 

obecního úřadu, dále malá knihovna, které má nyní otevírací dobu dvakrát týdně a místnost pro 

zájmovou činnost vesnice.  

 Hmota objektu vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu a je ukončena šikmou 

sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 35°. Vnitřní dispozice objektu je přizpůsobena 

budoucím uživatelům a je určena pro občanů.  

 Vstupuje se prostorné haly, z haly buď to do prostorů obecního úřadu nebo do zasedací 

místnosti. V prostorách obecního úřadu najdeme kancelář pro sekretářku a účetní, kuchyňku, dále 

kancelář starosty a místostarosty, archiv, toalety pro muže, bezbariérové wc, které slouží také jako wv 

pro ženy, dále toalety pro zaměstnance a úklidovou místnost. Do 2NP se dostaneme z hlaví haly po 

schodišti nebo bezbariérovým výtahem. V 2NP se nachází knihovna, sklad knih, zázemí pro 

zaměstnance, wc zaměstnanci, wc muži a bezbariérové wc, a v největší místosti se nachází prostory 

pro zájmovou činnost.  

Plocha pozemku                   763,70m
2 

Zastavěná plocha                253,70m
2 

Nezastavěná plocha           510m
2 

Zpevněná plocha                  65,20m
2
 

B 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

  Z urbanistického hlediska řeší bakalářská práce umístění jednoho objektu, obecního úřadu, v 

obci Radkov, okres Vítkov. Tato obce je typická  zástavbou rodinných domů vesnického charakteru, 

liniově orientovaných kolem komunikace silnice III. třídy, číslo silnice 44337 spojující Melč s 

Vítkovem. Vlastní stavební parcela je umístěna také silnice III. třídy 44337. Parcela  je v centrální 

části vesnice, kde se nachází kulturní dům, kostel, obchod a fara. Navrhovaný objekt, stejně jako 

většina objektů v okolí, je zastřešen sedlovou střechou, která si klade za cíl nevyčnívat v rámci okolní 

zástavby. 

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

  Obecní úřad vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu, je dvoupodlažní, zakončen 

šikmou střechou sedlovou. Hlavní vstup na pozemek a vstup do objektu jsou situovány ze západní 
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strany, od příjezdové komunikace III. třídy 44337. hospodářský vstup je potom z východní strany Ve 

vstupním 1.NP se nachází hala, zasedací místnost, WC, kancelář starosty a místostarosty, kancelář 

sekretářky a účetní, kuchyňka, archiv, místnost pro úklid, technická místnost a sklad vesnice. V hale je 

situováno schodiště pro přístup do 2.NP. Rozmístění jednotlivých místností je přizpůsobeno orientaci 

vůči světovým stranám pro dosažení hygienického komfortu z hlediska tepla a oslunění uvnitř objektu 

a s ohledem pro minimalizování nároků na vytápění a chlazení objektu. Do centrální spojovací chodby 

ve 2.NP ústí schodiště ze vstupního podlaží. Vrchní podlaží je koncipováno jako zóna  pro občany 

vesnice. Nachází se zde proto knihovna, sklad knih, zázemí pro zaměstnance, mísnost pro zájmovou 

činnost, toalety. Pro venkovní vzhled objektu je důležité několik zásadních faktorů. Šikmá sedlová 

střecha s přesahem po celém obvodu stavby  se žlabem pro odvodnění. Velká okna. 

B 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

 Objekt neobsahuje provozní část či technologii výroby. Je určen pouze pro občanskou 

vybavenost. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Pro občanskou vybavenost je stanovena podmínka navrhovat stavební úpravy pro osoby s 

omezenou schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb., Objekt je přístupný pro osoby 

takto hendikepované a umožňuje jejich pohyb v 1.NP i 2.NP téměř do všech místností. Úroveň 

vstupního prvního nadzemního podlaží je oproti okolnímu terénu vyvýšena pouze o 150 mm. Tato 

velikost je překonána pomocí betonové rampy se sklonem 1,77%. Dále se v 1.Np i 2.Np nachází 

bezbariérové toalety. Do 2.Np se hendikepované osoby dostanou bezbariérovým výtahem. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a předpisů, 

které budou při užívání objektu dodržovány. Objekt bude využíván pouze k účelu, ke kterému je 

určen. U objektu budou v průběhu užívání stavby pravidelně prováděny běžné údržbové práce a 

opravy. Stavba nevyžaduje zvláštní údržby. Řádným užíváním stavby bude zajištěna bezpečnost 

uživatelů.  

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

 Objekt je nepodsklepený, dvoupodlažní se šikmou střechou. Tvar objektu je obdélníkový. 

Vstupuje se prostorné haly, z haly buď to do prostorů obecního úřadu nebo do zasedací místnosti. V 

prostorách obecního úřadu najdeme kancelář pro sekretářku a účetní, kuchyňku, dále kancelář starosty 

a místostarosty, archiv, toalety pro muže, bezbariérové wc, které slouží také jako wv pro ženy, dále 

toalety pro zaměstnance a úklidovou místnost. Do 2NP se dostaneme z hlaví haly po schodišti nebo 

bezbariérovým výtahem. V 2NP se nachází knihovna, sklad knih, zázemí pro zaměstnance, wc 
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zaměstnanci, wc muži a bezbariérové wc, a v největší místnosti se nachází prostory pro zájmovou 

činnost.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce: 

Pro založení objektu bude nutno vyhloubit základové pásy do skalního podloží lomu. 

 

Základy:  

Objekt je založen na základových pásech z monolitického železobetonu (beton C16/20) v tloušťce 800 

mm. Objekt založen ve dvou výškových úrovních, které rozděluje průchod tvořen stupňovitými pásy, 

z důvodu splnění roznášecího úhlu. Pod celým objektem je základová deska z železového betonu v 

tloušťce 150 mm. Pod základovou deskou je hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Viz výkres 

základových konstrukcí.  

 

Svislé konstrukce:  

Obvodová konstrukce je tvořena cihlami z porothermu 440 mmPROFI DRYFIX (248/440/249). 

Nosné zdivo je tvořeno z Porothermu 300mm PROFI DRYFIX (247/300/249), opatřeno štukovou 

omítkou. 

Příčky tl. 140 mm nebo 80 mm z Porothermu, rovněž opatřeny štukovou omítkou. Instalační šachty 

provedeny ze sádrokartonu.  

 

Vodorovné konstrukce:  

Stropní konstrukce tvořeny Porothermem POT nosníky délky 4750mm, 5500mm, 4500mm, 6000mm, 

4250mm.  

Dále je stropní konstrukce tvořena vložkami MIAKO:  

 

Stropní vložka porotherm miako 15/62,5 pth, tl. 230mm 

Šířka vložky v půdoryse 250mm, rozpětí 500mm 

 

Stropní vložka porotherm miako 15/62,5 pth, tl. 230mm 

Šířka vložky v půdoryse 250mm, rozpětí 625mm 

 

Stropní vložka porotherm miako 15/62,5 pth, tl. 80mm 

Šířka vložky v půdoryse 250mm, rozpětí 500mm 
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Střešní konstrukce:  

 skladba střešní konstrukce: 

 Střešní krytina-  tondach,pálená, barva režná samba 11 

 podkladový pás 

 difúzní folie dekten pro, mechan.kotvená,  tl.0,4mm 

 teplená izolace isover orsik, tl.160mm + krokev 100/160 

 tepelná izolace isover orsik, tl.60mm 

 parozábrana dekfol n 110 standard, mechan.kotvená, tl.0,22mm 

 sádrokartonový podhled rigips 

  

 Vaznice- IP240 

 Krokev- 100/160 

 Kleštiny- 80/160 

  

Výplně otvorů:  

 Okna jsou tvořeny z Plastových profilů. PLASTOVÉ OKNO SULKO Profi Line, BARVA 

BÍLÁ, PARAPET  25 mm nos, HLINÍK, BARVA ANTRACIT RAL 7016 

. Veškeré dveře jsou od  firmy SAPELI.  Specifikace dle výpisu truhlářských a zámečnických 

výrobků.  

 

Klempířské práce:  

 Jsou spojeny především s montáží střešních prvků a okenních parapetů viz tabulka  

klempířských výrobků.  

 

Úpravy povrchů a malby:  

 Vnější povrch tvoří fasádní omítka bílé barvy. Vnitřní povrchy tvořeny štukovou omítkou, 

případně keramickými obklady.  

 

Podlahy:  

 Jako nášlapné vrstvy budou použité MARMOLEUM HOME HD 1.03, 1.06, 1.14, 2.02, 

2.03,.04, 2.05, 2.06, 2.07. Ve zbylých místnostech bude použitá dlažba RAKO , tl. 10mm 

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti:  

V podlažích ve styku se zeminou bude objekt izolován hydroizolací tl. 3mm. Svislá hydroizolace 

vytažena 300 mm nad terén.  
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Tepelné izolace:  

Na obvodové jsou použity cihly Porotherm 44 T PROFI DRYFIX . Stěny ve styku se zeminou jsou 

zatepleny tepelnou izolací tl. 100 mm. Střecha zateplena  ISOVER ORSIK , tl. 160mm + Krokev 

100/160, dále tepelná izolace ISOVER ORSIK , Tl. 60mm.  

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ně působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo její části  

- větší stupeň nepřípustného přetvoření  

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku 

většího přetvoření nosné konstrukce  

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 Při návrhu všech konstrukcí v objektu bylo dbáno na respektování platných norem a předpisů. 

Veškeré užité materiály a konstrukce tyto požadavky splňují a zaručují předepsanou životnost 

vzhledem ke všem druhům zatížení v průběhu výstavby i užívání objektu. Jsou dimenzovány tak, aby 

nedocházelo k nadměrným průhybům a deformacím. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 Objekt je připojen na stávající inženýrskou infrastrukturu dle koordinační situace, která je 

součástí projektové dokumentace. Objekt bude připojen vodovodní, kanalizační a elektro přípojkou 

NN. Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem napojeným na ústřední vytápění celého objektu. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní zařízení  

 Příjezd požárních vozidel je umožněn po místní komunikaci. U objektu navrhujeme požární 

bezpečnost po konzultaci s hasiči. 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

  Není předmětem bakalářské práce   

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

  Není předmětem bakalářské práce 
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 c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí  

 Objekt do jisté míry nevykazuje zvýšené riziko požárního nebezpečí. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  

 Z hlediska únikových cest je z přízemí možný únik všemi možnými otvory – okna, dveře – z 

2.NP vede úniková cesta schodištěm v hale s vyhovujícími požárními parametry.  

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  

 Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb a také odstup od 

komunikace. Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technická místnost a kuchyň. 

 f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 

vnějších odběrných míst 

 V objektu obecního úřadu budou umístěny v trase únikových cest hasicí přístroje.  

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

  Případný vznik požáru je hašen pomocí Hasičského záchranného sboru (HZS) v Radkově. 

Přístupová komunikace silnice III. třídy 44337 umožňuje příjezd i požárních zásah veškerému typu 

hasicí techniky. 

 h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení) 

  Není předmětem bakalářské práce  

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními  

 Není předmětem bakalářské práce 

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

 Není předmětem bakalářské práce 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Není předmětem bakalářské práce 
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b) Energetická náročnost stavby 

  Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

hodnoty součinitele prostupu tepla určené pro pasivní domy. Veškeré skladby jsou detailně včetně 

nákresu popsány v příloze. Skladby obvodové stěny, střešního pláště a podlahy na terénu byly 

posouzeny v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011. Výsledky těchto posouzení jsou rovněž v 

příloze. Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

 c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií  

 Není předmětem bakalářské práce 

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

a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)  

 Skoro ve  všech místnostech je možné klasické větrání otevřením oken. V ostatních místnost 

jsou větrací šachty. Každá obytná místnost je přirozeně osluněna oknem, míra denního oslunění 

splňuje požadavky dle platné normy. Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, 

na kterou bude napojen vodovodní přípojkou. Stavba negativně neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, 

prachem ani zápachem 

Provoz stavby nevyžaduje žádná zvláštní opatření z hlediska hygieny, pracovního a komunálního 

prostředí.  

B.2.11  Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana stavby pronikáním radonu z podloží 

 V lokalitě bylo zjištěno střední výskyt nebezpečí pronikání radonu z podloží. Jako 

protiradonová ochrana bude použita asfaltová hydroizolace Glastek 40 Special Mineral . 

 b) Ochrana před bludnými proudy 

  V lokalitě nebyly zjištěny žádné negativní vlivy bludných proudů.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

  Lokalita není ovlivněna technickou seizmicitou  
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d) Ochrana před hlukem 

 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532. Veškeré 

instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální vlnou pro utlumení 

zvukového vlnění.  

e) Protipovodňová opatření 

  Stavba se nenachází v záplavovém území 

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

 

V okolí objektu se nevyskytují. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

  Veškeré veřejné inženýrské sítě jsou vedeny v přilehlé komunikaci III. třídy ulice 44337. 

Konkrétně se jedná o vodovod, kanalizaci a síť elektrické energie. Na hranici stavební parcely jsou 

vyvedeny odbočky, ke kterým budou vyhotoveny přípojky vedené v zemi až k navrhovanému objektu. 

Na hranici pozemku stavebník vyhotoví revizní šachtu kanalizace, vodoměr s hlavním uzávěrem vody, 

elektroměr s rozvaděčem. V této části obce nebyla provedena plynofikace a tedy ani navrhovaný 

objekt nepočítá s přípojkou plynu.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Pro připojení objektu na výše uvedené sítě technické infrastruktury je nutné zhotovit přípojky 

dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem bakalářské práce. Jejich 

předběžné umístění je vyobrazeno na výkresu Koordinační situace v příloze.  

vodovodní přípojka – délka 6,67 m  

kanalizační přípojka – délka 17,72 m  

elektro přípojka NN - délka 5,79 m  

Rozměry a kapacity budou specifikovány dle návrhu TZB. 

B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení  

 Na stavební parcele bude vyhotoveno parkování pro osobní automobily. Dvě místa pro osobní 

automobil a jedno místo pro bezbariérové stání.  
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

  Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikací III. třídy č. silnice 44337, 

která vytváří hlavní silnici vesnice Radkov.  

c) Doprava v klidu  

 U objektu obecního úřadu bude umožněno parkování třech osobního automobilů, z toho jedno 

stání bezbariérové. Naproti stavebního objektu je další možnost k dočasnému zaparkování.  

d) Pěší a cyklistické stezky  

 Od hranice pozemku bude k hlavnímu vchodu ze západní strany vyhotovena rampa se 

sklonem 1,77% ze zámkové dlažby. Ostatní pohyb pěších po zahradě bude vzhledem k nízké frekvenci 

a rozlehlosti pozemku umožněn po zatravněných plochách.  

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

  Vzhledem k charakteru stavebního pozemku, který je pouze v mírném jižním až 

jihovýchodním svahu, není nutné aplikovat výraznější terénní úpravy. V místě umístění stavby bude 

sejmuta ornice v dostatečné hloubce pro provedení založení. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou 

využity po dokončení stavby jako drobnější terénní úpravy. 

 b) Použité vegetační prvky  

 Stavební parcela je v současné době zatravněna po celé ploše. Během výstavby není 

uvažováno žádné kácení dřevin na pozemku. 

c) Biotechnická opatření  

  Není předmětem bakalářské práce  

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

a) Vliv stavby na životní prostředí  

 Stavba nebude zdrojem znečištění ovzduší, nebude provozovat nadměrný hluk ani odpady. 

Stavba nemá vliv na povrchové a podzemní vody, nemá vliv zhoršení kvality okolní půdy. Provozem 

záměru nedochází ke změnám geologických podmínek a horninového podloží. V daném území se 

nenacházejí ložiska nerostných surovin.Ostatní vlivy (biologické či jiné) se nepředpokládají. 
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b) Vliv na přírodu a krajinu   

 Posuzovaný záměr nemá vliv na faunu, flóru nebo ekosystémy. Vzhledem k charakteru 

technického řešení staveb není nutná zvláštní ochrana rostlin a živočichů. Okolní terén kolem stavby 

bude zatravněn. Stavba nenaruší zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.  

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

 Staveniště neleží v chráněném území NATURA 2000. 

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

 V rámci projektované stavby nebylo řešeno  

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

právních předpisů  

 Realizovaná stavba nebude mít nároky na žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

B.7  Ochrana obyvatelstva  

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

 Stavba splňuje požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu a č. 

591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovních musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací Bakalářská práce Kláry Valentové a 

jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. 

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 

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

 Stavba bude napojena na stávající komunikaci vedenou na hranici arboreta. Navrhované 

inženýrské sítě (vodovodní přípojka, elektro přípojka NN a kanalizační přípojka) budou napojeny na 

stávající sítě. Podrobnější řešení není předmětem této bakalářské práce. 

b) Odvodnění staveniště 

  Bude řešeno vsakem do okolní travnaté plochy. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pro odběr elektřiny během staveb bude využit stávající elektroměrový rozvaděč. Zásobování 

staveb bude zajištěno po místní komunikaci. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Okolní pozemky 

nebudou výstavbou narušeny. Vlastní provádění staveb bude probíhat v režimu technologického 

postupu stanoveného investorem. Budou respektovány veškeré podmínky a požadavky vyplývající ze 

stavebního povolení. 

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

 Staveniště bude oplocené proti vniku nepovolaných osob. Asanace, demolice, kácení dřevin 

budou prováděny. 

f ) Maximální zábory pro staveniště 

 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, 

vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. 

Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s 

příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

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

 Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, 

jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do 

sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

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

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a 

přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo depote zeminy. Výkopek ze základů bude 

znovu použit na násypy kolem stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Vliv stavby na podzemní vody.Přímý vliv na podzemní vody nebude. Při stavbě se budou používat 

vozidla pouze v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k únikům ropných látek do terénu. 

Veškeré opravy vozidel budou prováděny mimo staveniště.  
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Vliv stavby na ukládání odpadů: 

Stavba si vyžádá odstranění stávající zeminy, která bude uložena na pozemku stavebníka, a bude 

použita ke konečným terénním úpravám. Staveništní odpad jako jsou papírové pytle, zbytky dřeva, 

materiálů apod. budou skladovány na určeném místě a odváženy na skládku k tomu určenou. 

Případné odpady znečištěné ropnými látkami musí být skladovány v nepropustných nádobách a budou 

odváženy na k tomu určenou skládku.  

Odpady vzniklé při výstavbě likvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Veškeré odpady, které 

vzniknou při realizaci stavby budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Zneškodnění odpadů vzniklých po dobu výstavby zajistí dodavatel stavebních prací. Odpady vzniklé 

při provozu budou dodavatelem shromažďovány a předávány ke zneškodnění oprávněné osobě ve 

smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Investor předloží ke kolaudaci doklady o likvidaci těchto 

odpadů 

Vliv stavby na vzrostlou zeleň: 

Stavba nebude mít vliv na vzrostlou zeleň. 

Vliv stavby na okolí : 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí a je nutné dodržovat všechny předpisy a 

vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí. Realizační firma nebo osoby 

angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při vykonávání stavebních prací bude  dodržován   zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.), zvláště §  3 a 4.  

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

          (1) Stavebník, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s 

touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být 

zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
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          (1) Stavebník je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí 

byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. 

Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být 

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci 

nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek, 

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 

          (2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních 

prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis. 

Základním právním předpisem pro výstavbu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. 

Další normy a předpisy: 

- Hygienický předpis č. 41 - Svazek 37/77 - nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací 

- Hyg. předpis 46 - Svazek 39/1978 - o hygienických požadavcích na pracovní prostředí 

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

bezpečnosti práce. Všechny otvory, rýhy a jámy na stavbě musí být zakryty nebo ohrazeny.  

Dodavatel provede opatření k zamezení přístupu neoprávněných osob na staveniště po dobu průběhu i 

mimo provádění stavebních prací. 

Staveniště bude  celkově oploceno. Při vymezení staveniště se musí přihlížet k sousedním 

zemědělským pozemkům a komunikacím s cílem tyto komunikace a pozemky co nejméně narušit. 

Vstup na staveniště bude označen bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu na 

staveniště nepovolaných osob.  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 Není předmětem bakalářské práce 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

 Není předmětem bakalářské práce 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

 Není předmětem bakalářské práce 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

 V prvním kroku budou provedeny výkopové práce, dále betonáž základových pasů a patek. 

Poté bude následovat montáž dřevěných konstrukcí a krovu s opláštěním stěn a zastřešení krytinou. Na 

závěr budou provedeny dešťové svody do dešťové kanalizace se zaústěním do vsakovací rýhy. 

Celková doba výstavby – není známa. 

Dílčí termíny – nejsou stanoveny. 

C Situační výkresy  

C.1 Situační výkres širších vztahů  

  Obsažen v přílohách (výkresová část) 

C.2 Celkový situační výkres  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

 C.3 Koordinační situační výkres  

  Obsažen v přílohách (výkresová část) 

C.4 Vytyčovací výkres 

  Obsažen v přílohách (výkresová část)  

C.5 Architektonická situace  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení Technická zpráva  

a) Účel objektu  

 Bakalářská práce zpracovává projekt novostavby dvoupodlažního obecního úřadu ,určeného 

výhradně pro občanskou vybavenost.  
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b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 

objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 Předmětem řešení bakalářské práce je novostavba obecního úřadu určeného pro provoz 

obecního úřadu obce, knihovny a spolkovým kroužkům. Požadavkem byly nové bezbariérové prostory 

obecního úřadu, dále malá knihovna, které má nyní otevírací dobu dvakrát týdně a místnost pro 

zájmovou činnost vesnice.  

 Hmota objektu vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu a je ukončena šikmou 

sedlovou střechou se sklonem střešních rovin 35°. Vnitřní dispozice objektu je přizpůsobena 

budoucím uživatelům a je určena pro občanů.  

 Vstupuje se prostorné haly, z haly buď to do prostorů obecního úřadu nebo do zasedací 

místnosti. V prostorách obecního úřadu najdeme kancelář pro sekretářku a účetní, kuchyňku, dále 

kancelář starosty a místostarosty, archiv, toalety pro muže, bezbariérové wc, které slouží také jako wv 

pro ženy, dále toalety pro zaměstnance a úklidovou místnost. Do 2NP se dostaneme z hlaví haly po 

schodišti nebo bezbariérovým výtahem. V 2NP se nachází knihovna, sklad knih, zázemí pro 

zaměstnance, wc zaměstnanci, wc muži a bezbariérové wc, a v největší místosti se nachází prostory 

pro zájmovou činnost.  

Plocha pozemku                   763,70m
2 

Zastavěná plocha                253,70m
2 

Nezastavěná plocha           510m
2 

Zpevněná plocha                  65,20m
2
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení, oslunění 

 Plocha pozemku                   763,70m
2 

 Zastavěná plocha                253,70m
2 

 Nezastavěná plocha           510m
2 

 Zpevněná plocha                  65,20m
2
 

 Umístění stavby na stavební pozemek je podřízeno pohybu slunečních paprsků, rovněž i jeho 

natočení a uspořádání vnitřních dispozic je podřízeno této skutečnosti. Sklad pro vesnici, hygienické 

zázemí, schodiště jsou proto situovány k východní straně objektu, zatímco kanceláře, knihovna jsou 

směrem na sever a západ, místnost pro kroužky na jih. Všechny obytné místnosti jsou vybaveny 

otevíravými okny a je tedy zaručeno dostatečné zajištění hygienických požadavků z hlediska denního 

oslunění a větrání.  
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d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

 d1) Příprava území a územní práce 

  Před započetím výstavby bude pod objektem provedena skrývka ornice v tl. 20 cm. Ornice 

bude v plném rozsahu uložena na pozemku pro zpětné terénní úpravy stavební parcely. Výkopy budou 

provedeny dle výkresové části projektové dokumentace. Základovou spáru prohlédne před betonáží 

statik a ověří únosnost zeminy. Výkopy budou prováděny strojně a následně dočištěny ručně tak, aby 

jednotlivé rozměry a hloubky byly v souladu s projektovou dokumentací základových konstrukcí. 

Výkop je potřeba chránit před zaplavením od dešťové vody stékající po terénu. V případě intenzivního 

deště bude voda odčerpána čerpadlem z šachty připravené na dně výkopu. Výkopový materiál bude 

následně použit k zásypům. Zjistí-li inženýrský geolog v průběhu výkopů, že těžená zemina je 

nevhodná k následným zásypům, bude pro zásypy použito náhradního materiálu, který zajistí 

dodavatel a který bude schopen dosáhnout předepsaných limitů zhutnění a ulehlosti. Nevhodný či 

přebytečný výkopek bude v tomto případě použit pro terénní úpravy okolo objektu. 

 

d2) Základy 

 

 Základy nově navržené stavby jsou navrženy v rozsahu patrném z výkresové části projektové 

dokumentace. 

 Základy budou provedeny z prostého betonu C20/25.  Na podsyp betonový podsyp tl. 100 mm 

zhutněném na 0,20 MPa bude uložen podkladní beton a na něj položena hydroizolace sbs 

modifikovaný asfaltový pás vyztužený - glastek 40 special mineral. 

 

d3) Svislé nosné konstrukce 

  

 Svislé nosné konstrukce – obvodové vnější a vnitřní zdivo, jsou navrženy z keramických 

bloků Porotherm 44 T PROFI DRYFIX a Porotherm 30 T PROFI DRYFIX. Keramické bloky budou 

ukládány na tenkovrstvý zdící materiál dle požadavků výrobce (malta pro tenkostěnné spáry) 

 Nad otvory ve zdivu pro okna a dveře budou jako překlady použity keramické a monolitické 

betonové překlady (specifikovány ve stavebně konstrukční části projektové dokumentace). 

 Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 14 Profi a Porotherm 8 Profi, 

vyzděných na speciální zdící maltu dle požadavků výrobce. Nad otvory v příčkovém zdivu budou 

použity systémové překlady.  
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d4) Vodorovné nosné konstrukce  

  

 Stropní konstrukce bude provedena z Porotherm stropy tvořené cihelnými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními POT nosníky. 

Stropní vložka porotherm miako 15/62,5 pth, tl. 230mm 

Šířka vložky v půdoryse 250mm, rozpětí 500mm 

 

Stropní vložka porotherm miako 15/62,5 pth, tl. 230mm 

Šířka vložky v půdoryse 250mm, rozpětí 625mm 

 

Stropní vložka porotherm miako 15/62,5 pth, tl. 80mm 

Šířka vložky v půdoryse 250mm, rozpětí 500mm 

 

d5) Schodiště  

 

 Schodiště je v obecním úřadě umístěno v hale a propojuje 1. a 2.NP. jedná se o 

železobetonovou konstrukci. Rozměry schodiště jsou 22 x 156,6 x 317 (výška, hloubka, šířka). . 

Opatřeno kulatým ocelovým madlem. Průměr madla je 50 mm. 

skladba:  

 Dřevěný obklad schodišťového stupně, tl. 12mm 

 Samonivelační stěrka , tl.3mm 

 Vyrovnávací cementový potěr , tl 22mm 

 Žb konstrukce schodiště 

 Baumit jemná štuková omítka 

 

d6) Nosné konstrukce střešních plášťů 

 

  Střecha objektu rodinného domu je i vzhledem ke způsobu zastřešení okolních objektů 

navržena jako šikmá sedlová střecha se sklonem střešních rovin 35°.  

 

skladba střešní konstrukce: 

 Střešní krytina- pálená, tondach 

 závěsné latě + kontralatě 30x50 

 difúzní folie dekten pro, mechan.kotvená, tl.0,4mm 

 teplená izolace isover orsik, tl.160mm + krokev 100/160 

 tepelná izolace isover orsik, tl.60mm 

 parozábrana dekfol n 110 standard, mechan.kotvená, tl.0,22mm 

 sádrokartonový podhled rigips 
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 Vaznice- IP240 

 Krokev- 100/160 

 Kleštiny- 80/160 

 

 d7) Skladby střešních plášťů 

   

skladba střešní konstrukce: 

 Střešní krytina- pálená, tondach 

 závěsné latě + kontralatě 30x50 

 difúzní folie dekten pro, mechan.kotvená, tl.0,4mm 

 teplená izolace isover orsik, tl.160mm + krokev 100/160 

 tepelná izolace isover orsik, tl.60mm 

 parozábrana dekfol n 110 standard, mechan.kotvená, tl.0,22mm 

 sádrokartonový podhled rigips 

  

 Vaznice- IP240 

 Krokev- 100/160 

 Kleštiny- 80/160 

 

d8) Půdní prostor  

 

Stavba neobsahuje půdní prostor. 

d9) Komíny  

  

 V objektu není navrženo komínové těleso. 

 

d10) Příčky Vnitřní  

 

Příčky jsou navrženy z keramických bloků Porotherm 14 Profi a Porotherm 8 Profi, 

vyzděných na speciální zdící maltu dle požadavků výrobce. Nad otvory v příčkovém zdivu 

budou použity systémové překlady. 

 

d11) Překlady 

 

Nad otvory v příčkovém zdivu budou použity systémové překlady POROTHERM 

 

d12) Podhledy  

V celém objektu jsou sádrokartonové podhledy. 
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d13) Podlahy Skladba  

 

 Všechny skladby podlah byly navrženy podle hygienických norem a požadavků. Jednotlivé 

nášlapné vrstvy jsou rozlišeny v tabulce místností na výkresu půdorys 1NP a 2NP.  

Skladba S1: nášlapná vrstva – Dlažba Rabo, tl.10mm,Lepící tmel, tl.6mm, roznášecí betonová 

mazanina 50 mm, vyztužená kari sítí 150 x 150 x 6 mm, separační vrstva desepar, tl.0,2mm, tepelná 

izolace Dekperimeter SD  tl. 120 mm, SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený – Glastek 40 

Special tl. 4mm, podkladní beton C20/25 tl. 150 mm, vyztužený kari sítí 150 x 150 x 6 mm. 

Skladba S2: nášlapná vrstva – keramická dlažba RABO tl.10mm Lepící tmel tl.6mm, penetrace, 

roznášecí betonová mazanina tl.50mm, kročejova izolace -rigifloor 4000, tl. 40mm, strop Porotherm 

tl.250mm, Baumit jemná štuková omítka 

Skladba S4: zámková dlažba 150mm, štěrkový podsyp 150mm 

 

  Podlahy na terénu byla posouzena v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011.  

 Skladby i výpočty obsaženy v přílohách. 

 

d14) Hydroizolace, parozábrany, geotextili 

 

 V podlažích ve styku se zeminou bude objekt izolován hydroizolací tl. 3mm. Svislá 

hydroizolace vytažena 300 mm nad terén. 

 

d15) Tepelná izolace, akustická izolace, kročejová izolace  

 

 Na obvodové jsou použity cihly Porotherm 44 T PROFI DRYFIX . Stěny ve styku se zeminou 

jsou zatepleny tepelnou izolací tl. 100 mm. Střecha zateplena  ISOVER ORSIK , tl. 160mm + 

Krokev 100/160, dále tepelná izolace ISOVER ORSIK , Tl. 60mm.  

d16) Omítky Venkovní  

 

 Jako venkovní povrchové úpravy obvodových stěn nově navrženého objektu je navržena 

fasádní omítka. 

Fasádní omítka rýhovaná, zrno 1,5mm, den braven,  barva bílá  

Soklová omítka, baumit sanova omítka, barva šedá 

 

d17) Obklady  

Polohy a rozměry obkladu jsou specifikovány na výkresu půdorys 1NP a 2N 
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d18) Truhlářské výrobky 

 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Výpis výplní 

otvorů (okna a dveře), který je součástí přílohy: I. Architektonicko – stavební část. 

 

d19) Klempířské výrobky 

 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Výpis výplní 

otvorů (okna a dveře), který je součástí přílohy: I. Architektonicko – stavební část. 

 

d20) Zámečnické výrobky  

 

 Veškeré truhlářské výrobky jsou detailně popsány v samostatném výkresu. Výpis výplní 

otvorů (okna a dveře), který je součástí přílohy: I. Architektonicko – stavební část. 

 

d21) Malby a nátěry  

 

 Veškeré malby a nátěry budou specifikovány stavebníkem v průběhu výstavby objektu. Nátěry 

budou použity pouze v interiéru pro úpravy povrchů stěn a stropů. Rovněž k ošetření truhlářských 

výrobků v interiéru . 

 

d22) Venkovní úpravy 

 

  Vzhledem k charakteru stavebního pozemku, který je pouze v mírném jižním až 

jihovýchodním svahu, není nutné aplikovat výraznější terénní úpravy. V místě umístění stavby bude 

sejmuta ornice v dostatečné hloubce. Sejmutá ornice a odkopaný terén budou využity po dokončení 

stavby na zahradě jako drobnější terénní úpravy. Zpevněné plochy komunikace, chodníku pro pěší 

vstup do objektu  budou řešeny  zámkovou dlažbou. Chodník a rampu tvoří zámková dlažba.  

 

e) Tepelně technické vlastnosti 

 

  Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

hodnoty součinitele prostupu tepla určené pro pasivní domy. Veškeré skladby jsou detailně včetně 

nákresu popsány v příloze. Skladby obvodové stěny, střešního pláště a podlahy na terénu byly 

posouzeny v programu Stavební fyzika – TEPLO 2011. Výsledky těchto posouzení jsou rovněž v 

příloze.  
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 Objekt byl navržen s požadavky na zateplení, vzduchovou neprůzvučnost a ochrana proti 

únikům tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 

f) Způsob založení  

 

 Založení je provedeno v nezámrzné hloubce na železobetonových pásech.  

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 

 

  Vzhledem k charakteru zástavby pro občanskou vybavesnost nebude mít lokalita s obecním 

úřadem žádný negativní vliv na životní prostředí dle vyhlášky 381/2001. Možnost vsakování 

dešťových vod ze střech objektů a zpevněných ploch je prokázána Hydrogeologickým posudkem. 

Nakládání se smíšeným odpadem odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce Radkov a v 

rámci stavební parcely bude umístěno místo pro nádoby na tříděný odpad. Systém vytápění nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 

č.185/2001. Při realizaci dojde ke vzniku odpadu skupiny č.17. Stavební odpad se bude likvidovat 

povoleným způsobem. Návrh stavby vychází z myšlenky co nejmenšího vlivu realizovaného objektu 

na okolní životní prostředí. V důsledku toho byly navrženy obvodové konstrukce s velice nízkým U 

(součinitelem prostupu tepla), který zamezuje zbytečným únikům tepla do exteriéru. Urbanistické i 

architektonické řešení stavby šetrně vnímá okolní krajinu a snaží se svým tvarem, polohou i užitými 

materiály co nejvíce zapadat do rázu okolního prostředí. Stavba nebude mít negativní vlivy na okolí z 

hlediska znečištění ovzduší, hlukem, vody, odpadů či půdy. Na stavebním pozemku se nenachází 

žádný památný strom a umístění stavby nenaruší žádné z ekologických funkcí nebo vazeb 

vyskytujících se v krajině. Stavba není umístěna v rámci chráněného území Natura 2000 

 

h) Dopravní řešení  

 

 Dopravní napojení stavební parcely je zajištěno silniční komunikací III. třídy, č.komunikace 

44337, která vytváří hlavní silnice obce. Tato komunikace je hlavní spojka mezi Melčem a Vítkovem. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 

 

 V lokalitě bylo zjištěno střední výskyt nebezpečí pronikání radonu z podloží. Jako 

protiradonová ochrana bude použita asfaltová hydroizolace. V místě nebylo zjištěno negativní 

působení bludných proudů. Lokalita není postižena technickou seismicitou. V době výstavby nebude 

v lokalitách a příjezdových trasách docházet k výraznému zvýšení intenzity hluku. Samotné stavby 
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nebudou produkovat hluk a okolí staveb je bez hluku.  Stavba neleží v záplavovém území. Stavba není 

negativně neovlivňována okolním hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 

 

  Při provádění stavby a montážních prací se bude dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu a č. 

591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím ve výškách a nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění 

pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci 

předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů. Na staveniště bude zamezen 

přístup nepovolaných osob. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 Není předmětem bakalářské práce  

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

  Není předmětem bakalářské práce  

D.1.4 Technika prostředí staveb  

 Není předmětem bakalářské práce  

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

  Není předmětem bakalářské práce 
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E Dokladová část 

 E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních 

předpisů  

 Obsažen v přílohách (výkresová část) 

E.2 Vizualice 

 Vizualice jsou umístěny v příloze. 

E.3 Posouzení stavebních konstrukcí v programu TEPLO 

 Obsažen v přílohách 

E.4 Technické listy použitých výrobků 

 Obsažen v přílohách 
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5. Závěr 

 Výsledkem této bakalářské práce bylo zpracování části projektové dokumentace pro provádění 

stavby, dle zadaného rozsahu objektu obecného úřadu. Cílem bylo navrhnout technicky i uživatelsky 

funkční budovu, která napomůže k lepšímu využití úřední a kulturní činnosti v Radkově. Důraz byl 

také kladen na estetickou stránku a začlenění objektu do vesnické zástavby.  

 Z důvodu ekonomických požadavků investora a tepelně technických, bylo nutné výrazně 

upustit z  architektonické studie stavby, která byla vypracována v ATT  IV. Bylo nutné odstranit 

konzulu v 2NP. 

 Konzultacemi s experty různých oborů jsem získala nové vědomosti, které využiji při dalším 

studiu a v praxi.  

Projektová dokumentace je vypracována dle platných norem a seřazena dle vyhlášky 62/2013 Sb. o 

dokumentaci staveb. 
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6. VÝPOČTOVÁ ČÁST 

6.1 Výpočet schodiště 
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7) ČSN 06 0320 – Tepelné soustavy v budovách, příprava teplé vody, navrhování a projektování  

8) ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy, elektrické přípojky  

9) ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  

10)ČSN 73 4055 – Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů  

11)ČSN 73 4301 – Obytné budovy  

12)ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

13)ČSN EN 62305 – Ochrana před bleskem 

14)ČSN 73 6110 Projektování komunikací 

15)ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

16)ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

 E-learning:  

1) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS1  

2) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS2  

3) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS3 

 4) http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FAST/PS4  

 

Internetové stránky: 

1. www.steico.cz  

2. www.dektrade.cz  

3.  www.isover.cz 

4.  www.cuzk.cz  

5. www.geoportal.gov.cz  

6. www.kovoblesk.cz  
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7. www.geology.cz  

8.  www.geofond.cz  

9. www.isolena.cz 

10.  www.stavba.tzb-info.cz  

11. www.stasa.cz  

12. www.raj-dreva.cz  

13. www.dvere-erkado.cz  

14. www.slavona.cz  

15.  www.atrea.cz 

16. www.wienerberger.cz 

17. www.baumit.cz 

18. www.bek.cz 

19. www.shop.denbravenczech.cz 

20. www.vzduchotechnika-eshop.cz 
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8. Seznam příloh  

1. Architektonicko-stavební část  

C.1 - Situace širších vztahů 1:5000 

C.2 - Kordinační situace 1:200 

C.3 - Architektonická situace 1:200 

D.1.1 – 1 Půdorys základů 1:50  

D.1.1 – 2 Půdorys 1. NP 1:50  

D.1.1 – 3 Půdorys 2. NP 1:50 

D.1.1 – 8 Řez A-A 1:50  

D.1.1 – 10 Konstrukce stropu 1.NP 1:50 

D.1.1 – 11 Konstrukce krovu 1:50  

D.1.1 – 12 Půdorys střechy 1:50  

D.1.1 – 13 Pohled V, Z 1:50  

D.1.1 – 14 Pohled J, S 1:50  

D.1.1 – 15 Skladby  

D.1.1 – 16 Výpis výplní dveří  

D.1.1 – 17 Výpis výplní oken  

D.1.1 – 18 Výpis truhlářských výrobků 

D.1.1 – 19 Výpis klempířských výrobků  

D.1.1 – 20 Výpis zámečnických výrobků 

D.1.1 – 21 Detail A 1:10  

D.1.1 – 22 Tepelně technické výpočty  

D.1.1 – 23 Vizualizace 1  

D.1.1 – 24 Vizualizace 2   

D.1.1 – 25 Vizualizace 3  

2. Specializace :  

  1. Detail A  

 2. Technické listy  

 3. CD 
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