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Anotace 
MALČEK, P.: Areál farní zahrady v Radkově : Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2015, 31 s., vedoucí 

práce: Bindr, T. 

 

Bakalářská práce „Areál farní zahrady v Radkově“ se zabývá projektem konverze 

zbytku cihelného zdiva hospodářské budovy a novostavby rozhledny s možností ubytování 

v Radkově. Projekt vychází z urbanistické studie v rámci Ateliérové tvorby III. a 

architektonické studie v rámci Ateliérové tvorby IV. Dílčí část tohoto projektu je rozvedena do 

stupně projektové dokumentace pro provádění staveb. Práce je dělena na textovou a výkresovou 

část. Je řešen architektonický detail interiéru multifunkční budovy a architektonický detail 

schodiště rozhledny. Cílem bylo vytvořit architektonicky hodnotný prostor, dotvářející 

vesnickou scenérii farní zahrady. 

 

Klíčová slova: konverze, cihla, beton, dřevo, věž, zahrada 

 

Anotation 
MALČEK, P.: Complex of parish garden in Radkov : Bachelor projekt. Ostrava: VŠB 

– Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architekture, 

2015, 31 p., project head: Bindr, T. 

 

Bachelor projekt „Complex of parish garden in Radkov“ deals with conversion project, 

the rest of the brickwork of the outbuilding and new building tower offering accommodation 

options in Radkov. The project is based on urban studies within the studio creation III, 

Architectural studies within the studio creation IV. Another part of this project is distributed to 

the stages of project documentation for the construction of buildings. The work is divided into 

text and drawings. Next part is the architectural detail of the interior of the multifunctional 

buildings and architectural detail of the stair around the tower. The aim was to create an 

architecturally valuable space, complementing the rural scenery of the parish garden. 

 

Keywords: conversion, brick, concrete, wood, tower, garden 
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Seznam použitého značení: 
aj. – a jiné 

Al – chemická značka hliníku 

asf. mod. pás – asfaltový modifikovaný pás  

ATTIII – ateliérová tvorba III 

ATTIV – ateliérová tvorba IV 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C x/x – značka pevnostní třídy betonu 

č. – číslo 

ha – hektar 

HI – hydroizolace 

Kč – Korun českých 

km – kilometr 

LPS – lightning protection system (systém ochrany proti blesku) 

m – metr 

mm – milimetr 

m2 – metr čtvereční 

m3 – metr krychlový 

mm2 – milimetr čtvereční 

MŠ – mateřská škola 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

parc. č. – parcela číslo 

r. – rok 

Sb. - sbírka 

SDK – sadrokarton 

SO – stavební objekt 

st. – stavba 

š. – šířka 

TI – tepelná izolace 

tl. – tloušťka 

ul. – ulice 

UV – ultrafialové 

ul. – ulice 

Vyhl. č. – vyhláška číslo 
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ZŠ – základní škola 

ŽB - železobeton  
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1 ÚVOD 
 

Náplní bakalářské práce s názvem „Areál farní zahrady v Radkově“ je návrh konverze 

pozůstatku hospodářské budovy na multifunkční objekt a návrh novostavby rozhledny 

s možností ubytování. Návrh je objasněn ve výkresové a textové části této bakalářské práce. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí: textové části a výkresové části. 

Textová část obsahuje zejména průvodní a technickou zprávu dle vyhlášky č.499 stavebního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů. Průvodní zpráva obsahuje základní údaje o stavbě a 

stavebním pozemku. Technická zpráva podrobněji popisuje architektonické, konstrukční a 

technické řešení stavby. 

Výkresová část práce obsahuje projektovou dokumentaci k provádění stavby včetně 

charakteristických vizualizací, katalogové listy použitých specifických prvků stavby a zejména 

architektonický detail řešení schodiště a architektonické zpracování interiéru řešené části 

objektu. 

Podkladem pro vypracování bakalářské práce byla studie stavby. Studie byla 

zpracována v rámci předmětu Ateliérová tvorba IV. Tomu předcházelo urbanistické řešení dané 

lokality v rámci Ateliérové tvorby III. Dalším podkladem pro bakalářskou práci byla částečná 

dokumentace pro stavební povolení řešená v Ateliérové tvorbě Va.  

Zhodnocení a poznatky získané řešením této práce jsou uvedeny v závěru. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

2.1 Obec Radkov 
Obec Radkov sestává z tří strukturálních celků: Radkov, Dubová a Nové Zálužné 

s rozlohou katastru 1567 ha. Celý katastr leží v chráněném území přírodního parku Moravice. 

Obec se nachází na spojnici měst Vítkov a Opava asi 10 km od Vítkova. V současné době zde 

žije 520 obyvatel. První písemná zmínka o Radkově pochází již z r. 1377. Historicky je obec 

spjata se zříceninou hradu Vikštejn a barokním zámkem v Dubové, jenž byl obýván 

významným rodem Razumovských. Poloha obce i bohatá minulost z ní jistě dělá atraktivní 

místo, avšak celý region Vítkovska se potýká s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v České 

Republice.  

 

2.2 Areál farní zahrady – charakteristika území 
Na území farní zahrady se nachází historický objekt fary, který slouží jako muzeum 

lidových řemesel, a pozůstatky původního zdiva hospodářských budov. Území se nachází ve 

svahu, který se svažuje směrem do centra obce. Okolí budov bylo vyčištěno od vzrostlé 

vegetace, avšak stále není zcela udržováno. V zahradě byla vydlážděna cesta, která končí 

zhruba uprostřed pozemku, dále je jen vyšlapaná. Na severním okraji pozemku se nachází zídka 

lemovaná vzrostlými stromy. Až na výjimky je zbytek vegetace na pozemku spíše méně 

vzrostlého charakteru. 

 
Obr. 1 – Současný stav areálu farní zahrady v Radkově 
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2.3 Řešení problematiky území 
V rámci urbanistické studie bylo navrhnuto urbanistické řešení v rámci obce Radkov a 

všech jeho správních celků. Řešení vycházelo z detailní analýzy. Ta se zabývala mimo jiné 

historickým vývojem oblasti, geomorfologií, územním plánováním, infrastrukturou, turismem, 

aj. Urbanistické řešení spočívalo ve vytvoření historicko-kulturní osy, která byla vytvořena 

spojnicí historicky a kulturně cenných bodů či území v krajině. Vybraná území byla dále 

detailně zpracovávána. Mezi ně patřil i areál farní zahrady v Radkově. 

 
Obr. 2 – Urbanistické řešení v rámci obce Radkov a jeho správních celků 

 

Urbanistické řešení areálu vycházelo z historických poznatků a urbanistických tradic. 

Vznikl soubor tří objektů, které na sebe architektonicky a kompozičně navzájem působí: 

historická budova fary, rekonverze původních historických zdí na multifunkční objekt a nově 

vzniklá rozhledna s možností ubytování, která svou orientací vůči světovým stranám odpovídá 

blízké kostelní věži. Výsledkem urbanistického řešení byla také parková úprava zahrady, která 

zahrnovala mimo jiné vznik ovocného sadu, obnovení vodní plochy a úpravu zpevněných 

ploch. 
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3 ŘEŠENÍ KONVERZE NA MULTIFUNKČNÍ OBJEKT 

A NOVOSTAVBY ROZHLEDNY S UBYTOVÁNÍM 
 

Koncept řešení konverze na multifunkční objekt a novostavby rozhledny s ubytováním 

a dokumentace stavby viz elaborát studie zpracované v rámci předmětu Ateliérová tvorba IV. 

 

4 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(dle Vyhl. 499/2006 Sb.) 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

název stavby: AREÁL FARNÍ ZAHRADY V RADKOVĚ 

místo stavby: Radkov, parc. č. 7, 8, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 1626, 

st. 38, okres Opava 

druh stavby: konverze stávajícího objektu, novostavba 

katastrální území: Radkov u Vítkova 

parcely: st. 38 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

stavebník: Libor Kalinowský 

adresa sídla: Hršmická 23 

 747 04 Opava 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

projektant: Pavel Malček 

adresa: Osvobození 233 

 747 57 Slavkov 

kontakt: +420 730 547 878 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 
Podklady pro dokumentaci pro provádění stavby: 

- snímek katastrální mapy a jiné mapové podklady 

- vizuální prohlídka objektu 

 

A.3 Údaje o území 
Stavba se nachází na pozemku obecní zahrady. Pozemky převedeny do vlastnictví 

stavebníka. Využití území vychází ze změny zpracované územní studií, plánovaná přestavba je 

s ní v souladu. Pozemek se nenachází v záplavovém území. Veškeré požadavky dotčených 

orgánů byly splněny. Terénní úpravy jsou řešeny jako samostatná dokumentace v rámci celého 

areálu obecní zahrady, není předmětem bakalářské práce. Staveniště je způsobilé pro záměr 

investora. 

 

A.4 Údaje o stavbě 
Jedná se o změnu dokončené stavby, nová funkce objektu bude zaměřena na sociální 

služby a bydlení. Stavba bude trvalého charakteru a nepodléhá žádným zvláštním předpisům. 

Veškerá projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. – Zákon 

o územním plánování a stavebním řádu a dle jeho prováděcích předpisů. Navržený objekt 

respektuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby. Výjimky a 

úlevová řešení nejsou stanoveny. 

Zastavěná plocha:  361,82 m2 

Obestavěný prostor: 1905,09 m3 

Předpoklad zahájení výstavby: 4/2016 

Předpoklad ukončení výstavby: 10/2016 

Odhadované náklady stavby: 10 750 000,00 Kč  

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO 01 Multifunkční objekt 

SO 02 Rozhledna s ubytováním 

Pozn.: Terénní úpravy jsou řešeny samostatnou dokumentací v rámci celého areálu 

obecní zahrady, není předmětem bakalářské práce. Předmětem bakalářské práce není řešení 

rekonstrukce objektu fary, situovaném v území obecní zahrady. 
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SO 01 Multifunkční objekt 
Základy 

Stávající základové pásy budou ponechány, dojde pouze k jejich sanaci a TI opatření. 

Nové základy budou zřízeny pro obvodové nosné stěny dostavby haly, v podobě ŽB 

základových pásů z betonu C16/20, se zhutněným podsypem tl. 150 mm, drť frakce 16/32. 

Objekt není podsklepen. 

 

Konstrukční systém 

Je respektován stávající nosný systém nosných zdí tl. 600 mm a tl. 300 mm, na který 

navazuje skeletový systém dřevěných sloupů 280 x 280 mm. Nosný systém stropní konstrukce 

stávajícího objektu je tvořen ŽB deskou. Nosný systém stropní konstrukce dostavovaného 

objektu je tvořen dřevěnými sbíjenými vazníky tl. 100 mm a krokvemi tl. 100. Výplň mezi 

nosnými sloupy je tvořena TI tl. 140 mm a systémem obložení Cetris deskami. Jsou vytvořeny 

vnitřní sádrokartonové příčky tl. 150 mm. 

 

Zastřešení 

U stávajícího objektu je střešní konstrukce tvořena ŽB deskou ve spádu 3%  s HI 

vrstvou, chráněnou proti UV záření. Nosná část střešní konstrukce dostavby je tvořena 

sbíjenými vazníky tloušťky 100 mm, krokvemi tl. 100 mm, TI je řešena minerální vlnou mezi 

krokvemi a nad krokvemi ve spádu. HI vrstva je opatřena ochranou proti UV záření. 

 

SO 02 Rozhledna s ubytováním 
Základy 
Základy jsou tvořeny osmi ŽB základovými patkami 800 x 800 mm v osové vzdálenosti 

2270 mm. 

 

Konstrukční systém 

Konstrukční systém je tvořen systémem těžkého skeletu. Skelet tvoří sloupy o 

rozměrech 240 x 240 mm. Postupně jsou spojovány příčnými dřevěnými prvky o rozměrech 

průřezu 240 x 240 mm a 240 x 80 mm. Jednotlivé dílce jsou ztuženy do kříže dřevěnými prvky 

o rozměrech průřezu 100 x 100 mm proti zatížení větrem. Schodiště je tvořeno rovněž 

dřevěnými hranolovými prvky v kombinaci s ocelovými rošty Perfolinea a ocelovými lanky, je 

neseno několika stropními trámy a kotveno k těžkému skeletu. 
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Zastřešení 

Nosná konstrukce je tvořena trámovým stropem. TI je řešena minerální vlnou mezi 

krokvemi a nad krokvemi ve spádu. HI vrstva je opatřena ochranou proti UV záření. Svrchní 

vrstva střešního pláště je tvořena dřevěnou konstrukcí, jež slouží jako pochozí plocha 

rozhledny. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

B.1 Popis území stavby 
SO 01  Multifunkční objekt 

Území je charakteristické spíše nižší zástavbou s dominantní kostelní věží. V blízkosti 

se nachází stávající objekt fary, sloužící dnes jako muzeum lidových tradic a nově vzniklá 

budova SO 02 Ubytovací věž. Území se svažuje směrem na východ do centra obce. Ze západu 

se území otvírá do krajiny zemědělského charakteru. Objekt je orientován tak, aby koreloval se 

stávající budovou fary – viz urbanistická studie. Plocha území 9 755 m2 je nepravidelného tvaru 

L, situována ve svahu. 

 

SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Území je charakteristické spíše nižší zástavbou s dominantní kostelní věží. V blízkosti 

se nachází multifunkční objekt SO 01 a stávající objekt fary, sloužící dnes jako muzeum 

lidových tradic. Území se svažuje směrem na východ do centra obce. Ze západu se území otvírá 

do krajiny zemědělského charakteru. Objekt je orientován tak, aby koreloval se stávající 

budovou fary – viz urbanistická studie. Plocha území 9 755 m2 je nepravidelného tvaru L, 

situována ve svahu. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

SO 01  Multifunkční budova 

Multifunkční budova obsahuje velkoprostorovou místnost s variabilním uspořádáním 

nábytku pro různá funkční využití (178,67 m2) včetně hygienického zázemí a prostoru kuchyně 

(22,92 m2). Součástí je uzavřené venkovní atrium s možností otevření do velkoprostorové 

místnosti (37,13 m2). Dále je zde vytvořeno technické zázemí a skladovací prostor s možností 

úložného prostoru pro účely uživatelů budovy a uložení zařízení pro správu zahrady (44,93 m2), 

místnost má vlastní vstup. 
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SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Stavba je navržena jako čtyřpodlažní, přičemž v každém z podlaží se nachází ubytovací 

jednotka (22,09 m2). Jedna ubytovací jednotka se skládá z obytné části (14,85 m2) a 

hygienického zázemí (3,92 m2). Na líci budovy je po stranách ukotveno schodiště ústící na 

střechu stavby, která zároveň slouží jako vyhlídková rozhledna. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

SO 01  Multifunkční objekt 

Objekt je situován v horní polovině svahu. Koreluje se stávající budovou fary. Jedná se 

o vestavbu novotvaru do již stávajícího cihelného zdiva hospodářské budovy. Dostavba tvarově 

reaguje na budovu fary a zároveň doplňuje půdorysně původní historickou budovu na úplný 

obdélník. Architektonický návrh podporuje venkovský ráz okolních staveb, zejména pak 

použitím materiálu a zachováním proporcí. Původní cihelné zdivo bylo zcela zachováno, bylo 

potřeba pouze výškově sjednotit úroveň zdiva pomocí dobetonávky, na kterou plynule navazuje 

zastřešení ŽB deskou. Konstrukce dostavby je tvořena dřevěným těžkým skeletem zejména 

proto, aby bylo docíleno variabilního prostoru. Tento konstrukční systém byl rovněž použit u 

objektu SO 02 Ubytovací věž, budova jako celek má tudíž materiálovou vazbu jednak na 

historickou faru, ale také na nově vzniklý objekt věže. Koncept tří staveb - historická fara, 

multifunkční objekt a ubytovací věž - je založen na spolupůsobení historické části (tj. budova 

fary a původní historické zdivo hospodářských budov) a dostavby novotvaru (tj. dřevěná 

skeletová konstrukce dostavby multifunkčního objekt a ubytovací věže). Fasáda 

multifunkčního objektu respektuje čtyři hlavní materiály: cihla, dřevo, sklo, Cetris deska.  

Koncepce tvorby interiéru vychází z myšlenky vytvoření variabilního prostoru s širším 

spektrem využití, jako je např. dílny pro zájmové spolky, MŠ, ZŠ, ateliérový prostor pro 

místního sochaře Tomáše Skalíka, či reprezentativní prostory kulturního vyžití. Z této myšlenky 

vychází použitý konstrukční systém a uspořádání jednotlivých místností, kdy technické a 

hygienické zázemí byly situovány severozápadním směrem ven z pozemku a otevřený 

multifunkční prostor jihovýchodním směrem k budově fary, nově vzniklá jihovýchodní fasáda 

je tvořena otevíratelnými příčkami, prostor lze otevřít a propojit s exteriérem.  

 

SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Objekt je situován v horní polovině svahu. Koreluje s nově vzniklou dostavbou SO 01 

Multifunkčního objektu. Jedná se o vestavbu novotvaru do již stávajícího souboru dvou staveb. 

Novostavba tvarově reaguje na dostavbu. Architektonický návrh podporuje venkovský ráz 
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okolních staveb, zejména pak použitými materiály. Kompozičně stavba doplňuje stávající faru 

se sedlovou střechou, multifunkční dostavbu a dále také věž kostela. Konstrukce je tvořena 

dřevěným těžkým skeletem. Tento konstrukční systém byl rovněž použit u SO 01 

Multifunkčního objektu, budova jako celek má tudíž materiálovou vazbu hlavně na výše 

zmíněnou dostavbu. Koncept tří staveb - historická fara, multifunkční objekt a ubytovací věž - 

je založen na spolupůsobení historické části (tj. budova fary a původní historické zdivo 

hospodářských budov) a dostavby novotvaru (tj. dřevěná skeletová konstrukce dostavby 

multifunkčního objekt a ubytovací věže). Fasáda rozhledny s ubytováním respektuje tři hlavní 

materiály: dřevo, sklo, Cetris deska.  

Koncepce tvorby interiéru vychází z myšlenky vytvoření jednoduchého a účelného 

obytného prostoru pro účely krátkodobého pobytu a zároveň vytvoření vyhlídkové věže. 

Skloubením těchto dvou aspektů vznikl koncept točící se dispozice, která je závislá na 

konstrukci schodiště, jež udává vstup do jednotlivých ubytovacích jednotek. Řešení fasády 

vychází rovněž z principu otáčení dispozice, jež se odrazilo nejen u umístění oken a dveří, ale 

také použitými materiály na fasádě. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

SO 01  Multifunkční objekt 

Návrh využívá stávajících nosných cihlových zdí, které jsou sanovány a nadbetonovány. 

Dochází k doplnění původní konstrukce těžkým skeletem, založeným na základových pásech. 

 

SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Nosnou částí je zde dřevěný těžký skelet, založený na ŽB základových patkách o 

rozměrech 800 x 800 mm. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

SO 01  Multifunkční objekt 

Stavba je navržena tak, aby umožňovala bezbariérové užívání dle Vyhlášky 398/2009 

Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. Vnější zpevněné plochy, chodníky a přístup z parkoviště budou rovněž 

řešeny dle platných zákonných ustanovení pro bezbariérovost. 
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SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Stavba je pro 1.NP navržena tak, aby umožňovala bezbariérové užívání dle Vyhlášky 

398/2009 Sb., O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. Vnější zpevněné plochy, chodníky a přístup z parkoviště budou 

rovněž řešeny dle platných zákonných ustanovení pro bezbariérovost. 

Zbylá podlaží nejsou z provozních důvodů řešena jako bezbariérová. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

SO 01  Multifunkční objekt 

Stavba je navržena dle platných právních předpisů a norem tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost osob při užívání stavby. 

 

SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Stavba je navržena dle platných právních předpisů a norem tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost osob při užívání stavby. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO 01  Multifunkční objekt 

Jedná se o změnu stavby, konverzi na multifunkční objekt s širším využitím, jehož 

součástí je úložný prostor a hygienické zázemí s kuchyňkou.  

 

SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Jedná se novostavbu rozhledny, která zároveň může sloužit ke krátkodobému ubytování. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není předmětem bakalářské práce 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na zachování 

únosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve 

stavbě, omezení šíření požáru na sousední stavbu, umožnění evakuace osob a zvířat, umožnění 

bezpečnostního zásahu jednotek požární ochrany. Předmětem řešení této bakalářské práce není 

posouzení požární bezpečnosti objektu. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Stavba je navržena s ohledem na minimalizaci energetických ztrát. Objekt je navržen 

pro sezónní využití a splňuje všechny dílčí požadavky, normy pro tepelně technické posouzení 

budov. 

 

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

prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a Vyhl. o obecných 

technických požadavcích na výstavbu č. 137/1998 Sb. a Vyhl. č. 502/2006 Sb. o změně 

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s 

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví 

a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné Vyhl. č. 137/1998 Sb. a Vyhl. č. 

502/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a 

požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba je navržena v oblasti s nízkým radonovým indexem, nenachází se v záplavovém 

území a rovněž není zatížena zvýšenou hlukovou zátěží. Není potřeba zvláštního opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Kanalizace 

Splaškové vody napojeny pomocí přípojky na veřejnou kanalizaci v ul. č. 44337, 

dešťová voda svedena do vodní nádrže (přírodní jezírko) s možností dalšího využití. 

 

Vodovod 

Zřízena přípojka na veřejný vodovod, umístěný na západní hranici pozemku. 

 

Vytápění 

Objekt navržen pro sezónní využití, vytápění řešeno pomocí klimatizačních jednotek. 
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Elektroinstalace 

Objekt připojen na veřejnou elektrickou síť pomocí NN podzemního vedení, zemní 

kabel Al 25 mm2. 

 

Hromosvod - bleskosvod 

Stavba se řadí do třídy LPS III, ochrana před bleskem je zde řešena metodou mřížové 

soustavy. 

 

B.4 Dopravní řešení 
Dopravní napojení je zajištěno po stávající obousměrné místní komunikace č. 44337 z 

jihovýchodu. Je možný přístup také po polní cestě ze severozápadu. Veřejné parkoviště je 

vzdáleno 30 m od pozemku. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
V okolí objektu je navrhován samostatný parkový porost, ovocný sad, nové zpevněné 

plochy pro pěší apod., řešeno jako samostatná dokumentace v rámci celého areálu, vypracovaná 

v předmětu ATTIV, není předmětem této bakalářské práce. Veškerá zemina během stavby bude 

využita pro terénní úpravy. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí 
Nepředpokládají se žádné negativní vlivy na životní prostředí během výstavby a ani po 

jejím dokončení. Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb, 

ve znění platných předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba nebude mít negativní vliv na ochranu obyvatelstva, po dobu výstavby bude 

staveniště řádně zabezpečeno dle platných předpisů BOZP. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Není předmětem této bakalářské práce 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 
Viz přílohy: 

C.1 Architektonická situace M 1:500 

C.2 Koordinační situace  M 1:500 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

 
D.1.1 Architektonicko-stavební část 

SO 01  Multifunkční objekt 

 Objekt konverze je situován na území obecní zahrady v centru obce Radkov. Budova 

spolu s přístavbou koreluje s již stávajícím objektem fary, jež slouží jako muzeum lidových 

tradic. Objekt reaguje na urbanistickou studii provedenou v rámci předmětu ATTIII. V areálu 

se taktéž nachází SO 02 Rozhledna s ubytováním, který je z architektonického hlediska 

v přímém vztahu s oběma objekty. 

Dostavba tvarově doplňuje půdorysnou stopu objektu na úplný obdélník a odpovídá tak 

na půdorysnou stopu stávajícího objektu fary. Výškově dostavba převyšuje stávající původní 

zdivo hospodářských budov o 2,6 m, z důvodu vytvoření variabilního prostoru. Konstrukční 

systém a fasáda dostavby odpovídají na nově vzniklý objekt SO 02 Rozhledna s ubytováním. 

Dispozice umožňuje jak pohledové, tak funkční propojení s exteriérem směrem do centrální 

části areálu. 

Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha: 339,73 m2 

Obestavěný prostor: 1627,20 m2 

 

Počet zaměstnanců: 1 pracovník údržby objektu 

Kapacita objektu: při uzavřeném objektu 30 – 40 osob 

 Při otevřeném objektu 75 – 100 osob 

 

SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Objekt rozhledny je situován na území obecní zahrady v centru obce Radkov. Objekt 

reaguje na urbanistickou studii provedenou v rámci předmětu ATTIII. V areálu se taktéž 

nachází SO 01 Multifunkční objekt, který je z architektonického hlediska v přímém vztahu 

s rozhlednou. 
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Výškově i orientací vůči světovým stranám stavba koreluje se sousedící kostelní věží. 

Konstrukční systém a fasáda novostavby odpovídají na nově vzniklou dostavbu objektu SO 01 

Multifunkční objekt. Dispozice umožňuje v každém z pater ubytování jedné či dvou osob. 

Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha:   22,09 m2 

Obestavěný prostor:   277,89 m2 

 

Počet zaměstnanců:   1 pracovník údržby objektu 

Kapacita objektu:   8 osob 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

SO 01  Multifunkční objekt 

Příprava a územní práce 

Před zahájením výstavby se provede kontrola stávajících základových pásů a zdiva, 

provede s případná sanace. Nepotřebné zdivo bude strženo dle projektové dokumentace.  

 

Základy a podkladní beton 

Stávající základové konstrukce budou zachovány. Nové základové konstrukce jsou 

navrženy jako základové ŽB pásy z betonu C16/20, opatřeny zhutněným podsypem, drť frakce 

8/16. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Stávající obvodové konstrukce se srovnají pomocí dobetonování do stejné výškové 

úrovně 3,25 m od úrovně 1NP. Nové obvodové konstrukce jsou řešeny těžkým dřevěným 

skeletem. Skladba obvodové svislé konstrukce je navržena: Cetris Finish deska, sekundární rošt 

z dřevěného řeziva o rozměrech průřezu 60 x 40 mm, pojistná HI Tyvek UV FACADE, 

primární rošt dřevěného řeziva o rozměrech průřezu 140 x 40 mm, TI ISOVER MULTIMAX 

(mezi sloupky, tl. 140 mm), Cetris Basic deska, kotvená do roštu.  Nové vnitřní konstrukce jsou 

provedeny ze SDK příček Knauf W112 š. 150 mm. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad stávajícím objektem je řešena pomocí ŽB desky tl. 250 mm. 

Stropní konstrukce nad dostavbou je řešena pomocí sbíjených dřevěných nosníků tl. 100 mm a 
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dřevěných krokev tl. 100 mm, na nichž spočívají další vrstvy stropního pláště, které jsou do 

detailu upřesněny v projektové dokumentaci. 

 

Schodiště 

Není součástí objektu. 

 

Krov 

Střecha je plochá, konstrukce krovu vaznicová. Nosným prvkem je zde sbíjený dřevěný 

vazník tl. 100 mm, délky 8,35 m. Na vaznících jsou kotveny krokve v os. vzdálenostech 833 

mm. 

 

Střecha  

Plášť je navržen jako jednoplášťový, ve skladbě: SBS modifikovaný pás ELASTEK 40 

SPECIAL DEKOR (ve spádu, tl. 4,5 mm) a podkladní HI pás GLASTIK 30 STICKER, spádové 

TI desky z minerální vlny ISOVER SD, OSB deska tl. 12 mm (kotveno mechanicky shora do 

krokví), TI z minerální vlny ISOVER ORSIK (mezi krokvemi, tl. 160 mm), Cetris Basic desky 

(kotveno mechanicky). Střecha je opatřena hromosvodovou soustavou. 

 

Příčky a vnitřní prostorové konstrukce 

Příčky jsou navrženy SDK typu KNAUF W112, š. 150 mm, kotveno do profilu CW (tl. 

0,6 mm). V prostorách hygienického zařízení nutno použít SDK desky KNAUF GREEN. 

 

Překlady 

Nad skládací stěnou do atria je navržen ŽB trám (viz. projektová dokumentace). 

 

Podhledy 

Podhledy jsou řešeny Cetris Basic deskami tl. 10 mm, které jsou umístěny mezi 

sbíjenými vazníky (kotveny mechanicky). 

V částech původní hospodářské budovy jsou podhledy řešeny ŽB deskou. 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem, jednotlivé nášlapné povrchy podlah 

jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 
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Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je řešena asf. mod. pásem ELASTODEK 40 SPECIAL 

MINERAL (tl. 4mm) a podkladním pásem GLASTEK 30 STICKER bodově natavena na 

podklad ošetřený bitumenovou penetrací DenBit DISPER A. HI střešní konstrukce je řešena 

SBS modifikovaným pásem ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR (tl. 4,5 mm) a podkladním 

pásem GLASTEK 30 STICKER. 

 

Tepelná a kročejová izolace 

Podlahy v 1.NP jsou izolovány podlahovým pěnovým polystyrenem Styrotrade EPS 250 

S (tl. 100 mm). Střešní plášť je opatřen TI ISOVER ORSIK (mezi krokvemi, tl. 160 mm) a TI 

ISOVER SD (spádově nad krokvemi). Obvodové zdivo je opatřeno TI ISOVER MULTIMAX 

(tl. 120 mm). Veškeré montované příčky KNAUF W112 jsou vyplněny příčkovou plstí 

ISOVER AKU 10, tl. 100 mm. 

 

Omítky 

neřešeno 

 

Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky 

Viz Specifikace D.1.1.7 

Klempířské výrobky 

Viz Specifikace D.1.1.7 

 

Malby a nátěry 

SDK konstrukce jsou povrchově upraveny Primalex hloubkovou penetrací a natřeny 

bílou barvou Primalex Karton.  

 

Větrání místností 

Větrání je navrženo jako přirozené. 

 

Venkovní úpravy 

Řešeno jako samostatná dokumentace v rámci předmětu ATTIV, není předmětem této 

bakalářské práce. 
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SO 02  Rozhledna s ubytováním 

Příprava a územní práce 

Před zahájením výstavby se zajistí stávající čtyři pilíře cihelného zdiva v blízkosti 

stavby. 

 

Základy a podkladní beton 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové ŽB patky 800 x 800 mm z betonu 

C16/20, opatřeny zhutněným podsypem, drť frakce 8/16. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové konstrukce jsou řešeny těžkým dřevěným skeletem. Skladba obvodové svislé 

konstrukce je navržena: Cetris Finish deska, sekundární rošt z dřevěného řeziva o rozměrech 

průřezu 60 x 40 mm, pojistná HI Tyvek UV FACADE, primární rošt dřevěného řeziva o 

rozměrech průřezu 140 x 40 mm, TI ISOVER MULTIMAX (mezi sloupky, tl. 140 mm), Cetris 

Basic deska (mechanicky kotvená). Vnitřní konstrukce jsou provedeny z SDK příček Knauf 

W112 š. 150 mm 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je řešena pomocí dřevěných stropních nosníků o rozměrech 

v průřezu 240 x 80 mm, které jsou ukotveny na rámovou nosnou konstrukci stavby.  

 

Schodiště 

Jednotlivá ramena schodiště jsou nesena na dřevěných hranolech, které jsou ukotveny 

na skelet stavby, schodišťové stupně jsou tvořeny prefabrikovanými ocelovými rošty 

PERFOLINEA, kotvených do dřevěných hranolů. Podesta je nesena stropními nosníky. 

Zábradlí je tvořeno taktéž ze dřevěných hranolů, které jsou spojovány vhodnými ocelovými 

prvky. Detailněji je schodiště popsáno v příloze D.1.1.22. 

 

Krov 

Je navrhnut trámový strop. 
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Střecha  

Plášť je navržen jako jednoplášťový ve skladbě: dřevěná konstrukce pochozí podlahy, 

SBS modifikovaný pás ELASTEK 40 SOLO FIRESTOP (ve spádu, tl. 4,5 mm), podkladní HI 

pás GLASTEK 30 STICKER, spádové TI desky z minerální vlny ISOVER SD, OSB deska tl. 

12 mm (kotveno mechanicky shora do krokví), TI z minerální vlny ISOVER ORSIK (mezi 

krokvemi, tl. 160 mm), Cetris Basic desky (kotveno mechanicky).  

 

Příčky a vnitřní prostorové konstrukce 

Příčky jsou navrženy SDK typu KNAUF W112, š. 150 mm, kotveno do profilu CW (tl. 

0,6 mm). V prostorách hygienického zařízení nutno použít SDK desky KNAUF GREEN. 

 

Překlady 

Nejsou obsahem stavby. 

 

Podhledy 

Podhledy jsou řešeny Cetris Basic deskami tl. 10 mm, které jsou umístěny mezi 

sbíjenými vazníky (kotveny mechanicky). 

 

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem, jednotlivé nášlapné povrchy podlah 

jsou uvedeny v tabulce místností.  

 

Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti je řešena asf. mod. pásem ELASTODEK 40 SPECIAL 

MINERAL (tl. 4mm) a podkladním HI pásem GLASTEK 30 STICKER bodově natavena na 

podklad ošetřený bitumenovou penetrací DenBit DISPER A.. Střešní izolace bude řešena 

pomocí SBS modifikovaného pásu ELASTEK 40 SOLO FIRESTOP (ve spádu, tl. 4,5 mm) a  

podkladního HI pásu GLASTEK 30 STICKER. 

 

Tepelná a kročejová izolace 

Podlahy v 1.NP jsou izolovány podlahovým pěnovým polystyrenem Styrotrade EPS 250 

S (tl. 100 mm). Izolace stropu mezi podlažími je řešena kročejovou izolací ISOVER N. Střešní 

plášť je opatřen TI ISOVER ORSIK (mezi krokvemi, tl. 160 mm) a TI ISOVER SD (spádově 
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nad krokvemi). Obvodové zdivo je opatřeno TI ISOVER MULTIMAX (tl. 120 mm). Veškeré 

montované příčky KNAUF W112 jsou vyplněny příčkovou plstí ISOVER AKU 10, tl. 100 mm. 

 

Omítky 

Neřešeno. 

 

Truhlářské, zámečnické a ostatní výrobky 

Viz Specifikace D.1.1.15 

 

Klempířské výrobky 

Viz Specifikace D.1.1.15 

 

Malby a nátěry 

SDK konstrukce jsou povrchově upraveny Primalex hloubkovou penetrací a natřeny 

bílou barvou Primalex Karton.  

 

Větrání místností 

Větrání je navrženo jako přirozené. 

 

Venkovní úpravy 

Řešeno jako samostatná dokumentace v rámci předmětu ATTIV, není předmětem této 

bakalářské práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí 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 
Viz přílohy: 

 

E.1 Vytyčovací výkres   M 1:500 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem 
Není předmětem této bakalářské práce. 
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5 ZÁVĚR 
 

V rámci bakalářské práce byla zpracována projektová dokumentace pro projekt ,,Areál 

farní zahrady v Radkově“ do fáze částečné projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Snahou bylo navrhnout dílo, které by vhodně obohatilo vyžití obyvatel obce Radkov. 

Při zpracování projektu jsem se snažil o aplikaci dosud získaných vědomostí a nabytých 

zkušeností, s prioritním zaměřením na architekturu a využitelnost stávajícího území. Hlavním 

problémem bylo odhadnout míru zásahu do prostoru tak, aby novotvar nenarušil venkovský ráz 

území. 

Hlavní přínos této práce spatřuji ve velkém množství poznatků získaných při jejím 

řešení, nejen z oblasti architektury, ale také pozemního stavitelství. Tyto znalosti jsem nabyl 

formou samostudia a konzultací s jednotlivými specialisty a vedoucím práce. Rozsah této práce 

vychází ze zadání a požadavků vedoucího bakalářské práce. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

Normy, vyhlášky, zákony:  

Vyhl. č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon  

Vyhl. č. 238/2011 Sb. – O stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a 

hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  

Vyhl. č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby  

Vyhl. č. 324/1990 Sb. – Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích  

Vyhl. č. 398/2009 Sb. – O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívaní staveb  

Vyhl. č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb  

Vyhl. č. 62/2013 Sb. - kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Vyhl. č. 501/2006 Sb. – O obecných požadavcích na využívání území  

Vyhláška 502/2006 Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu  

ČSN 736110 – Projektování místních komunikací  

ČSN 730540 – 2 – Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 5305 – Administrativní budovy a prostory  

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – Podmínky ochrany zdravý při práci  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Zákon 309/2006 Sb. – Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 
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MATOUŠKOVÁ, D.: Pozemní stavitelství II., VUT Brno, nakladatelství CERM. s.r.o., 

1997  

NEUFERT, E.: Navrhování konstrukcí, Consultinvest, Praha 1995 

TOMAN, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem, II. Díl, Montanex 

a.s., 1995 
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www.isover.cz 

www.knauf.cz 

www.mapy.cz 

www.maps.google.com 

www.obecradkov.cz  

www.primalex.cz 

www.stavebnistandardy.cz  

www.solarlux.com 
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Seznam příloh: 
C.1  Architektonická situace     M 1:500 

C.2  Koordinační situace      M 1:500 

 

D.1.1.1 Půdorys základů (SO 01)     M 1:50 

D.1.1.2 Půdorys 1.NP (SO 01)     M 1:50 

D.1.1.3 Řez A – A' (SO 01)      M 1:50 

D.1.1.4 Výkres konstrukce krovu (SO 01)    M 1:50 

D.1.1.5 Půdorys střechy (SO 01)     M 1:50 

D.1.1.6 Pohledy (SO 01)      M 1:100 

D.1.1.7 Specifikace výrobků (SO 01)  

D.1.1.8 Architektonické pohledy (SO 01)    M 1:100 

D.1.1.9 Vizualizace objektu (SO 01) 

 

D.1.1.10 Půdorys základu, Řez B – B' (SO 02)   M 1:50 

D.1.1.11 Půdorys 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP (SO 02)   M 1:50 

D.1.1.12 Výkres konstrukce stropu, střechy (SO 02)   M 1:50 

D.1.1.13 Půdorys střechy (SO 02)     M 1:50 

D.1.1.14 Pohledy (SO 02)      M 1:100 

D.1.1.15 Specifikace výrobků (SO 02)  

D.1.1.16 Architektonické pohledy (SO 02)    M 1:100 

D.1.1.17 Vizualizace objektu (SO 02) 

 

Specifikace: architektura 

D.1.1.18 Interiér 1.NP, varianta A (SO 01)     

 D.1.1.19 Interiér 1.NP, varianta B (SO 01) 

D.1.1.20 Řez interiérem 1.NP, varianta A (SO 01)  

D.1.1.21 Vizualizace interiéru, varianta A (SO 01) 

D.1.1.22 Schodiště (SO 02) 

   

E.1  Podklady pro vytyčovací výkres    M 1:500 

 


