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Anotace 

     Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby. Navrhovaná stavba, penzionu se nachází v agroturistickém areálu Velký Dvůr v obci 

Bohuslavice na Hlučínsku. Jeho návrh vychází z urbanistické studie zpracované v předmětu 

Ateliérová tvorba III.  

     Hlavním cílem bylo vytvořit objekt občanské vybavenosti, který umožní ubytování 

návštěvníkům agroturistického areálu Velký Dvůr a bude sloužit ke konání příměstských 

táborů, školních a veřejných akcí, tak aby nenarušoval krajinný ráz dotčené oblasti. 

     V úvodu je blíže specifikován charakter řešeného území. Dále je zpracována průvodní a 

technická zpráva, výkresová dokumentace a statický posudek schodiště penzionu.  

 

 

Klíčová slova 

Penzion, konferenční sál, Hlučínsko, urbanismus, železobeton  
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Abstract 

The subject of this thesis is elaboration of project documentation for the construction. The 

proposed pensions construction is located in the agrotourism complex Velký Dvůr in the 

village Bohuslavice in Hlučínsko. His proposal is based on the urban study prepared in the 

subject Studio work III. The main objective is to create an object of civic amenities that will 

allow visitors of the agrotourism complex Velký Dvůr accommodation and will serve to hold 

suburban camps, schools and public events, without disturbing the landscape character of the 

concerned area. In the introduction is specified character of the discussed area further. It is 

also elaborated the accompanying report and the technical report, drawings and structural 

design expert report of the pensions staircase. 

 

 

Key words 

Pension, conference hall, Hlučínsko, urbanism, reinforced concrete 
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Seznam použitého značení  

C x/x   pevnostní třída betonu  

č.   číslo  

ČSN   česká technická norma  

ČR   Česká Republika  

ČÚZK  český úřad zeměměřičský a katastrální  

DN   dimenze potrubí  

EPS   expandovaný polystyren  

ha   hektary 

kg   kilogram  

km   kilometr  

kN  kilonewton  

m   metr  

m2   metr čtvereční  

m3   metr krychlový  

mm  milimetr  

NN  nízké napětí  

NP  nadzemní podlaží  

Max  maximum  

obr.  obrázek  

p.č.   popisné číslo 

PP   podzemní podlaží  

PVC   polyvinylchlorid  

Sb.   sbírka  

tab.  tabulka 

TI  tepelná izolace  

tzv.  takzvaně  

tl.   tloušťka  

U   součinitel prostupu tepla  

VZT  vzduchotechnika 

WC  toaleta  

XPS   extrudovaný polystyren 

ZTP   zdravotně tělesně postiženi 

ŽB   železobeton
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1. Úvod  

     Předmětem mé bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby objektu penzionu v areálu Velký Dvůr na p. č.  1452/1, 1453, 1456, v katastrálním 

území Bohuslavice u Hlučína. 

     Penzion bude sloužit k ubytování návštěvníků agroturistického areálu Velký Dvůr, dále ke 

konání příměstských táborů, školních a veřejných akcí. V objektu je 17 pokojů s vlastním 

hygienickým zázemím, konferenční sál vybíhající nad vodní hladinu rybníku a hygienické 

zázemí pro chatky vedle penzionu.  

     V této bakalářské práci jsem vycházela ze studií zpracovaných v předchozích semestrech 

v předmětu Ateliérová tvorba III, Ateliérová tvorba IV a Ateliérová tvorba Va. 

     Bakalářská práce je vypracovaná v rozsahu dle zadání bakalářské práce, tzn. v úrovni 

projektové dokumentace pro provádění stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a 

podle vyhlášky 499/2006 Sb. 

     Bakalářská práce se skládá z textové a výkresové části. Textová část obsahuje okolnosti 

mající vliv na návrh stavby, průvodní a technickou zprávu dle již zmíněné vyhlášky a 

konstrukční posudek schodiště. Ve výkresové části je zahrnuta projektová dokumentace pro 

provádění stavby, vizualizace, výpis prvků a výkresy výztuže posouzeného schodiště. 
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2. Současný stav řešeného území 

2.1 Charakteristika obec Bohuslavice 

     Obec Bohuslavice se nachází v pohraničí České republiky, zvaném Hlučínsko. Leží 

severně od města Dolní Benešov na trase mezi Ostravou a Opavou v nadmořské výšce 239m 

n.m. Rozloha obce činí 1 536ha. Obec spadá pod okresní správu města Opavy. Pro tuto oblast 

je charakteristický rozsáhlý komplex rybníků vytvářející přírodní linii až k městu Dolní 

Benešov. 

      První písemné zprávy o Bohuslavicích pocházejí z roku 1288. Ve 20tých letech 20. století 

zde rod Rothschildů začal provozovat při Velkém Dvoře lihovar se sušárnou, který fungoval 

do 60tých let 20. století a v současné době chátrá.  

 

 
obr. 1-  lokalizace řešeného území 

 
obr. 2-  obec Bohuslavice 
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2.2 Charakteristika areálu Velký Dvůr 

     Areál Velký Dvůr leží na jihovýchodním okraji obce Bohuslavice. Prochází jim 

komunikace vedoucí ke statku Moravec. Současně jsou v areálu stavby jen z mála využívané 

nebo chátrající. Je zde stavba bývalého lihovaru, sýpka, zemědělská budova, kravín, sušárna 

brambor, sklad, trafostanice a redukční stanice plynu.  

     Územím protéká potok Opusta, podél kterého byla v 50tých let 20. století uměle vytvořena 

kaskáda rybníků na bažinatých loukách. V areálu jsou dva rybníky, z nichž větší Lihovarský 

rybník o rozloze 4ha slouží ke sportovnímu rybolovu. Krajina kolem rybníků je zalesněna.  

 

 
obr. 2-  letecký snímek areálu Velký Dvůr 

 

2.3 Charakteristika řešeného místa 

     Řešené místo se nachází ve svahu u menšího ze dvou rybníku v jihozápadní části areálu 

Velký Dvůr. Terén se svahuje dolů směrem k rybníku na západní stranu. Převýšení je 10m na 

vzdálenosti 35m. Svah je převážně zalesněn.   
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3. Urbanisticko architektonické řešení 

3.1 Řešení místa 

     Urbanistické řešení areálu Velký Dvůr bylo zpracováno v předmětu Ateliérová tvorba III. 

Vychází z charakteristických znaků pohraniční oblasti Hlučínska, jimiž jsou bývalé 

zemědělské statky. Do této podoby byly koncipovány objekty u vjezdu do areálu. Zpracovna 

ryb společně s jezdeckým areálem vytváří klasický dvůr. Další objekty jsou navrženy tak, aby 

podporovaly přírodní charakter místa a přinesly možnost volnočasového využití.    

 
 

 
obr.4 - koncept areálu Velký Dvůr 
 

 

3.2 Řešení objektu 

     Navržený penzion patří mezi objekty podporující přírodní linii. Je to třípodlažní stavba 

s pultovou střechou, obdélníkového tvaru, zasazena do svahu. Z prvního podzemního patra 

vybíhá do tvaru L konferenční sál se zelenou střechou nad vodní hladinu rybníku.  Dřevěná 

fasáda a obložení z přírodního kamene podporuje přírodní charakter.   
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4. Textová část projektové dokumentace pro provádění stavby 

Vypracovaná dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby: Penzion Velký dvůr 

Druh stavby: Novostavba 

Místo stavby: Bohuslavice, areál Velký dvůr, okres Opava 

Kraj: Moravskoslezský 

Katastrální území: Bohuslavice u Hlučína, 

Parcelní číslo pozemku:1452/1, 1453, 1456 

Základní charakteristika: Penzion s konferenčním sálem 

Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2   Údaje o žadateli / stavebníkovi 
 

Jméno: VŠB – TU Ostrava 

Adresa: 17. listopadu 15, Ostrava – Poruba, 708 33 Ostrava 

 

A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace 

Vypracovala: Bc. Gabriela Liberdová  

Vedoucí BP: Ing. arch. Tomáš Bindr 

Konzultant: Ing. Eva Rykalová, Ph. D. 

 

A.2 Seznam Vstupních podkladů 

Podklady, urbanistická studie byla zpracovaná v předmětu Ateliérová tvorba II,  

architektonická studie v předmětu Ateliérová tvorba IV a dokumentace pro ohlášení stavby a  

k žádosti o stavební povolení v předmětu Ateliérová tvorba Va. 
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A.3      Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v obci Bohuslavice v areálu Velkého dvora jižně  

od Lihovaru ve svahu u Lihovarského rybníku na parcele č. 1452/1, č.  

1453, a č. 1456. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Na území nejsou evidovány žádné způsoby ochrany ani omezení. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Není třeba řešit odtokové poměry. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Bohuslavice a 

jejími cíly. Pozemek je v územním plánování veden jako plocha  

zastavitelného území. 

 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace je zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb. Návrh tak odpovídá těmto 

požadavkům na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby,  

dále dle vyhlášky č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu,  

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

užívání staveb a nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna na základě 

případné žádosti dotčeného orgánu. 

 

 

 



17 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Není specifikováno. 

 

h)Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné se nepředpokládají. 

 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru  

nemovitostí 

Dotčené pozemky: komunikace – parcela č.1478/2 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu, jeden třípodlažní objekt ve svahu u Lihovarského rybníku. Z prvního 

podzemního podlaží vybíhá směrem na západ konferenční sál nad hladinu rybníku a jeho  

zelená střecha slouží jako terasa přístupná ze vstupního, prvního nadzemního patra. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je určena k ubytování návštěvníků multifunkčního areálu Velký Dvůr, ke konání 

příměstských táborů, nebo jiných školních a veřejných akcí.  

 

c) Trvala nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných  

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Návrh stavby odpovídá požadavkům vyhlášky č., 398/2009 Sb. o obecných technických  

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Stavba je v prvním podzemním  

podlaží navržena jako bezbariérová. Je zpřístupněna cestou podél břehu rybníku od stávající  

komunikace, kde jsou vymezena dvě parkovací místa pro ZTP. Pro pohyb osob s omezenou  

schopností pohybu nebo orientace je  přizpůsobeno zázemí konferenčního sálu, i ubytování.  

V objektu je bezbariérové WC a pokoj s bezbariérovou koupelnou. 

 

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

právních předpisů 

Dle dotčených orgánů byly požadavky splněny. Dokumentace bude doplněna dle nutnosti na  

základě případné žádosti dotčeného orgánu. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou blíže specifikovány. 

 

h) Návrhové kapacity stavby 

V objektu je 17 pokojů s vlastním hygienickým zázemím, konferenční sál vybíhající nad 

vodní hladinu rybníku a hygienické zázemí pro chatky navazující vedle penzionu. Kapacity 

penzionu jsou ubytování pro 34 osob a konferenční sál pro 50 osob.  Chatky s celkovou 

kapacitou 20osob bakalářská práce neřeší.  

 

i)Základní předpoklady výstavby 

Lhůtu výstavby upřesní investor. 

 

j)Orientační náklady stavby 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

Stavba bude sloužit jako jeden objekt. Objekt je dále rozdělen na ubytovací část, sociální 

zázemí pro chatky a konferenční sál. Technická a technologická zařízení projekt neřeší. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Řešené území se nachází v obci Bohuslavice v areálu Velkého Dvora jižně od lihovaru u 

Lihovarského rybníku. Rozkládá se na ploše 1876 m2 a je po celý den přímo osluněn. 

Plánovaná výstavba penzionu se uskuteční na parcele č. 1452/1, 1453, 1456. Pozemek 

zvolený pro zástavbu je ve svahu. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

Staveniště nezasahuje do oblasti záplavového území. Navrhovaná budova nemá žádný 

akustický či jiný negativní vliv na okolní zástavbu. Oblast řešeného území je již dnes přímo 

napojena na komunikaci III. třídy, která vede přes areál a umožňuje příjezd z hlavního tahu 

z Dolního Benešova. Toto napojení bude zachováno a rozšířeno o parkovací plochy. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologický průzkum: 

Podrobný sondový průzkum nebyl proveden z důvodu potřeby vyhodnocení pouze pro školní 

práci. Dle geologické mapy je v dané oblasti sprašová hlína. 

 

Hydrogeologický průzkum: 

Území se nachází mimo záplavovou oblast. 

 

Radonový průzkum: 

Měření radonu nebylo provedeno z důvodu potřeby vyhodnocení pouze pro školní práci. Dle 

radonové mapy je v dané oblasti nízký radonový index. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou zde žádná ochranná pásma. 

 

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

Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném specifickém území. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území 
 

Stavba nemá vliv na okolní stavby ani odtokové poměry. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nebudou provedeny žádné asanace ani demolice. Bude odstraněna část dřevin k pročištění 

území. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu ne pozemků určených 

k plnění funkce lesa 
 

Nejsou zde tyto požadavky 

 

h) Územně technické podmínky 

Doprava: 

Stavba je napojena na stávající komunikaci III. třídy, která se dále připojuje na hlavní tah 

z Bohuslavic do Dolního Benešova. 

 

Kanalizace: 

Bude provedeno připojení na stávající splaškovou kanalizaci u silnice III.třídy 

 

i) Věcná a časová vazba stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nebude zde ovlivněn provoz okolních staveb či pozemků. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Penzion bude sloužit k ubytování návštěvníků agroturistického areálu Velký Dvůr, dále ke 

konání příměstských táborů, školních a veřejných akcí. V objektu je 17 pokojů s vlastním 

hygienickým zázemím, konferenční sál vybíhající nad vodní hladinu rybníku a hygienické 

zázemí pro chatky vedle penzionu. Kapacity penzionu jsou ubytování pro 34 osob a 

konferenční sál pro 50 osob.  Chatky s celkovou kapacitou 20osob bakalářská práce neřeší. 

 

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické řešení areálu Velký Dvůr bylo zpracováno v předmětu Ateliérová tvorba III. 

Vychází z charakteristických znaků pohraniční oblasti Hlučínska, jimiž jsou bývalé 

zemědělské statky. Do této podoby byly koncipovány objekty u vjezdu do areálu. Zpracovna 

ryb společně s jezdeckým areálem vytváří klasický dvůr. Další objekty jsou navrženy tak, aby 

podporovaly přírodní charakter místa a přinesly možnost volnočasového využití. 

Navržený penzion patří mezi objekty podporující přírodní linii. Je to třípodlažní stavba 

s pultovou střechou, obdélníkového tvaru, zasazena do svahu. Z prvního podzemního patra 

vybíhá do tvaru L konferenční sál se zelenou střechou nad vodní hladinu rybníku.  Dřevěná 

fasáda a obložení z přírodního kamene podporuje přírodní charakter. 

 

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt je navržen jako třípodlažní s jedním podzemním podlažím a s konferenčním sálem 

vybíhajícím na hladinu rybníka. Hlavní vstup do penzionu se nachází v prvním nadzemním 

podlaží na východní a na západní straně se nachází vedlejší vstup. Do konferenčního sálu je 

umožněn vstup nejen z prvního nadzemního podlaží, ale i z od břehu přilehlého rybníku. 

Penzion je navržen v modulu 4,7 metru, který určuje dispoziční řešení objektu. Nástupní 

podlaží je rozděleno na ubytovací část a část se sociálním zařízením pro chatky. V přízemí je 

část ubytovací a konferenční. V druhém podlaží se nacházejí dvě ubytovací části.  
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B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je v prvním podzemním podlaží navržena jako bezbariérová. Je zpřístupněna cestou 

podél břehu rybníku od stávající komunikace, kde jsou vymezena dvě parkovací místa pro 

ZTP. Pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace je přizpůsobeno zázemí 

konferenčního sálu i ubytování. V objektu je bezbariérové WC a pokoj s bezbariérovou 

koupelnou. Schodiště k pokojům je opatřeno plošinou pro imobilní osoby. 

 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

Všechny provozní části stavby budou využívány v souladu s danou vyhláškou. 

 

B.2.6   Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavba je řešena jako novostavba. Objekt je s výjimkou prvního podzemního podlaží 

obdélníkového tvaru, zasazen do terénu. Z podzemního podlaží vybíhá konferenční sál se 

zelenou střechou nad hladinu rybníku. Pokoje a konferenční sál jsou orientovány na západ. Na 

jižní straně je hlavní vstup do objektu z parkoviště v úrovni prvního nadzemního podlaží.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Nosný systém je kombinovaný. Základové pásy, svislé obvodové konstrukce pod terénem, 

sloupy, průvlaky, vodorovné konstrukce vstupního modulu se schodištěm a celý vystupující 

konferenční sál jsou navrženy z monolitického železobetonu. Zbylé konstrukce, vnitřní nosné 

zdi, obvodové zdi 1.NP a 2.NP a vodorovné konstrukce jsou navrženy ze systému HELUZ. 

Konferenční sál je založen na pilotách, které nejsou dále řešeny. Střecha je dvouplášťová 

pultová se sklonem 8,5%. Horní plášť střechy nese systém z dřevěných sloupků a trámů. Celý 

objekt je zateplen a okenní otvory vyplněny izolačním trojsklem. Fasáda objektu je dřevěná 

s odvětrávanou mezerou v kombinaci s kamenným obkladem z přírodní břidlice.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statické posouzení objektu není předmětem řešení bakalářské práce. V rámci specializace je 

posouzeno pouze železobetonové schodiště.  
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B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Penzion je napojen na vodovodní, elektrickou a kanalizační přípojku, viz. příloha C03. 

Místnosti bez přístupu k přirozenému větrání jsou větrány pomocí systému nuceného větrání. 

Jednotka VZT je umístěna v technické místnosti. V objektu je navržena plošina pro imobilní 

osoby. 

 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Není předmětem řešení bakalářské práce 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 

Objekt vykazuje běžné rizika požárního nebezpečí. 

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Z objektu je možný únik třemi cestami.  

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti. V okolí 7 metrů od budovy se nenacházejí 

žádné překážky ani hořlavé látky. 

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

rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst 

Potřebné množství požární vody je distribuováno z venkovního hydrantu a přilehlého rybníku. 

Stavba penzionu bude vybavena potřebným počtem ručních hasicích přístrojů.  
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 

cesty) 

Veškeré zpevněné plochy a komunikace v komplexu plně vyhovují zásadám požární 

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

techniku. 

 

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

vzduchotechnická zařízení) 

Není předmětem řešení bakalářské práce.  

 

i)Posouzení požadavků na zabezpečení požárně bezpečnostními zařízeními 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

B.2.9   Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Budova je navržena tak, aby splňovala veškeré tepelně technické požadavky (součinitelé 

prostupu tepla, teplotní faktory vnitřního povrchu, kondenzace vodní páry, poklesy 

dotykových teplot podlah, apod.). 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Budova je navržena tak, aby splňovala veškeré tepelně technické požadavky. Při 

konstrukčním řečení byl kladen důraz na minimalizaci vzniku tepelných mostů. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Přirozené větrání je zajištěno otevíratelnými okny pouze ve všech pokojích, v chodbách, 

v konferenčním sále a na toaletách v prvním nadzemním podlaží. Ostatní prostory jsou 

větrány pomocí systému nuceného větrání a VZT jednotka je umístěna v technické místnosti. 

Systém nuceného větrání slouží zároveň k vytápění objektů v zimních měsících. Centrální 

vytápění je realizováno pomocí kotle, který je umístěn v technické místnosti. Umělé osvětlení 

je realizováno soustavou elektrických lamp. Zásobování vodou je zajištěno pomocí 

vodovodních přípojek. Srážková voda je odváděna pomocí střešních žlabů. V okolí stavby se 

nepředpokládají zvýšené hladiny vibrací, hluku či prašnosti. 

 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V oblasti nedochází k pronikání radonu do objektu, radonový index je nízký. Nejsou tedy 

požadována žádná speciální technická opatření protiradonové ochrany 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v oblasti se zvýšenou seizmicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

V blízkosti budovy se nepředpokládá zvýšená hladina hluku. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou zapotřebí žádná protipovodňová opatření. 

 

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

Objekt ani blízké okolí se nenachází na poddolovaném území nebo na území se zvýšeným 

výskytem metanu, proto nejsou potřeba žádná opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Penzion je napojen na obecní vodovodní, elektrickou a kanalizační přípojku, viz. příloha C03 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt je napojen na vedení podzemního napětí výkonu 800V, vodovodní síť o průměru DN 

80 a splaškovou kanalizaci o průměru DN300, viz příloha C03. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Penzion je plně přístupný silničním vozidlům a vozidlům protipožární ochrany. U penzionu se 

nachází parkovací plocha pro návštěvníky penzionu a konferencí.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající komunikaci III. třídy, která se dále připojuje na hlavní tah 

z Bohuslavic do Dolního Benešova. 

 

c) Doprava v klidu 

K objektu je navrženo 16 stání pro návštěvníky penzionu a 2 stání pro ZTP. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V areálu dvora bude provedena pokládka betonové zámkové dlažby určené pro pěší. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Před začátkem výstavby bude odstraněna přebytečná vegetace a budou provedeny výkopy pro 

základy penzionu. Terén je svažitý, směrem k rybníku klesá. Celkové převýšení je 10m. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Na zelené střeše budou vysazeny drobné okrasné rostliny. 
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c) Biotechnická opatření 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půdy 

Stavba nijak nenarušuje životní prostředí během užívání či provádění stavby.  

 

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

rostlin, živočichů apod.), zachování ekologických vazeb v krajině 
 

Navržený objekt a zařízení staveniště nejsou v konfliktu s chráněnými oblastmi, památkami či 

stromy. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

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

podle jiných právních předpisů 
 

Žádná ochranná a bezpečností pásma, omezení ani podmínky ochrany nejsou navržena. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

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

objekt nijak neohrožuje svou funkcí okolní obyvatelstvo.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

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

V blízkosti staveniště se nachází vodovodní řád PVC DN80 a elektrický rozvod NN 

podzemní. V blízkosti staveniště prochází stávající potrubí splaškové kanalizace PVC DN300. 

Energie potřebná pro stavbu bude čerpána z mobilních zdrojů, dokud nebudou zhotoveny 

přípojky vody a elektrické energie. Po provedení přípojky NN, která bude ukončena v el. 

rozvaděči na hranici stavebního pozemku, bude možné elektrickou energii odebírat z tohoto 

zdroje. 

 

b) odvodnění staveniště 

Na řešeném území není bráněno přirozenému odtoku vody. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Penzion bude napojen na dosavadní obecní technickou infrastrukturu pomocí jednotlivých 

přípojek.  Dále bude napojena na dosavadní dopravní infrastrukturu pomocí stávající 

komunikace III. Třídy. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky 

 

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

V okolí staveniště bude potřeba odstranit nežádoucí dřeviny.  

 

f) maximální zábor pro staveniště 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

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

likvidace 
 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

i)Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY 

Situační výkresy jsou umístěny v příloze. 

C.01 Situační výkres širších vztahů 

C.02 Celkový situační výkres 

C.03 Koordinační situační výkres 

C.04 Architektonická situace 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÁCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Architektonicko – stavební řešení 

Výstavba nového penzionu se uskuteční na parcele č. 1452/1, 1453, 1456 v areálu Velký Dvůr 

v obci Bohuslavice. Penzion bude sloužit k ubytování návštěvníků agroturistického areálu 

Velký Dvůr, dále ke konání příměstských táborů, školních a veřejných akcí. Objekt bude 

napojen na stávající komunikaci III. třídy, která se dále připojuje na hlavní tah z Bohuslavic 

do Dolního Benešova. 

 

Jedná se o třípodlažní stavbu s pultovou střechou, obdélníkového tvaru, zasazena do svahu. 

Z prvního podzemního patra vybíhá do tvaru L konferenční sál se zelenou střechou nad vodní 

hladinu rybníku.  Dřevěná fasáda a obložení z přírodního kamene podporuje přírodní 

charakter prostředí. 

 

V objektu je 17 pokojů s vlastním hygienickým zázemím, konferenční sál vybíhající nad 

vodní hladinu rybníku a hygienické zázemí pro chatky vedle penzionu. Kapacity penzionu 

jsou ubytování pro 34 osob a konferenční sál pro 50 osob.  Chatky s celkovou kapacitou 

20osob bakalářská práce neřeší. 

 

Příprava území a zemní práce 

Před začátkem výstavby bude odstraněna přebytečná vegetace a budou provedeny výkopy pro 

základy penzionu. Terén je svažitý, směrem k rybníku klesá. Celkové převýšení je 10m. 

 

Základy a podkladní beton 

Základy jsou navrženy jako železobetonové pásy a piloty podpírající konferenční sál nad 

vodou (dále neřešeny). Byl zvolen beton C30/37 a ocel B500B. 
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Svislé nosné konstrukce 

Svislý nosný systém je kombinovaný. Svislé obvodové konstrukce pod terénem, konstrukce 

konferenčního sálu a sloupy jsou navrženy z monolitického železobetonu. Zbylé svislé 

konstrukce, vnitřní nosné zdi, obvodové zdi 1.NP a 2.NP jsou navrženy jako zděné, ze 

systému HELUZ.  

Všechny nenosné vnitřní příčky jsou navrženy ze zdiva HELUZ o tl. 115mm 

 

Stropní konstrukce 

Strop konferenčního sálu a stropy vstupního traktu se schodištěm jsem řešeny jako 

monolitické železobetonové. Ostatní části stropu jsou tvořeny keramickými stropními 

vložkami a keramicko-betonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou 

výztuží dle systému HELUZ. Podrobnější popis stropních dílců viz. výkresová část. 

    

Schodiště 

Ve vstupním traktu jsou navrženy dvě monolitická železobetonová schodiště spojující 1.PP až 

2.NP. Tyto schodiště jsou dvouramenná ve tvaru L, o šířce 1200mm, výšce stupně 169,4mm a 

šířce stupně 290mm. Menší rameno má 4 schodových stupňů a větší 14 schodových stupňů. 

Další menší monolitické železobetonové schodiště vyrovnává výškový rozdíl mezi 

konferenčním sálem a ubytováním. Má 6 schodových stupňů o výšce 175mm a šířce 290mm. 

Schodišťová šířka je 2300mm a je navržena plošina pro imobilní osoby. 

Všechny schodiště budou opatřeny barevným nátěrem.  

 

Střecha 

Střecha je dvouplášťová pultová s odvětranou mezerou.  Její sklon je 8,5%. Horní plášť 

střechy nese systém z dřevěných sloupků a trámů.  

 

Komín 

V objektu není navržen komín. Nad střechu jsou vyvedeny pouze komínky odvětrávající 

instalační šachty opatřené odvětrávací turbínou.  

 

Překlady 

Vnitřní naddveřní překlady jsou navrženy ze sytému HELUZ. Ostatní překlady jsou navrženy 

jako monolitické železobetonové. 
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Pohledy a opláštění 

Fasáda je převážně dřevěná odvětrávaná z modřínových prken a ŽB sloupy jsou kryty 

dřevěným obložením. „Krabice“ konferenčního sálu je obložena přírodním břidlicovým 

kamenem. Střecha je kryta měděným plechem.  

 

Podlahy 

Povrch podlah tvoří laminát, keramická dlažba nebo dřevěná prkna. Podrobněji jsou tyto 

informace uvedeny v legendě místností u půdorysů 1.PP, 1.NP a 2.NP, viz. výkresová část. 

 

Parozábrany, hydroizolace a geotextilie 

Pro izolaci objektu proti zemní vlhkosti jsou v objektu navrženy asfaltové pásy., dále je 

použita nopová fólie a konferenční sál je ze spodní strany opatřen hydroizolačním nátěrem. 

Materiály jsou blíže specifikovány ve výpisu skladeb. 

 

Tepelní, zvuková a kročejová izolace. 

Objekt je zateplen tak, aby byly eliminovány tepelné mostky. Po obvodě tepelnou izolací 

ISOVER EPS 100S, zelená střecha a terasy tepelnou izolací BAUMIT XPS – R. Tloušťky TI 

jsou uvedeny ve výpisu skladeb. 

Pro zvukové odizolování pokojů je použito vnitřní nosné zvukověizolační zdivo HELUZ 

tl.300mm. Jako kročejová izolace byla v mezipodlažních skladbách zvolena izolace 

RIGIFLOOR 4000 o tl. 40mm. 

 

Omítky 

V interiéru je použila vápenocementová omítka bílé barvy nebo vodou omývatelný nátěr 

BETONEPOX. Podrobněji jsou tyto informace uvedeny v legendě místností u půdorysů 1.PP, 

1.NP a 2.NP, viz. výkresová část. 

 

Obklady 

V koupelnách pokojů jsou navrženy keramické obklady do výšky 2000mm.  

 

Truhlářské, zámečnické a jiné doplňkové výrobky 

Veškerá okna a dveře jsou navržena jako dřevěná, zasklená izolačním trojsklem. Interiérové 

dveře jsou taky dřevěné s obložkovými rámy. V interiéru jsou kliky MIMOLIMIT zdobeny 

dubovým dřevem, stejně tak i madlo zábradlí. Viz. specifikace truhlářských prvků.  
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Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou z pozinkovaného lakovaného plechu. Viz. specifikace klempířských 

prvků. 

 

Malby a nátěry 

Dřevěné prvky jsou opatřeny nátěrem proti napadení škůdci, plísní a nátěrem na požární 

odolnost. Klempířské prvky jsou opatřeny lakováním. Spodní konstrukce konferenčního sálu 

je natřena hydroizolačním nátěrem HYDRO BLOK. Na vnitřní vodou omývatelné stěny je 

použit nátěr BETONEPOX a na ŽB schodiště nátěr ELASTOCOLOR.  

 

Větrání místností 

Větrání většiny místností je navrženo přirozeně, pomocí oken. Místnosti bez přístupu 

k přirozenému větrání jsou větrány pomocí systému nuceného větrání. Jednotka VZT je 

umístěna v technické místnosti. 

 

Venkovní úpravy 

Po dokončení stavby bude na střeše konferenčního sálu vysazeny drobné okrasné rostliny a 

vytvořena dlážděná přístupová cesta kolem břehu rybníku. Východní strana bude opatřena 

dlážděným chodníkem a asfaltovou cestou s parkováním. 
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b) Výkresová část 

Výkresová dokumentace stavby je umístěna v příloze. 

D.1.1 – 1 Základy 

D.1.1 – 2 Půdorys 1.PP  

D.1.1 – 3 Půdorys 1.NP 

D.1.1 – 4 Půdorys 2.NP 

D.1.1 – 5 Řez I-I´ 

D.1.1 – 6 Řez II-II´ 

D.1.1 – 7 Konstrukce stropu 1.PP 

D.1.1 – 8 Konstrukce stropu 1.NP 

D.1.1 – 9 Konstrukce stropu 2.NP 

D.1.1 – 10 Konstrukce střechy 

D.1.1 – 11 Půdorys střechy 

D.1.1 – 12 Pohled západní 

D.1.1 – 13 Pohled východní 

D.1.1 – 14 Pohled severní 

D.1.1 – 15 Pohled jižní 

D.1.1 – 16 Vizualizace 

 

c) Dokumenty podrobností 

Dokumenty podrobností jsou umístěny v příloze 

D.1.1 – 17 Výpis dveří 

D.1.1 – 18 Výpis oken 

D.1.1 – 19 Specifikace truhlářských prvků 

D.1.1 – 20 Specifikace klempířských prvků 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

V bakalářské práci je konstrukčně řešeno jen ŽB schodiště, viz. výpočtová část. 

 

a)Výkresová část 

Výkresová dokumentace stavby je umístěna v příloze. 

D.1.2 – 1 Výkres výztuže schodiště, řez A-A´ a C-C´ 

D.1.2 – 2  Výkres výztuže schodiště, řez B-B´ a D-D´ 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení VN CYKY 5J z distribuční trafostanice.  

Na pozemku bude umístěna pojistná skříň a elektroměrový rozvaděč, viz. příloha C.03 

 

Objekt bude napojen pomocí kanalizační přípojky DN 300 na stávající splaškovou revizní  

šachtu kanalizace, viz. příloha C.03 

 

Vodovodní přípojka DN80 bude napojena na stávající vodoměrnou šachtu, viz. příloha C.03 

 

Na schodišti v 1.PP bude instalovaná plošina pro vozíčkáře. 

 

E DOKLADOVÁ ČÁST 

 

Vytyčovací výkres je umístěn v příloze 

E.01 Vytyčovací výkres 
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5. Výpočtová část 

 

5.1 STATICKÝ VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 V objektu je navrženo monolitické dvouramenné schodiště. Výpočet je prováděn 

softwarem SCIA Engineer 2012. Do programu jsou zadány charakteristické hodnoty, software 

provádí přepočet dle nastaveného kombinačního pravidla a normy ČSN EN 1990 [6]. 

 
5.1.1  GEOMETRIE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 5 – Řez a půdorys schodiště1.PP 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – 3D model konstrukce
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5.1.2 ZATÍŽENÍ 

a) Stálé zatížení  

Výpočet stálého zatížení je proveden podle normy ČSN EN 1991-1-1 [7]. 

Stálé zatížení schodišťové desky je vypočteno softwarem SCIA Engineer 2012 automaticky 

dle dimenzí a rozměrů konstrukce ve 3D modelu. Vlastní tíha nadbetonovaných 

schodišťových stupňů je vypočítaná v tabulce 1.1.  

 

b) Užitné zatížení 

Výpočet užitného zatížení je proveden podle normy ČSN EN 1991-1-1 [7]. 

Zatížení na desku schodiště je definováno účelem budovy. Objekt spadá do kategorie „A“ - 

obytné plochy a plochy pro domácí činnost. Norma doporučuje hodnotu qk =3kN/m2. 

 

c) Kombinace zatížení 

Ve 3D modelu byly vytvořeny zatěžovací stavy. Do programu SCIA Engineer jsou 

zadány charakteristické hodnoty. Přepočet prování software dle nastaveného kombinačního 

pravidla a normy ČSN EN 1990 [6]. 
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d) Ztížení na desku – schodišťová ramena 

   Ve výpočtovém programu je vymodelována pouze deska, bez schodišťových stupňů. 

Výpočet plošného zatížení vlastní tíhou nadbetonovanými schodišťovými stupni na desku a 

vlastní tíhy desky je uveden v následující tabulce 1.1.  

Tloušťka desky   h1= 150mm 

Šířka stupně    b= 290,0mm 

Výška stupně    h2= 169,5mm 

Přepona stupně   l1= 335,9mm 

Plocha stupně    A1= 0,0247m2 

Objemová tíha betonu   γc= 25kN/m3 

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

Zatížení stupni 

 Plocha  

A1 (m2) 

Objem. tíha 

γc (kN/m3) 

Přepona  

l1 (m) 

Výpočet gk  

(kN/m2) 

ŽB stupně 0,0247 25 0,3359 (0,0247 x 25)/0,3359 1,84 

*Vlastní tíha desky 

 Tl. 

h2 (m) 

Objem. tíha 

γc (kN/m3) 

 Výpočet gk  

(kN/m2) 

ŽB deska 0,150 25  0,15 x 25 3,75 

Tab. 1-1-Výpočet stálého charakteristického zatížení 

 

Stálá charakteristická zatížení:  

Zatížení stupni    gk= 1,84kN/m2 

Vlastní tíha desky   gk= 3,75kN/m2 

Užitná charakteristická zatížení: 

Užitné zatížení   qk= 3kN/m2 

 

 
 
 
 
 
 
*výpočet provádí software SCIA Engineer 2012 automaticky 



40 
 

 
e) Ztížení na desku – mezipodesta schodiště 

Stálá charakteristická zatížení:  

Vlastní tíha desky   gk= 3,75kN/m2 

Užitná charakteristická zatížení: 

Užitné zatížení   qk= 3kN/m2 
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5.1.3     VNITŘNÍ SÍLY  

  

 

 

 

 

 

 

 MEd=5,40kNm/m 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Momenty nad podporami, směr X 

 

 

 

 

 

 

MEd=4,00kNm/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 – Momenty v polích, směr X 
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MEd=20,00kNm/m 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Momenty nad podporami, směr Y  

 

 

 

 

 

 

MEd=9,52kNm/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Momenty v polích, směr Y 
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5.1.4  NÁVRH  

Schodiště je navržené z betonu C20/25 a pro výztuž bude použita ocel B500B. Profil 

výztuže a vzdálenosti mezi pruty budou voleny z ohledem na jednoduchost provádění a 

kontrolu.  

 

Beton    C20/25 

Výztuž z oceli   B500B 

Profil výztuže    8mm 

Tloušťka desky  h1=150mm 

 

a) Materiálové charakteristiky 

fck=20MPa   charakteristická pevnost betonu v tlaku pro beton C20/25 

fyk=500MPa   charakteristická pevnost oceli v tahu pro ocel B500B 

 návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

 návrhová hodnota pevnosti oceli v tahu 

 

b) Návrh krytí výztuže 

Stupeň vlivu XC1 

Konstrukční třída S6 

 

Jmenovitá hodnota tloušťky betonové krycí vrstvy:       

     (1.1) 

Kde: 

  pro montované kce 

  pro monolitické kce 

 

Minimální hodnota krytí: 

 (1.2) 

 

 

Kde: 

   pro pruty průměru 8mm 
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  pro stupeň vlivu XC1 a konstrukční třídu S6 

   doporučená hodnota 

   normální ocel 

   nebude provedena dodatečná ochrana proti korozi 

 

 

 
 

 

c) Výpočet plochy výztuže 

Plocha výztuže potřebná pro přenesení maximálního ohybového momentu MEd=20,00k Nm/m 

        (1.3) 

 

Účinná výška průřezu   

     (1.4) 

Kde: 

h    = 150mm  výšky desky schodiště 

ccom= 30mm  krytí výztuže 

    = 8mm  průměr výztuže 

 

    účinná výška průřezu 

  minimální plocha výztuže  

    plocha výztuže pro prut  8mm 

        počet prutů na 1m 

    plocha výztuže 9 x 8 mm 

 

Navrhuji profil 8mm po 110mm  
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5.1.5  POSUDEK 

Únosnost navrženého průřezu 

     (1.5) 

Maximální síla, kterou přenese navržená výztuž 

      (1.6) 

Výška tlačené oblasti 

      (1.7) 

 

    síla, kterou přenese navržená výztuž  

  výška tlačené oblasti 

   návrhová únosnost průřezu 

          

 

 
 …VYHOVUJE  
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5.1.6  KONSTRUKČNÍ ZÁSADY 

Profil výztuže    8mm 

Osová vzdálenost výztuže S=110mm 

Plocha tahové výztuže As=452,7mm2 

 

a)Ověření množství tahové výztuže 

         (1 . 8) 

 

Minimální plocha tahové výztuže:        (1.9) 

 
Kde: 

 charakteristická pevnost betonu v tahu, střední hodnota betonu C20/25 

 charakteristická pevnost oceli v tahu pro ocel B500B 

  roznášecí šířka desky 

  účinná výška průřezu 

 

 
 

Maximální plocha tahové výztuže:                  (1.10) 

 
Kde: 

 plocha betonu na 1m2 

 

 
 

 …VYHOVUJE 
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b) Ověření výšky tlačené oblasti  

 ≤         (1 . 1 1) 

 

Kde: 

x=0,0185m  výška tlačené oblasti 

  účinná výška průřezu 

 návrhová hodnota pevnosti oceli v tahu pro ocel B500B 

 

 ≤   …VYHOVUJE 

 

c) Uspořádání výztuže 

         (1 . 1 2) 

Minimální osová vzdálenost:        (1.13) 

 
Kde: 

K1= 1,2  doporučená hodnota 

K2= 5mm  doporučená hodnota 

 = 8mm  průměr výztuže 

dg= 16mm  kamenivo maximální frakce 16mm 

 

 
 

Maximální osová vzdálenost :       (1.14) 

  

Kde: 

h = 150mm  výšky desky schodiště 
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  …VYHOVUJE 

 

d) Výpočet kotevní výztuž 

          (1 . 1 5) 

Délka kotevní výztuže        (1.16) 

 
Kde: 

 1 vliv tvaru prutu 

 1 vliv tloušťky krycí vrstvy a mezer mezi pruty 

 1 vliv příčné výztuže 

 1 vliv příčně přivařené výztuže 

 1 vliv tlaku kolmého na plochu štěpení 

Základní kotevní délka:        (1.17) 

 
Kde: 

 = 8mm  průměr výztuže 

 návrhová hodnota pevnosti oceli v tahu pro ocel B500B 

 

Mezní napětí soudržnosti pro žebříkovou výztuž     (1.18) 

 
Kde: 

 1 součinitel zohledňující kvalitu podmínek soudržnosti  

 1 součinitel zohledňující průměr prutu 

 

 

 

Návrhová hodnota pevnosti betonu t tahu:      (1.19) 

 
Kde: 

  součinitel zohledňující dlouhodobé nepříznivé účinky zatěžování 



49 
 

 návrhová pevnost betonu v tahu, dolní kvantil pro beton C20/25 

 

 

 

 

 
 

Minimální kotevní délka výztuže       (1.20) 

 
 

 
 

  …VYHOVUJE 

 

5.1.7 VÝKRESOVÁ ČÁST 

 

Výkresová dokumentace stavby je umístěna v příloze. 

D.1.2 – 1 Výkres výztuže schodiště, řez A-A´ a C-C´ 

D.1.2 – 2  Výkres výztuže schodiště, řez B-B´ a D-D 
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6. Závěr 

 

     Úkolem mé bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby objektu penzionu. Této práci předcházela urbanistická studie vypracovaná v předmětu 

ateliérová tvorba III, jejímž výsledkem byl návrh agroturistického areálu spolu s penzionem v 

obci Bohuslavice.  

     Hlavním cílem bylo vytvořit objekt občanské vybavenosti, který umožní ubytování 

návštěvníkům agroturistického areálu Velký Dvůr a bude sloužit ke konání příměstských 

táborů, školních a veřejných akcí, tak aby nenarušoval krajinný ráz dotčené oblasti. 
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