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platné normy ČSN 730540-2 Ě2011ě a statické posouzení d ev né konstrukce 

dle ČSN EN 1řř5 – 1– 1. 

Stavba je tvo ena dv ma objekty – SO.01 Novostavba mlékárny s ubytovacími prostory, 

SO.02 Novostavba ustájení ovcí. Budova mlékárny je navržena v systému POROTHERM 

jako dvoupodlažní, nepodsklepená, se sedlovou st echou. Budova ustájení ovcí je navržena 

jako jednopodlažní, skeletová, rámová konstrukce z d ev ných lamelových vazník . 
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62/2013 Sb. about building documentation, thermal technical assessment and the energy label 
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The main aim of the master thesis is to create project for an execution stage in accordance 

with legislation in force. 
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SEZNůM POUŽITÉHO ZNůČENÍ 

 

DMK 

J-TSK 

PE 

PVC 

ČSN 

ČSN EN 

ČSN ISO 

ČSN DIN 

s.r.o. 

SDK 

U 

UN,20 

Udop 

dT10,N 

dT10 

B500A 

C 20/25 

SO 

Digitální model krajiny 

Jednotná trigonometrická síť katastrální 

Polyethylen 

Polyvinylchlorid 

Česká státní norma 

Česká státní norma evropská 

Česká státní norma mezinárodní 

Česká státní norma n mecká 

Společnost s ručením omezeným 

Sádrokarton 

Součinitel prostupu tepla konstrukce [W/m
2
*K] 

Součinitel prostupu tepla požadovaný normou [W/m2
*K] 

Součinitel prostupu tepla doporučený normou [W/m2
*K] 

Pokles dotykové teploty požadovaný normou [°C] 

Pokles dotykové teploty konstrukce [°C] 

Betoná ská ocel 

Značení t ídy betonu 

Stavební objekt
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ÚVOD 

P edm tem diplomové práce je vypracování části projektové dokumentace dle zadaného 

rozsahu. 

Součástí diplomové práce je zpracování technické zprávy, dle platné vyhlášky ministerstva 

PR MYSLU, č. 4řř/2006 Sb. ve zn ní novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, tepeln  

technické posouzení obvodových konstrukcí a energetický štítek obálky budovy, dle platné 

normy ČSN 730540-2 (2011) a statické posouzení d ev né konstrukce 

dle ČSN EN 1řř5 – 1– 1. 

Stavba je tvo ena dv ma objekty – SO.01 Novostavba mlékárny s ubytovacími prostory, 

SO.02 Novostavba ustájení ovcí. Budova mlékárny je navržena v systému POROTHERM 

jako dvoupodlažní, nepodsklepená, se sedlovou st echou. Budova ustájení ovcí je navržena 

jako jednopodlažní, skeletová, rámová konstrukce z d ev ných lamelových vazník  
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A. PR VODNÍ ZPRÁVů 
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A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1. Údaje o stavb  

 

Název stavby: 

Místo stavby: 

Kraj: 

Katastrální území: 

Katastrální číslo: 

Druh stavby: 

Stupeň PD: 

Investor: 

 

Projektant: 

Dodavatel: 

Budova ustájení ovcí s mlékárnou 

H ibiny 42, 517 41 H ibiny-Ledská 

Královéhradecký 

Rychnov nad Kn žnou 

44/7 

Novostavba 

Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Ing. Petr Koucký 

H ibiny 40, 517 41 H ibiny-Ledská 

Bc. Jan Potoček 

Stagraf s.r.o. 

Palackého 315, 517 21 Týništ  nad Orlicí 

 

 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

 

Investor: 

tel.: 

IČO: 

e-mail: 

Sídlo investora: 

Ing. Petr Koucký 

+420 732 100 300 

25873261 

koucky.petr@email.cz 

H ibiny 40, 517 41 H ibiny-Ledská 

 

 

A.1.3. Identifikační údaje projektanta 

 

Projektant: 

Sídlo projektanta: 

tel.: 

e-mail: 

Bc. Jan Potoček 

H ibiny 2ř, 517 41 H ibiny-Ledská 

+420 596 476 338 

potocek@email.cz

 

mailto:koucky.petr@email.cz
mailto:potocek@email.cz
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A.2. Seznam vstupních podklad  

 

Diplomová práce byla vytvo ena na základ  studie uvedené v p íloze. 

 

Další podklady:                      Online katastrální mapy v systému Marushka® 

  Vizuální prohlídka stavební parcely 

 

 

A.3. Údaje o území 

 

a) Rozsah ešeného území 

 

Projekt eší území stavební parcely č.44/7 v katastrálním území Rychnov nad Kn žnou. 

Vým ra parce je 6 680,74 m
2. Na pozemek bude umíst na novostavba Ustájení ovcí 

s mlékárnou o celkové vým e 1 387,75 m
2
. 

 

Číslo parcely: 

Vým ra: 

Katastrální území: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení vým ry: 

Druh pozemku: 

Omezení vlastnického práva: 

č. 44/7 

6 680,74 m
2
 

Rychnov nad Kn žnou 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Ze sou adnic v J-TSK 

Stavební parcela 

Žádná omezení 

 

 

b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  

 

Parcela se nenachází v žádných ochranných pásmech nap . chrán ných krajinných oblastí 

nebo p írodních či kulturních památek. 
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c) Údaje o odtokových pom rech 

 

Pozemek má charakter rovinatého terénu s minimálními zm nami výškových úrovní. Veškerá 

dešťová voda dopadající na pozemek je vsakována do terénu. Na pozemku se nenachází 

žádná technická infrastruktura ešící dešťovou vodu a odtokové pom ry. 

 

 

d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán 

územní souhlas 

 

Novostavba je navržena v souladu s územn  plánovací dokumentací obce H ibiny-Ledská. 

 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, pop ípad  regulačním plánem 

 

V současné dob  obec H ibiny-Ledská nemá vypracovaný regulační plán. Novostavba 

je navržena v souladu s územn  plánovací dokumentací obce H ibiny-Ledská. 

 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území 

 

Obecné požadavky na využití území byly p i zpracování návrhu objektu dodrženy. Projektová 

dokumentace byla vypracována dle platných norem ČSN. 

 

 

g) Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  

 

Projektová dokumentace bude poskytnuta orgán m státní správy, které následn  vydají 

závazná stanoviska. Dle t chto stanovisek bude projektová dokumentace pozm n na. 
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h) Seznam výjimek a úlevových ešení 

 

V současné dob  nejsou známy žádné výjimky a úlevová ešení. 

 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňovacích investic 

 

V současné dob  nejsou známy žádné související a podmiňovací investice. 

 

 

j) Seznam pozemk  a staveb dotčených provád ním stavby Ědle katastru 

nemovitostíě 

 

Parcelní číslo: 

Číslo LV: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Druh pozemku 

44/20 

1016 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Orná p da 

 

Parcelní číslo: 

Číslo LV: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Druh pozemku 

44/15 

10001 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Ostatní plocha 

 

Parcelní číslo: 

Číslo LV: 

Typ parcely: 

Mapový list: 

Druh pozemku 

3084 

502 

Parcela katastru nemovitostí 

DKM 

Orná p da 
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A.4. Údaje o stavb  

 

a) Nová stavba nebo zm na dokončené stavby 

 

ešený objekt je nová stavba. 

 

 

b) Účel užívání stavby 

 

Objekt stavby SO.01 bude využíván k dojení ovcí a p ipojenou výrobou sýra, jeho skladování, 

zrání, balení a prodeji. Druhé patro bude sloužit k dlouhodobému i krátkodobému užívání 

osob. Nachází se zde t i bytové jednotky, dva pokoje pro účely agroturismu a kancelá  

s laborato í. Druhý objekt stavby SO.02 bude užíván k ustájení ovcí v zimních m sících, 

k jejich ošet ování, t íd ní, a rození jehňat. Ovce zde budou ustájeny na tzv. hluboké 

podestýlce, v r zn  velkých stájových kotcích, dle pot eby chovu vytvo ených unifikovaným, 

ocelovým, p enosným hrazením. 

 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Stavba je trvalá. 

 

 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  

 

Stavby se netýkají žádné právní p edpisy či jiná omezení pro její ochranu. 

 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných 

technických požadavk  zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou č. 3řŘ/200ř Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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f) Údaje o spln ní požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících 

z jiných právních p edpis  

 

Projektová dokumentace splňuje požadavky a vyjád ení dotčených orgán  a dalších právních 

p edpis . 

 

 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení 

 

V současné dob  nejsou známy žádné výjimky a úlevová ešení. 

 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Navrhovaný počet bahnic: 

Navrhovaný počet jehňat: 

Navrhovaný počet jehnic: 

Navrhovaný počet beránk : 

Navrhovaný počet beran : 

Celkový počet stáda: 

320 ks 

400 ks 

50 ks 

20 ks 

15 ks 

805 ks

 

Navrhovaný počet bytových jednotek: 

Navrhovaný počet ubytovacích jednotek: 

3 

2 

 

Plocha pozemku: 

Celková zastav ná plocha: 

Užitná plocha: 

6 680,74 m
2 

1 387,75 m
2 

1 662,73 m
2
 

 

 

i) Základní bilance stavby 

 

Základní bilance stavby nejsou v tuto chvíli známy. Jedná se o spot eby médií, které budou 

stanoveny pozd ji na základ  m ení a po té dopln ny. Zejména se jedná o bilanci dešťové 

vody, bilanci pot eby vody z ve ejného ádu, bilanci spot eby elektrické energie. 
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j) Základní p edpoklady výstavby 

 

P edm tem diplomové práce nebylo ešení délky výstavby. Profesní odhad vytvo ený 

na základ  podobných staveb Ěnap . ovčín Michlova huť u Vimperku) je 14 m síc . 

 

 

k) Orientační náklady stavby 

 

P edm tem diplomové práce nebylo ešení náklad  na výstavbu. Profesní odhad vytvo ený 

na základ  podobných staveb Ěnap . ovčín Michlova huť u Vimperku) 23 000 000  kč. 

 

 

A.5. Člen ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

Stavba je rozd lena na dva provozn  propojené objekty, objekt SO.01 mlékárna a SO.02 

ovčín. 

 

V objektu mlékárny budou umíst na následující technická za ízení: 

 Chladící vitrína s agregátem malachit-a 187 

 ůutomatický kotel na d ev né pelety se šn kovým podavačem, ůtmos d30-p 

 CPD chladící jednotka, maximální množství vzduchu: 14 400 m³/h p i 0 pa 

 2ks Chladící tank DXOB 300-1800l 

 

V objektech se nenachází žádná technologická za ízení 

 

 

 

 

  



 Diplomová práce 

 Ustájení ovcí s p idruženým provozem 

[20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů 
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B.1. Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek se nachází v okrajové části obce H ibiny na stavební parcele č 44/7. 

Jeho charakter je rovinatého rázu s minimálními zm nami výškových úrovní. V současnosti 

je stavební pozemek nevyužívaný a na jeho ploše roste tráva a náletové byliny. Veškerá 

dešťová voda dopadající na pozemek je vsakována do terénu. Vlastníkem pozemku je pan 

Ing. Petr Koucký, bytem v H ibiny 40, 517 41 H ibiny-Ledská 

 

 

b) Výčet a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  Ěgeologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.ě 

 

Na pozemku byly provedeny dv  vrtané sondy k ov ení geologického složení 

a hydrogeologických pom r . Jako podklad byly zap jčeny pr zkumy z pozemku parcelního 

čísla 46/1 a 46/2. 

D ležité záv ry pr zkum  a m ení: 

Ustálená hladina podzemní vody 

Kategorie zeminy Ědle ČSN 72 1001ě 

Únosnost zeminy na základové spá e 

Radonový index 

5,48m 

GF 

35 Mpa 

Nízký 

 

 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

 

Pozemek ani žádná jeho část se nenachází v žádném ochranném pásmu. 

  

  

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

 

Pozemek ani žádná jeho část se nenachází v záplavovém, poddolovaném ani jiném území 

vyžadujícím specifické zacházení a ochranu osob. 
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e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ry v území 

 

Ochrana stávající zelen  

V blízkosti objektu se nenachází žádná vzrostlá zeleň, kterou by bylo t eba chránit. V p ípad  

manipulace s nákladem, a za pohyb vozidel v okolí objektu, zodpovídají zúčastn né firmy. 

Výstavba a provoz staveništ  budou v souladu s ČSN DIN 1Ř ř15 Práce s p dou, 

ČS DIN 1Ř 916 Výsadba rostlin, ČSN DIN 1Ř ř17 Zakládání trávník , ČSN DIN 1Ř 918 

Technicko-biologická zabezpečovací opat ení, ČSN DIN 1Ř 919 Rozvojová a udržovací péče 

o rostliny a ČSN DIN 1Ř ř20 Ochrana strom , porost  a ploch pro vegetaci p i stavebních 

činnostech. 

 

Ochrana p ed prachem 

B hem výstavby bude docházet ke zvýšenému znečišťování p ilehlé komunikace a prašnosti, 

obzvlášt  v letních dnech. Tomuto vlivu na okolní prost edí bude brán no: 

- zpevn ním komunikací na staveništi 

- d kladným očišt ním podvozk  a kol vozidel p ed opušt ním staveništ  

tak, aby nedocházelo k porušení §52 zákona č. 361/200 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích, v platném zn ní 

- veškeré vnitrostaveništní komunikace a p ilehlá ve ejná komunikace v blízkosti staveništ  

musí být udržovány v čistot  a po znečišt ní vozidly musí být uvedeny 

do p vodního stavu tak, aby byl dodržen §2Ř odst. 1 zákona č. 13/1řř7 Sb. O pozemních 

komunikacích v plném zn ní. 

- v p ípad  nadm rného sucha a tím spojené extrémní prašnosti bude staveništ  kropeno 

- deposity sypkých materiál  musí být zakryty plachtou, aby nedocházelo k odd lování 

prachových částic a byl tak dodržen §52 zák. č. 361/2000 Sb. 

 

Ochrana p ed vibracemi, ot esy a hlukem 

Zhotovitel je povinen zajistit a provád t stavbu takovými stroji a mechanizací, 

aby nedocházelo k porušení p edpis  a zákon , a musí za ídit, aby tato za ízení byla 

v náležitém technickém stavu. Zhotovitel musí garantovat, že b hem provozu nedojde 

v chrán ném prostoru okolních budov k nadm rnému zvýšení hlukové zát že a tyto výsledky 

budou v souladu s požadavky dle na ízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochran  zdraví 

p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 
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Výstavba bude probíhat pouze v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hod. B hem dne 

(tj. od 7:00 - 21:00 hodě musí být hluk vzniklý stavební činností a pracemi na objektu 

v chrán ném prostoru okolních staveb vyhovující platnému na ízení b hem pracovních dní, 

tzn. že hodnoty hluku nep esáhnou LAeq,14h = 65 dB. Zhotovitel se bude ídit t mito zásadami: 

 

Výb r stroj  bude proveden, tak aby byla zajišt na co nejnižší hlučnost - používat nové, lépe 

odhlučn né a málo opot ebované mechanismy Ěpozn. je vhodné zahrnout toto kritérium 

do podmínek pro výb rové ízení dodavatele stavby). V p ípad , že budou užívány velmi 

hlučné stroje s dlouhou dobou používání, jako nap . kompresor nebo elektrocentrála, musí být 

tato za ízení vybavena protihlukovou kapotou nebo zakryta protihlukovou chráničkou. 

Je vhodné, již p i plánování technologického postupu, zam it se na výb r menších 

a málo hlučných mechanism , pokud to technologie výroby dovolí. 

 

Výstavba a stavební práce, které produkují nadm rný hluk, nesmí probíhat v dob  od 21:00 

do 7:00, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. Tím se zabrání rušení nočního 

klidu a p ekročení stanovených hodnot. 

 

D ležitou částí ke snížení hluku a hlučnosti v okolí stavby a p idružené zástavb  je rozložení 

hlučn jších stavebních prací do správných časových interval  v pr b hu dne. To znamená, 

že tyto hlukov  náročné práce, jako nap . práce stavebního rypadla nebo vibračních desek, 

budou probíhat v časech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin , a to pouze v pracovní 

dny Ěmimo sobot a ned lí). 

 

Ochrana p ed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm  

Zhotovitel stavby bude zodpovídat za správný technický stav svých stroj  a mechanizace. 

Zhotovitel také zaručí, že po dobu provád ní stavebních prací bude užívat pouze vozidla 

a stavební mechanizace, které budou splňovat zákonem č. 201/2012 Sb. O ochran  ovzduší, 

stanovené emisní limity pro mobilní zdroje. Zhotovitel zajistí vybavení mechanism  

prost edky k zachycení p íp. únik  olej  či PHM do terénu b hem provozu nebo za klidného 

stání. Stavba musí být provád na takovým zp sobem, aby nedošlo ke kontaminaci 

povrchových a podzemních vod a p dy cizorodými látkami. Na stavb  se bude nacházet 

souprava pro sanaci náhlého úniku ropných látek. V p ípad  jakéhokoliv znečišt ní, bude toto 

znečišt ní okamžit  sanováno a proveden zápis o nehod  ve stavebním deníku. 
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Vizuální rušení stavbou 

Zhotovitel zodpovídá za všechny činnosti probíhající na staveništi. Je zodpov dný za činy 

svých pracovník  na stavb  a musí zajistit jejich korektnost a etických zásad. 

 

Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví t etích osob 

Zhotovitel zajistí oplocení celého areálu staveništ  pomocí mobilního plotového systému. 

Tím zabrání vstupu nepovolaných do prostoru staveništ . Po obvod  tohoto oplocení budou 

vylepeny výstražné cedule:,,Pozor, probíhá stavba!“ 

Krátké práce probíhající mimo plochu staveništ , nap . výkopy rýh pro p ípojky inženýrských 

sítí, budou zabezpečeny p enosným ocelovým zábradlím do výšky 1,1m opat eným 

dotykovou lištou v úrovni 20cm nad úrovní terénu. Tato lišta slouží k orientaci osobám 

se sníženou pohyblivostí a orientací. Z d vodu konání t chto prací v kontaktu s p ilehlou 

komunikací, musí zhotovitel zajistit umíst ní dočasného dopravního značení. Pro p íčné 

p ekonání t chto výkopových rýh, budou místa p echod  zakryta p echodovými lávkami. 

 

Požární zabezpečení stavby 

Zhotovitel musí zajistit ochranu stavby a staveništ  z hlediska požární ochrany dle platného 

ustanovení zákona č. 133/1řŘ5 Sb. O požární ochran , ve zn ní pozd jších p edpis . 

Tato kapitola má za účel pouze doplnit náležité části technických zpráv k jednotlivým 

stavebním objekt m. 

 

Likvidace odpad  vyprodukovaných b hem stavby 

Zhotovitel zodpovídá za nakládání se všemi odpady dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb. 

O odpadech, vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. Katalog odpad , a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. 

O podrobnostech nakládání s odpady. Všichni účastnící stavby a pracovníci na staveništi mají 

povinnost t ídit odpady dle druhu a kategorie podle § 5 a 6, se kterými byli obeznámeni 

b hem proškolení, a p ednostn  zajišťovat využití odpad  v souladu s § 11. 

Odpady, které nemohou být odstran ny nebo op tovn  užity ve výstavb  v souladu 

se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. O odpadech, a provád cími p edpisy, musí být p evedeny 

do vlastnictví oprávn né osob  dle § 112 odst.3, a to p ímým p evedením nebo p evedením 

pomocí  právnické osoby k tomu z ízené. 

Odpady budou dále ukládány na skládky, které svým technickým vybavením splňují 

požadavky pro ukládání t chto odpad . Rozhodujícími kritérii pro t íd ní a ukládání odpad  
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na skládky bude složení odpadu, jeho mísitelnost, jeho nebezpečné vlastnosti 

a s tím související obsah nebezpečných a škodlivých látek ve vodním výluhu. Více informací 

pro správné zacházení s odpadem v § 20, zákona č. 1Ř5/2001 Sb. – O odpadech a zm n  

n kterých dalších zákon . 

 

Zat íd ní odpad  vzniklých na stavb  dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. – Katalog odpad  

Kód Název odpadu P vod 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 D evo, sklo a plasty Stavební činnost 

17 03 ůsfaltové sm si, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 

17 04 Kovy Ěvčetn  jejich slitině Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení a vyt žená hlušina Výkopové práce 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály 

s obsahem azbestu 
Stavební činnost 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady 
Provoz za ízení staveništ , 

Stavební činnost 

 

Stanovení podmínek pro realizaci stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci 

Detailní požadavky na pracovišt  a pracovní prost edí na staveništi, které je nutné splnit, 

najdeme v § 3, odstavec 1-3, zákona č. 30ř/2006 Sb. O zajišt ní dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a v § 15, odstavec 1 a 2 téhož zákona. 

 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 

 

Na stavebním pozemku není t eba provád t žádné asanace, demolice nebo kácení d evin. 

Plocha pozemku je v současnosti zatravn ná s náletovými bylinami a ojedin le se vzrostlými 

stromy, které nebudou výstavb  nijak bránit a omezovat jí. 

 

 



 Diplomová práce 

 Ustájení ovcí s p idruženým provozem 

[26] 

 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk  

určených k pln ní funkce lesa Ědočasné/ trvaléě 

 

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební parcela, není proto t eba d lat zábory 

do p dního fondu. 

 

 

h) Územn  technické podmínky Ězejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 12 míst, které bude napojeno na p ilehlou komunikaci. Z hlediska funkčního zat íd ní 

se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které p ilehne parkovišt  z litého asfaltu. 

 

Vodovod 

Objekt bude p ipojen k ve ejné rozvodné síti pitné vody vhodnou p ípojkou z PE trubek 

v hloubce 1 200mm od nov  vzniklé roviny terénu. Vodom rná soustava bude uložena uvnit  

objektu v koteln . P ibližn  300mm nad touto p ípojkou bude uložena výstražná fólie modré 

barvy.  

 

Splašková kanalizace 

P ípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour materiálu PP v hloubce 

cca. 1 100mm pod úrovní terénu. P ed hranicí pozemku bude na kanalizačním potrubí 

umíst na železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem potrubí. 

 

Elektrická energie 

P ípojka elektrické energie bude opat ena elektrom rovou rozvodnicí umíst nou na hranici 

pozemku tak, že bude p ístupná z ve ejné komunikace kv li pot ebným revizím. 

Tato rozvodnice a celá p ípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚČEZ). 

 

 

i) V cné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

  

V současné dob  nejsou známy žádné v cné a časové vazby nebo související investice 

http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
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B.2. Celkový popis stavby 

 

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

 

Primární účel užívání objektu SO.01 spočívá v dojení ovcí a s tím spojenou výrobou 

a prodejem sýra a mléka. V druhém nadzemním podlaží se nachází t i bytové jednotky, 

dva pokoje pro dočasné ubytování osob o celkové kapacit  7 osob, kancelá  editele mlékárny 

a ovčína, a laborato . 

Objekt SO.02 slouží k ustájení ovcí p edevším v podzimních a zimních m sících, k vyvád ní 

mláďat, st íhání, značkování a selekci ovcí. 

 

 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 

 

Stavba je v souladu s územním a regulačním plánem obce H ibiny-Ledská. 

 

 

b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a 

barevné ešení 

 

Objekt SO.01 je ešen jako dvojpodlažní se sedlovou st echou, v návaznosti na objekt SO.02 

má p sobit jako klasické venkovské stavení s jednoduchými rysy, tlustými st nami a čistými 

liniemi. 

Objekt SO.02 je ešen jako jednopodlažní rámová hala. Oplášt ní budovy budou tvo it tmav  

hn dé panely Kingspan, které motivují dojmy horské salaše ze sedmdesátých let. 

Oba objekty na sebe navazují a tvo í spolu ideální propojení nových technologií s využitím 

n čeho tak starého, jako je chov ovcí. 
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B.2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby 

 

Ovce budou ustájeny a p ipravovány k dojení v objektu ovčína. Odtud budou vpoušt ny 

do objektu mlékárny, kde budou dojeny a následn  vypoušt ny ven na pastvu, nebo zp t 

do objektu ovčína, tak aby nedošlo k jejich promísení s ješt  nepodojenými ovcemi. Nadojené 

mléko bude dopraveno nerezovým potrubím do zásobníkového tanku v místnosti mlékárny. 

Odtud bude mléko dopraveno do nádrže ve výrobn  sýr , kde se bude dále zpracovávat. 

Již hotové sýry budou uskladn ny ve skladu sýr  nebo p emíst ny do místnosti určené 

k jejich zrání. Takto hotové sýry se následn  zabalí a jsou p ipraveny k prodeji. 

Ubytovací prostory ve druhém nadzemním podlaží jsou provozn  odd leny od místnosti, 

kde se vyrábí sýr. Do prostoru mlékárny kam je mléko stáčeno jsou umíst ny dve e 

s elektronickým uzamykáním, nepovolané osoby se dovnit  nedostanou.  

 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

 

Objekt byl navržen v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 3řŘ/200ř Sb. 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Na parkovišti je vyhrazeno 1 místo pro vozidlo p epravující osoby s t žce pohybov  

postižené. Vstup do obchodu je spojen s okolní úrovní komunikace pro chodce  bezbariérovou 

rampou.  

 

 

B.2.5. Bezpečnost p i užívání stavby 

 

Stavba byla navržena v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj č. 26Ř/200ř Sb. 

o technických požadavcích na stavby. K p ekonávání výškových rozdíl  mezi jednotlivými 

podlažími bude sloužit dvouramenné schodišt  opat ené ocelovým zábradlím výšky 1,1m  

a dále výplní z horizontáln  natažených ocelových lan. Všechny povrchy podlahy splňují 

požadavky na smykové t ení. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektu 

 

Založení objektu  

Základová konstrukce byla navržena dle hydrogeologického pr zkumu na únosnost základové 

spáry a v nezámrzné hloubce terénu 850 mm. Po provedení výkopu, p ed zahájením betonáže 

je nutné, aby vlastnosti zeminy byly ov eny autorizovaným geologem. 

O provedené zkoušce, bude zpracován zápis ve stavebním deníku. 

Pro objekt SO.01 byly navrženy, jako základová konstrukce, monolitická základová pásy 

v p evažující výšce ř60 mm. Pásy budou provedeny z betonu t ídy C20/25, vyztužena 

ocelovými pruty B500ů dle statického výpočtu. P ed betonáží základ  bude hloubka založení 

zkontrolována stavbyvedoucím. 

Pro objekt SO.02 byly navrženy, jako základová konstrukce, prefabrikované základové patky 

o výšce 1250 mm. Patky budou provedeny z betonu t ídy C25/30. Do ocelových patek budou 

b hem výroby osazeny kloubové p ípojky pro osazení rámové konstrukce. P ed betonáží 

základ  bude hloubka založení zkontrolována stavbyvedoucím. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavní nosná konstrukce objektu SO.01 je tvo ena zdivem Porotherm, v tloušťce 300mm 

a 400mm. V úrovni stropní konstrukce bude zdivo ztuženo železobetonovým v ncem. 

Rozd lení dispozice objektu do jednotlivých místností bylo navrženo v 1NP z p íčkovek 

Porotherm v tloušťce 140mm. V 2NP dispozice odd lují sádrokartonové p íčky Rigips 

v tloušťce 125mm a 205mm. Zd né konstrukce se budou lepit na tenkovrstvé lepidlo 

Porotherm. 

Nosná konstrukce v objektu SO.02 je tvo ena trojkloubovým rám z lepeného lamelového 

d eva GL 36h. Oplášt ní vnit ního prostoru je navrženo z tepeln  izolačních desek Kingspan 

KS1000 ůWP tloušťky Ř0mm.  

 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosnou vodorovnou konstrukci v objektu SO.01 tvo í stropní konstrukce systému Porotherm, 

skládající se z p edepjatých keramických nosník  a keramických tvarovek, zmonolitn ných 

betonem C25/30. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210mm. Prostupy stropní konstrukcí 

jsou detailn  znázorn ny ve výkresové části. 
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Stropní konstrukce v 2NP je vytvo ena sádrokartonovým samonosným pohledem tloušťky 

100mm 

Otvory v nosných svislých konstrukcích budou vynášeny p eklady typu Porotherm 7. Otvory 

v p íčkách budou vynášeny nenosnými p eklady typu Porotherm 14,5. U t chto p eklad  musí 

být ložné i styčné spáry zdiva nad p ekladem d sledn  promaltovány. 

 

Zast ešení 

St ešní rovina objektu SO.01 bude vytvo ena d ev nými p íhradovými vazníky 

se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Tyto vazníky budou kotveny 

do železobetonového v nce pomocí ocelových úhelník .  Hlavní ztužení st ešní konstrukce 

bude provedeno ztužujícími poli po každých 10 resp. 11m. Pomocné ztužení je navrženo 

užitím tzv. Ond ejských k íž  z prken tl. 25mm. Sklon st ešních rovin je 2°. 

St ešní rovina objektu SO.02 bude vytvo ena d ev nými vazníky z lepeného lamelového 

d eva. Tyto vazníky jsou v h ebeni st echy spojeny pomocí ocelového kloubového spoje. 

St ešní plášť je tvo en izolačními deskami Kingspan KS1000 RW, které jsou kotveny 

do vaznic ze smrkového d eva C24. Vaznice mají zároveň funkci ztužení v podélném sm ru. 

Okna jsou vynášený paždíky ze smrkového d eva C24. 

 

Schodišt  

V  objektu bylo navrženo monolitické, železobetonové schodišt . Stupn  budou zhotoveny 

b hem betonování celého schodišt . Schodišt  bude betonováno z betonu C 25/30 

a vyztuženo betoná skou výztuží B500ů dle statického výpočtu, která bude provázána 

s keramickými stropními nosníky porotherm. Povrchová úprava stupnic, podstupnic a podesty 

je navržena z PVC povlakových pás  pro snížení kročejového hluku. 

 

 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 

Chladící vitrína s agregátem malachit-a 187 

 obrysové rozm ry vitríny 4400 x 700 x 1270, nucený ob h, chladivo R404 ů, 

Kompresor Tecumseh, Expanzní ventil Honeywell, ídící jednotka Eliwell ID ř71LX, 

Napájení 230V, 50Hz, ůutomatické odtávání, Oblé čelní sklo na tlumičích, Zadní 

plexi kryt, Vnit ní osv tlení, Výstavní plocha nerez 
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ůutomatický kotel na d ev né pelety se šn kovým podavačem, ůtmos d30-p 

 výkon kotle 8,9 - 2ř,ŘkW, výh evná plocha 2,7 m2, objem spalovací komory 105 dm3
, 

rozm r plnicího otvoru 270x450 mm, p edepsaný tah komína 21 Pa, hmotnost kotle 

370 kg, elektrický p íkon p i zpušt ní 530 W, elektrický p íkon p i provozu ř7 W, 

účinnost kotle ř2,4 %, p edepsané palivo: kvalitní pelety Ø 6-Řmm, délky 5-25mm, 

pr m rná spot eba paliva 6,Ř kg/h, objem vody v kotli 91 l 

 

CPD chladící jednotka 

 maximální množství vzduchu: 14 400 m³/h p i 0 Pa, elektrické nap tí 230V Řů, 

chlazení 36,7 kW, hladina hluku: 74dBm, p ívod pitné vody Ěmax.7barě, užití uvnit  

i vn  objektu, napájení 230V 50Hz 

 

Chladící tank DXOB 300-1800l 

 

 

B.2.8. Požárn  bezpečnostní ešení 

 

Projektová dokumentace bude poskytnuta profesnímu specialistovi, který následn  vydá 

závazná stanoviska. Dle t chto stanovisek bude projektová dokumentace pozm n na. 

 

 

B.2.9. Zásady hospoda ení s energiemi 

 

Obvodové konstrukce byly posouzeny, vyhodnoceny a splňují českou normu ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov. V programu ůREů 2011 byly posouzeny náročné konstrukční 

detaily, které splňují normu ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Výsledné protokoly 

a vyhodnocení jsou uvedeny v p íloze č.2 – Tepeln  technické posouzení obvodových 

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

prost edí 

 

Novostavba byla navržena v souladu se stavebním zákonem č.1Ř3/2006 Sb. - O územním 

plánování, vyhláškou č.137/1řřŘ Sb. - O obecných technických požadavcích na výstavbu 

a vyhl. č. 502/2006 Sb. o zm n  vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Objekt splňuje tyto p edpisy jak pro vn jší vlivy na životní prost edí tak i pro vnit ní 

prost edí. 

Všechny bytové prostory, kancelá e a další prostory vyžadující p ímé osv tlení, 

jsou osv tleny okny. Vytáp ní jednotlivých místností je zajišt no pomocí otopných t les. 

Jako hlavní zdroj teplé vody bude sloužit automatický kotel Atmos D30-p.  

 

 

B.2.11.  Ochrana stavby p ed negativními účinky vn jšího prost edí 

 

Stavební parcela č. 44/7 určená k výstavb  objektu mlékárny a ovčína není součástí 

záplavového území a  místo není ohroženo sesuvy p dy. Pozemek 

byl podroben m ení obsahu radonu v p d , p ičemž byl radonový index stanoven jako nízký. 

Dle této kategorie je nutné chránit veškeré konstrukce p ilehlé k zemin  izolací v kategorii 

t snosti 1. To znamená, že jako protiradonová izolace, která slouží zároveň jako hydroizolace 

bude m že být užito hydroizolačního pásu z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou z ůl folie 

Ěř μmě kašírovanou sklen nými vlákny Ě60 g/m2ě. Na horním povrchu je pás opat en jemným 

separačním posypem. Na spodním povrchu je opat en separační PE fólií. 

 

B.3. P ipojení objektu na technickou infrastrukturu 

 

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 12 míst, které bude napojeno na p ilehlou komunikaci. Z hlediska funkčního 

zat íd ní se jedná o místní obslužnou komunikaci, ke které p ilehne parkovišt  z litého 

asfaltu. 

 

 

 

 

http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-o-uzemnim-planovani-a-stavebnim-radu-stavebni-zakon
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Vodovod 

Objekt bude p ipojen k ve ejné rozvodné síti pitné vody vhodnou p ípojkou z PE trubek 

v hloubce 1 200mm od nov  vzniklé roviny terénu. Vodom rná soustava bude uložena 

uvnit  objektu v koteln . P ibližn  300mm nad touto p ípojkou bude uložena výstražná 

fólie modré barvy.  

 

Splašková kanalizace 

P ípojka splaškové kanalizace byla navržena projektantem z rour materiálu PP v hloubce 

cca. 1 100mm pod úrovní terénu. P ed hranicí pozemku bude na kanalizačním potrubí 

umíst na železobetonová prefabrikovaná šachta s čistícím kusem potrubí. 

 

Elektrická energie 

P ípojka elektrické energie bude opat ena elektrom rovou rozvodnicí umíst nou 

na hranici pozemku tak, že bude p ístupná z ve ejné komunikace kv li pot ebným 

revizím. Tato rozvodnice a celá p ípojka jsou v souladu s podmínkami dodavatele ĚČEZ). 

 

 

B.4. Dopravní ešení 

 

a) Popis dopravního ešení 

 

Na pozemku se bude nacházet parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém 

počtu 12 míst. Z hlediska funkčního zat íd ní se jedná o místní obslužnou komunikaci, 

ke které p ilehne parkovišt  z litého asfaltu. 

 

 

b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Parkovišt  pro zam stnance a zákazníky firmy o celkovém počtu 12 míst, je napojeno 

na p ilehlou komunikaci vedoucí z obce H ibiny. Pr jezdná ší ka napojení je 5m. 

 

 

 

http://www.cenyenergie.cz/elektrina/katalog-dodavatelu/17-bohemia-energy-entity.aspx
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c) Doprava v klidu 

 

Navrženým parkovacím systém jsou pln  pokryty požadavky počtu stání dle ČSN 73 6056 

- Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

 

 

d) P ší a cyklistické stezky 

 

Chodník pro p ší byl navržen v ší ce 1 000 mm a pln  pokrývá požadavky uživatel  objektu.  

Cyklistické stezky nebyly v blízkosti objektu navrženy. 

 

 

B.5. ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

V současnosti je plocha pozemku p irozen  zatravn ná a nachází se zde vzrostlé stromoví 

v menším počtu. B hem výstavby bude počet vzrostlých strom  zachován. Výsadba dalších 

strom  není v tuto chvíli plánovaná. 

K významn jším terénním úpravám b hem výstavby objektu nedojde. Pozemek si zachová 

sv j rovinatý ráz, na jehož ploše se budou pást ovce. 

 

 

B.6. Popis vliv  na životní prost edí a jeho ochrana 

 

a) Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da 

 

ůutomatický kotel na d ev né pelety Atmos d30-p, je certifikován pro emisní t ídu 5. 

Což znamená, že jde o vysoce kvalitní kotel s minimálními vlivy na životní prost edí. 

Hmotnostní pr tok spalin p i jeho jmenovitém výkonu je 0,025kg/s. 

Odvod veškerých odpadních vod je zajišt n svodným potrubím a p ípojkou do ve ejného ádu 

splaškové kanalizace, která ústí do místní čističky odpadních vod. 

V p idruženém prostoru objektu, budou umíst ny popelnice na t íd ný odpad. Svoz odpadu a 

jeho následnou likvidaci zajišťuje obec H ibiny 1x za týden. 
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b) Vliv na p írodu a krajinu Ěochranu d evin, ochrana památných strom , ochrana 

rostlin a živočich  apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin  

  

Stavba svým užíváním, provozem a výstavbou negativn  p írodu a krajinu v okolí neovlivní. 

V okolí ani na ploše pozemku se nenachází stromy, rostliny nebo živočichové, 

kte í by vyžadovali zvláštní péči nebo ochranu. 

 

 

c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000 

 

Stavba se nenachází na chrán ných územích Natura 2000 ani v jejich t sné blízkosti, 

proto tyto území nijak neovlivňuje. 

 

 

d) Návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjišťovacího ízení nebo stanoviska EIA 

 

Projekt byl poskytnutý k posouzení EIů. Následná na ízení a závazná stanoviska budou 

zahrnutá do projektové dokumentace. 

 

 

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

ochrany podle jiných právních p edpis  

 

Stavba není orientovaná v bezpečnostních pásmech. Na stavbu se nevztahují žádné další 

podmínky ochrany a omezení 

 

 

B.7. Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt není určen k ochran  obyvatelstva. V p ípad  pot eby budou zam stnanci a obyvatelé 

užívat systém ochrany obyvatelstva obce H ibiny-Ledská. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 

 

a) Pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní 

 

Staveništ  se napojí na stávající inženýrské sít , vedoucí pod místní komunikací, pomocí nov  

zbudovaných p ípojek. 

 

 

b) Odvodn ní staveništ  

 

K odvodn ní staveništ  není t eba žádných opat ení. Veškerá voda, bude svedena rýhami 

od staveništ , kde se bude postupn  zasakovat do p dy. 

 

 

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Staveništ  bude napojeno na stávající dopravní a technickou infrastrukturu jako plánovaný 

objekt. Uvedeno v kapitole B.3. 

 

 

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Zhotovitel je povinen zajistit a provád t stavbu takovými stroji a mechanizací, 

aby nedocházelo k porušení p edpis  a zákon , a musí za ídit, aby tato za ízení byla 

v náležitém technickém stavu. Zhotovitel musí garantovat, že b hem provozu nedojde 

v chrán ném prostoru okolních budov k nadm rnému zvýšení hlukové zát že a tyto výsledky 

budou v souladu s požadavky dle na ízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochran  zdraví 

p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Výstavba bude probíhat pouze v pracovních dnech od 6:00 do 16:00 hod. B hem dne 

(tj. od 7:00 - 21:00 hodě musí být hluk vzniklý stavební činností a pracemi na objektu 

v chrán ném prostoru okolních staveb vyhovující platnému na ízení b hem pracovních dní, 

tzn. že hodnoty hluku nep esáhnou LAeq,14h = 65 dB. Zhotovitel se bude ídit t mito zásadami: 
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Výb r stroj  bude proveden, tak aby byla zajišt na co nejnižší hlučnost - používat nové, lépe 

odhlučn né a málo opot ebované mechanismy Ěpozn. je vhodné zahrnout toto kritérium 

do podmínek pro výb rové ízení dodavatele stavby). V p ípad , že budou užívány velmi 

hlučné stroje s dlouhou dobou používání, jako nap . kompresor nebo elektrocentrála, musí být 

tato za ízení vybavena protihlukovou kapotou nebo zakryta protihlukovou chráničkou. 

Je vhodné, již p i plánování technologického postupu, zam it se na výb r menších 

a málo hlučných mechanism , pokud to technologie výroby dovolí. 

 

Výstavba a stavební práce, které produkují nadm rný hluk, nesmí probíhat v dob  od 21:00 

do 7:00, kdy platí snížené limitní ekvivalentní hladiny hluku. Tím se zabrání rušení nočního 

klidu a p ekročení stanovených hodnot. 

 

D ležitou částí ke snížení hluku a hlučnosti v okolí stavby a p idružené zástavb  je rozložení 

hlučn jších stavebních prací do správných časových interval  v pr b hu dne. To znamená, 

že tyto hlukov  náročné práce, jako nap . práce stavebního rypadla nebo vibračních desek, 

budou probíhat v časech od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin , a to pouze v pracovní 

dny Ěmimo sobot a ned lí). 

 

 

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

d evin 

 

Na stavebním pozemku není t eba provád t žádné asanace, demolice nebo kácení d evin. 

Plocha pozemku je v současnosti zatravn ná s náletovými bylinami a ojedin le se vzrostlými 

stromy, které nebudou výstavb  nijak bránit a omezovat jí. 

 

 

f) Maximální zábory pro staveništ  Ědočasné/trvaléě 

 

Staveništ  nevyžaduje trvalé ani dočasné zábory. 
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace 

 

Zhotovitel zodpovídá za nakládání se všemi odpady dle zákona č. 1Ř5/2001 Sb. 

O odpadech, vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. Katalog odpad , a vyhlášky č. 3Ř3/2001 Sb. 

O podrobnostech nakládání s odpady. Všichni účastnící stavby a pracovníci na staveništi mají 

povinnost t ídit odpady dle druhu a kategorie podle § 5 a 6, se kterými byli obeznámeni 

b hem proškolení, a p ednostn  zajišťovat využití odpad  v souladu s § 11. 

Odpady, které nemohou být odstran ny nebo op tovn  užity ve výstavb  v souladu 

se zákonem č. 1Ř5/2001 Sb. O odpadech, a provád cími p edpisy, musí být p evedeny 

do vlastnictví oprávn né osob  dle § 112 odst.3, a to p ímým p evedením nebo p evedením 

pomocí  právnické osoby k tomu z ízené. 

Odpady budou dále ukládány na skládky, které svým technickým vybavením splňují 

požadavky pro ukládání t chto odpad . Rozhodujícími kritérii pro t íd ní a ukládání odpad  

na skládky bude složení odpadu, jeho mísitelnost, jeho nebezpečné vlastnosti 

a s tím související obsah nebezpečných a škodlivých látek ve vodním výluhu. Více informací 

pro správné zacházení s odpadem v § 20, zákona č. 1Ř5/2001 Sb. – O odpadech a zm n  

n kterých dalších zákon . 

 

Zat íd ní odpad  vzniklých na stavb  dle vyhlášky č. 3Ř1/2001 Sb. – Katalog odpad  

Kód Název odpadu P vod 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika Stavební činnost 

17 02 D evo, sklo a plasty Stavební činnost 

17 03 ůsfaltové sm si, dehet a výrobky z dehtu Stavební činnost 

17 04 Kovy Ěvčetn  jejich slitině Stavební činnost 

17 05 Zemina, kamení a vyt žená hlušina Výkopové práce 

17 06 
Izolační materiály a stavební materiály 

s obsahem azbestu 
Stavební činnost 

17 08 Stavební materiály na bázi sádry Stavební činnost 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady Stavební činnost 

20 03 Ostatní komunální odpady 
Provoz za ízení staveništ , 

Stavební činnost 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin 

 

Sejmutá ornice, tj.2Ř0m3, b hem všech výkopových bude uskladn na na sousední parcele 

30Ř4 a použita pro terénní úpravy objektu. 

Ostatní výkopek, tj. 843 m
3
 bude odvezen na místní deponii obce H ibiny-Ledská, vzdálenou 

2km. 

 

 

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb  

 

V současné dob  není znám d vod speciální ochrany životního prost edí, krom  obvyklých 

zvyklostí. 

 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 

p edpis  

 

Zhotovitel zodpovídá za dodržení § 3, odstavec 1-3, zákona č. 30ř/2006 Sb. O zajišt ní 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci a v § 15, odstavec 1 a 2 téhož zákona 

a na ízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví p i práci na staveništích. 

 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

V t sné blízkosti objektu se nenachází žádné stavby, u které by mohlo dojít k omezení 

bezbariérového užívání. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení 

 

B hem vytvá ení napojení objektu na současnou dopravní infrastrukturu dojde omezení 

provozu na p ilehlé místní komunikaci. Zhotovitel zodpovídá za z ízení náležitého 

dopravního ešení a značení. 

 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby Ěprovád ní stavby 

za provozu, opat ení proti účink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.ě 

 

V současné dob  nejsou stavebníkovi známy žádné účinky vn jšího prost edí, 

které by vyžadovaly speciální opat ení pro provád ní stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující termíny 

 

P edm tem diplomové práce nebylo ešení postupu, délky výstavby a rozhodujících termín . 

Profesní odhad vytvo ený na základ  podobných staveb Ěnap . ovčín Michlova huť 

u Vimperkuě je 14 m síc . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diplomová práce 

 Ustájení ovcí s p idruženým provozem 

[41] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. DOKUMENTACE OBJEKT , 

TECHNICKÝCH 

ů TECHNOLOGICKÝCH Zů ÍZENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Diplomová práce 

 Ustájení ovcí s p idruženým provozem 

[42] 

 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1. Architektonicko-stavební ešení 

 

Primární účel užívání objektu SO.01 spočívá v dojení ovcí a s tím spojenou výrobou 

a prodejem sýra a mléka. V druhém nadzemním podlaží se nachází t i bytové jednotky, 

dva pokoje pro dočasné ubytování osob o celkové kapacit  7 osob, kancelá  editele mlékárny 

a ovčína, a laborato . Objekt SO.01 je ešen jako dvojpodlažní se sedlovou st echou, 

v návaznosti na objekt SO.02 má p sobit jako klasické venkovské stavení s jednoduchými 

rysy, tlustými st nami a čistými liniemi. 

 

Objekt SO.02 slouží k ustájení ovcí p edevším v podzimních a zimních m sících, k vyvád ní 

mláďat, st íhání, značkování a selekci ovcí. Objekt SO.02 je ešen jako jednopodlažní rámová 

hala. Oplášt ní budovy budou tvo it tmav  hn dé panely Kingspan, které motivují dojmy 

horské salaše ze sedmdesátých let. 

Oba objekty na sebe navazují a tvo í spolu ideální propojení nových technologií s využitím 

n čeho tak starého, jako je chov ovcí. 

 

 

D.1.2. Stavebn  konstrukční ešení 

 

Zemní práce 

 

P ed započetím samotných zemních prací, bude objekt vytyčen. Následn  bude provedeno 

strhnutí ornice v tloušťce 200mm a ornice uložena v mezideponii na sousední parcele 

č.30Ř4, aby mohla být zp tn  využita pro terénní úpravy. Výkopové práce budou vyznačeny 

na terén vápenným prachem. 

Výkopové práce začnou vyhloubením rýh pro základové pasy pod objekt SO.01 do p íslušné 

hloubky dle výkresu výkop  Ěnení p edm tem diplomové práceě. Jednotlivé záb ry budou 

postupn  p edávány stavbyvedoucímu. 

Po dokončení výkopových prací objektu SO.01 se započne s pracemi na výkopech objektu 

SO.02. Provede se jejich strojní vyhloubení a p edávka stavbyvedoucímu. 
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T ída t žitelnosti zeminy 3. Výkopek, tj. 84 3m
3
 bude odvezen na místní deponii obce 

H ibiny-Ledská, vzdálenou 2km. Ustálená hladina podzemní vody je dle hydrogeologického 

pr zkumu v hloubce 5,48m. 

 

 

Základy 

 

T sn  p ed zahájením základových prací, bude základová spára ručn  dočišt na. Základové 

konstrukce objektu SO.01 tvo í monolitické základové pasy z betonu pevnostní t ídy C20/25, 

vyztuženy ocelovými pruty B500ů dle statického výpočtu. Rozm ry a podrobné informace 

o základových konstrukcích jsou k nalezení v p íloze č.1 – Výkresová dokumentace. 

Po vybetonování základových pas , bude položena tepelná izolace EPS perimetr v tl. 200mm 

dle výkresu Základy a následn  se provede hydroizolační vrstva z oxidovaného asfaltu 

s nosnou vložkou z ůl – Dekbit ůl S40. Pro zajišt ní správného p enosu sil z vnit ního 

p íčkového zdiva tl. 140mm budou do podlahy vloženy kari sít  o velikosti ok 100x100mm 

a ø drát  Řmm. 

Základovou konstrukci objektu SO.02 tvo í prefabrikované železobetonové patky, 

do kterých se p enáší veškeré zatížení z obvodových konstrukcí. 

 

 

Svislé konstrukce 

 

Hlavní nosná konstrukce objektu SO.01 je tvo ena zdivem Porotherm Profi, v tloušťce 

300mm a 400mm. V úrovni stropní konstrukce bude zdivo ztuženo železobetonovým v ncem. 

Rozd lení dispozice objektu do jednotlivých místností bylo navrženo v 1NP z p íčkovek 

Porotherm Profi v tloušťce 140mm. Zd né konstrukce se budou lepit na tenkovrstvé lepidlo 

Porotherm. V 2NP dispozice odd lují sádrokartonové p íčky Rigips v tloušťce 125mm 

a 205mm. P íčky nejsou kotveny do stropní konstrukce, resp. st ešní konstrukce, 

proto jsou opat eny tzv. hlavovými nosníky. 

Oplášt ní instalačních šachet p dorysných rozm r  250 x 250mm je tvo eno jednoduchým 

sádrokartonovým oplášt ním tl.63mm. 

Nosná konstrukce v objektu SO.02 je tvo ena trojkloubovým rámem z lepeného lamelového 

d eva GL 36h. Oplášt ní vnit ního prostoru je navrženo z tepeln  izolačních desek Kingspan 

KS1000 ůWP tloušťky Ř0mm.  
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Vodorovné konstrukce 

 

Nosnou vodorovnou konstrukci v objektu SO.01 tvo í stropní konstrukce systému Porotherm, 

skládající se z p edepjatých keramických nosník  a keramických tvarovek, zmonolitn ných 

betonem C25/30. Celková tloušťka stropní konstrukce je 210mm. Prostupy stropní konstrukcí 

jsou detailn  znázorn ny ve výkresové části. Stropní konstrukce v 2NP je vytvo ena 

sádrokartonovým samonosným pohledem tloušťky 100mm. 

Otvory v nosných svislých konstrukcích budou vynášeny p eklady typu Porotherm 7. Otvory 

v p íčkách budou vynášeny nenosnými p eklady typu Porotherm 14,5. U t chto p eklad  musí 

být ložné i styčné spáry zdiva nad p ekladem d sledn  promaltovány. 

 

Skladba stropu nad 2NP: 

Isover Orsil Unirol Profit tl. 200mm 

Dape ABA  

Vzduch. dutina tl. 100mm 

Sádrokartonové desky Rigpis tl.12,5mm 

 

 

Zast ešení 

 

St ešní rovina objektu SO.01 bude vytvo ena d ev nými p íhradovými vazníky 

se styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Tyto vazníky budou kotveny 

do železobetonového v nce pomocí ocelových úhelník .  Hlavní ztužení st ešní konstrukce 

bude provedeno ztužujícími poli po každých 10 resp. 11m. Pomocné ztužení je navrženo 

užitím tzv. Ond ejských k íž  z prken tl. 25mm. Sklon st ešních rovin je 2°. 

St ešní rovina objektu SO.02 bude vytvo ena d ev nými vazníky z lepeného lamelového 

d eva. Tyto vazníky jsou v h ebeni st echy spojeny pomocí ocelového kloubového spoje. 

St ešní plášť je tvo en izolačními deskami Kingspan KS1000 RW, které jsou kotveny 

do vaznic ze smrkového d eva C24. Vaznice mají zároveň funkci ztužení v podélném sm ru. 

Okna jsou vynášený paždíky ze smrkového d eva C24. 
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Skladba st ešní konstrukce objektu SO.01: 

Plechová st ešní krytina Satijam Rapid 510 F-N 

OSB desky s perem a drážkou tl. 25mm 

Kontralat  ze smrkového d eva 30x30mm 

Pojistná hydroizolace Jutafol D 140 Special 

 

Skladba st ešní konstrukce objektu SO.02: 

St ešní panely KS1000 RW 

Vaznice ze smrkového d eva C24, Ř0 x 100 mm 

 

 

Komínové t leso 

 

V objektu SO.01 se nachází komínové t leso Schiedel uni advenced 36/36. Vyúst ní 

komínového t lesa je, dle ČSN 73 4201, do vzdálenosti 1m nad úrovní h ebene st echy. 

 

 

Úprava povrch  

 

Vnit ní povrchy objektu SO.01 budou provedeny štukovou omítkou s následnou výmalbou, 

pop ípad , v hygienicky a vlhkostn  náročných místnostech, keramickým obkladem do výšek 

dle výkresové dokumentace Ěviz. p íloha č.1ě. 

Vnit ní povrchy v objektu SO.02 budou tvo it v p evážné v tšin  tepeln  izolační panely 

Kingspan. Jejich povrch nebude dále nijak upravován. 

 

 

Podlahy 

 

Podlahy byly navrženy v souladu s ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení. Jejich 

součinitele smykového t ení vyhovují v porovnání s hodnotami uvedenými v tabulce 

č.4 – Požadavky na skluznost podlah. 

V objektu SO.01 jsou podlahy navrženy v následujících skladbách: 
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S1:       PVC krytina tl. 3 mm 

Lepidlo pro PVC 1 mm 

Samonivelační st rka 5mm 

Betonová mazanina C20/25 tl.Ř0mm 

Hydroizolace Dekbit Al S40 

Tep. izolace EPS Perimetr 200 mm 

 

S2:      Keramická dlažba tl. ř mm 

Lepidlo Weber-pas tl. 3 mm 

Betonová mazanina C20/25 tl.80mm 

Hydroizolace Dekbit Al S40 

Tep. izolace EPS Perimetr 200 mm 

 

 

 

S3:      Betonová mazanina C20/25 tl.ř0mm 

Hydroizolace Dekbit Al S40 

Tep. izolace EPS Perimetr 200 mm 

 

 

 

S4:    Keramická dlažba tl. 7 mm 

Lepidlo Weber-pas tl. 2 mm 

Betonová mazanina C20/25 tl.50mm 

PE separační fólie 

Zvuková izolace Steprock ND 30mm 

Stropní konstrukce tl. 210mm 

 

S5:    Vinylová krtina tl. 4 mm 

Lepidlo pro vinyl tl. 2 mm 

Samonivelační st rka 5mm 

Betonová mazanina C20/25 tl.50mm 

PE separační fólie 

Zvuková izolace Steprock ND tl. 30mm 

Stropní konstrukce tl. 210mm 

 

V objektu SO.02 je navržena následují skladba podlahy: 

 

S6:      Betonová mazanina C20/25 tl.100 mm 

2 x Hydroizolace Dekbit Al S40 

Betonová mazanina C20/25 tl.100 mm 
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Výpln  otvor  

 

Všechna okna navržená v objektu SO.01 jsou PLůSTOVÁ, ŠESTIKOMOROVÁ, VEKRA 

PREMIUM EVO S IZOLůČNÍM TROJSKLEM. Součinitel prostupu tepla zasklení okna 

deklarovaný výrobcem je Uw = 0,71 W/K*m2. Vstupní dve e plastové jsou navrženy 

s částečným zasklením VEKRů komfort EVO. Součinitel prostupu tepla výplní deklarovaný 

výrobcem je Uw = 0,ř4 W/K*m2
.  Objekt SO.01 je s objektem SO.02 propojen d ev nými 

dve mi s tepeln  izolační výplní. Součinitel prostupu tepla výplní deklarovaný výrobcem 

je Uw = 1,45 W/K*m
2
. 

Vnit ní dve e v objektu SO.01 jsou navržený jako d ev ný rám s výplní z d evot ísky 

s dutinami, oplášt né d evot ískovými deskami s pohledovou p írodní dýhou dle p ání 

zákazníka. 

 

 

Tepelné a zvukové izolace 

 

Základové konstrukce a podlaha jsou izolovány tepelnou izolaci EPS Perimetr. Fasáda 

objektu je izolována minerální vatou ISOVER Tf profi. Strop nad 2NP bude izolován 

minerální vlnou Isover Orsil Unirol Profi. Mezi p eklady a bude vkládána tepelná izolace 

Isover EPS 100F. Tato izolace bude použita i k izolování stropní konstrukce po jejím obvod . 

Zvuková izolace v podlahách v 2NP objektu SO.01 je navržena jako Rockwool Steprock ND. 

Jmenovité tloušťky izolací jsou uvedeny v p íloze č.1 – Výkresová dokumentace. 

 

 

Hydroizolace 

 

Hydroizolace spodní stavby objektu SO.01 byla navržena z materiálu Dekbit ůl S40. 

Parozábrana ve stropní konstrukci nad 20 NP bude provedena z materiálu Dape ABA 

s reflexními účinky odrážení tepelné energie. Ve st ešní konstrukci byla navržena pojistná 

hydroizolace Jutafol D 140 Special. 

 

 

 

http://www.isover.cz/isover-eps-100f
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Klempí ské konstrukce 

 

Oplechování parapetu bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,6mm. Detailní rozpis 

jednotlivých parapet , je uveden v p íloze č.3 – Výpisy prvk . Další klempí ské konstrukce 

se v objektu nenachází. 

 

 

Zámečnické konstrukce 

 

Všechny zámečnické konstrukce jsou detailn  vyobrazeny v č.3 – Výpisy prvk . 

 

 

Truhlá ské konstrukce 

 

V 2NP objektu SO.01 jsou navrženy veškeré zárubn  jako obložkové. Tyto truhlá ské 

konstrukce jsou detailn  vyobrazeny v č.3 – Výpisy prvk . 

 

 

D.1.3. Požárn  bezpečnostní ešení 

 

Požárn  bezpečnostní ešení není p edm tem diplomové práce. 

 

 

D.1.4. Technika prost edí staveb 

 

Technika prost edí staveb není p edm tem diplomové práce. 

 

 

D.1.5. Dokumentace technických a technologických za ízení 

 

 

Dokumentace technických a technologických za ízení není p edm tem diplomové práce. 
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ZÁV R 

 

Diplomová práce byla vypracována dle Zadání diplomové práce. Hlavním cílem bylo 

vytvo ení projektu k provád ní stavby dle platné legislativy. P edm tem tohoto projektu je 

budova ustájení ovcí s p idruženou mléčnou výrobou. Další částí diplomové práce bylo 

tepeln  technické posouzení obvodových konstrukcí a vyhotovení energetického štítku obálky 

budovy. 
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