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Anotace diplomové práce 
 

ᖀeᘐená hospodáᖐská usedlost vychází z po០adavku soukromého investora na záchranu 

objektu. Na základᆰ získaných podkladᛰ je vypracován návrh rekonstrukce, který ᖐeᘐí 

pᖐestavbu objektᛰ na penzion spojený s drobnou agroturistikou. Projektová dokumentace 

je vypracována pro stavební povolení. Rekonstrukce nenaruᘐuje charakter obce, nové 

prvky plynule navazují na stávající stav. Kapacita usedlosti je 37 ubytovacích míst a 108 

míst pro konference, semináᖐe atd.  Kapacitnᆰ je poაítáno s 30 ks skotu. Návrh objektu 

je proveden v nízkoenergetickém standardu. Polohopisné umístᆰní usedlosti nabízí vyu០ití 

solárních kolektorᛰ a fotovoltaických აlánkᛰ na stᖐechách objektu. Diplomová práce 

je vypracována v rozsahu textu na 65 stran.   

 

 

Thesis annotation  
This rural homestead solution stems from the demand of the private investor to safe the 

object. Based on the acquired documentation, the reconstruction concept dealing with 

construction of the guesthouse linked with the agricultural tourism is elaborated. Project 

documentation is worked up for building permission. Reconstruction does not break the 

character of the village and new elements continuously follow the existing state. The 

capacity of the homestead is 37 places for accommodation and 108 places for conferences, 

seminars etc. The capacity takes also 30 pieces of the cattle into account. The project is 

elaborated in the low-energy standard. The location of the building offers the solar 

collectors and barrier-layer photocells placement on the roofs of the object. The thesis 

contains 65 pages.  
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1. Seznam pou០itého znaაení 

 

A  ampér 

BOZP  bezpeაnost a ochrana zdraví pᖐi práci 

CP  cihla pálená 

EPS  extrudovaný polystyren 

HDS   hlavní domovní skᖐíᒀ 

HUP  hlavní uzávᆰr plynu 

kPa  kilopascal 

kWp  kilowat peak 

M័P  ministerstvo ០ivotního prostᖐedí 

NN  nízké napᆰtí 

NTL  nízkotlak 

PD  projektová dokumentace 

PPs  polypropylen 

PVC  plast 

SDK  sádrokarton 

TUV  teplé ústᖐední vytápᆰní 

TV  teplá voda 

U  souაinitel prostupu tepla 

WIFI  bezdrátová síᙐ 

័B  ០elezobeton 
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2. Úvod 

 

Starᘐím objektᛰm se vᆰnuje málo pozornosti. Jejich rekonstrukce je problematiაtᆰjᘐí 

a nákladnᆰjᘐí ne០ stavba nového domu. Staré objekty ve mᆰstech a na vesnicích jsou 

prázdné a chátrají. V mnoha pᖐípadech ji០ tyto objekty nejde zachránit, hrozí nebezpeაí 

úrazu a je nutné takové stavby strhnout. Tím pᖐicházíme o jedineაné stavby. Mᆰli bychom 

se této problematice zavაas vᆰnovat, i ze starého objektu se dá vytvoᖐit nový, který mᛰ០e 

konkurovat novᆰ postavenému objektu. 

 

Historicky nebo architektonicky cenný objekt mᛰ០e být necitlivou rekonstrukcí zcela 

znehodnocen. Naopak nᆰkteré stavby poznamenané nedostatkem kvalitních materiálᛰ 

a konstrukcí, mohou být citlivou rekonstrukcí zhodnoceny a០ k nepoznání. Ⴠasto pᖐitom 

platí, ០e v jednoduchosti je krása. Staré domy v sobᆰ ukrývají mnohá tajemství. My z nich 

mᛰ០eme vytᆰ០it velmi zajímavé výhody pro náᘐ moderní interiér. Získáme tak nový 

prostor i jedineაnou atmosféru. 

 

Diplomová práce vychází z po០adavku soukromého investora na záchranu objektu 

a ᖐeᘐí pᖐestavbu staré zemᆰdᆰlské usedlosti na hranici vinaᖐské oblasti Znojemska 

na penzion spojený s drobnou agroturistikou, chovem malého stáda ovcí. Návrh pᖐestavby 

je velice nároაný úkol, jeliko០ je nutné zachovat pᛰvodní ráz usedlosti a souაasnᆰ 

zakomponovat moderní prvky tak, aby nebyl naruᘐen ráz vesnice.  

 

Návrh objektu je vypracován pro stavební povolení a je proveden v nízkoenergetickém 

standardu, který je urაen ni០ᘐími ne០ doporuაenými hodnotami souაinitele prostupu tepla 

U [W/(m2xK)] a mᆰrnou potᖐebou tepla na vytápᆰní ni០ᘐí ne០ 50 kWh/m2a. 
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3. PRᛠVODNÍ ZPRÁVA 

3.1 Identifikace stavby, jméno a pᖐíjmení, místo trvalého pobytu 

vlastníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IჀ, sídlo 

stavebníka (právnické osoby), jméno a pᖐíjmení projektanta, აíslo 

pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Ⴠeskou 

komorou architektᛰ nebo Ⴠeskou komorou autorizovaných in០enýrᛰ 

a technikᛰ აinných ve výstavbᆰ s vyznaაeným oborem, popᖐípadᆰ 

specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní 

charakteristika stavby a její úაel 

 

Název stavby:   Rekonstrukce zemᆰdᆰlské usedlosti 

 

Místo stavby:   k.ú. Pavlice,  

parcelní აísla 18/1 st., 18/4 st., 18/2 st., 18/3 st. 

 

Stavební objekty 

SO 01 – Spoleაenský a restauraაní prostor 

SO 02 – Ubytovací prostor 

SO 03 – Technologie pro zpracování produktᛰ 

SO 04 – Ustájení ovcí, spoleაenský sál, ubytovací prostor 

SO 05 – Zpevnᆰné a parkovací plochy 

SO 06 – Oplocení 

SO 07 – Vodovodní pᖐípojka 

SO 08 – Plynová pᖐípojka 

S0 09 – Kanalizace 

 

Stavebník:   HOL – AGRO spol. s r. o. 

    Pavlice 23, 671 56 

 

IჀ:    60696583 

 



 

 - 16 - 

Sídlo stavebníka:  Pavlice 23, 671 56 

 

Projektant:   Bc. Radek Holík 

    Krajinova 44 

674 01 Tᖐebíა 

 

Zodpovᆰdný projektant: Bc. Radek Holík 

 

Stupeᒀ dokumentace:  Projekt pro stavební povolení (DSP) 

 

Charakteristika stavby: Jedná se o pᖐestavbu staré hospodáᖐské usedlosti se აtyᖐmi 

objekty na penzión spojený s agroturistikou. První objekt 

bude dispoziაnᆰ ᖐeᘐen na spoleაenskou místnost a vinný 

sklep, v podkroví se bude nacházet kanceláᖐ. Druhý objekt 

bude slou០it zcela pro mo០nosti ubytování o celkové kapacitᆰ 

ᘐesti pokojᛰ. Tᖐetí objekt je urაen pro zpracování produktᛰ 

ovაího mléka a pro mo០nost ubytování v podkroví. 

V posledním objektu budou ustájeny ovce, ubytování 

a pᖐednáᘐkový sál.  

 

Vᘐechny objektu jsou navr០eny v nízkoenergetickém 

standardu s vyu០itím obnovitelných zdrojᛰ energie 

(fotovoltaické აlánky, solární panely). Stavby 

i po rekonstrukci zachovávají pᛰvodní ráz usedlosti.  

 

 

3.2  Údaje o dosavadním vyu០ití a zastavᆰnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 

 Nynᆰjᘐí vyu០ití objektu je pᖐevá០nᆰ jako skladovací prostory, jeden objekt 

se vyu០ívá k doაasnému bydlení.  
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 Objekt SO 01 - nynᆰjᘐí sklad dᖐeva je jednopodla០ní აásteაnᆰ podsklepený objekt 

se sedlovou stᖐechou. 

 

  SO 02 – objekt pro bydlení je jednopodla០ní, nepodsklepený, se sedlovou stᖐechou, 

podkroví je nevyu០ité. 

 

  SO 03 - maᘐtal je jednopodla០ní nepodsklepený objekt, se sedlovou stᖐechou, 

podkroví je nevyu០ité. 

 

  SO 04 – stodola je jednopodla០ní dvouúrovᒀový objekt se sedlovou stᖐechou, jsou 

zde vyu០ívána dvᆰ mezipatra vytvoᖐené z konstrukce krovu pro skladování materiálu. 

 

 Objekty i pozemky jsou v majetku investora. Pᖐilehlé pozemky jsou v majetku 

investora a ní០e uvedených majitelᛰ. 

 

110/1, 105/2 - STAVCONSULT PM spol. s r.o. Pavlice 1, Greᘐlové Mýto, 671 56 

105/1 - Orel jednota Pavlice10, Pavlice, 671 56 

2032/2, 2032/3 - Bohdálek Boris a Bohdálková Anna, Pavlice 194, Pavlice, 671 56 

2037/1, st. 17/1 - Karel Pigl Pavlice 22, Pavlice, 671 56 

2178/5, 2235/3, 2235/2, 2036/2 - ᖀeditelství silnic a dálnic ჀR na Pankráci 546/56, Praha, 

Nusle, 140 00 

 

3.3 Údaje o provedených prᛰzkumech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu 

 

 Byly provedeny sondy základᛰ stávajících objektu, dle statika je tᖐeba u objektu 

SO 01 provedení zachycení základᛰ, objekty SO 02, SO 03 a SO 04 jsou z pohledu 

zalo០ení v dobrém stavu. Dále byl proveden statikem prᛰzkum objektᛰ z dᛰvodu pᖐití០ení 

konstrukcí. Statik konstatoval, ០e objekty SO 02 a SO 03 jsou ve velice dobrém stavu. 

Objekt SO 04 je tᖐeba stáhnout pomocí ocelového lana a rektifikaაních prvkᛰ v úrovni 

+3,000 m oproti uva០ované nule objektu SO 04 a provedení ័B vᆰnce v úrovni 

pod pozednicí. U objektu SO 01 bude nadzemní აást nutné zbourat. Obvodové zdivo 

sklepa a strop sklepa jsou v dobrém stavu, budou zachovány. 
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 Technická infrastruktura byla vytyაena, jednalo se o plynové a vodovodní vedení – 

pᖐípojky budou upraveny. El. pᖐípojka bude pᖐelo០ena na pᖐání investora z venkovního 

vedení do zemᆰ. Je projednáno se správcem sítᆰ E.on. Kanalizace v obci není (bude 

vybudována do roku 2013), napojení rekonstruovaných objektᛰ je projednáno s obcí 

a v projektu kanalizace obce je s napojením poაítáno. 

 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je uva០ováno se stávajícím sjezdem ze silnice 

I. tᖐídy ა. 38. Zvláᘐtní po០adavky dopravní policie nabyly stanoveny, stávající sjezd 

je dostaაující.   

 

3.4  Informace o splnᆰní po០adavkᛰ dotაených orgánᛰ 

 Po០adavky dotაených orgánᛰ byly splnᆰny, jednalo se o dodr០ení vzdáleností 

soubᆰhu a kᖐí០ení sítí, dle ჀSN 73 6005. 

 

3.5 Informace o dodr០ení obecných po០adavkᛰ na výstavbu 

 

 Navr០ená stavba splᒀuje ustanovení vyhl. 268/2009 Sb. o technických po០adavcích 

na stavby, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ a vyhl. 369/2001 Sb. o obecných technických 

po០adavcích zabezpeაujících u០ívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. 

 

3.6 Údaje o splnᆰní podmínek regulaაního plánu, územního rozhodnutí, 

popᖐípadᆰ územnᆰ plánovací informace u staveb § 104 odst. 1 stavebního 

zákona 

 

 Jedná se o rekonstrukci stávajících objektᛰ, podmínky územnᆰ plánovací 

dokumentace byly splnᆰny. 
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3.7 Vᆰcné a აasové vazby stavby na související a podmiᒀující stavby 

a jiná opatᖐení v dotაeném území 

 

 Vᆰcné a აasové vazby ani podmiᒀující stavby v dotაeném území nejsou nutné, 

jedná se o standardní stavební úpravy. 

 

3.8 Pᖐedpokládaná lhᛰta výstavby vაetnᆰ popisu postupu výstavby 

 

 Stavební práce budou zahájeny v srpnu 2010. Pᖐedpokládaný termín dokonაení 

prací vაetnᆰ úklidu je v listopadu 2013.  

 

3.9 Statistické údaje o orientaაní hodnotᆰ stavby bytové, nebytové, 

na ochranu ័P a ostatních v tis. Kა, dále údaje o podlahové ploᘐe budovy 

bytové აi nebytové v m2, a o poაtu bytᛰ v budovách bytových 

a nebytových. 

 

Celková zastavᆰná plocha objektᛰ: objekt   plocha m2   

SO 01   148,30   

SO 02   158,71 

SO 03   121,88 

SO 04   433,36 

 

Nebytové prostory:   SO 01   265,62 

     SO 02     65,22 

     SO 03     94,12 

     SO 04   457,26 

 

Ubytovací prostory:   SO 01      0,00 

     SO 02   229,33    

     SO 03   102,25 

     SO 04   134,12 
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     objekt   ks 

Poაet pokojᛰ pro ubytování:  SO 01   0 

     SO 02   6   

     SO 03   4 

     SO 04   4 
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4. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

4.1  Urbanistické a architektonické a stavebnᆰ technické ᖐeᘐení  

 

4.1.1 Zhodnocení staveniᘐtᆰ, u zmᆰny 

dokonაené stavby té០ 

vyhodnocení souაasného stavu 

konstrukcí, stavebnᆰ historický 

prᛰzkum u stavby, která je 

kulturní památkou, 

je v památkové rezervaci nebo je 

v památkové zónᆰ 

 

 Jedná se o celkovou rekonstrukci staré hospodáᖐské usedlosti. Objekty jsou 

navr០eny s nízkou spotᖐebou energie. Veᘐkeré objekty a vᆰtᘐina pᖐilehlých pozemkᛰ jsou 

majetkem investora. Objekty budou napojeny na novᆰ budovanou kanalizaci obce, nynᆰjᘐí 

splaᘐková kanalizace je ᖐeᘐena trativodem, který je nepᖐípustný. Na pᖐechodné období je 

navr០ena jímka na vyvá០ení s budoucím napojením na obecní kanalizace.  Deᘐᙐová voda 

bude svedena do retenაní nádr០e pro druhotné vyu០ití. Retenაní nádr០ bude opatᖐena 

pᖐepadem. 

 

4.1.2  Urbanistické a architektonické 

ᖐeᘐení stavby, popᖐípadᆰ 

pozemkᛰ s ní souvisejících 

 

 Architektonické ᖐeᘐení objektᛰ vychází z pᛰvodní architektury obce a respektuje 

pᛰvodní vesnický charakter. Nenaruᘐuje okolní zástavbu.    

 

 Objekt SO 01 je oproti stávajícímu stavu v 1.NP zkrácen. Z dᛰvodu vybudování 

prᛰjezdu do dalᘐí აásti komplexu.  Navr០en jako აásteაnᆰ podsklepený, jednopodla០ní 
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objekt s vyu០itým podkrovím. V jedné tᖐetinᆰ objektu je navr០en prᛰjezd na dalᘐí pozemky 

komplexu.  

 

 Objekty SO 02, SO 03 a SO 04 plnᆰ respektují pᛰvodní objekty, dojde pouze 

k drobným úpravám vnᆰjᘐího vzhledu doplnᆰním o okna nebo vikýᖐe. 

 

4.1.3 Technické ᖐeᘐení s popisem 

pozemních staveb a in០enýrských 

staveb a ᖐeᘐení vnᆰjᘐích ploch 

 

Konstrukაní ᖐeᘐení 

 Objekty jsou zdᆰné stavby, pᖐevá០nᆰ ze smíᘐeného zdiva nebo z CP. Stropní 

konstrukce jsou trámové, nebo klenuté, vyskládané do I nosníku z CPP, objekt SO 03 má 

strop hurdiskový. Pᖐistavované nebo nastavované stᆰny budou z cihelných blokᛰ Heluz, 

popᖐípadᆰ z CPP. Nové stropy jsou systému Heluz miako ័B. Zalo០ení stᆰn bude 

na základových pasech, konstrukce stᖐech jsou tradiაní vaznicové. Obvodové ztu០ení stᆰn 

bude provedeno ័B vᆰnci svázanými se stropními nosníky. 

 

Výplnᆰ otvorᛰ 

 Okna jsou dᖐevᆰná, zasklená izolaაním trojsklem. Doporuაuji pou០ít typ oken 

s min. Uw= 0,9 W/m2K.  

 

Dveᖐe 

 Veᘐkeré venkovní dveᖐe budou vícekomorové s tepelnᆰ izolaაní výplní. Pokud 

se bude jednat o dveᖐe se sklenᆰnou výplní, výplᒀ musí být shodná s výplní oken. 

 

 Vnitᖐní dveᖐe budou pou០ity oblo០kové. U ubytovacích pokojᛰ musí být pou០ity 

dveᖐe s dostateაnou zvukovou izolací. 

 

Fasáda 

 Fasády jsou zatepleny kontaktním systémem Rockwool Fasrock L. Jednotlivé 

tlouᘐtky zateplení dle objektu, viz výkresová აást. Jsou pou០ity hladké fasádní omítky. 

U objektu SO 01 bude pou០it EPS – F 70. 
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Stᖐecha 

 Stᖐechy stávající i novᆰ navr០ené budou vaznicové s pálenou krytinou. Zateplení 

stᖐechy objektu SO 04 je provedeno mezi krokve, u ostatních je provedeno systémem nad 

krokvemi. Podhled vlo០ený mezi krokve, u systému izolace nad krokvemi, je navr០en ze 

SDK na CW profily nebo z palubek na dᖐevᆰný roᘐt. U systému mezi krokve je podhled 

tvoᖐen SDK na CW profily. V objektech SO 01, SO 02 a SO 03 jsou pᖐiznány krokve. 

Stᖐechy obrácené na jih budou vyu០ity pro umístᆰní fotovoltaických აlánkᛰ nebo solárních 

kolektorᛰ, pro získání el. energie, popᖐ. ohᖐevu TV. Nebude vyu០it systém pᖐipojení na síᙐ, 

vyrobená energie bude slou០it k vlastní spotᖐebᆰ (ostrovní systém).  

 

Komíny 

 Nová komínová tᆰlesa jsou navr០ena systému Schiedel, jednotlivé rozvr០ení 

viz výkresová აást. Stávající komíny, které budou vyu០ívány, musí být zrevidovány a novᆰ 

vyvlo០kovány. 

 

Rozvody vody 

 Studená voda je pᖐivedena novᆰ zbudovanou vodovodní pᖐípojkou do vodomᆰrné 

ᘐachty, kde je osazen hlavní uzávᆰr vody s vodomᆰrem. Z vodomᆰrné ᘐachty jsou napojeny 

jednotlivé objekty. Na ka០dé vᆰtvi na konci a na zaაátku je osazen kulový uzavírací kohout 

a v ka០dém objektu bude osazen podru០ný vodomᆰr. Rozvody v objektech jsou navr០eny 

v samostatné PD, jedná se o kanalizaci, vodu, plyn.  

 

 Pᖐíprava teplé u០itkové vody bude pro jednotlivé objekty samostatnᆰ, z dᛰvodu 

samostatného vyu០ívání objektu. U objektu SO 01 pro spoleაenskou místnost bude ohᖐev 

TV pomocí bivalentního bojleru napojeného na solární systém. Vytápᆰní bude pomocí 

kachlových kamen a kondenzaაního kotle umístᆰného v kotelnᆰ v podkroví objektu. 

Objekt SO 03 a SO 04 bude napojen na jednu kotelnu umístᆰnou v objektu SO 04. 

Podrobný návrh TUV v oddílu PD rozvod vody. Objekt SO 02 má obdobᆰ jako objekt 

SO 01 samostatnou kotelnu v podkroví. 

  

Kanalizace splaᘐková  

 Splaᘐková kanalizace objektu SO 01 a SO 02, je svedena do jednoho kanalizaაního 

ᖐadu, ten je sveden do jímky na vyvá០ení, takté០ objety SO 03 a SO 04. Jímka na vyvá០ení 
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bude upravena tak, aby byla pᖐipravena k napojení na obecní kanalizaci, která bude 

vybudována r. 2013. Vnitᖐní rozvody jsou podrobnᆰ popsány v oddíle PD kanalizace. 

 

Kanalizace deᘐᙐová 

 Deᘐᙐová voda bude svedena do retenაní nádr០e s pᖐepadem. Podrobnᆰ popsáno 

v PD deᘐᙐové kanalizace. Pᖐípadné drená០e budou napojeny pᖐes revizní ᘐachty do deᘐᙐové 

kanalizace. Odvodnᆰní zpevnᆰných ploch bude napojeno na deᘐᙐovou kanalizaci. 

 

Elektroinstalace 

 Na objektu SO 02 je umístᆰna HDS, ze které bude rozveden kabel CYKY-J 4x25 

mm2 do ka០dého objektu. Jednotlivé kabely budou ukonაeny v domovním rozvadᆰაi 

objektu, z nᆰj bude proveden vnitᖐní rozvod, který není souაástí tohoto projektu. 

 

Topení 

 Objekty jsou vytápᆰny teplovodním systémem s nuceným obᆰhem vody. Z hlediska 

samostatného vyu០ívání jednotlivých objektᛰ, je pro ka០dý objekt navr០eno samostatné 

ᖐeᘐení vytápᆰní. Objekty SO 01 a SO 02 mají ka០dý vlastní plynový kondenzaაní kotel, 

který slou០í k ohᖐevu TUV pᖐes bivalentní zásobníkový ohᖐívaა. Objekty SO 03 a SO 04 

jsou napojeny na jednu kotelnu umístᆰnou v objektu SO 04. Vytápᆰní je navr០eno pᖐes 

kotel na biomasu s dávkovaაem. Ohᖐev TUV je opᆰt pᖐes bivalentní zásobníkový ohᖐívaა 

vody. 

 

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Objekty jsou napojeny na technickou infrastrukturu kromᆰ obecní kanalizace, která 

bude dokonაena v létᆰ 2013.  

 

 Vodovodní pᖐípojka – stávající vodomᆰrná ᘐachta je na sousedním pozemku. 

Tato ᘐachta bude pᖐemístᆰna na pozemek investora a odsud bude provedeno napojení 

jednotlivých objektᛰ. Zmᆰna je projednána s provozovatelem sítᆰ. 

 

 NN pᖐípojka – stávající vzduᘐné vedení pᖐípojky je nepᖐípustné z dᛰvodu vytvoᖐení 

vikýᖐᛰ na objektu SO 02, ty by zasahovaly do ochranného pásma nn pᖐípojky. 

Tato pᖐípojka bude pᖐedᆰlána do podzemního vedení. Stávající hlavní pojistka 25 A 
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je pro chystanou rekonstrukci nedostaაující. Proto bude navýᘐena na 63 A. Provedení zmᆰn 

HDS a pᖐípojky je projednáno s provozovatelem sítᆰ EO.N. 

 

 Plny – HUP bude pᖐemístᆰn ze stávající skᖐínᆰ na fasádᆰ do skᖐínᆰ na oplocení 

u hlavního vjezdu do objektu. Zmᆰna je projednána s provozovatelem sítᆰ. 

 

 Kanalizaაní pᖐípojka je v jednání s obcí. 

 

 

ᖀeᘐení technické a dopravní infrastruktury vაetnᆰ ᖐeᘐení dopravy v klidu, dodr០ení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném území  

 Stávající ᖐeᘐení technické a dopravní infrastruktury, vაetnᆰ dopravy bude ᖐeᘐeno 

dle samostatných oddílᛰ.  

 

 Stavba se nenachází na poddolovaném území. 

 

Vliv stavby na ០ivotní prostᖐedí a ᖐeᘐení jeho ochrany,  

 Stavba nemá negativní vliv na ០ivotní prostᖐedí.   

 

Pevné odpady 

 Pᖐi realizaci vzniknou pevné stavební odpady, ty je nutno tᖐídit a likvidovat 

v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o odpadech, ve znᆰní pozdᆰjᘐích pᖐedpisᛰ. Budou 

pᖐistaveny velkoobjemové kontejnery, které budou ᖐádnᆰ oznaაeny druhem odpadu. 

Zhotovitel odpovídá za správnou likvidaci tᖐídᆰného odpadu. 

 

Jedná se konkrétnᆰ o následující kategorie odpadu: 

 
KÓD 
ODPADU  

 
NÁZEV ODPADU 

 
KATEGORIE 

ODPADU 

MÍSTO 
ZNEᘀKODNᆠNÍ 

 
Bᆰ០né stavební odpady 
 170 101 beton 0 odvoz na skládku 

170 901 stavební suᙐ 0 odvoz na skládku 

170 904 smíᘐené stav. a demol. odpady 0 odvoz na skládku 
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170 201 dᖐevo 0 odvoz na skládku 

170 203 plasty 0 odvoz na skládku 

170 405 ០elezo a ocel 0 odvoz na skládku 

170 504 zemina 0 odvoz na skládku 

170 604 izol. materiály 0 odvoz na skládku 

Nebezpeაné stavební odpady 

 170 903 ០iviაné krytiny, asf., nátᆰr. hmoty N odvoz na skládku 

 170 605   stavební materiály obsahující azbest  N  odvoz na skládku 

 Ke kolaudaci budou pᖐedlo០eny doklady o zpᛰsobu odstranᆰní odpadᛰ ze stavební 

აinnosti a evidence odpadᛰ ze stavby.  

 

Exhalace  

 Stavebními úpravami nedojde ke zvýᘐení exhalací.  

 

Hluk a vibrace  

 Navrhované stavební úpravy stávajících objektᛰ nezvýᘐí hladinu hluku 

ze stacionárních i mobilních zdrojᛰ.  

 

4.1.4 ᖀeᘐení bezbariérového u០ívání 

navazujících veᖐejnᆰ pᖐístupných 

ploch a komunikací, technických 

po០adavkᛰ zabezpeაujících 

u០ívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a 

orientace.  

 

 Celý komplex je mo០no uva០ovat jako vhodný pro pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Jednotlivé objekty, i kdy០ nejsou ve stejné výᘐkové úrovni, 

jsou propojeny bezbariérovým pᖐístupem. Ubytování osob s omezenou schopností pohybu 

je uva០ováno v pᖐízemí objetu SO 02. Ostatní აásti komplexu jednotlivých funkაních აástí 

jsou vybaveny v០dy jednou toaletou pro výᘐe uvedené osoby.  Znaაení ubytovacího 

prostoru objektu pᖐízemí SO 02 bude podléhat vyhláᘐce 369/2001 Sb., o obecných 
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technických po០adavcích zabezpeაujících u០ívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

4.1.5 Prᛰzkumy a mᆰᖐení, jejich 

vyhodnocení a zaაlenᆰní jejich 

výsledkᛰ do projektové 

dokumentace  

 

 Byly provedeny tyto prᛰzkumy a mᆰᖐení:  

- geologický prᛰzkum, 

- zamᆰᖐení sítí v okolí stavebního pozemku, 

- geodetické zamᆰᖐení stávajících pozemkᛰ a objektᛰ.  

 

4.1.6 აlenᆰní stavby na jednotlivé 

stavební a in០enýrské objekty a 

technologické provozní soubory  

 

SO 01 Spoleაenský a restauraაní prostor 

 1. Pozemní objekty 

  1. 1. Architektonické a stavebnᆰ technické ᖐeᘐení 

  1. 2. Stavebnᆰ konstrukაní აást 

  1. 3. Technika prostᖐedí staveb 

 

SO 02 Ubytovací prostory 

 1. Pozemní objekty 

  1. 1. Architektonické a stavebnᆰ technické ᖐeᘐení 

  1. 2. Stavebnᆰ konstrukაní აást 

  1. 3. Technika prostᖐedí staveb 

 

SO 03 Technologie zpracování produktᛰ a ubytování 

 1. Pozemní objekty 

  1. 1. Architektonické a stavebnᆰ technické ᖐeᘐení 

  1. 2. Stavebnᆰ konstrukაní აást 
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  1. 3. Technika prostᖐedí staveb 

 2. Provozní soubory 

 

SO 04 Ustájení ovcí, ubytovací kapacity 

 1. Pozemní objekty 

  1. 1. Architektonické a stavebnᆰ technické ᖐeᘐení 

  1. 2. Stavebnᆰ konstrukაní აást 

  1. 3. Technika prostᖐedí staveb 

 2. Provozní soubory 

 

SO 05 Zpevnᆰné a parkovací plochy 

 1. In០enýrské objekty 

 

SO 06 Oplocení 

 1. In០enýrské objekty 

SO 07 Vodovod 
 1. In០enýrské objekty 

 

SO 08 Kanalizace 
 1. In០enýrské objekty 

 

SO 09 Plyn  
 1. In០enýrské objekty 

 

4.1.7 Vliv stavby na okolní pozemky a 

stavby, ochrana okolí stavby 

pᖐed negativními úაinky 

provádᆰní stavby a po jejím 

dokonაení, resp. jejich 

minimalizace. 

 

 Stavební úpravy hospodáᖐské usedlosti nebudou mít vliv na okolní pozemky 

a stavby. Samotná realizace zabrání budoucímu zᖐícení objektu SO 01 a tím i nebezpeაí 

poranᆰní osob. Po dokonაení realizace bude vliv stavby spíᘐe pozitivní ne០ negativní. 
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4.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

 Celý komplex byl posouzen statikem a byla pᖐijata ní០e uvedená opatᖐení. 

 

SO 01 – Spodní stavba je staticky v poᖐádku, z dᛰvodu sní០ení podlahy dojde 

k prohloubení základᛰ. Kolem celého objektu bude vybetonovaná stᆰna, na spodní a horní 

stranᆰ bude opatᖐena ztu០ujícím vᆰncem. Horní stavba bude z dᛰvodu ᘐpatné stability 

a naruᘐení statiky demolována a opᆰtovnᆰ novᆰ vystavena. Podrobnᆰ uvedeno v oddíle 

SO 01. 

 

SO 02 – Objekt je v dobrém stavu. 

 

SO 03 – Dojde k demontá០i krovu a opᆰtovné montá០i nového krovu. Ostatní konstrukce 

jsou v poᖐádku. 

 

SO 04 – Objekt je v dobrém stavu. 

 

4.3 Po០ární bezpeაnost 

 

Objekty budou napojeny na centrální EPS. Projekt bude zpracován pᖐed realizací, 

není souაástí tohoto projektu. 

 

Únikové vzdálenosti jsou ve vᘐech objektech kratᘐí ne០ 30 m. SHP budou urაeny 

v rámci projektu na EPS. 

 

4.4  Hygiena, ochrana zdraví a ០ivotního prostᖐedí 

 

Pᖐi demolicích dojde k odstranᆰní dvou stᖐeᘐních krytin z azbestu (azbestocementová 

krytina). Je nutná jejich ekologická likvidace. Demontá០ bude provádᆰt odborná firma, 

zpᛰsobilá k manipulaci a likvidaci s nebezpeაným materiálem.  
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Bᆰhem veᘐkerých prací musí být dodr០eny veᘐkeré legislativní pᖐedpisy, zejména 

zákon 258/2000 Sb. o ochranᆰ zdraví, zákon 185/2001 Sb. odpadech, naᖐízení vlády 

178/2001 Sb. a BOZP. 

 

4.5  Bezpeაnost pᖐi u០ívání 

 

Bezpeაnost pᖐi u០ívání a provozu budov je zajiᘐtᆰna návrhem, který dodr០uje 

pᖐedpisy, normy a po០adavky dotაených orgánᛰ. 

 

4.6  Ochrana proti hluku 

 

Pᖐi realizaci bude zvýᘐena hodnota hluku ze stavebních strojᛰ. Hladina hluku nebude 

v takové intenzitᆰ, aby ohrozila zdraví lidí. Veᘐkeré provádᆰné práce, u nich០ je nezbytná 

zvýᘐená hladina hluku, budou provozovány mimo noაní klid, tzn. od 7:00 do 15:00.   

 

4.7  Úspora energie a ochrana tepla 

 

Objekty jsou navr០eny v nízkoenergetickém standardu, doplnᆰny prvky 

s obnovitelnými zdroji energie.  

 

4.8  ᖀeᘐení pᖐístupu a u០ívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 

Celý komplex je mo០no uva០ovat jako vhodný pro pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Jednotlivé objekty, i kdy០ nejsou ve stejné výᘐkové úrovni, jsou 

propojeny bezbariérovým pᖐístupem. Ubytování osob s omezenou schopností pohybu 

je uva០ováno v pᖐízemí objetu SO 02. Ostatní აásti komplexu jednotlivých funkაních აástí 

jsou vybaveny v០dy jednou toaletou pro výᘐe uvedené osoby.  Znaაení ubytovacího 

prostoru objektu pᖐízemí SO 02 bude podléhat vyhláᘐce 369/2001 Sb., o obecných 
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technických po០adavcích zabezpeაujících u០ívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

4.9  Ochrana stavby pᖐed ᘐkodlivými vlivy vnᆰjᘐího prostᖐedí 

 

 Stavebními vlivy nedotაeno. 

 

4.10  Ochrana obyvatelstva 

 

 Stavebními vlivy nedotაeno. 

 

 

 

 

 

4.11  In០enýrské stavby (objekty) 

 

4.11.1 Zásobování vodou 

 

Stávající pᖐípojka vody je dimenzovaná pro 5 osob – nedostaაující. V rámci 

stavebních úprav bude pᖐelo០ena vodomᆰrná ᘐachta z pozemku souseda na pozemek 

investora. Do ní bude osazen vodomᆰr napᖐ. MNK s Qn = 6 m3/hod. Z vodomᆰru bude 

dovedena voda do jednotlivých objektᛰ. V nich bude následnᆰ osazen podru០ný vodomᆰr.  

 

Bilance potᖐeby vody, výpoაet spotᖐeby vody 

 

Prᛰmᆰrná denní potᖐeba vody Qp: 

 

SO 01 

Spoleაenská აást 

Qp = n * qp = 56 * 10 = 560 m3/rok = 1,534 m3/den 
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n - poაet hostᛰ  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

Kanceláᖐ 

Qp = n * qp = 7 * 16 = 112 m3/rok = 0,306 m3/den 

 

n - poაet zamᆰstnancᛰ  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

SO 02 

Ubytovací აást 

Qp = n * qp = 21 * 160 = 3360 m3/rok = 9,205 m3/den 

 

n - poაet hostᛰ  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

SO 03 

Pᖐíprava 

Qp = n * qp = 3 * 36 = 108 m3/rok = 0,296 m3/den 

 

n - poაet zamᆰstnancᛰ  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

SO 04 

Ubytovací აást 

Qp = n * qp = 16 * 160 = 2560 m3/rok = 7,01 m3/den 

 

n - poაet lᛰ០ek  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

spoleაenská აást 

Qp = n * qp = 52 * 10 = 520 m3/rok = 1,4246 m3/den 

 



 

 - 33 - 

n - poაet hostᛰ  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

ustájení ovcí 

Qp = n * qp = 36 * 6 = 216 m3/rok = 0,59 m3/den 

 

n - poაet ovcí  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

Zahrada 

Qp = n * qp = 53,2 * 16 = 851,2 m3/rok = 2,33 m3/den 

 

n - velikost zavla០ované plochy ha  

qp - prᛰmᆰrná roაní potᖐeba vody dle vyhláᘐky 428/2001 Sb., pᖐílohy 12 na osobu 

 

 

Celková pᖐedpokládaná denní spotᖐeba Qp = 16,6856 m3/den. 

Maximální denní potᖐeba vody Qmax d: 

 

Qmax d = Qp * kd = 16,6856 * 1,4 = 23,36 m3/den 

 

kd - souაinitel denní nerovnomᆰrnosti 

 

Maximální hodinová potᖐeba vody Qmax h: 

 

Qmax h = Qmax d /24 * kh = 23,36/24 * 1,8 = 1,752 m3/h 

 

- koeficient hodinové nerovnomᆰrnosti; kh → 1,8 

 

Návrh dimenze vody: 

 

v = 0,8 m/s 

d = [(4 * Qmax h) / (π * v * 3600)]0,5 = [(4 * 1,752) / (π * 0,8 * 3600)]0,5 = 0,0278 m 
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Navrhované potrubí je v min. profilu DN 50 mm. Dle výpoაtu návrh vyhovuje. 

 

4.11.2 Odvodnᆰní území vაetnᆰ 

zneᘐkodnᆰní odpadních vod 

 

Zpevnᆰné plochy budou odvodnᆰny do vsakovací retenაní nádr០e s trativodem. 

Umístᆰní nádr០e viz situace, vაetnᆰ deᘐᙐové vody ze stᖐech, viz PD SO 09. 

 

Odpadní vody budou vedeny do jímky na vyvá០ení. Jímka bude pᖐipravena 

na mo០nost napojení do splaᘐkové kanalizace obce, která bude vybudována v obci 

do roku 2013. 

 

Výpoაet mno០ství deᘐᙐových vod 

 

Mno០ství srá០kových vod ze stᖐech a zpevnᆰných ploch: 

Qd max= Σ (ψ * (A1+A2)* qs.) 

Qd max = 0,9 * (0,93+0,2) * 170 = 172,9  l/s 

 

ψ - koeficient schopnosti odvádᆰní srá០ek 

qs - smᆰrodatné srá០kové mno០ství (l/s.ha) 

A1 - velikost ploch stᖐech (ha) 

A2 - velikost zpevnᆰných ploch (ha) 

 

Návrh dimenze potrubí deᘐᙐové kanalizace: 

 

v = 3 m/s 

d = [(4 * Q) / (π * v )]0,5 = [(4 * 0,1729) / (π * 3)]0,5 = 0,27 m 

 

Na základᆰ výpoაtu pro odvodnᆰní celé plochy je potᖐeba dimenze potrubí DN 300. 

 

Výpoაet mno០ství splaᘐkových vod 
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Vychází se z pᖐedpokladu, ០e mno០ství splaᘐkových vod je rovno mno០ství 

spotᖐebované vody. 

 

Prᛰmᆰrný odtok splaᘐkových vod: 

 

Qs = (Qmax / 24) * 0,9 = (23,36 / 24) * 0,9 = 0,876 m3/hod 

Qs max = Qs * kh = 0,876 * 2,0 = 1,752 m3/hod = 0,486 l/s 

 

Qs - prᛰmᆰrný odtok splaᘐkových odpadních vod 

Qmax - maximální denní potᖐeba vody 

Qs max - maximální odtok splaᘐkových odpadních vod 

kh - koeficient hodinové nerovnomᆰrnosti. → 2,0 

 

Celkové mno០ství splaᘐkových vod: 

 

Q = Qs max = 0,486 l/s = 0,000486 m3/s  

 

 

Návrh dimenze potrubí splaᘐkové kanalizace: 

 

v = 1 m/s 

d = [(4 * Q) / (π * v )]0,5 = [(4 * 0,000486) / (π * 1)]0,5 = 0,0248 m 

 

Na základᆰ výpoაtu, pro odvedení splaᘐkových vod je potᖐeba dimenze potrubí DN 250. 

 

4.11.3 Zásobování energií 

 

Pᖐípojka NN bude pᖐelo០ena ze stávajícího vzduᘐného vedení do kabelového 

vedení. Zároveᒀ dojde ke zvýᘐení hlavní pojistky z 25 A na 63 A. Z HDS povede 

do ka០dého objektu samostatné vedení. Pokud bude vodiა ukládán do zemᆰ, je nutné jej 

opatᖐit signální páskou a vodiაem CY 6 mm pro mo០nost vytyაení. Ulo០eno bude 

do pískového lo០e min. 100 mm vysokého, zasypáno bude takté០ pískem 100 mm 

nad horní hranu vodiაe. Na pískové lo០e bude ulo០ena výstra០ná páska s vodiაem 
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pro vytyაení. V ka០dém objektu bude hlavní rozvadᆰა pro daný objekt. Samotné ᖐeᘐení 

elektroinstalace není souაástí tohoto projektu. 

 

4.11.4 Zásobování plynem 

 

Pᖐípojka plynu bude pᖐemístᆰna ze stávající fasádní skᖐínᆰ do skᖐínᆰ na oplocení 

u vjezdu. Odsud bude rozveden plyn do jednotlivých objektᛰ. Podrobný popis viz SO 08. 

 

4.11.5 Doprava v klidu 

 

Doprava v areálu bude minimální. Pro V. I. P. klienty bude zᖐízeno parkoviᘐtᆰ 

na spodní zahradᆰ (viz situace), pro ostatní klienty je domluveno parkování na obecním 

parkoviᘐti. 

 

 

 

4.11.6 Povrchové úpravy 

 

Povrchové úpravy stavby se dᆰlí na zpevnᆰné plochy a plochy pᖐírodní. Zpevnᆰné 

plochy budou dlá០dᆰné ze ᘐtípaného kamene do pískového lo០e nebo do betonu dle druhu 

pojezdu. Podrobnᆰ popsáno v oddíle SO 05. Ostatní plochy budou zatravnᆰny popᖐípadᆰ 

ozelenᆰny dᖐevinami. Návrh zelenᆰ není souაástí tohoto projektu. 

 

4.11.7 Elektronické komunikace mezi 

objekty 

 

Elektronické komunikace mezi objekty budou zajiᘐtᆰny soukromou sítí. Pro klienty 

bude umo០nᆰn volný internet pᖐes bezdrátové technologie WIFI. 

 

4.12  Výrobní a nevýrobní technologická zaᖐízení staveb 
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V objektu SO 03 bude umístᆰna automatická tandemová dojiაka ovcí, dimenzovaná 

na 6 ks. Z ní bude automaticky odvádᆰno mléko do místnosti úpravy a výroby mléაných 

ovაích výrobkᛰ. 

 

Celkový poაet pracovníkᛰ pro celou obsluhu jsou dva.   
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5.  Technická zpráva  

5.1 Objekt SO 01 - pozemní objekty 

 

5.1.1 Architektonické a stavebnᆰ 

technické ᖐeᘐení 

 

Úაel objektu 

 Objekt bude slou០it jako spoleაenská místnost s vinným sklepem, v podkroví bude 

zᖐízena kanceláᖐ pro úაely provozování komplexu. 

 

Zásady architektonického, funkაního, dispoziაního a výtvarného ᖐeᘐení a ᖐeᘐení 

vegetaაních úprav okolí objektu, vაetnᆰ ᖐeᘐení pᖐístupu a u០ívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Stavba respektuje architektonický vzhled obce a nejsou v ní zakomponovány prvky, 

které by ruᘐily koncepci obce. Stᖐecha bude sedlová s vikýᖐi opatᖐená  pálenou krytinou.  

 

 Z dᛰvodu nutnosti toalet bude k objektu pᖐistavᆰn pᖐístavek o rozmᆰrech 4x5m. 

Pᖐístavek bude opatᖐen také sedlovou stᖐechou se ᘐtítem na východní stranu. Vstup 

do podkroví bude z venkovního schodiᘐtᆰ, které bude pᖐístupné z venkovní odstavné 

plochy.  

 

Dispozice objektu: 

 

1.PP    - vinný sklep 

  - sociální zaᖐízení (1 WC - ០eny a invalidi, 1 WC a 1 pisoár – mu០i) 

  - bezbariérový pᖐístup 

 

1.NP  - spoleაenská místnost 

- sociální zaᖐízení (2 WC - ០eny z toho jedno pro invalidy, 1 WC 

a 1 pisoár – mu០i) 
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Podkroví - kanceláᖐ 

  -zasedací místnost 

  -sociální zázemí (kuchyᒀka, toalety) 

 

1. PP a 1. NP umo០ᒀuje vstup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

Kapacity, u០itkové plochy, zastavᆰné plochy, orientace, osvᆰtlení a oslunᆰní 

Kapacita objektu je následující: 

 

1. PP   - 28 osob 

1. NP   - 28 osob 

Podkroví  - 7 zamᆰstnancᛰ 

 

Plochy: 

Zastavᆰná plocha: - 148,30 m2 

U០itná plocha:  - 265,62 m2 

Pojízdná plocha  - 31,52 m2 

 

Technické a konstrukაní ᖐeᘐení objektu, jeho zdᛰvodnᆰní ve vazbᆰ na u០ití objektu a jeho 

po០adovanou ០ivotnost 

 Stávající stavba je ᖐeᘐena jako zdᆰný systém ze smíᘐeného zdiva zalo០ený 

na základových pasech. Nadzemní აást objektu je ve ᘐpatném stavu, proto bude odstranᆰna 

a na jejím místᆰ bude vystaven nový objekt.  Nové konstrukce budou zdᆰné, stropy 

betonové, skládané. Konstrukce krovu bude vaznicovým systémem. Schodiᘐtᆰ do podkroví 

bude z pozinkované oceli. Stupnᆰ budou z pozinkovaných roᘐtᛰ. Zábradlí bude z uᘐlechtilé 

oceli. 

 

Tepelnᆰ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplnᆰ otvorᛰ 

 Vᘐechny konstrukce dosahují doporuაených hodnot souაinitele prostupu tepla. 

 

Obvodové zdivo  - U = 0,185 W/m2K 

Strop nad sklepem – U = 0,489 W/m2K 

Strop nad prᛰjezdem – U =0,167 W/m2K 



 

 - 40 - 

Stᖐecha – U = 0,140 W/m2K  

 

Výplnᆰ otvorᛰ budou osazeny okny s izolaაním trojsklem s Umin= 0,9 W/m2K. 

 

Zpᛰsob zalo០ení objektu s ohledem na výsledky in០enýrsko-geologického 

a hydrogeologického prᛰzkumu 

 Objekt je zalo០en na základových pasech z kamene. Po provedení sond bylo 

zjiᘐtᆰno, ០e hladina podzemní vody není v dosahu. Z dᛰvodu zvyᘐování svᆰtlé výᘐky 

sklepa bude stávající základ nahrazen základem betonovým a podlaha bude sní០ena 

na po០adovanou niveletu. Pᖐistavᆰná აást bude zalo០ena na základových pasech, které 

budou propojeny výztu០í s novᆰ vytvoᖐenou ័B stᆰnou. Tᖐída horniny byla stanovena 

v místech zakládání jako tᖐ. 4. 

 

Vliv objektu a jeho u០ívání na ០ivotní prostᖐedí a ᖐeᘐení pᖐípadných negativních úაinkᛰ 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ០ivotní prostᖐedí. 

 

Dopravní ᖐeᘐení 

 Stavba je napojena na místní komunikaci tᖐ. I ა. 38 pomocí stávajícího sjezdu. 

Tento sjezd bude vyu០íván jen v minimálním rozsahu. Stávající sjezd byl projednán 

s dopravní policií ჀR a je dostaაující. 

 

Dodr០ení obecných po០adavkᛰ na výstavbu 

 Stavba je navr០ena v souladu s vyhláᘐkou 268/2009 Sb. o technických po០adavcích 

na stavby. 

 

5.1.2 Stavebnᆰ konstrukაní აást 

 

Stávající stav 

Stávající objekt je ze dvou tᖐetin podsklepený. Nadzemní აást slou០í k uskladnᆰní 

dᖐeva. Obvodová konstrukce sklepa je v dobrém stavu. Nadzemní აást stavby je naruᘐena. 

Krov je napaden dᖐevokaznou houbou. Je nutné nadzemní აást objektu demolovat.  
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Demoliაní práce 

Nejprve dojde k odstranᆰní krytiny objektu. Krytina je z azbestocementových desek. 

S krytinou musí být nakládáno jako s nebezpeაným odpadem. Demontá០ této krytiny, 

mᛰ០e provádᆰt firma, které má potᖐebná povolení k nakládání s nebezpeაným odpadem. 

Krytina bude ulo០ena na skládku nebezpeაných odpadᛰ. 

 

Po odstranᆰní krytiny, bude rozebírána obvodová konstrukce zdí. Demolice bude 

probíhat z leᘐení, je nepᖐípustné, aby se pracovníci pohybovali po rozebíraných 

konstrukcích. 

 

 Pᖐi likvidaci je nutné postupovat dle BOZP, která bude zpracována pᖐed zahájením 

prací koordinátorem bezpeაnosti práce. 

 

Zemní práce 

Nejprve budou provedeny hrubé terénní úpravy v místᆰ pᖐistavované აásti. Hlavní 

terénní práce spoაívají v sejmutí ornice a provedení hlavní výkopové figury. Dále pak 

provedení rýh pro základové pasy. 

 

Výkopové práce budou provedeny strojnᆰ, doაiᘐtᆰní ruაnᆰ. Obkopání stávajícího 

objektu bude provedeno ruაnᆰ. Vytᆰ០ený materiál zᛰstane na pozemku investora a bude 

udr០ován v bezplevelném stavu. Výkop bude hlubᘐí ne០ 1,5 m, je nutné provést pa០ení. 

Výkop nesmí být zaplaven. 

 

Zajiᘐtᆰní základᛰ a zakládání 

Základy objektu SO 01 budou podchyceny z dᛰvodu prohloubení sklepní აásti 

objektu.  

 

Pracovní postup bude následující. Nejprve se vyhloubí pracovní jednotka v ᘐíᖐi 

jednoho metru do po០adované hloubky, vedlejᘐí pruh jednoho metru se vynechá. Takto 

se provede odkop zeminy po celém obvodᆰ objektu. Poté se vyhloubené zábᆰry vybetonují 

betonem C16/20. Po vytvrdnutí betonu se obdobným zpᛰsobem provede zábᆰr druhý. 

Po podchycení celého objektu se provede prohloubení podlahy na po០adovanou hloubku. 

Viz výkresová dokumentace objektu. 
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Druhý krok bude provedení betonové stᆰny kolem stávajících obvodových konstrukcí 

sklepa. Obvodové konstrukce budou obna០eny do hloubky novᆰ prohloubených základᛰ. 

Na základové spáᖐe bude vytvoᖐen ័B vᆰnec, pᖐesné navr០ení urაí statik. Poté bude stᆰna 

vylita betonem C16/20, 250 mm pod úroveᒀ ± 0,000. Nad touto hranou bude vytvoᖐen ័B 

vᆰnec. Spodní a horní vᆰnec budou provázány se stᆰnou. Pᖐesné navr០ení výztu០e urაí 

statik.  Není ᖐeᘐeno v tomto projektu. Pᖐed zahájením betoná០e je nutné podepᖐít obvodové 

stᆰny uvnitᖐ sklepa proti zhroucení. 

 

Nové základy budou vyhloubeny pᖐi obna០ování stᆰny sklepa. Betoná០ základᛰ 

probᆰhne v jednom pracovním zábᆰru.  

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace bude provedena z folie tl 1,5 mm. Izolace bude provedena pod novᆰ 

vybudovanou აástí. Dále dojde k zaizolování obvodového zdiva sklepu. Izolace ve vᘐech 

აástech bude vyta០ena min. 100 m nad upravený terén. V rámci izolací bude provedena 

i drená០ okolo objektu. Drená០ je zakreslena ve výkresové აásti v oddíle deᘐᙐové 

kanalizace. 

 

Svislé konstrukce 

 Svislé konstrukce budou vyzdᆰny systémem Heluz, pᖐesné navr០ení ve výkresové 

აásti projektové dokumentace. ័B ztu០ující vᆰnce budou provedeny v úrovni stropᛰ 

a pod pozednicí. ័B ztu០ující vᆰnec bude armován dráty R 10505, 4 x Ø 10, tᖐmínky 

po 250, E Ø 8. 

 

 Vnitᖐní pᖐíაky budou takté០ systému Heluz. 

 

 Na obvodovou konstrukci bude pou០it kontaktní zateplovací systém Cemix s EPS – 

F tl. 100 mm.   

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce 1.PP bude slo០ena ze stávající stropní konstrukce (cihelné 

klenby do I nosníkᛰ) a na ní bude vytvoᖐena samonosná ័B deska spojená s obvodovým 
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vᆰncem. Deska bude vybetonována betonem tᖐ. C 16/20, armování ocelí R10505. Pᖐesné 

nadimenzování urაí statik, není ᖐeᘐeno v tomto projektu. 

 Stropní konstrukce 1.NP a konstrukce obou stropᛰ v pᖐistavované აásti bude 

skládaný systém Heluz miako, celková tlouᘐᙐka konstrukაního stropu bude 250 mm. 

Pᖐesné stanovení nosníkᛰ ve výkresové აásti projektové dokumentace. 

 

Stᖐecha 

 Konstrukce stᖐechy je navr០ena jako sedlová (polokᖐí០ová) se dvᆰma vikýᖐi. 

Sedlová stᖐecha je ᖐeᘐena jako hambálek. Krokve spolupᛰsobí s kleᘐtinami. Spoj kleᘐtin 

a krokví bude proveden svorníky typu Buldok o Ø 12 mm. Kleᘐtiny budou opᖐeny 

do pozednice, která bude kotvena závitovými tyაemi do vᆰnce.  Kotvení pozednice bude 

provedeno po cca 300 mm tyაí Ø 12 mm. Na krokve bude polo០en záklop z hoblovaných 

prken tl. 15 mm, na nᆰ bude polo០ena skladba zateplení nad krokvemi firmy Rockwool 

o tl. izolantu 300 mm. Krytina pálená, აervená. Veᘐkeré dᖐevᆰné prvky budou opatᖐeny 

ochranným nátᆰrem Lignofix nebo Bochemit. Koneაná povrchová úprava bude urაena 

pᖐi realizaci. 

 

 V místᆰ prᛰjezdu bude stropní konstrukce izolována kontaktním zateplovacím 

systémem s EPS – F tl. 200 mm. 

 

Povrchové úpravy 

 Vnitᖐní omítky budou provedeny vápenocementové dvouvrstvé. Místnosti toalet 

budou oblo០eny keramickou dla០bou do výᘐky uvedené na výkresech jednotlivých podla០í. 

Vnᆰjᘐí fasáda bude celoprobarvená tenkovrstvá, zatíraná. Struktura a barevný odstín budou 

upᖐesnᆰny v prᛰbᆰhu výstavby. Klempíᖐské prvky budou provedeny z mᆰdi. 

 

 

Tepelné izolace 

Izolace nadkrokevní : Airrock ND tl. 300 mm 

Izolace stropu 1. PP:  EPS – Z tl. 50 mm, dutiny valby budou vysypány drceným 

polystyrénem 

Izolace obvodových zdí: EPS – F tl. 100 mm, pod úroveᒀ terénu EPS – styrodur. 

Izolace podhledu prᛰjezdu: EPS – F tl. 200 mm 
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Výplnᆰ otvorᛰ 

 Okna i dveᖐe budou dᖐevᆰná s izolaაním trojsklem, Uw= 0,9 W/m2K,  

Ud= 1,2 W/m2K. 

 

Komín 

 Bude pou០it komínový systém Schiedel, Ø prᛰduchu 200 mm. Vyveden nad hᖐeben 

stᖐechy 650 mm. 

 

5.1.3 Technika prostᖐedí staveb 

 

Vytápᆰní 

 Je navr០eno vytápᆰní s nuceným obᆰhem vody, s teplotním spádem 70/55°C. 

Tepelné ztráty byly poაítány pro oblast s mírnᆰ nepᖐíznivou krajinou s nejni០ᘐí venkovní 

teplotou -12°C. Jako zdroj tepla je navr០en závᆰsný kondenzaაní kotel Veissmann 

Vitodens 200 s výkonem 6,5 – 26 kW. Plynový kotel bude umístᆰn v kotelnᆰ v podkroví. 

Odtah je ᖐeᘐen pᖐes stᖐechu. Rozvod topného média ústᖐedního vytápᆰní k jednotlivým 

otopným tᆰlesᛰm je navr០en z mᆰdᆰných trubek, opatᖐených izolací vedených v podlaze. 

Pᖐed velkými prosklenými stᆰnami je navr០en podlahový konvektor. Kotel bude doplnᆰn 

tlakovou expanzní nádobou o objemu 35 l. Zabezpeაovací zaᖐízení bude odpovídat 

ჀSN 060830. 

 

 Otopná tᆰlesa jsou navr០ena ocelová desková typu KORADO RADIK KLASIC. 

Pᖐed tᆰlesy se osadí uzavírací ventil s termostatickou hlavicí. 

 

 Ohᖐev vody bude zajiᘐtᆰn v zásobníku Votocell 100-B, o objemu 500 l. Voda 

se bude ohᖐívat solárními panely a plynovým kotlem. Solární systém je navr០en systému 

Vitosol 200-F (typ SV2). Jedná se o dva kolektory Vitosol, plocha absorbéru 2,3 m2/ks, 

აerpací stanice Solar-Divicon s objemovým აerpadlem, solární expanzní nádoba 40 l, 

odluაovaა vzduchu, ᘐroubení se svᆰracím krou០kem s odvzduᘐnᆰním, regulace Vitosolic 

100, zásobníkový ohᖐívaა Votocell 100 B. 

 



 

 - 45 - 

 Rozvody ÚT budou po ukonაení montá០e odzkouᘐeny 1,3 násobkem provozního 

tlaku. Topná zkouᘐka se provede dle ჀSN 060310. Jako doplᒀkový topný mechanismus 

bude v 1.NP instalovaná krbová vlo០ka s výkonem 7 kW. 

 

Vnitᖐní rozvod vody 

 Pᖐívod studené vody do objektu bude pᖐes stᆰnu objektu do sklepní აásti v hloubce 

min. 1,2 pod terénem. Potrubí bude chránᆰno v ocelové chrániაce. Na potrubí uvnitᖐ 

objektu bude osazen vypouᘐtᆰcí ventil, kulový uzávᆰr a vodomᆰr o Qn=2,5 m3/hod, jako 

podru០ný vodomᆰr. Od vodomᆰru je vedeno potrubí studené vody k jednotlivým 

zaᖐizovacím pᖐedmᆰtᛰm. Rozvod bude pᖐevá០nᆰ veden v podlaze, svislé potrubí bude 

vedeno ve drá០ce ve zdivu. Pᖐípravu TV pᖐes kotel  Veissmann Vitodens 200 zajistí 

zásobník Viessmann Vitocel 100-B o objemu 500 l. Teplá voda a cirkulace bude vedena 

pᖐevá០nᆰ v podlaze. Potrubí se opatᖐí tepelnou izolací typu TUBEX, studená voda 10 mm, 

teplá voda a cirkulace 13 mm. Výpoაet vnitᖐního vodovodu viz pᖐíloh ა. 1 

 

Vnitᖐní kanalizace splaᘐková 

 Le០atá kanalizace bude provedena z plastových trub typu KG – systém (PVC). 

PVC trubky jsou urაeny k dopravᆰ odpadních vod o trvalé teplotᆰ max. 40°C (u prᛰmᆰru 

110 a០ 200 mm do max. 60°C; je pᖐípustné krátkodobé pᖐekroაení tᆰchto hodnot, materiálu 

nevadí stᖐídání teplot). Materiál trub je zaᖐazen do tᖐídy hoᖐlavosti B, tj. klasifikováno jako 

nesnadno hoᖐlavý. Potrubí bude ulo០eno do pískového lo០e min. 100 mm a zasypáno 

pískem o tl. vrstvy min. 100 mm nad horní hranu potrubí. Minimální sklon potrubí bude 

2%. 

 

 Stoupací a pᖐipojovací potrubí bude provedeno z plastových trub typu HT-systém 

(PPs). Polypropylen je termoplastický materiál. Jeho pᖐíznivou vlastností je pru០nost, která 

zaruაuje velmi dobrou odolnost proti velkým deformacím. PP je nejedovatý, trubky 

neobsahují ០ádné ᘐkodlivé pᖐísady. Maximální dovolená teplota transportovaného 

materiálu je do 100°C trvale. Trubky HT nejsou urაeny pro pokládku do zemᆰ ani 

pro volná venkovní vedení. 

 

 Na stoupací potrubí budou v nejni០ᘐím podla០í stoupaაky osazeny min. 1m 

nad podlahou, აistící tvarovky typu HTRE. Ⴠistící tvarovky budou zakrytovány plastovými 

dvíᖐky o min. rozmᆰrech 200x200 mm. Vᆰtrací potrubí bude vyvedeno min. 500 mm 
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nad stᖐechu a bude opatᖐeno vᆰtrací hlavicí. Vᆰtrací potrubí musí být vzdáleno min. 1 m 

od oken. 

 

 Kondenzát z plynového kotle bude sveden pᖐes neutralizaაní zaᖐízení a uzávᆰru 

zápachu DN 40 do vnitᖐní kanalizace. 

 

 Po ukonაení montá០e bude provedena zkouᘐka tᆰsnosti vodou. 

 

 Vnitᖐní kanalizace objektu SO 01 bude napojena na venkovní kanalizace komplexu 

pᖐes revizní plastovou kanalizaაní ᘐachtu DN 425 s litinovým poklopem s nosností do 40 t. 

 Výpoაet vnitᖐní kanalizace viz pᖐíloha ა. 2. 

 

Vnitᖐní rozvod plynu 

 NTL plynovodu bude provedeno z ocelových trub. Vstup do objektu SO 01 bude 

prostupem pᖐes zeჰ, vedení bude v ocelové chrániაce. Ochranná trubka musí být z obou 

stran utᆰsnᆰna a musí pᖐeაnívat do prostoru nejménᆰ 20 mm. Min. vzdálenost od stᆰn 

10 mm, od stropᛰ 100 mm.  Tᆰsnᆰ za prᛰchodem do objektu bude osazen uzavírací ventil. 

Plynovod bude ᖐádnᆰ upevnᆰn na konzolách, dr០ácích. Po provedení montá០e bude 

provedeno tlakové odzkouᘐení plynových rozvodu vzduchem o pᖐetlaku 5 kPa. Plynovod 

je tᆰsný, jestli០e po 10 minutách vyrovnání teploty není bᆰhem dalᘐích 15 minut 

pozorována ០ádná zmᆰna zkuᘐebního pᖐetlaku.  

 

 Novᆰ instalovaná zaᖐízení: závᆰsný kondenzaაní kotel Veissmann Vitodens 200, 

odbᆰr 2,6 m3/h. 

 

Solární technika 

 Na stᖐechu objektu budou instalovány dva ploché panely Vitosol 200F, celková 

plocha absorbéru jednoho kolektoru 2,32 m2. Panely budou pᖐichyceny na konstrukci 

krovu pomocí upevᒀovací sady z uᘐlechtilé oceli Viessmann. Kolektory jsou vzájemnᆰ 

propojeny pomocí nástrაného systému, není tᖐeba slo០itá manipulace pᖐi napojování. 

Potrubí s teplonosnou látkou je napojeno do bivalentního zásobníkového ohᖐívaაe 

pᖐes აerpací stanici Solár – Divicon. Tato stanice zabezpeაuje hydraulické funkce a teplené 

zabezpeაení systému. Celý systém je ᖐízen inteligentní jednotkou Vitosolic. 

Výpoაet mᆰrného energetického zisku viz pᖐíloha ა. 3. 
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5.2 Objekt SO 02 - pozemní objekty 

 

5.2.1 Architektonické a stavebnᆰ 

technické ᖐeᘐení 

 

Úაel objektu 

 Objekt bude slou០it jako hlavní ubytovací kapacita s ᘐesti pokoji. Pᖐíprava teplých 

jídel není v komplexu uva០ována. Mo០nost stravování bude zajiᘐtᆰna kuchyᒀkou, ve které 

si bude moci klient uvaᖐit dle vlastní potᖐeby. V pᖐípadᆰ zájmu o stravování bude uzavᖐena 

smlouva s cateringovou spoleაností o dodávce jídel.  

 

Zásady architektonického, funkაního, dispoziაního a výtvarného ᖐeᘐení a ᖐeᘐení 

vegetaაních úprav okolí objektu, vაetnᆰ ᖐeᘐení pᖐístupu a u០ívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Stavba respektuje architektonický vzhled obce a nejsou v ní zakomponovány prvky, 

které by ruᘐily koncepci obce. Stᖐecha bude sedlová s vikýᖐi opatᖐená  pálenou krytinou. 

 

Dojde k rozᘐíᖐení objektu v zahradní აásti.  

 

Dispozice objektu: 

 

1.NP  - 3x ubytovací pokoj s kapacitou 4 osoby vაetnᆰ sociálního zaᖐízení 

  - kuchyᒀka s jídelnou 

 

 

 

Podkroví - 3x ubytovací pokoj s kapacitou 3 osoby vაetnᆰ sociálního zaᖐízení 

  - kotelna 

  - úklidová místnost 

 

1. NP umo០ᒀuje vstup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, jeden pokoj 

je pᖐizpᛰsoben pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu. 
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Kapacity, u០itkové plochy, zastavᆰné plochy, orientace, osvᆰtlení a oslunᆰní 

Kapacita objektu je následující: 

 

1. NP   - 12 osob 

Podkroví  - 9 zamᆰstnancᛰ 

 

Plochy: 

Zastavᆰná plocha: -  158,71 m2 

U០itná plocha:  -  294,55 m2 

Pojízdná plocha  -     0,00 m2 

 

Technické a konstrukაní ᖐeᘐení objektu, jeho zdᛰvodnᆰní ve vazbᆰ na u០ití objektu a jeho 

po០adovanou ០ivotnost 

 Stávající stavba je ᖐeᘐena jako zdᆰný systém ze smíᘐeného zdiva zalo០ený 

na základových pasech. Objekt je v dobrém konstrukაním stavu.  Nové konstrukce budou 

zdᆰné, stropy betonové, skládané. Konstrukce krovu bude vaznicovým systémem le០até 

stolice.  

 

Tepelnᆰ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplnᆰ otvorᛰ 

 Vᘐechny konstrukce dosahují doporuაených hodnot souაinitele prostupu tepla. 

 

Obvodové zdivo  - U = 0,244 W/m2K 

Podlaha na terénu – U = 0,34 W/m2K 

Stᖐecha – U = 0,140 W/m2K 

 

Výplnᆰ otvorᛰ budou osazeny okny s izolaაním trojsklem s Umin= 0,9 W/m2K. 

 

 

Zpᛰsob zalo០ení objektu s ohledem na výsledky in០enýrsko-geologického 

a hydrogeologického prᛰzkumu 

 U objektu nedojde k novému zakládání, statik konstatoval, ០e únosnost základᛰ 

je pro chystanou rekonstrukci dostateაná 
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Vliv objektu a jeho u០ívání na ០ivotní prostᖐedí a ᖐeᘐení pᖐípadných negativních úაinkᛰ 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ០ivotní prostᖐedí. 

 

Dopravní ᖐeᘐení 

 Stavba je napojena na místní komunikaci tᖐ. I ა. 38 pomocí stávajícího sjezdu. 

Stávající sjezd byl projednán s dopravní policií ჀR a je dostaაující. 

 

Dodr០ení obecných po០adavkᛰ na výstavbu 

 Stavba je navr០ena v souladu s vyhláᘐkou 268/2009 Sb. o technických po០adavcích 

na stavby. 

 

5.2.2 Stavebnᆰ konstrukაní აást 

 

Stávající stav 

Stávající objekt je tvaru L, slou០í jako obytná აást usedlosti. Objekt je jednopodla០ní, 

nepodsklepený, s nevyu០ívaným podkrovím. Vytápᆰní je zajiᘐtᆰno lokálními topidly 

na tuhá paliva. Krov je v dobrém stavu.   

 

Demoliაní práce 

Z dᛰvodu nadezdᆰní stavby je nutné nejprve rozebrat stávající konstrukci krovu. 

Nejprve bude odstranᆰna krytina bobrovka a následnᆰ dᖐevᆰný krov. Po odstranᆰní krovu 

dojde k odstranᆰní poslední ᖐady zdiva a k odstranᆰní stropu nad místnostmi ა. 1.04, 1.03, 

1.02, 1.05, 1.06 a to z dᛰvodu malé svᆰtlé výᘐky v místnostech. Dále bude odstranᆰna 

odvodová konstrukce stávajícího vstupu, ᘐtítové stᆰny a celá stᆰna na stranᆰ do zahrady. 

Budou odstranᆰny vnitᖐní pᖐíაky místnosti 1.02. Bude vytvoᖐeno nᆰkolik prostupᛰ 

stávajícím zdivem. Pᖐesné navr០ení konstrukcí, které budou bourány, je ve výkresové აásti 

PD objektu.  

 

Dojde také k odstranᆰní stávajících podlah celého objektu, podlahy budou odstranᆰny 

do hloubky -0,400 m. 
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Pᖐi likvidaci je nutné postupovat dle BOZP, která bude zpracována pᖐed zahájením 

prací koordinátorem bezpeაnosti práce. 

Zemní práce 

Výkopové práce u objektu budou v malém rozsahu. Bude vytvoᖐen nový základ 

pod vstupní místností a pod obvodovou zdí pᖐistavované აásti. Zakládání bude do hloubky 

-1,280. Výkopové práce budou provádᆰny malou strojní mechanizací, doაiᘐtᆰní ruაnᆰ. 

V základové spáᖐe bude ulo០en zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Pásek bude ᖐádnᆰ zhutnᆰn, 

aby byl ulo០en v rostlém terénu.  

 

Zajiᘐtᆰní základᛰ a zakládání 

Základy objektu SO 02 budou provedeny betonem C16/20. Pᖐesné navr០ení 

základových pasu viz výkresová dokumentace. 

 

Betoná០ základᛰ probᆰhne v jednom pracovním zábᆰru.  

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace konstrukcí stávajících, bude ᖐeᘐena podᖐezáním zdiva v úrovni nové 

vnitᖐní hydroizolace. Podᖐezání bude provedeno vlo០ením nerez plechᛰ. Na nᆰ bude 

natavena nová izolace podlah. Pod novᆰ budovanými zdmi bude izolace stejná jako 

v celém objektu.   Hydroizolace bude provedena z folie tl 1,5 mm na podkladním betonu.  

Svislé konstrukce 

 Dojde k nadezdᆰní obvodového zdiva a vytvoᖐení svislých nosných stᆰn zvᆰtᘐované 

აásti. Svislé konstrukce budou vyzdᆰny systémem Heluz, pᖐesné navr០ení ve výkresové 

აásti projektové dokumentace. ័B ztu០ující vᆰnce budou provedeny v úrovni stropᛰ 

a pod pozednicí. 

 

 Vnitᖐní pᖐíაky budou takté០ systému Heluz. 

 

 Na obvodovou konstrukci bude pou០it kontaktní zateplovací systém Cemix 

s minerální vatou tl. 100 mm.   

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce 1.NP bude skládaný systém Heluz miako, celková tlouᘐᙐka 

konstrukაního stropu bude 250 mm. Pᖐesné stanovení nosníkᛰ ve výkresové აásti 
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projektové dokumentace. Stropní konstrukce bude svázána s obvodovým vᆰncem. V místᆰ 

vetknutí sloupkᛰ krovu do stropu bude v místᆰ podepᖐení strop pᖐivyztu០en dle návrhu 

statika. 

 

Stᖐecha 

 Konstrukce stᖐechy je navr០ena jako sedlová (polokᖐí០ová) s vikýᖐi. Sedlová stᖐecha 

je ᖐeᘐena jako le០atá stolice. Krokve jsou podporovány stᖐední vaznicí a ta pak sloupky. 

Krokve jsou dále spojeny kleᘐtinami. Spoj kleᘐtin a krokví bude proveden svorníky typu 

Buldok o Ø 12 mm. Kleᘐtiny budou opᖐeny do pozednice, která bude kotvena závitovými 

tyაemi do vᆰnce.  Kotvení pozednice bude provedeno po cca 300 mm tyაí Ø 12 mm. 

Na krokve bude polo០en záklop z hoblovaných prken tl. 15 mm, na nᆰ bude polo០ena 

skladba zateplení nad krokvemi fa Rockwool o tl. izolantu 300 mm. Krytina pálená, 

აervená. Veᘐkeré dᖐevᆰné prvky budou opatᖐeny ochranným nátᆰrem Lignofix nebo 

Bochemit. 

 

Povrchové úpravy 

 Vnitᖐní omítky budou provedeny vápenocementové dvouvrstvé. Místnosti 

sociálních zaᖐízení budou oblo០eny keramickou dla០bou do výᘐky uvedené na výkresech 

jednotlivých podla០í. Vnᆰjᘐí fasáda bude celoprobarvená tenkovrstvá, zatíraná. Struktura 

a barevný odstín budou upᖐesnᆰny v prᛰbᆰhu výstavby. Klempíᖐské prvky budou 

provedeny z mᆰdi. 

 

Tepelné izolace 

Izolace nadkrokevní : Airrock ND tl. 300 mm 

Izolace podlah 1. NP:  EPS – Z tl. 100 mm 

Izolace obvodových zdí: Rockwoll tl. 100 mm 

Izolace stropu 1. NP:  Steprock tl. 70 mm, slou០í jako izolace proti kroაejovému hluku 

 

Hydroizolace 

Stávající konstrukce: vlo០ení nerez plechᛰ tl. 1,5 mm 

Novᆰ budované konstrukce: Penefol 650 

 

Výplnᆰ otvorᛰ 
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 Okna i dveᖐe budou dᖐevᆰná s izolaაním trojsklem, Uw= 0,9 W/m2K,  Ud= 1,2 

W/m2K. 

Komín 

 Stávající komíny budou zrevidovány a novᆰ vyvlo០kovány. 

 

5.2.3 Technika prostᖐedí staveb 

 

Vytápᆰní 

 Je navr០eno vytápᆰní s nuceným obᆰhem vody, s teplotním spádem 70/55°C. 

Tepelné ztráty byly poაítány pro oblast s mírnᆰ nepᖐíznivou krajinou s nejni០ᘐím venkovní 

teplotou -12°C. Jako zdroj tepla je navr០en závᆰsný kondenzaაní kotel Veissmann 

Vitodens 200 s výkonem 6,5 – 26 kW. Plynový kotel bude umístᆰn v kotelnᆰ v podkroví. 

Odtah je ᖐeᘐen pᖐes stᖐechu. Rozvod topného média ústᖐedního vytápᆰní k jednotlivým 

otopným tᆰlesᛰm je navr០en z mᆰdᆰných trubek, opatᖐených izolací vedených v podlaze. 

Pᖐed velkými prosklenými stᆰnami je navr០en podlahový konvektor. Kotel bude doplnᆰn 

tlakovou expanzní nádobou o objemu 35 l. Zabezpeაovací zaᖐízení bude odpovídat 

ჀSN 060830. 

 

 Otopná tᆰlesa jsou navr០ena ocelová desková typu KORADO RADIK KLASIC. 

Pᖐed tᆰlesy se osadí uzavírací ventil s termostatickou hlavicí. 

 Ohᖐev vody bude zajiᘐtᆰn v zásobníku Votocell 100-B, o objemu 500 l. Voda 

se bude ohᖐívat solárními panely a plynovým kotlem. Solární systém je navr០en systému 

Vitosol 200-F (typ SV2). Jedná se o tᖐi kolektory Vitosol, plocha absorbéru 2,3 m2/ks, 

აerpací stanice Solar-Divicon s objemovým აerpadlem, solární expanzní nádoba 40 l, 

odluაovaა vzduchu, ᘐroubení se svᆰracím krou០kem s odvzduᘐnᆰním, regulace Vitosolic 

100, zásobníkový ohᖐívaა Votocell 100 B. 

 

 Rozvody ÚT budou po ukonაení montá០e odzkouᘐeny 1,3 násobkem provozního 

tlaku. Topná zkouᘐka se provede dle ჀSN 060310.  

 

Vnitᖐní rozvod vody 

 Pᖐívod studené vody do objektu bude pᖐes základ objektu v hloubce min. 1,2 m 

pod terénem. Potrubí pᖐi prostupu základem bude chránᆰno v ocelové chrániაce. 
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Na potrubí uvnitᖐ objektu bude osazen vypouᘐtᆰcí ventil, kulový uzávᆰr a vodomᆰr o 

Qn=2,5 m3/hod, jako podru០ný vodomᆰr. Od vodomᆰru je vedeno potrubí studené vody 

k jednotlivým zaᖐizovacím pᖐedmᆰtᛰm. Rozvod bude pᖐevá០nᆰ veden v podlaze, svislé 

potrubí bude vedeno ve drá០ce ve zdivu. Pᖐípravu TV pᖐes kotel  Veissmann Vitodens 200 

zajistí zásobník Viessmann Vitocel 100-B o objemu 500 l. Teplá voda a cirkulace bude 

vedena pᖐevá០nᆰ v podlaze. Potrubí se opatᖐí tepelnou izolací typu TUBEX, studená voda 

10 mm, teplá voda a cirkulace 13 mm. Výpoაet vnitᖐního vodovodu viz pᖐíloh ა. 1. 

 

Vnitᖐní kanalizace splaᘐková 

 Le០atá kanalizace bude provedena z plastových trub typu KG – systém (PVC). 

PVC trubky jsou urაeny k dopravᆰ odpadních vod o trvalé teplotᆰ max. 40°C (u prᛰmᆰru 

110 a០ 200 mm do max. 60°C; je pᖐípustné krátkodobé pᖐekroაení tᆰchto hodnot, materiálu 

nevadí stᖐídání teplot). Materiál trub je zaᖐazen do tᖐídy hoᖐlavosti B, tj. klasifikováno 

jako nesnadno hoᖐlavý. Potrubí bude ulo០eno do pískového lo០e min. 100 mm a zasypáno 

pískem o tl. vrstvy min. 100 mm nad horní hranu potrubí. Minimální sklon potrubí bude 

2%. 

 

 Stoupací a pᖐipojovací potrubí bude provedeno z plastových trub typu HT-systém 

(PPs). Polypropylen je termoplastický materiál. Jeho pᖐíznivou vlastností je pru០nost, která 

zaruაuje velmi dobrou odolnost proti velkým deformacím. PP je nejedovatý, trubky 

neobsahují ០ádné ᘐkodlivé pᖐísady. Maximální dovolená teplota transportovaného 

materiálu je do 100°C trvale. Trubky HT nejsou urაeny pro pokládku do zemᆰ 

ani  pro volná venkovní vedení. 

 

 Na stoupací potrubí budou v nejni០ᘐím podla០í stoupaაky osazeny min. 1m 

nad podlahou, აistící tvarovky typu HTRE. Ⴠistící tvarovky budou zakrytovány plastovými 

dvíᖐky o min. rozmᆰrech 200x200 mm. Vᆰtrací potrubí bude vyvedeno min. 500 mm 

nad stᖐechu a bude opatᖐeno vᆰtrací hlavicí. Vᆰtrací potrubí musí být vzdáleno min. 1 m 

od oken. 

 

 Kondenzát z plynového kotle bude sveden pᖐes neutralizaაní zaᖐízení a uzávᆰru 

zápachu DN 40 do vnitᖐní kanalizace. 

 

 Po ukonაení montá០e bude provedena zkouᘐka tᆰsnosti vodou. 
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 Vnitᖐní kanalizace objektu SO 02 bude napojena na venkovní kanalizace komplexu 

pᖐes revizní plastovou kanalizaაní ᘐachtu DN 425 s litinovým poklopem s nosností do 40 t. 

 

  Výpoაet vnitᖐní kanalizace viz pᖐíloha ა. 2. 

 

Vnitᖐní rozvod plynu 

 NTL plynovodu bude provedeno z ocelových trub. Vstup do objektu SO 02 bude 

prostupem pᖐes zeჰ, vedení bude v ocelové chrániაce. Ochranná trubka musí být z obou 

stran utᆰsnᆰna a musí pᖐeაnívat do prostoru nejménᆰ 20 mm. Min. vzdálenost od stᆰn 

10 mm, od stropᛰ 100 mm. Plynovod bude ᖐádnᆰ upevnᆰn na konzolách, dr០ácích. 

Po provedení montá០e bude provedeno tlakové odzkouᘐení plynových rozvodu vzduchem 

o pᖐetlaku 5 kPa. Plynovod je tᆰsný, jestli០e po 10i minutách vyrovnání teploty není bᆰhem 

dalᘐích 15 minut pozorována ០ádná zmᆰna zkuᘐebního pᖐetlaku.  

 

 Novᆰ instalovaná zaᖐízení: závᆰsný kondenzaაní kotel Veissmann Vitodens 200, 

odbᆰr 2,6 m3/h. 

 

Solární technika 

 Na stᖐechu objektu budou instalovány tᖐi ploché panely Vitosol 200F, celková 

plocha absorbéru jednoho kolektoru 2,32 m2. Panely budou pᖐichyceny na konstrukci 

krovu pomocí upevᒀovací sady z uᘐlechtilé oceli Viessmann. Kolektory jsou vzájemnᆰ 

propojeny pomocí nástrაného systému, není tᖐeba slo០itá manipulace pᖐi napojování. 

Potrubí s teplonosnou látkou je napojeno do bivalentního zásobníkového ohᖐívaაe 

pᖐes აerpací stanici Solár – Divicon. Tato stanice zabezpeაuje hydraulické funkce a teplené 

zabezpeაení systému. Celý systém je ᖐízen inteligentní jednotkou Vitosolic. 

 

 Výpoაet mᆰrného energetického zisku viz pᖐíloha ა. 3. 
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5.3 Objekt SO 03 - pozemní objekty 

 

5.3.1 Architektonické a stavebnᆰ 

technické ᖐeᘐení 

 

Úაel objektu 

 Objekt bude slou០it v 1.NP k dojení ovcí a pᖐípravᆰ výrobkᛰ z ovაího mléka. 

V podkroví budou ubytovací kapacity o dvou buᒀkách. Jedna buᒀka bude obsahovat dva 

pokoje a jedno sociální zaᖐízení. Jednotlivá patra nebudou propojena. Do podkroví bude 

vstup z objektu SO 04 pᖐes recepci a spojovací krაek.  

 

Zásady architektonického, funkაního, dispoziაního a výtvarného ᖐeᘐení a ᖐeᘐení 

vegetaაních úprav okolí objektu, vაetnᆰ ᖐeᘐení pᖐístupu a u០ívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Stavba bude zachována ve stávající zastavᆰné ploᘐe. Celkový vzhled bude 

zachován, dojde pouze k nadezdᆰní podezdívky. Dále dojde k vytvoᖐení nových otvorᛰ, 

jak okenních tak dveᖐních.  Do roviny stᖐechy budou osazeny stᖐeᘐní okna. Vstup do 1. NP 

(výrobny) bude bezbariérový, ubytovací აást bude pᖐístupná pᖐes objekt SO 04. 

 

Dispozice objektu: 

 

1.NP  - dojírna 

  - zpracování ovაích produktᛰ 

 

Podkroví 

 - 4x ubytovací pokoj s kapacitou 2 osob vაetnᆰ sociálního zaᖐízení 

  - chodba 

 

Kapacity, u០itkové plochy, zastavᆰné plochy, orientace, osvᆰtlení a oslunᆰní 

Kapacita objektu je následující: 

 

1. NP   - 2 zamᆰstnanci 

Podkroví  - 8 osob 
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Plochy: 

Zastavᆰná plocha: -  121,88 m2 

U០itná plocha:  -  196,39 m2 

Pojízdná plocha  -      0,00 m2 

 

Technické a konstrukაní ᖐeᘐení objektu, jeho zdᛰvodnᆰní ve vazbᆰ na u០ití objektu a jeho 

po០adovanou ០ivotnost 

 Stávající stavba je ᖐeᘐena jako zdᆰný systém ze smíᘐeného zdiva zalo០ený 

na základových pasech. Objekt je v dobrém konstrukაním stavu.  Nové konstrukce budou 

zdᆰné, stropy ័B. Konstrukce krovu bude vaznicovým systémem stojaté stolice.  

 

Tepelnᆰ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplnᆰ otvorᛰ 

 Vᘐechny konstrukce dosahují doporuაených hodnot souაinitele prostupu tepla. 

 

Obvodové zdivo  - U = 0,244 W/m2K 

Podlaha na terénu – U = 0,34 W/m2K 

Stᖐecha – U = 0,140 W/m2K 

 

Výplnᆰ otvorᛰ budou osazeny okny s izolaაním trojsklem s Umin= 0,9 W/m2K. 

 

Zpᛰsob zalo០ení objektu s ohledem na výsledky in០enýrsko-geologického 

a hydrogeologického prᛰzkumu 

 Objekt není tᖐeba nové zakládat. 

 

Vliv objektu a jeho u០ívání na ០ivotní prostᖐedí a ᖐeᘐení pᖐípadných negativních úაinkᛰ 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ០ivotní prostᖐedí. 

 

Dopravní ᖐeᘐení 

 Stavba je napojena na místní komunikaci tᖐ. I ა. 38 pomocí stávajícího sjezdu. 

Stávající sjezd byl projednán s dopravní policií ჀR a je dostaაující. Sjezd pro tento objekt 

nebude frekventovaný, bude slou០it pouze pro zásobování. Pᖐedpoklad 1 auto dennᆰ. 
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Dodr០ení obecných po០adavkᛰ na výstavbu 

 Stavba je navr០ena v souladu s vyhláᘐkou 268/2009 Sb. o technických po០adavcích 

na stavby. 

 

5.3.2 Stavebnᆰ konstrukაní აást 

 

Stávající stav 

Stávající objekt je obdélníkového tvaru, objekt slou០il jako maᘐtal. Nyní je vyu០íván 

pro uskladnᆰné zahradní techniky. Objekt je jednopodla០ní, nepodsklepený, 

s nevyu០ívaným podkrovím. Krov je ve ᘐpatném stavu. ᘀtítové stᆰny jsou ᖐeᘐeny pouze 

zaklopením prkny. Strop je z keramických tvárnic Hurdis s 8 cm betonovou zálivkou.   

 

Demoliაní práce 

Z dᛰvodu ᘐpatného stavu krovu je nutné nejprve rozebrat stávající konstrukci krovu. 

Nejprve bude odstranᆰna krytina bobrovka a následnᆰ dᖐevᆰný krov. Po odstranᆰní krovu 

dojde k odstranᆰní poslední ᖐady zdiva. Dále budou odstranᆰny vnitᖐní pᖐíაky. Dojde také 

k odstranᆰní stávajících podlah celého objektu, podlahy budou odstranᆰny do hloubky -

0,200 m. 

 

Hydroizolace 

 Hydroizolace konstrukcí stávajících, bude ᖐeᘐena podᖐezáním zdiva v úrovni nové 

vnitᖐní hydroizolace kolem celého objektu. Podᖐezání bude provedeno vlo០ením nerez 

plechᛰ. Na nᆰ bude natavena nová vnitᖐní izolace. Hydroizolace bude provedena z folie 

tl. 1,5 mm na podkladním betonu.  

 

Svislé konstrukce 

 Dojde k nadezdᆰní obvodového zdiva. Pᖐed nadezdᆰním bude vytvoᖐen ័B 

ztu០ující vᆰnec v úrovni stropᛰ. Svislé konstrukce budou vyzdᆰny systémem Heluz, pᖐesné 

navr០ení ve výkresové აásti projektové dokumentace. ័B ztu០ující vᆰnce budou provedeny 

v úrovni stropᛰ a pod pozednicí. 

 

 Vnitᖐní pᖐíაky budou takté០ systému Heluz. 
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 Na obvodovou konstrukci bude pou០it kontaktní zateplovací systém Cemix 

s minerální vatou tl. 100 mm.   

 

Vodorovné konstrukce 

 Stropní konstrukce 1.NP zachována, statikem urაena jako vyhovující pro chystanou 

rekonstrukci. Na ní bude vybetonována nová samonosná ័B deska o tl. 150 mm 

a propojená s vᆰncem, beton C 16/20. V místech podepᖐení sloupkᛰ krovu budou 

do stropní konstrukce vylo០eny ocelové válcované I profily dle výkresové აásti PD.  

 

Stᖐecha 

 Konstrukce stᖐechy je navr០ena jako sedlová. Sedlová stᖐecha je ᖐeᘐena jako stojatá 

stolice. Krokve jsou podporovány stᖐední vaznicí a ta pak sloupky. Krokve jsou dále 

spojeny kleᘐtinami. Spoj kleᘐtin a krokví bude proveden svorníky typu buldok o Ø 12 mm. 

Kleᘐtiny budou opᖐeny do pozednice, která bude kotvena závitovými t yაemi do vᆰnce.  

Kotvení pozednice bude provedeno po cca 300 mm tyაí Ø 12 mm. Na krokve bude 

polo០en záklop z hoblovaných prken tl. 15 mm, na nᆰ bude polo០ena skladba zateplení 

nad krokvemi fa Rockwool o tl. izolantu 300 mm. Krytina pálená, აervená. Veᘐkeré 

dᖐevᆰné prvky budou opatᖐeny ochranným nátᆰrem Lignofix nebo Bochemit. 

Povrchové úpravy 

 Vnitᖐní omítky budou provedeny vápenocementové dvouvrstvé. Místnosti 

sociálních zaᖐízení budou oblo០eny keramickou dla០bou do výᘐky uvedené na výkresech 

jednotlivých podla០í. Vnᆰjᘐí fasáda bude celoprobarvená tenkovrstvá, zatíraná. Struktura 

a barevný odstín budou upᖐesnᆰny v prᛰbᆰhu výstavby. Klempíᖐské prvky budou 

provedeny z mᆰdi. 

 

Tepelné izolace 

Izolace nadkrokevní : Airrock ND tl. 300 mm 

Izolace podlah 1. NP:  EPS – Z tl. 100 mm 

Izolace obvodových zdí: Rockwoll tl. 100 mm 

Izolace stropu 1. NP:  Steprock tl. 70 mm, slou០í jako izolace proti kroაejovému hluku. 

 

Hydroizolace 

 Stávající konstrukce: vlo០ení nerez plechᛰ tl. 1,5 mm. 
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 Novᆰ budované konstrukce: Penefol 650. 

 

Výplnᆰ otvorᛰ 

 Okna i dveᖐe budou dᖐevᆰná s izolaაním trojsklem, Uw= 0,9 W/m2K,  

Ud= 1,2 W/m2K. 

 

5.3.3 Technika prostᖐedí staveb 

 

Vytápᆰní 

 Je navr០eno vytápᆰní s nuceným obᆰhem vody, s teplotním spádem 70/55°C. 

Tepelné ztráty byly poაítány pro oblast s mírnᆰ nepᖐíznivou krajinou s nejni០ᘐím venkovní 

teplotou -12°C. Jako zdroj tepla je navr០en kotel na biomasu s výkonem 15 – 60 kW. Kotel 

bude umístᆰn v kotelnᆰ v objektu SO 04. Odtah je ᖐeᘐen komínem Schiedel. Rozvod 

topného média ústᖐedního vytápᆰní k jednotlivým otopným tᆰlesᛰm je navr០en z mᆰdᆰných 

trubek, opatᖐených izolací vedených v podlaze. Pᖐechod z objektu SO 03 a SO 04 je ᖐeᘐen 

v zeminᆰ, izolace trubek bude tl. 50 mm. Trubky budou obetonovány. Otopná tᆰlesa jsou 

navr០ena ocelová desková typu KORADO RADIK KLASIC. Pᖐed tᆰlesy se osadí uzavírací 

ventil s termostatickou hlavicí. 

 

 Ohᖐev vody bude zajiᘐtᆰn v zásobníku Votocell 100-B, o objemu 500 l. Z objektu 

SO 04. 

 

 Rozvody ÚT budou po ukonაení montá០e odzkouᘐeny 1,3 násobkem provozního 

tlaku. Topná zkouᘐka se provede dle ჀSN 060310.  

 

Vnitᖐní rozvod vody 

 Pᖐívod studené vody do objektu bude pᖐes základ objektu v hloubce min. 1,2 m 

pod terénem. Potrubí bude chránᆰno v ocelové chrániაce. Na potrubí uvnitᖐ objektu bude 

osazen vypouᘐtᆰcí ventil, kulový uzávᆰr a vodomᆰr o Qn=2,5 m3/hod, jako podru០ný 

vodomᆰr. Od vodomᆰru je vedeno potrubí studené vody k jednotlivým zaᖐizovacím 

pᖐedmᆰtᛰm. Rozvod bude pᖐevá០nᆰ veden v podlaze, svislé potrubí bude vedeno ve drá០ce 

ve zdivu. Pᖐípravu TV zajistí bivalentní el. zásobník Viessmann Vitocel 100-B o objemu 



 

 - 60 - 

500 l. Teplá voda a cirkulace bude vedena pᖐevá០nᆰ v podlaze. Potrubí se opatᖐí tepelnou 

izolací typu TUBEX, studená voda 10 mm, teplá voda a cirkulace 13 mm. Výpoაet 

vnitᖐního vodovodu viz pᖐíloh ა. 1. 

 

Vnitᖐní kanalizace splaᘐková 

 Le០atá kanalizace bude provedena z plastových trub typu KG – systém (PVC). 

PVC trubky jsou urაeny k dopravᆰ odpadních vod o trvalé teplotᆰ max. 40°C (u prᛰmᆰru 

110 a០ 200 mm do max. 60°C; je pᖐípustné krátkodobé pᖐekroაení tᆰchto hodnot, materiálu 

nevadí stᖐídání teplot). Materiál trub je zaᖐazen do tᖐídy hoᖐlavosti B, tj. klasifikováno jako 

nesnadno hoᖐlavý. Potrubí bude ulo០eno do pískového lo០e min. 100 mm a zasypáno 

pískem o tl. vrstvy min. 100 mm nad horní hranu potrubí. Minimální sklon potrubí bude 

2%. 

 

 Stoupací a pᖐipojovací potrubí bude provedeno z plastových trub typu HT-systém 

(PPs). Polypropylen je termoplastický materiál. Jeho pᖐíznivou vlastností je pru០nost, která 

zaruაuje velmi dobrou odolnost proti velkým deformacím. PP je nejedovatý, trubky 

neobsahují ០ádné ᘐkodlivé pᖐísady. Maximální dovolená teplota transportovaného 

materiálu je do 100°C trvale. Trubky HT nejsou urაeny pro pokládku do zemᆰ ani pro 

volná venkovní vedení. 

 

 Na stoupací potrubí budou v nejni០ᘐím podla០í stoupaაky osazeny min. 1m 

nad podlahou, აistící tvarovky typu HTRE. Ⴠistící tvarovky budou zakrytovány plastovými 

dvíᖐky o min. rozmᆰrech 200x200 mm. Vᆰtrací potrubí bude vyvedeno min. 500 mm nad 

stᖐechu a bude opatᖐeno vᆰtrací hlavicí. Vᆰtrací potrubí musí být vzdáleno min. 1 m 

od oken. 

 

 Po ukonაení montá០e bude provedena zkouᘐka tᆰsnosti vodou. 

 

 Vnitᖐní kanalizace objektu SO 03 bude napojena na venkovní kanalizace komplexu 

pᖐes revizní plastovou kanalizaაní ᘐachtu DN 425 s litinovým poklopem s nosností do 40 t. 

 

Fotovoltaika 

Na stᖐeᘐe objektu budou nainstalovány fotovoltaické აlánky Vitovolt 200. Ⴠlánky budou 

instalovány na ji០ní stranu stᖐechy v celkovém poაtu 13 ks v ᖐadᆰ, 3 ᖐady nad sebou. 



 

 - 61 - 

Celkem 39 Ks. Jmenovitý výkon jednoho modulu je 165 Wp, celkový uva០ovaný výkon 

6,44 kWp. Fotovoltaické აlánky budou propojeny do ostrovního systému. V pᖐípadᆰ 

nadbytku energie budou nabíjet akumulátory.  

 

5.4 Objekt SO 04 - pozemní objekty 

 

5.4.1 Architektonické a stavebnᆰ 

technické ᖐeᘐení 

 

Úაel objektu 

 Objekt bude mít dvojí vyu០ití. Hlavní vyu០ití spoაívá v ustájení 30 ks ovcí a zázemí 

pro chov ovcí, místo na stᖐíhání, místo pro berana apod. Druhý úაel objektu bude 

ubytovací აást s mo០ností vyu០ívání pᖐednáᘐkového sálu. V rámci ubytovací აásti bude 

recepce.  

 

Zásady architektonického, funkაního, dispoziაního a výtvarného ᖐeᘐení a ᖐeᘐení 

vegetaაních úprav okolí objektu, vაetnᆰ ᖐeᘐení pᖐístupu a u០ívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 Stavba bude rozᘐíᖐena o místnost sociálního zaᖐízení. Ostatní აásti zᛰstanou 

pᛰvodní. Vzhled bude doplnᆰn o nᆰkolik oken a jeden velký vikýᖐ na ka០dou stranu. 

Stavba je rozdᆰlena na tᖐi funkაní აásti. První აást ustájení ovcí, druhá აást reprezentaაní 

místnost a tᖐetí ubytovací აást. První a druhá funkაní აást se bude nacházet v 1.NP, 

ubytovací აást v 2.NP. Seno, sᛰl a ostatní potᖐebné vᆰci pro chov ovcí budou uskladnᆰny 

v აásti 2.NP a bude mo០nost skladovat i na pᛰdᆰ objektu. Vᘐechny funkაní აásti budou 

pᖐístupné pᖐes recepci. Z komunikaაní chodby v 1.NP bude prosklená protizvuková stᆰna 

s výhledem na ustájení ovcí. Objekt SO 04 v 2.NP bude mít propojovací krაek s ubytovací 

აástí objektu SO 03. Krაek bude proveden kombinací skla a oceli. Pᖐístup do objektu 

je z pozemku investora. 

 

Dispozice objektu: 

 

1.NP  - recepce 
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  - komunikaაní prostor 

  - schodiᘐtᆰ 

  - reprezentaაní prostory 

  - toalety 

  - kotelna 

  - prostory pro chov ovcí 

 

2.NP  - 4 pokoje se sociálním zaᖐízením 

  - komunikaაní prostor 

  - schodiᘐtᆰ 

  - úklidová místnost 

  - spojovací krაek  

  - galerie, pohled na ustájené ovce 

  - sklad sena 

Podkroví - ostatní sklad 

  - místnost pro solární techniku 

 

1. NP umo០ᒀuje vstup osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, jeliko០ se jedná 

o dvouúrovᒀové podla០í, je pro tyto osoby navr០ena mobilní technika. 

 

Kapacity, u០itkové plochy, zastavᆰné plochy, orientace, osvᆰtlení a oslunᆰní 

Kapacita objektu je následující: 

 

1. NP   - 30 osob reprezentaაní místnost 

- 3 zamᆰstnanci 

 

2. NP   - 8 míst pro ubytování 

 

Plochy: 

Zastavᆰná plocha: -  433,36 m2 

U០itná plocha:  -  591,38 m2 

Pojízdná plocha  -      0,00 m2 
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Technické a konstrukაní ᖐeᘐení objektu, jeho zdᛰvodnᆰní ve vazbᆰ na u០ití objektu a jeho 

po០adovanou ០ivotnost 

 Stávající stavba je ᖐeᘐena jako zdᆰný systém ze smíᘐeného zdiva zalo០ený 

na základových pasech. Objekt je v dobrém konstrukაním stavu.  Vnitᖐní stᆰny budou 

zdᆰné systému Heluz, nebo budou dodány bezpeაnostní prosklené stᆰny. Pᖐistavovaná აást 

bude zalo០ena na základových pasech a vyzdᆰna ze systému Heluz. Konstrukce krovu 

je ve velice dobrém stavu a bude vyu០ita ve stávajícícm stavu. Dojde pouze k odstranᆰní 

stᖐedových podpᆰrných sloupkᛰ ze dᖐeva. Ty budou nahrazeny zdᆰnými sloup z CP.   

 

Tepelnᆰ technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplnᆰ otvorᛰ 

 Vᘐechny konstrukce dosahují doporuაených hodnot souაinitele prostupu tepla. 

 

Obvodové zdivo  - U = 0,244 W/m2K 

Podlaha na terénu – U = 0,34 W/m2K 

Stᖐecha – U = 0,150 W/m2K 

 

Výplnᆰ otvorᛰ budou osazeny okny s izolaაním trojsklem s Umin= 0,9 W/m2K. 

 

Zpᛰsob zalo០ení objektu s ohledem na výsledky in០enýrsko-geologického 

a hydrogeologického prᛰzkumu 

 Stávající objekt nebude nutné novᆰ zakládat, nebo zajiᘐᙐovat. Novᆰ pᖐistavᆰná აást 

bude zalo០ena do stejné úrovnᆰ jako stávající objekt na základové pasy. 

 

Vliv objektu a jeho u០ívání na ០ivotní prostᖐedí a ᖐeᘐení pᖐípadných negativních úაinkᛰ 

 Stavba nebude mít negativní vliv na ០ivotní prostᖐedí. 

 

Dopravní ᖐeᘐení 

 Stavba je napojena na místní komunikaci tᖐ. I ა. 38 pomocí stávajícího sjezdu. 

Stávající sjezd byl projednán s dopravní policií ჀR a je dostaაující.  

 

Dodr០ení obecných po០adavkᛰ na výstavbu 

 Stavba je navr០ena v souladu s vyhláᘐkou 268/2009 Sb. o technických po០adavcích 

na stavby. 
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5.4.2 Stavebnᆰ konstrukაní აást 

 

Stávající stav 

Objekt je vyu០íván jako sklad materiálu. Konstrukce obvodová je ze smíᘐeného 

zdiva, zalo០ena na základových pasech z betonu. Pro ovᆰᖐení únosnosti základové spáry 

bylo provedeno celkem 7 sond, byl pᖐizván statik k posouzení. Základová spára byla 

vyhodnocena jako dostaაující, takté០ i základové pasy. Krov objektu je dvoupatrový, nyní 

nevyu០ívaný, dᖐíve vyu០ívaný pro sklad sena.    

 

Demoliაní práce 

 Vzhledem k dobrému stavu konstrukcí budou provádᆰné demoliაní práce v malém 

rozsahu. Dojde pouze k vytvoᖐení nových otvorᛰ ve zdivu a k demolici stᖐedových 

podpᆰrných sloupku krovu. Dále bude demontována krytina. Jeliko០ 

je z azbestocementových desek bude se postupovat stejnᆰ jako u objektu SO 01. Dojde 

k prohloubení stávající podlahy v u០itných აástech o 400 mm, v místech ustájení pro ovce 

a zázemí bude ponechána stávající hlinᆰná podlaha. 

 

Zemní práce 

 Výkopové práce u objektu budou v malém rozsahu. Nejprve bude provedena 

skrývka. Ta bude ulo០ena na pozemku investora k dalᘐímu vyu០ití. Dále bude vytvoᖐena 

hrubá výkopová figura a následnᆰ bude vyhlouben výkop pro základové pasy. Hloubka 

základové spáry bude v -1,000 m, v úrovni stávající základové spáry. Výkopové práce 

budou provádᆰny malou strojní mechanizací, doაiᘐtᆰní ruაnᆰ. V základové spáᖐe 

bude ulo០en zemnící pásek FeZn 30x4 mm. Pásek bude ᖐádnᆰ zhutnᆰn, aby byl ulo០en 

v rostlém terénu. 

 

Základy 

 Základy budou vybetonovány do pᖐipravené rýhy betonem C 12/15. Následnᆰ 

bude srovnaná zemina a vytvoᖐen ᘐtᆰrkový podsyp, který bude hutnᆰn. Na nᆰj bude 

vytvoᖐena podkladní deska z betonu C 12/15, vyztu០ena Kari sítí 100/100/8. Uvnitᖐ objektu 

budou vybetonovány patky pro nosné sloupy podpírající vazné trámy. 
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Hydroizolace 

 Hydroizolace konstrukcí stávajících, bude ᖐeᘐena podᖐezáním zdiva v úrovni nové 

vnitᖐní hydroizolace kolem celého objektu. Podᖐezání bude provedeno vlo០ením nerez 

plechᛰ. Na nᆰ bude natavena nová vnitᖐní izolace. Nová hydroizolace bude provedena 

z folie tl. 1,5 mm na podkladním betonu.  

 

Svislé konstrukce 

 Novᆰ pᖐistavovaná აást bude vytvoᖐena z obvodového zdiva Heluz, pᖐesné navr០ení 

ve výkresové აásti projektové dokumentace. Vnitᖐní zdᆰné pᖐíაky obdobnᆰ. V objektu jsou 

navr០eny sklenᆰné stᆰny, jejich dodávka musí být z bezpeაnostního skla. Dále budou 

vytvoᖐeny podpᆰrné sloupky vazných trámu krovu, na kterých je ulo០en pochozí strop. 

Sloupy budou vytvoᖐeny z pohledové CP. 

 

 Na obvodovou konstrukci bude pou០it kontaktní zateplovací systém Cemix 

s minerální vatou tl. 100 mm.   

 

 Jeliko០ 1.NP je víceúrovᒀové, je nutné osadit zábradlí. Zábradlí bude z leᘐtᆰné oceli 

v kombinaci se sklem.   

 

Vodorovné konstrukce 

 Podlaha 1.NP bude upravena dle výkresové dokumentace. Stropní konstrukce bude 

v úrovni nynᆰjᘐí podlahy, které je vytvoᖐena na vazných trámech, na kterých je vytvoᖐen 

dᖐevᆰný roᘐt a zaklopen prkny tl. 35 mm. Nynᆰjᘐí strop je vyu០íván jako sklad sena. Na 

tuto podlahu bude vytvoᖐena samonosná kᖐí០em vyztu០ená deska. Pᖐesný návrh provede 

statik. Není ᖐeᘐeno v tomto projektu.   

 

 Podhledy v podkroví budou vytvoᖐeny ze sádrokartonu tl. 12,5 mm dvakrát 

zaklopeného na CW profily. 

 

Stᖐecha 

 Stávající konstrukce krovu je vyhovující. Proto dojde pouze k pᖐelaᙐování. V აásti 

navr០ených pokojᛰ bude vytvoᖐen jeden vikýᖐ.  Krytina pálená, აervená. Veᘐkeré dᖐevᆰné 

prvky budou opatᖐeny ochranným nátᆰrem Lignofix nebo Bochemit. 
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Povrchové úpravy 

 Vnitᖐní omítky budou provedeny vápenocementové dvouvrstvé. Místnosti 

sociálních zaᖐízení budou oblo០eny keramickou dla០bou do výᘐky uvedené na výkresech 

jednotlivých podla០í. Vnᆰjᘐí fasáda bude celoprobarvená tenkovrstvá, zatíraná. Struktura 

a barevný odstín budou upᖐesnᆰny v prᛰbᆰhu výstavby. Klempíᖐské prvky budou 

provedeny z mᆰdi. 

 

Tepelné izolace 

Izolace nadkrokevní : Airrock ND tl. 300 mm 

Izolace podlah 1. NP:  EPS – Z tl. 100 mm 

Izolace obvodových zdí: Rockwoll tl. 100 mm 

Izolace stropu 1. NP:  Steprock tl. 70 mm, slou០í jako izolace proti kroაejovému hluku. 

 

Hydroizolace 

 Stávající konstrukce: vlo០ení nerez plechᛰ tl. 1,5 mm. 

 

 Novᆰ budované konstrukce: Penefol 650. 

 

Výplnᆰ otvorᛰ 

 Okna i dveᖐe budou dᖐevᆰná s izolaაním trojsklem, Uw= 0,9 W/m2K,  

Ud= 1,2 W/m2K. 

 

Komín 

 Bude pou០it komínový systém Schiedel, Ø prᛰduchu 200 mm. 

 

Schodiᘐtᆰ 

 První schodiᘐtᆰ do sní០eného podla០í bude vyskládáno z kamene z místního lomu. 

Zábradlí bude provedeno z leᘐtᆰné oceli v kombinaci se sklem. 

 

 Hlavní schodiᘐtᆰ do ubytovací აásti bude dᖐevᆰné samonosné. Zábradlí bude takté០ 

dᖐevᆰné. 
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5.4.3 Technika prostᖐedí staveb 

 

Vytápᆰní 

 Je navr០eno vytápᆰní s nuceným obᆰhem vody, s teplotním spádem 70/55°C. 

Tepelné ztráty byly pro oblast s mírnᆰ nepᖐíznivou krajinou s nejni០ᘐím venkovní teplotou 

-12°C. Jako zdroj tepla je navr០en kotel na biomasu s výkonem 15 – 60 kW. Kotel bude 

umístᆰn v kotelnᆰ v objektu SO 04. Odtah je ᖐeᘐen komínem Schiedel. Rozvod topného 

média ústᖐedního vytápᆰní k jednotlivým otopným tᆰlesᛰm je navr០en z mᆰdᆰných trubek, 

opatᖐených izolací vedených v podlaze. Pᖐechod z objektu SO 03 a SO 04 je ᖐeᘐen 

v zeminᆰ, izolace trubek bude tl. 50 mm. Trubky budou obetonovány. Otopná tᆰlesa jsou 

navr០ena ocelová desková typu KORADO RADIK KLASIC. Pᖐed tᆰlesy se osadí uzavírací 

ventil s termostatickou hlavicí. Jako podru០ný zdroj tepla budou v pᖐijímací hale kachlová 

kamna. Odvod spalin komínem Schiedel, Ø prᛰduchu 200 mm.  

 

 Ohᖐev vody bude zajiᘐtᆰn v zásobníku Votocell 100-B, o objemu 500 l. Voda 

se bude ohᖐívat kotelm na biomasu. Rozvody ÚT budou po ukonაení montá០e odzkouᘐeny 

1,3 násobkem provozního tlaku. Topná zkouᘐka se provede dle ჀSN 060310.  

 

Vnitᖐní rozvod vody 

 Pᖐívod studené vody do objektu bude pᖐes základ objektu v hloubce min. 1,2 m 

pod terénem. Potrubí bude chránᆰno v ocelové chrániაce. Na potrubí uvnitᖐ objektu bude 

osazen vypouᘐtᆰcí ventil, kulový uzávᆰr a vodomᆰr o Qn=2,5 m3/hod, jako podru០ný 

vodomᆰr. Od vodomᆰru je vedeno potrubí studené vody k jednotlivým zaᖐizovacím 

pᖐedmᆰtᛰm. Rozvod bude pᖐevá០nᆰ veden v podlaze, svislé potrubí bude vedeno ve drá០ce 

ve zdivu. Pᖐípravu TV zajistí bivalentní el. zásobník Viessmann Vitocel 100-B o objemu 

500 l. Teplá voda a cirkulace bude vedena pᖐevá០nᆰ v podlaze. Potrubí se opatᖐí tepelnou 

izolací typu TUBEX, studená voda 10 mm, teplá voda a cirkulace 13 mm. Výpoაet 

vnitᖐního vodovodu viz pᖐíloh ა. 1 

 

Vnitᖐní kanalizace splaᘐková 

 Le០atá kanalizace bude provedena z plastových trub typu KG – systém (PVC). 

PVC trubky jsou urაeny k dopravᆰ odpadních vod o trvalé teplotᆰ max. 40°C (u prᛰmᆰru 

110 a០ 200 mm do max. 60°C; je pᖐípustné krátkodobé pᖐekroაení tᆰchto hodnot, materiálu 

nevadí stᖐídání teplot). Materiál trub je zaᖐazen do tᖐídy hoᖐlavosti B, tj. klasifikováno jako 
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nesnadno hoᖐlavý. Potrubí bude ulo០eno do pískového lo០e min. 100 mm a zasypáno 

pískem o tl. vrstvy min. 100 mm nad horní hranu potrubí. Minimální sklon potrubí bude 

2%. 

 

 Stoupací a pᖐipojovací potrubí bude provedeno z plastových trub typu HT-systém 

(PPs). Polypropylen je termoplastický materiál. Jeho pᖐíznivou vlastností je pru០nost, která 

zaruაuje velmi dobrou odolnost proti velkým deformacím. PP je nejedovatý, trubky 

neobsahují ០ádné ᘐkodlivé pᖐísady. Maximální dovolená teplota transportovaného 

materiálu je do 100°C trvale. Trubky HT nejsou urაeny pro pokládku do zemᆰ 

ani pro volná venkovní vedení. 

 

 Na stoupací potrubí budou v nejni០ᘐím podla០í stoupaაky osazeny min. 1m 

nad podlahou, აistící tvarovky typu HTRE. Ⴠistící tvarovky budou zakrytovány plastovými 

dvíᖐky o min. rozmᆰrech 200x200 mm. Vᆰtrací potrubí bude vyvedeno min. 500 mm 

nad stᖐechu a bude opatᖐeno vᆰtrací hlavicí. Vᆰtrací potrubí musí být vzdáleno min. 1 m 

od oken. 

 

 Po ukonაení montá០e bude provedena zkouᘐka tᆰsnosti vodou. 

  

 Vnitᖐní kanalizace objektu SO 03 bude napojena na venkovní kanalizace komplexu 

pᖐes revizní plastovou kanalizaაní ᘐachtu DN 425 s litinovým poklopem s nosností do 40 t. 

 

Fotovoltaika 

 Na stᖐechu objektu budou instalovány fotovoltaické აlánky Vitovolt 200. Ⴠlánky 

budou instalovány na ji០ní stranu stᖐechy v celkovém poაtu 30 ks v ᖐadᆰ, 6 ᖐad nad sebou. 

Celkem 180 Ks. Jmenovitý výkon jednoho modulu je 165 Wp, celkový uva០ovaný výkon 

29,7 kWp. Fotovoltaické აlánky budou propojeny do ostrovního systému. V pᖐípadᆰ 

nadbytku energie budou nabíjet akumulátory. V systému musí být umístᆰn mᆰniა. 

 

5.5 Objekt SO 05 Zpevnᆰné plochy – in០enýrské objekty 

 

 Zpevnᆰné plochy jsou rozdᆰleny do tᖐí kategorií. První kategorie jsou pojízdné 

plochy, druhá kategorie jsou parkovací plochy a tᖐetí kategorie jsou plochy pro pᆰᘐí. První 
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kategorie bude dlá០dᆰná ze ᘐtípaného kamene ulo០ená do pískového lo០e. Parkovací 

plochy budou vydlá០dᆰné ze ᘐtípaného kamene ulo០ené do betonu. Podkladní beton bude 

vyztu០en Kari sítí 100/100/8. Pochozí plochy budou vydlá០dᆰny z ០ulových kostek, 

ulo០ených do pískového lo០e. Navr០ení skladby je uvedeno ve výkresové აásti projektové 

dokumentace.   

 

5.6 Objekt SO 06 Oplocení – in០enýrské objekty 

 

 Oplocení areálu kromᆰ vstupní აásti bude provedeno ze svaᖐovaných panelᛰ typu 

AXOR. Ocelové sloupky systému budou kotveny do kotevního otvoru hloubky 500 mm. 

Otvor bude vybetonován betonem C 12/15. Nominální výᘐka oplocení bude 1,7 m, rozteა 

sloupkᛰ je 2,015 m.  

 

 Oplocení vstupní აásti objektu bude vyzdᆰno z kamene do výᘐky 0,9 m. 

Dle výkresové dokumentace. Základ oplocení bude v nezámrzné hloubce. V rámci 

oplocení bude pᖐed vstupem do areálu vyzdᆰna vstupní stᆰna, která bude oblo០ena 

kamenem. Ve vstupní stᆰnᆰ bude otvor o velikosti 4 x 4,2 m (z dᛰvodu prᛰjezdu 

zásahových hasiაských jednotek). Tento otvor bude opatᖐen posuvnými dᖐevᆰnými dveᖐmi, 

ve kterých bude otvor pro pᆰᘐí. 

 

5.7 Objekt SO 07 Vodovod – in០enýrské objekty 

 

 Stávající vodomᆰrná sestava je na pozemku souseda. Pᖐi rekonstrukci 

bude pᖐesunuta na pozemek investora do vodomᆰrné ᘐachty napᖐ. VS2. Vodomᆰrná ᘐachta 

bude z polypropylenu kruhového pᛰdorysu o polomᆰru 1200 m, celková hloubka 1500mm, 

výlezový komínek bude min. prᛰmᆰru 600 mm opatᖐen litinovým poklopem a stupadly. 

ᘀachta bude umístᆰna cca 2 m od veᖐejného ᖐádu. Veᖐejný ᖐad je z PVC tl. 110 mm. Novᆰ 

budovaná pᖐípojka rPE DN40 v délce 2 m se napojí na distribuაní ᖐad PVC 110 

v nezpevnᆰném pozemku investora. V místᆰ napojení se osadí vodomᆰrná ᘐachta 

na betonový podklad min, tl. 100 mm z betonu C 12/15. V ᘐachtᆰ bude umístᆰn rPE hadice 

a vodomᆰrná sestava. 2x kulový uzávᆰr, zpᆰtný ventil, vypouᘐtᆰcí ventil a vodomᆰr. 

Pᖐípojka je navr០ena v dimenzi 40x5,7 mm v délce 2 m.  
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 Za vodomᆰrnou ᘐachtou povede vodovodní potrubí rPE 40 v nezpevnᆰném 

pozemku investora do jednotlivých budov. V jednotlivých budovách bude na vodovodní 

vedení provedena odboაka, na ní bude osazen podru០ný vodomᆰr a z nᆰj povede vnitᖐní 

rozvod vody. Potrubí bude ulo០eno v min. hloubce 1,2 m pod terénem na pískové lo០e 

tl. 100 mm a obsypáno pískem do výᘐky 300 mm nad potrubí. Dále se provede zásyp 

vytᆰ០enou zeminou se zhutnᆰním. Trasa potrubí bude opatᖐena výstra០nou folií s nápisem 

VODA ulo០enou 400 mm nad potrubí a signálním vodiაem CY 6 mm uchyceným 

na pásku. Po ukonაení prací se provede tlaková zkouᘐka potrubí dle ჀSN 755911. 

Pᖐed uvedením do provozu musí být proveden proplach, desinfekce potrubí a odbᆰr 

vzorku. Pᖐi realizaci je nutné dodr០et min. odstupové vzdálenosti sítí dle ჀSN 736005.  

 Výpoაet vodovodu viz pᖐíloha ა. 5. 

 

5.8 Objekt SO 08 Kanalizace – in០enýrské objekty 

 

 Venkovní kanalizace komplexu je ᖐeᘐena jako oddílná.  

 

5.8.1 Splaᘐková kanalizace 

 

 Splaᘐková kanalizace bude rozdᆰlena na dvᆰ აásti. První აást bude venkovní 

kanalizace napojená z objektu SO 01 a SO 02, druhá z objektu SO 03 a SO 04. Ka០dá აást 

bude mít vlastní plastovou jímku o objemu 65 m3. Napojení jednotlivých objektᛰ 

na sbᆰrnou kanalizaci je pᖐes revizní ᘐachty DN 425 opatᖐené litinovými poklopy. Le០atá 

kanalizace bude z trub KG – systém (PVC). Potrubí bude ulo០eno do pískového lo០e 

min. 100 mm a zasypáno pískem o tl. vrstvy 100 mm nad horní hranu potrubí. Min. sklon 

bude 2%. Doporuაuji osadit signální vodiა CY 6 mm 400 mm nad potrubí. Jímky budou 

opatᖐeny v nejni០ᘐím místᆰ zaslepeným prostupem, pro mo០nost napojení na obecní 

kanalizaci. 

 

  Jednotlivé dimenze a tvary jsou uvedeny ve výkresové აásti PD. Výpoაet 

viz pᖐíloha ა. 4. 
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5.8.2 Deᘐᙐová kanalizace 

 

 Deᘐᙐová kanalizace ze stᖐech a ze zpevnᆰných ploch bude odvedena do samostatné 

retenაní nádr០e s pᖐepadem. Voda bude pou០ívána k zavla០ování. Na trase deᘐᙐové 

kanalizace budou osazeny revizní ᘐachty DN 425, pro pᖐípad údr០by a აiᘐtᆰní, s litinovým 

poklopem. Deᘐᙐové svody budou opatᖐeny lapaაem deᘐᙐových splavenin typu HL600. 

Dále povede le០atá kanalizace z trub KG – systém (PVC) do retenაní nádr០e. Ulo០ení 

potrubí bude stejné jako u splaᘐkové kanalizace. Odvod deᘐᙐové vody ze zpevnᆰných ploch 

bude pomocí odvodᒀovacího ០labu s litinovou mᖐí០kou a následné napojení na le០atou 

kanalizaci.  

 

 Výpoაet ០labᛰ a svodᛰ kanalizace viz pᖐíloha ა. 5. 

 

5.9 Objekt SO 08 Plyn – in០enýrské objekty 

 

 Stávající plynomᆰr je umístᆰn na fasádᆰ objektu SO 02. Ten bude pᖐelo០en 

do skᖐínᆰ umístᆰné v oplocení. Dvíᖐka budou opatᖐena trojhranným klíაem 

a nesmazatelným nápisem HUP. V nové spoleაné skᖐíni bude umístᆰn regulátor tlaku 

Francel B10, plynomᆰr G4 a uzavírací kohout.  

 

 Celková spotᖐeba zemního plynu po rekonstrukci bude აinit 5,2 m3/h. 

 Instalované spotᖐebiაe: 2 x plynový kotel Wiessmann Vitodens 200. 

 

 NTL plynovod bude proveden z HUP k jednotlivým objektᛰm z ocelových  

bezeᘐvích trub dle ჀSN 425711. Bude polo០eno v zemi v hl. 1,4 m na pískovém lo០i 

tl. 100 mm, Vedení bude obsypáno min. 200 mm nad horní hranu potrubí. Bude polo០en 

signální vodiა CY 6 mm a bude proveden obsyp vytᆰ០enou zeminou. 400 mm pod horní 

hranou zeminy bude polo០ena ០lutá výstra០ná folie. ᘀíᖐe folie musí být taková, 

aby pᖐesahovala ᘐíᖐku ulo០eného vodiაe alespoᒀ o 50 mm. Zásyp musí být hutnᆰ 

po jednotlivých vrstvách rovnomᆰrnᆰ v celém profilu rýhy. Prostup do budov bude chránᆰn 

ocelovou chrániაkou, která bude pᖐesahovat min. 20 mm na ka០dou stranu prostupu. 

 

 Výpoაet dimenze plynovodu viz pᖐíloha ა. 6. 
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6. Závᆰr 

 

 

Starᘐím objektᛰm se vᆰnuje málo pozornosti. Jejich rekonstrukce je problematiაtᆰjᘐí 

a nákladnᆰjᘐí ne០ stavba nového domu. Staré objekty ve mᆰstech a na vesnicích jsou 

prázdné a chátrají. V mnoha pᖐípadech ji០ tyto objekty nejde zachránit, hrozí nebezpeაí 

úrazu a je nutné takové stavby strhnout. Tím pᖐicházíme o jedineაné stavby. Mᆰli bychom 

se této problematice zavაas vᆰnovat, i ze starého objektu se dá vytvoᖐit nový, který mᛰ០e 

konkurovat novᆰ postavenému objektu. 

 

Historicky nebo architektonicky cenný objekt mᛰ០e být necitlivou rekonstrukcí zcela 

znehodnocen. Naopak nᆰkteré stavby poznamenané nedostatkem kvalitních materiálᛰ 

a konstrukcí, mohou být citlivou rekonstrukcí zhodnoceny a០ k nepoznání. Ⴠasto pᖐitom 

platí, ០e v jednoduchosti je krása. Staré domy v sobᆰ ukrývají mnohá tajemství. My z nich 

mᛰ០eme vytᆰ០it velmi zajímavé výhody pro náᘐ moderní interiér. Získáme tak nový 

prostor i jedineაnou atmosféru. 

 

Diplomová práce vychází z po០adavku soukromého investora na záchranu objektu 

a ᖐeᘐí pᖐestavbu staré zemᆰdᆰlské usedlosti na hranici vinaᖐské oblasti Znojemska 

na penzion spojený s drobnou agroturistikou, chovem malého stáda ovcí. Návrh pᖐestavby 

je velice nároაný úkol, jeliko០ je nutné zachovat pᛰvodní ráz usedlosti a souაasnᆰ 

zakomponovat moderní prvky tak, aby nebyl naruᘐen ráz vesnice.  

 

Návrh objektu je vypracován pro stavební povolení a je proveden v nízkoenergetickém 

standardu, který je urაen ni០ᘐími ne០ doporuაenými hodnotami souაinitele prostupu tepla 

U [W/(m2xK)] a mᆰrnou potᖐebou tepla na vytápᆰní ni០ᘐí ne០ 50 kWh/m2a. Jeliko០ se 

objekt nachází na ji០ní Moravᆰ, kde jsou dle sluneაní mapy dobré sluneაné podmínky 

k získávání obnovitelných zdrojᛰ ze slunce, jsou na objektech navr០eny fotoviltaické 

აlánky pro malou sluneაní elektrárnu a solární kolektory pro ohᖐev TUV. 
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8. Pᖐílohy 

 

Pᖐíloha ა. 1 – Výpoაet vodovodu 

Pᖐíloha ა. 2 – Výpoაet kanalizace 

Pᖐíloha ა. 3 – Výpoაet solárních ziskᛰ 

Pᖐíloha ა. 4 – Výpoაet hlavního ᖐádu splaᘐkové kanalizace 

Pᖐíloha ა. 5 – Výpoაet deᘐᙐové kanalizace 

Pᖐíloha ა. 6 – Výpoაet plynovodu 

Pᖐíloha ა. 7 – Výpoაet souაinitele prostupu tepla 

Pᖐíloha ა. 8 – Výpoაet mᆰrné potᖐeby tepla na vytápᆰní 

Pᖐíloha ა. 9 – Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

SEZNAM VÝKRESOVÉ ჀÁSTI 

 

Název výkresu         Mᆰᖐítko: 

Celková situace        1:250 

 

Objekt SO 01 – Spoleაenský a restauraაní prostor 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

2.01  Základy – stávající stav     1:50 

02  Pᛰdorys 1.PP – stávající stav     1:50 

03  Strop 1.PP – stávající stav     1:50 

04  Pᛰdorys 1.NP – stávající stav     1:50 

05  Pᛰdorys krovu – stávající stav    1:50 

06  ᖀez A-A – stávající stav     1:50 

07  Pᛰdorys stᖐechy – stávající stav    1:50 

08  Pohledy – stávající stav     1:50 

09  Základy – nový stav      1:50 

10  Pᛰdorys 1.PP – nový stav     1:50 

11  Pᛰdorys 1.NP – nový stav     1:50 

12  Bourací práce       1:50 

13  Strop 1.PP – nový stav     1:50 

14  Strop 1. NP – nový stav     1:50 
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15  ᖀezy – nový stav      1:50 

16  Krov – nový stav      1:50 

17  Pᛰdorys stᖐechy – nový stav     1:50 

18  Pohledy – nový stav      1:50 

19  Bourané konstrukce      1:50 

 

2e.01  Rozvod vody 1.PP      1:50  

     02  Rozvod vody 1. NP      1:50 

     03  Rozvod vody podkroví     1:50 

     04  Kanalizace 1.PP      1:50 

     05  Kanalizace 1.NP      1:50 

     06  Kanalizace podkroví      1:50 

 

Objekt SO 02 – Ubytovací prostor 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

2.01  Pᛰdorys 1.NP – stávající stav     1:50 

02  Strop 1.NP – stávající stav     1:50 

03  ᖀez A-A – stávající stav     1:50 

04  Pohledy – stávající stav     1:50 

05  Pᛰdorys 1.NP – nový stav     1:50 

06  Pᛰdorys podkroví – nový stav    1:50 

07  Strop 1.NP – nový stav     1:50 

08  Krov – nový stav      1:50 

09  ᖀez A-A – nový stav      1:50 

10  Pᛰdorys stᖐechy – nový stav     1:50 

11  Pohledy – nový stav      1:50 

12  Bourací práce       1:50 

 

2e.01  Voda 1.NP       1:50  

     02  Voda podkroví      1:50 

     03  Axonometrie       1:50 

     04  Kanalizace 1.NP      1:50 

     05  Kanalizace podkroví      1:50 
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Objekt SO 03 – Technologie pro zpracování produktᛰ 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

2.01  Pᛰdorys 1.NP – stávající stav     1:50 

02  Strop 1.NP – stávající stav     1:50 

03  ᖀez A-A – stávající stav     1:50 

04  Pohledy – stávající stav     1:50 

05  Pᛰdorys 1.NP – nový stav     1:50 

06  Pᛰdorys podkroví – nový stav    1:50 

07  Strop 1.NP – nový stav     1:50 

08  Krov – nový stav      1:50 

09  ᖀez A-A – nový stav      1:50 

10  Pᛰdorys stᖐechy – nový stav     1:50 

11  Pohledy – nový stav      1:50 

12  Bourací práce       1:50 

 

2e.01  Voda 1.NP       1:50  

     02  Voda podkroví      1:50 

     03  Axonometrie       1:50 

     04  Kanalizace 1.NP      1:50 

     05  Kanalizace podkroví      1:50 

 

Objekt SO 04 – Ustájení ovcí, ubytovací kapacity 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

2.01  Pᛰdorys 1.NP – stávající stav     1:50 

02  Krov – stávající stav      1:50 

03  ᖀez A-A – stávající stav     1:50 

04  Pᛰdorys stᖐechy – stávající stav    1:50 

05  Pohledy – stávající stav     1:50 

06  Základy – nový stav      1:50 

07  Pᛰdorys 1.NP – nový stav     1:50 

08  Pᛰdorys 2.NP – nový stav     1:50 

09  Strop 1.NP – nový stav     1:50 

10  ᖀez A-A – nový stav      1:50 

11  Pᛰdorys stᖐechy – nový stav     1:50 
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12  Bourací práce       1:50 

 

2e.01  Voda 1.NP       1:50  

     02  Voda 2.NP       1:50 

     03  Axonometrie       1:50 

     04  Kanalizace 1.NP      1:50 

     05  Kanalizace 2.NP      1:50 

 

 

Objekt SO 05 – Zpevnᆰné a parkovací plochy 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

3.01  Situace       1:250 

02  ᖀezy        1:50 

 

Objekt SO 07 – Vodovod 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

3.01  Situace       1:100 

 

Objekt SO 08 – Kanalizace 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

3.01  Situace       1:100 

 

Objekt SO 09 – Plyn 

Výkres ა. Název výkresu       Mᆰᖐítko: 

3.01  Situace       1:100 

 


