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Seznam použitého značení 

 

aj.  a jiné 

apod.    a podobně   

atd.    a tak dále   

ATT    Ateliérová tvorba   

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci   

BP    bakalářská práce   

BpV    Balt po vyrovnání - výškový systém   

CUZK    Český úřad zeměměřický a katastrální   

C xx/ xx   označení betonu, válcová pevnost/ krychelná pevnost   

č.    číslo   

ČSN    Česká státní norma   

DN   dimenze   

EPS expandovaný polystyren 

HI hydroizolace 

Kč  měna - Koruna česká   

kg    jednotka váhy - kilogram   

km    délková jednotka - kilometr   

ks  kusy 

M  měřítko 

m    délková jednotka - metr   

cm    délková jednotka - centimetr   

mm    délková jednotka - milimetr   

m²    plošná jednotka - metr čtvereční   

m³    objemová jednotka - metr krychlový   

k. ú.    katastrální území   

kV    jednotka elektrického napětí - kilovolt   

m. n. m.    metrů nad mořem   

NN    nízké napětí   

NP nadzemní podlaží 

parc. č. parcelní číslo  

PD    projektová dokumentace   

PT    původní terén   
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PTH  Porotherm 

RAL    stupnice barevných odstínů   

Sb.    Sbírka zákonů   

S-JTSK    souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

SO    stavební objekt   

TI tepelná izolace 

tl.    tloušťka   

tzv.    tak zvaný  

U součinitel prostupu tepla [W/m2K] 

UT    upravený terén   

viz.    odvolávka   

W/ m² K    jednotka U - Watt na metr čtvereční Kelvin   

WC    toaleta 

WGS  world geodetic system 

XPS –  extrudovaný polystyren  

ŽB    železobeton   

° stupeň  
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Úvod 

 

Náplní bakalářské práce je zpracování částečné projektové dokumentace pro provádění stavby 

objektu provozního zázemí jezdeckého areálu Píšť, která navazuje na dokumentaci pro 

stavební povolení z ATT V.a. 

 

Hlavní téma pro vypracování této bakalářské práce vyplynulo z urbanistického řešení oblasti 

Hlučínska, které bylo tématem Ateliérové tvorby III. Navržený jezdecký areál tvoří jeden z 

uzlových bodů navržených koňských stezek v ATT III., které spojují všechny koňské ranče na 

Hlučínsku a vytváří potenciál pro turistiku a ekonomiku v oblasti.  

 

Obec Píšť byla ideálním místem pro vytvoření jezdeckého areálu, který umožňuje navrhnout 

koňské trasy ve vhodných délkách okolo 5-10 km. Díky blízkosti hranice s Polskem 

umožňuje i mezinárodní propojení. 

 

Areál navržený v ATT IV. tvoří čtyři samostatně stojící budovy: provozní zázemí, stájový 

objekt, stájový objekt se sklady krmiva a krytá jízdárna s mechanizací. Budovy jsou hmotově 

navrženy podle stávajících blízkých zemědělských objektů v obci. Návrh urbanisticky reaguje 

na přirozené vymezení hranic lokality (potok, poldr a pole) a vedutu z vesnice směrem do 

krajiny. Navržené objekty jsou převážně jednoduché stavby obdélníkového půdorysu se 

sedlovou střechou.  

 

Hlavní činností areálu bude chov a ustájení koní, výuka jezdectví a ubytování určené hlavně 

pro jezdce z koňských stezek. K dispozici bude řada velkých výběhů ve svahu i na rovinách s 

přístupem k napáječkám. 
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A. Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  Správní budova Koňského ranče Píšť 

Místo stavby:  Moravskoslezský kraj 

Okres:   Opava 

Pověřená obec: Píšť 

Stavební úřad:  Hlučín 

Obec:   Píšť 

Katastrální území: Píšť 509647 

Parcelní číslo:  2759/6, 2559/15, 2759/7 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

 

Jméno:   Filip Horst 

Adresa:  Přímá 111/13, 748/01 Hlučín 

Kontakt:  e-mail: horst@centrum.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Projektant 

 

Jméno a titul(y): Martin Struhala 

Adresa: Na Výsluní 166 

747 94 Dobroslavice 

Kontakt: tel.: +420 602 451 975 

 e-mail: martin.struhala@seznam.cz 
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 A.2 Seznam vstupních podkladů  

 

a) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby:  

  

- Osobní prohlídka zaměřená na prohlídku stávajících budov a terénu  

- Konzultace s majitelem 

- Katastrální mapa obce Píšť 1:1000  

- Fotodokumentace pozemku a letecké ortofotografické snímky  

- Příslušné právní předpisy a normy 

- Částečná dokumentace pro stavební povolení 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území 

  

Parcelní číslo: 2759/6 

Výměra [m2]: 9177 

Katastrální území: Píšť 509647 

Číslo LV: 652 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: Trvalý trávní porost 

Stavba na parcele: žádná 

Vlastnické právo 

Jméno/název Filip Horst 

Adresa 

 

Přímá 111/13, 748/01 Hlučín 

 

Způsob ochrany nemovitosti Zemědělský půdní fond. 

Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavová zóna, atp.):  

  

Dotčené území (parc. č. 2759/6, k. ú. Píšť 509647) není chráněno podle jiných právních 

předpisů.  

 

c) Údaje o odtokových poměrech:  

 

Dotčené území (parc. č. 2759/6, k. ú. Píšť 509647) se nachází v mírně svažitém terénu v údolí 

mezi dvěma kopci, přibližně dva výškové metry nad hladinou blízkého potoka. Dešťové vody 

ze střechy objektu a parkovacích ploch budou odváděny dešťovou kanalizací do místního 

potoka. Dešťové vody z dlážděných ploch budou stékat do okolních travnatých ploch a 

vsakovat se.  

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:  

 

Projekt stavby není navržen v souladu s platným územním plánem obce Píšť. Řešené objekty 

jsou součástí areálu, který uvažuje s využitím starých objektů JZD a dostavbou dalších 

objektů do uceleného celku. Dotčené parcely (louky) je potřeba vyjmout ze zemědělského 

půdního fondu. 

 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím:  

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:  

 

Projektovaná stavba změní způsob využití území. Přilehlé louky budou využívány jako 

pastviny. Území areálu je nutné vyjmout ze zemědělského půdního fondu pro doplnění 

stávající zástavby. Navržený objekt provozního zázemí jezdeckého areálu je umístěn 

s dostatečnými vzdálenostmi od hranice pozemku. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  

  

Požadavky dotčených orgánu nebyly vzneseny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

  

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky.  

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

  

Provádění projektovaného objektu není závislé na žádných souvisejících a podmiňujících 

investicích. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby podle katastru nemovitostí:  

  

Pozemky stavby:  

  

 pozemek parc. č. 1118 – trvalý trávní porost   -  9177 m2 

 vlastnické právo: Filip Horst., Přímá 111/13, 748/01 Hlučín 

 

Sousední pozemky: 

  

 pozemek parc. č. 2759/5 – trvalý trávní porost  - 3711 m2 

 vlastnické právo: Obrusníková Jarmila, Opavská 421/37, 74718 Píšť 

 

 pozemek parc. č. 2759/8 – trvalý trávní porost  -    491 m2 

 vlastnické právo: Obec Píšť, č.p. 58, 74718 Píšť 

 

 pozemek parc. č. 2772/59 - orná půda   -  2600 m2 

 vlastnické právo: Plačková Kateřina, K Obecníku 298/1, 74718 Píšť 

 

 pozemek parc. č. 2772/60 – orná půda   - 2635 m2 

 vlastnické právo: Sichmová Marie, č.p. 246, 74718 Píšť 
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 pozemek parc. č. 2772/61 – ostatní plocha   -  2668 m2 

 vlastnické právo: Obrusníková Jarmila, Opavská 421/37, 74718 Píšť 

  

 pozemek parc. č. 3123 – ostatní plocha   -   6816 m2 

 vlastnické právo: Obec Píšť, č. p. 58, 74718 Píšť 

 

A.4 Údaje o stavbě  

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby:  

  

- SO 01 – Správní budova jezdeckého areálu Pišť   - nová stavba 

- SO 02 – Nekrytá jízdárna      - nová stavba 

- SO 03 – Parkovací stání      - nová stavba 

- SO 04 – Zpevněné plochy, chodníky    - nová stavba 

 

b) Účel užívání stavby:  

  

Objekt správní budovy bude užíván jako zázemí pro zaměstnance a jezdce, společenský 

prostor a ubytování.  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba:  

  

Projektovaná stavba má trvalý charakter. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod. ):  

  

Na pozemku se nenachází žádné objekty.  

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:  

 

Zázemí zaměstnanců, jezdců a ubytování není řešeno pro bezbariérový provoz. Společenská 

část je řešena pro návštěvníky jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky 398/2009.  
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů:  

  

Požadavky dotčených orgánu nebyly vzneseny. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení:  

  

V rámci projektu nebyly řešeny žádné výjimky.  

 

h) Navrhované kapacity stavby:  

  

- SO 01 - Provozní zázemí jezdeckého areálu Píšť 

 

- Zastavěná plocha:    1080 m2  

- Obestavěný prostor:   4820 m3  

- Užitná plocha:   821 m2  

- Počet uživatelů/ pracovníků: maximálně 5 

- Počet jezdců:   maximálně 30 

- Počet hostů:    maximálně 20 

 

- SO 02 -  Nekrytá jízdárna 

  

 - Zastavěná plocha:   2400 m2 

  

- SO 03 - Parkovací stání 

  

 - Zastavěná plocha:   422 m2 

 - Počet parkovacích stání:   15 

 - Z toho pro imobilní:   1 

 

- SO 04 - Zpevněné plochy, chodníky 

  

 - Zastavěná plocha:   452 m2 
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy, 

apod.):   

 

Dešťová voda ze střechy bude dešťovou kanalizací odváděna do místního potoka.  

 

Potřeby a spotřeby hmot a médií pro stavbu budou přesně určeny realizační firmou při 

zpracovávání realizační dokumentace stavby.  

 

Při výstavbě se předpokládá vznik stavebního odpadu. V rámci provozu stavby se 

předpokládá produkce do 0,5 m3 komunálního odpadu týdně. Při výstavbě a provozu stavby 

se předpokládají pouze běžné emise – odpadní voda, atp.   

 

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

  

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. Bude určena v návaznosti na vyhlášení výsledku 

výběrového řízení na zhotovitele stavby na základě smluvního vztahu mezi stavebníkem a 

zhotovitelem, dle termínu předání stavby. 

  

k) Orientační náklady stavby:  

  

Provozní zázemí jezdeckého areálu Píšť - 24 500 000 Kč 

 

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

  

- SO 01 – Provozní zázemí jezdeckého areálu Píšť  - nová stavba 

- SO 02 – Nekrytá jízdárna     - nová stavba 

- SO 03 – Parkovací stání     - nová stavba 

- SO 04 – Zpevněné plochy, chodníky   - nová stavba 

 

Objekty SO 02 - 04 nejsou v bakalářské práci řešeny. 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) Charakteristika stavebního pozemku:  

 

Stavební pozemek, nacházející se na parc. č. 2759/6, k. ú. Píšť 509647 je mírně svažitý v 

údolí mezi dvěma kopci. Z východu k němu přiléhá místní veřejná komunikace (obec Píšť 

nemá názvy ulic). Na západní a severní straně se nachází pole. Z jihu k pozemku přiléhá 

louka. 

  

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

průzkum, stavebně historický průzkum, apod.):  

  

Byla provedena osobní prohlídka zaměřená na současný stav stávajících budov a terénu. 

Konzultace s majitelem. 

  

Geologický průzkum  

 

Z geologické mapy vyplývá, že se pozemek nachází na území nezpevněných sedimentárních 

hornin, kde převažují sedimenty hlinité až hlinito-písčité z období kenozoika.  

  

Hydrogeologický průzkum  

 

Parcely se nachází v dostatečné vzdálenosti od místního potoku. Hladina podzemní vody 

nebude ovlivňovat stavbu. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

 

Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Před zahájením 

stavebních prací budou stávající inženýrské sítě vytýčeny, případně ověřeny ručním odkopem. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod.:  

  

Objekt se nenachází v záplavovém území, na poddolovaném území ani v jinak geologicky 

nestabilních zónách.  

 

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

území:  

  

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na okolí. Během výstavby může krátkodobě dojít k 

omezení dopravy na přiléhající veřejné komunikaci v důsledku používání těžké mechanizace 

(např. autojeřáb). Tyto práce budou předem ohlášeny a budou provedena opatření k 

minimalizaci omezení. Rovněž může během prací docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. 

Zastavěná plocha bude odvodněna do veřejné kanalizace. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:  

 

V rámci projektované stavby se počítá s odstraněním náletových křovin a stromů. 

 

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

plnění funkce lesa (dočasné/trvalé):  

  

V rámci projektované stavby bude nutné parc. č. 2759/6 k. ú. Píšť 509647 vyjmout ze 

zemědělského půdního fondu v rozsahu 9177 m2.  

 

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

infrastrukturu):  

  

Projektovaná stavba bude napojena na východní přilehlou komunikaci v obci Píšť.  

  

Vodovodní přípojka 

  

Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. V rámci přípravy území byla na pozemku 

vyvedena vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovod  na par. č. 

2759/6 k.ú Píšť 509647. Přípojka je provedena v délce 3,5 m z trub PE100 RC D 40. 
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Vodoměrná sestava je  umístěna ve vodoměrném tubusu AQUA GEOTERM na pozemku 

stavebníka.  

 

Kanalizační přípojka 

  

Odvedení odpadních vod ze stavby  na par.č. 2759/6 k.ú. Píšť 509647je na pojeno na veřejnou 

kanalizaci. Kanalizační přípojka je ukončena  před hranici pozemku domovní revizní šachtou 

plastovou D425. Kanalizační přípojka je zaústěna do kanalizačního řadu vedeného na 

pozemku. 

 

Plynová přípojka 

  

Přípojka plynu je ukončena na parcele hlavním uzávěrem plynu. Přípojka k objektu je 

ukončena HUP v přístřešku  na hranici pozemku. Přístřešek bude vybaven hlavním uzávěrem,  

regulátorem, plynoměrem, uzávěrem za plynoměrem. 

 

Elektro přípojka 

 

Objekt bude napájen z přípojkové skříně ozn. RJ, která je umístěna v plastovém pilíři na 

hranici pozemku investora. Přípojková skříň je napojena ze stávajícího zemního distribučního 

kabelového vedení NN. 

 

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

  

V rámci projektované stavby se nevyskytují.  

 

B.2 Celkový popis stavby  

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

 

Tento projekt řeší stavbu provozního zázemí jezdeckého areálu (parc. č. 2759/6 k.ú. Píšť 

509647) v obci Píšť. Objekt je řešen jako jednopodlažní. Přízemí slouží jako zázemí 

zaměstnanců, jezdců, společenský prostor a ubytování. Maximální kapacita, pro kterou je 

objekt navržen, činí maximálně 5 pracovníků, 30 jezdců a 20 hostů. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:  

 

Projektovaná stavba není v souladu s platným územním plánem obce Píšť. Stavba je součástí 

nově navrženého jezdeckého areálu v obci Píšť. Nové objekty areálu doplňují stávající 

objekty a jsou navrženy tak,  aby nenarušovaly pohled na krajinu z vesnice. Řešený objekt je 

jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Na jižní a severní straně jsou 

přístupové body do objektu. Na jižní straně dominuje objektu veranda s výhledem do areálu a 

přilehlé kolbiště. Objekt je vysoký 6,535 m od kóty 1.NP +0,000 m (+-0,000=218,05 m n. m 

Bpv).  

 

b.1) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení:  

 

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Tvar objektu je obdélníkový se zapuštěnými vchody 

a dominující verandou na jižní straně. Na jižní a severní straně jsou přístupové body do 

objektu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Chodby napříč budovou ji rozdělují na čtyři 

jednotlivé části. První část na východní straně slouží jako kancelář správce areálu a zázemí 

zaměstnanců včetně šaten s hygienickou smyčkou. Druhá část tvoří zázemí pro majitele a 

jezdce koní, je složena ze šaten a hygienických prostor. Třetí část je společenská místnost pro 

různé akce s přilehlou malou kuchyňkou. Poslední část jsou ubytovací kapacity pro 

návštěvníky akcí nebo pro jezdce jedoucí po koňských steskách. 

 

b.2) architektonické řešení – materiálové a barevné řešení:  

  

Základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu.  

 

Podhled místností je proveden ze sádrokartonových desek. 

 

Svislé obvodové nosné konstrukce objektu jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 

EKO+ tl. 440 mm. 

 

Příčky a dělící stěny jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm AKU tl. 250 mm a 115 

mm a  Porotherm P+D tl. 80 mm. 
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Střešní konstrukce je tvořená dvouplášťovou sedlovou střechou. Nosnou část tvoří dřevěné 

vazníky spojované styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Krytina Lindab - Click je 

spojovaná stojatou drážkou.  

  

Povrch vnějších konstrukcí tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací proti škůdcům a 

plísním.  

 

Dílčí části vnější fasády budou obloženy obkladem imitujícím režné zdivo. Povrchy uvnitř 

budou  provedeny z omítek Porotherm, případně keramických obkladů, obkladů imitujících 

režné zdivo.  

 

Plastová okna jsou navržena jako pětikomorová s dvojitým zasklením a s meziprostorem 

vyplněným inertním plynem.  

 

Dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní.  

  

Zpevněné plochy kolem objektu jsou tvořeny žulovou dlažbou. Komunikace a parkovací 

plochy jsou navrženy z asfaltu. 

 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

 

Provozní řešení - viz B.2.2 a projektová dokumentace. Součástí projektované stavby nejsou 

výrobní technologie. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

 

Zázemí zaměstnanců, jezdců a ubytování není řešeno pro bezbariérový provoz. Společenská 

část je řešená pro návštěvníky jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky 398/2009.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

 

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

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

je určen. U objektu budou v průběhu užívání stavby pravidelně prováděny běžné údržbové 
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práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba nevyžaduje zvláštní údržbu. Řádným 

užíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uživatelů.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

 

a) stavební řešení:  

 

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Tvar objektu je obdélníkový se zapuštěnými vchody 

a dominující verandou na jižní straně. Na jižní a severní straně jsou přístupové body do 

objektu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Hlavní vstup do objektu je na severní straně. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení:  

 

Zemní práce  

 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Předpokládá se 

zemina třídy F5, hlína se střední plasticitou. Zemina bude vyhloubena v rýhách v místě 

navržených základových pásů dle projektové dokumentace. Ornice v tl. 20 cm se sejme a 

znovu použije k zásypům a k úpravě terénu po dokončení stavby, dočasná skládka ornice 

bude na pozemku. Bilance zemin se předpokládá vyrovnaná. Spodní voda nezasahuje do 

základových poměrů. Zemina je bez radonového rizika. Před zahájením zemních prací, včetně 

sejmutí ornice, musí investor požádat správce podzemních sítí (elektro, telefon, voda, 

kanalizace atd.) o jejich vytýčení na své náklady. Výkopy budou kolmé.  

 

Základy  

 

Stavba je založena s ohledem na konstrukční řešení objektu a základové poměry na 

základových pasech z betonu C 16/20 XC2 do nezamrzné hloubky. Podkladní beton je 

vyztužen celoplošně kari sítí s oky 150x150 mm.  

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti  

 

1.NP bude izolováno od okolního terénu pomocí asfaltových hydroizolačních pásů 

Dehtochema Radonelast S-40. Podkladní beton se před natavením asfaltových pásů 
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naimpregnuje asfaltovým lakem Paramo Penetral ALP. Pod dřevěným roštem obkladu fasád 

je navržena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Na podhled v úrovní vazníků je 

navržena foliová parozábrana Delta Reflex. Pod plechovou krytinou je navržena pojistná 

hydroizolace Delta Vent-S. 

  

Svislé nosné konstrukce  

 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm EKO+ Profi tl. 440 mm.  

 

Svislé nenosné konstrukce  

 

Střední zdi Porotherm AKU tl. 250 mm plní převážně zvukově izolační funkci. Příčky v 1.NP 

jsou provedeny z keramických příčkovek Porotherm Aku tl. 115 mm a Porotherm P+D tl. 80 

mm. 

 

Komíny  

 

Pro odvod spalin z plynových kotlů je navržen komínový systém Schiedel Absolut. Pro odvod 

spalin z krbové vložky je navržen komínový systém Schiedel Absolut s víceúčelovou šachtou 

pro přívod vzduchu. Nad střešní rovinou jsou komíny obezděny cihelným zdivem na 

krakorcovou desku. 

 

Vodorovné konstrukce  

 

Jsou tvořeny sádrokartonovým podhledem systému Knauf, zavěšeným na dřevěných 

vaznících tvořících nosnou část střešní konstrukce. Nosná konstrukce střechy je tvořena 

dřevěnými vazníky, které zároveň tvoří spád střechy. Překlady jsou tvořeny z 

prefabrikovaných dílců Porotherm překlad 7 s vrstvou tepelné izolace z EPS a plochých 

překladů 11,5. Železobetonové stěžující věnce budou provedeny pod úrovní vazníků z betonu 

C16/20 XC1 a teplené izolace EPS. 

 

Střešní konstrukce  

 



26 
 

Střešní konstrukce je tvořena dvouplášťovou sedlovou střechou. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří dřevěné vazníky, které zároveň tvoří spád střechy. Horní plášť je opatřen tepelnou 

izolací tl. 30 mm na dřevěném bednění. Tepelná izolace ve spodním plášti je navržena mezi 

nosnou konstrukcí podhledu, mezi vazníky a nad vazníky. Celková tloušťka tepelné izolace v 

dolním plášti je 280 mm. Střešní plášť je tvořen plechovou krytinou Lindab - Click kotvenou 

do bednění vazníků. Vazníky v podélném směru jsou ztuženy Ondřejovými kříži z desek. V 

příčném směru jsou ztuženy dřevěnou příhradovou konstrukcí.  

 

Zpevněné plochy  

 

Okapový chodník tvoří betonová dlažba kladena do štěrkopísku.  

 

Výplně otvorů  

 

Plastová okna jsou navržena jako pětikomorová s dvojitým zasklením a s meziprostorem 

vyplněným inertním plynem. Dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní. Vstupní 

dveře do objektu jsou plastové, osazované do tříkomorových rámů, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Zámečnické práce  

 

Zámečnické výrobky zahrnují rámy dveří, střešní lávky, čistící zóny, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Truhlářské práce  

 

Jsou spojeny především s montáží výplní otvorů nebo obkladů, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Klempířské práce  

 

Jsou dány klempířské výrobky, které zahrnují vnější parapety oken, odvod dešťové vody, jako 

střešní žlaby a svislé střešní svody. Je dáno lemování tyčových prvků, komínů, štítů, aj. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských 

konstrukcí, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Úpravy vnitřních povrchů  
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Barevnost stěn a stropů bude upřesněna během realizace stavby. Výmalba bude provedena 

standardními barvami. Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal. 

V místnostech hygienického zázemí bude proveden keramický obklad příslušné výšky. 

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Výběr bude upřesněn během realizace za 

účasti autora a investora. Dřevěné prvky viditelné v interiéru budou ohoblovány a ošetřeny 

hloubkovou impregnací.  

 

Úpravy vnějších povrchů  

 

Povrch vnějších konstrukcí tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací proti škůdcům a 

plísním. Modřínové vodorovné desky v přírodním odstínu budou uchyceny na dřevěný rošt. 

Mezi obkladovými deskami bude mezera cca 5-10 mm. Pod dřevěným roštem obkladu fasád 

je navržena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Dílčí části fasády budou 

obloženy obkladem imitující režné zdivo z keramických pásků Klinker. 

 

Podlahy  

 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy převážně jako keramická dlažba. Přesné stanovení bude dle 

výběru investora při realizaci. Pro realizaci jednotlivých nášlapných vrstev je třeba dodržet 

patřičný technologický postup výrobce pro správné napojení na podkladní vrstvu. V chodbách 

bude jako nášlapná vrstva použita cihelná dlažba, u ní je třeba dodržet zejména postup 

výrobce pro její spárování. Přechody mezi jednotlivými druhy podlah jsou řešeny buď 

v místech dveřních prahů nebo pomocí hliníkových profilů. Umístění a tvar nutno předem 

konzultovat s autory projektu a investorem dle skutečnosti. Po obvodu podlah bude provedeno 

lemování (sokl) dle příslušné podlahoviny. Roznášecí vrstva podlah je provedena z anhydritu 

nebo betonové mazaniny. 

  

Veranda  

 

Z jižní strany objektu je provedena dřevěná veranda. Projekt navrhuje verandu z modřínových 

desek tl. 25 mm na dvojitém roštu z dřevěných modřínových hranolů. Hranoly jsou uloženy 

na plastové ratifikovatelné patky, které jsou osazeny na betonové dlaždice položené na vrstvě 

štěrkopísku. 
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Tepelné izolace  

 

Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek a 

předpisů. Základové konstrukce a spodní stavba budou z vnější strany zaizolovány 

extrudovaným polystyrénem Bachl tl. 100 mm. Tepelná izolace provedena v rámci konstrukcí 

podlah je navržena z expandovaného polystyrenu Bachl tl. 100 a 80 mm. Izolace střechy je 

navržena v úrovní dolního pásu vazníku z minerální vlny tl. 280 mm. Horní střešní plášť je 

opatřen expandovanými polystyrenovými deskami Bachl tl. 30 mm. Železobetonový věnec a 

překlady jsou opatřeny expandovaným fasádním polystyrenem Bachl dle příslušné tloušťky, 

viz. výkresová část. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

V objektu se nenachází žádná technická a technologická zařízení.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

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

 

Větrání 

 

Je navrženo přirozené větrání objektu okny, v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov - Část 2: Požadavky. Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, musí být dodržena 

minimální intenzita větrání.  

 

Osvětlení 

 

Dle ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov je požadováno při bočním osvětlení místností 

dodržení minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti 0,5 % ve všech kontrolních bodech 

místnosti (ve dvou kontrolních bodech – v místnosti 1m od stěny 0,7 %). Vzhledem k tomu, 

že posuzované místnosti jsou osvětleny okny bez clonění, denní osvětlení ve všech 

místnostech (kontrolních bodech) vyhoví normě.  

 

Oslunění 

 

Pobytové místnosti jsou svými okny umístěny V, J, Z, S. Pobytové místnosti ve stavbě 

nebudou zastíněny okolní zástavbou, proto jsou prosluněny.  

 

Zásobování vodou 

 

Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu novou vodovodní přípojkou. Rovněž 

splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace pomocí nových přípojek.  

 

Nakládání s odpady 

 

V objektu nebudou vznikat žádné odpady, vyjma odpadů komunálních, spojených s 

provozem, jejich likvidace musí splňovat požadavky a ustanovení příslušné obecní vyhlášky o 

komunálních odpadech. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn stejnou firmou, která 

zajišťuje odvoz odpadu v obci Píšť.  

 

  



30 
 

Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk) 

 

Stavba nemá žádný vliv na okolní prostředí.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

a) Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží:  

  

Podle mapy radonového indexu se stávající objekt nachází na pozemku s nízkým stupněm 

radonového rizika. V projektové dokumentaci se předpokládá, že hydroizolační opatření 

provedená při stavbě jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu.  

 

b) Ochrana před bludnými proudy:  

  

Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou řádně 

uzemněny a budou použita řešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou:  

  

Objekt se nenachází na území, které je ohroženo technickou seismicitou.  

 

d) Ochrana před hlukem:  

 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - 

Požadavky. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 

minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění.  

 

e) Protipovodňová opatření:  

  

Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit protipovodňová opatření. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

Vodovodní přípojka 

 

Stavba bude napojena na veřejný rozvod vody. V rámci přípravy území byla na hranici 

pozemku vyvedena vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovod  na 

par. č.2759/6 k.ú Píšť 509647.  Přípojka je provedena v délce 3,5 m z trub PE100 RC D 40. 

Vodoměrná sestava je umístěna ve vodoměrném tubusu AQUA GEOTERM na pozemku 

stavebníka.  

 

Kanalizační přípojka 

 

Odvedení odpadních vod ze stavby na par.č. 2759/6 k.ú. Píšť 509647 je napojeno na veřejnou 

kanalizaci. Kanalizační přípojka je ukončena  před hranicí pozemku domovní revizní šachtou 

plastovou D425. Kanalizační přípojka je zaústěna do kanalizačního řadu vedeného na 

pozemku. 

 

Plynová přípojka 

 

Přípojka plynu je ukončena na parcele hlavním uzávěrem plynu. Přípojka k objektu je 

ukončena HUP v přístřešku na hranici pozemku. Přístřešek bude vybaven hlavním uzávěrem,  

regulátorem, plynoměrem, uzávěrem za plynoměrem. 

 

Elektro přípojka 

 

Objekt bude napájen z přípojkové skříně ozn. RJ, která je umístěna v plastovém pilíři na 

hranici pozemku investora. Přípojková skříň je napojena ze stávajícího zemního distribučního 

kabelového vedení NN. 

 

B.4 Dopravní řešení  

 

a) Popis dopravního řešení:  

 

K pozemku z východní strany přiléhá místní obslužná komunikace, na kterou bude napojen.  
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:  

 

Stavba bude dopravně napojena na místní veřejnou komunikaci pomocí vjezdu z parkoviště 

areálu.  

 

c) Doprava v klidu:  

 

Doprava v klidu je řešena na pozemku areálu, a to za pomocí 15 parkovacích míst. 

 

d) Pěší a cyklistické stesky: 

 

V blízkosti objektu se nenachází turistické a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

a) Terénní úpravy:  

 

Boudou provedeny odpovídající technikou, pro zajištění rovinnosti terénu pro projektovanou 

stavbu a přilehlé zpevněné plochy, parkoviště, komunikace. Skrývka v mocnosti 20 cm bude 

uložena na staveništi pro úpravy terénu okolo stavby po jejím provedení. Veškerá ostatní 

zemina bude vyvezena na nejbližší uložiště. 

 

b) Použité vegetační prvky:  

 

Po dokončení prací budou zelené plochy dotčené výstavbou znovu osety travním semenem. 

Bude vysazeno 10 stromů.  

 

c) Biotechnická opatření:  

  

V rámci projektované stavby se nevyskytují.  
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

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

  

Stavba nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí, s výjimkou vypouštění látek ze 

spalování plynných a tuhých paliv.  

  

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků. 

Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou minerální 

vlnou pro utlumení zvukového vlnění. Nepředpokládá se tedy ovlivnění okolí hlukem 

vzniklým v objektu.  

  

V objektu je pro zaměstnance zajištěna hygienická smyčka, pro jezdce je k dispozici oddělené 

hygienické zázemí podle pohlaví.  

 

Likvidace splaškových odpadních vod bude zajištěna odvodem do veřejné kanalizace. 

Dešťové vody budou odváděny do blízkého potoka nebo zasakovány na pozemku. 

 

V objektu nebudou vznikat žádné odpady, vyjma odpadů komunálních, spojených s 

provozem, jejich likvidace musí splňovat požadavky a ustanovení příslušné obecní vyhlášky o 

komunálních odpadech. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn stejnou firmou, která 

zajišťuje odvoz odpadu v obci Píšť.  

 

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

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:  

 

Projektovaná stavba nebude mít výrazný negativní vliv na životní prostředí. Bude zabrána 

část ze zemědělského půdního fondu pro výstavbu nových objektů a zpevněných ploch areálu.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:  

 

Projektovaná stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:  

 

V rámci projektované stavby nebylo řešeno.  

 

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

jiných právních předpisů:  

 

Výstavbou jsou dotčena ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. Před zahájením 

výstavby budou stávající inženýrské sítě vytýčeny, případně ověřeny ručním odkopem. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva:  

 

Z hlediska ochrany obyvatelstva není nutno pro uvedený druh stavby řešit žádné požadavky.  

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

 

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

 

Média – rozsah a povaha stavebního záměru požaduje spotřebu médií a hmot odpovídající 

rozsahu stavby. 

 

Na pozemku stavby (parc. č. 2759/6) jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí plynu, 

elektřiny, vody a kanalizace. Na tyto sítě bude stavba a objekty zařízení staveniště napojeny. 

Veškeré trasy podzemních sítí je třeba před zahájením stavebních prací nechat zaměřit. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

 

V případě nadměrných srážek - čerpáním do stávající kanalizace.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:  

 

Navrhovaný objekt (parc. č. 2759/6, k. ú. Píšť 509647) přiléhá východní stranou k místní 

veřejné komunikaci. Tato komunikace bude využita pro dopravní obsluhu staveniště. 

Zásobování staveniště materiálem bude probíhat skrze přilehlou komunikaci.  

 

Na hranici pozemku stavby (parc. 2759/6) jsou vyvedeny přípojky inženýrských sítí plynu, 

elektřiny, vody a jednotné kanalizace. Na tyto přípojky budou napojeny stavba a objekty 

zařízení staveniště. Veškeré trasy podzemních sítí je třeba před zahájením stavebních prací 

nechat zaměřit. 

 

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

  

Nepředpokládá se nutnost zvláštní ochrany okolí staveniště v průběhu prací. Jen bude nutno 

dodržet zvýšenou opatrnost v pohybu kolem staveniště.  

 

Skrývka v mocnosti 20 cm bude uložena na staveništi pro dorovnání terénu okolo stavby po 

jejím provedení. Veškerá ostatní zemina bude vyvezena na nejbližší úložiště. 

  

Náletové křoviny a stromy budou odstraněny. Po dokončení prací budou zelené plochy 

dotčené výstavbou znovu osety travním semenem. Bude vysazeno 10 stromů.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé):  

  

Předpokládají se zábory území pro potřeby stavby v rozloze 4160 m2. Skládky materiálu 

budou realizovány v areálu. Během výstavby může krátkodobě dojít k omezení dopravy na 

přilehlé veřejné komunikaci v důsledku používání těžké mechanizace (autojeřáb, kontejner na 

stavební odpad). Pro tyto práce budou provedena opatření k minimalizaci omezení. 

 

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

 

Předpokládáme že rozhodující odpad bude vytěžená zemina pro základové pasy cca 200 m3. 

V rámci výstavby bude nakládáno s odpady vzniklými při stavbě v souladu se ustanoveními 

zákona č. 185/2001 Sb. - o odpadech a prováděcí vyhl. č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a vyhl. 
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294/2005 Sb., jejichž plnění bude ve výkonu autorizované dodavatelské firmy, která v pozici 

funkce generálního dodavatele stavby bude nakládat s odpady v rámci svých smluvních 

vztahů.  

 

Odpady budou přednostně využívány. U těch, které nebude možno využít, bude zajištěno 

jejich odstranění. Odpady budou předávány jen oprávněným osobám. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:  

  

Skrývka v mocnosti 20 cm bude uložena na staveništi pro srovnání terénu okolo stavby po 

jejím provedení. Veškerá ostatní zemina bude vyvezena na nejbližší uložiště. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 

Ochrana okolí především proti šíření prachu a hluku z návozu podkladních vrstev zpevněných 

ploch a základních materiálů pro stavbu. Při prašných pracích se doporučuje kropení vodou a 

pro návoz materiálu dodržovat denních hodiny mimo noční klid. Při výstavbě budou 

dodržovány platné legislativní dokumenty. 

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 

Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení 

 

- Okolní stavby a silniční doprava - dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení 

 a ohrazení staveniště - ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, jejich 

 osvětlení příp. překrytí, přemostění, ohrazení 

- Ohrožení stavebními stroji a  mechanismy - poučení a odborná obsluha, pořádek na 

 staveništi, údržba strojů a zařízení 

- Práce v rýhách a jámách - zabezpečení stěn výkopů 

- Ohrožení elektrickým proudem - zabezpečení obsluhy a údržby strojů zařízeními a 

 kvalifikovanými osobami 
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Všeobecné požadavky 

 

- Zákaz užívání alkoholu 

- Používání osobních ochranných pomůcek 

- Pořádek na staveništi 

- Osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů 

- Zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí 

- Dodržování projektu a stanovených technologických postupů 

- Pravidelná školení BOZP 

- Respektování Zákoníku práce 

 

Způsob omezení rizikových vlivů 

 

- Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami 

- Používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů 

- Respektování podmínek BOZP 

- Dodržování Zákoníku práce 

- Pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

  

Výstavbou nebudou dotčeny žádné okolní stavby. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

 

Nepředpokládají se žádná dopravní inženýrská opatření. 

 

m) stanovení speciálních podmínek provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

  

Nepředpokládají se žádné speciální podmínky provádění stavby. 
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n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Zahájení: po nabytí právní moci stavebního povolení 

 

Ukončení prací: do 24 měsíců od zahájení prací 

 

 

C. Situační výkresy  

 

Situace stavby jsou umístěny v příloze s označením výkresu:  

  

 C.1 Architektonická situace  

 

 C.2 Vytyčovací výkres  

 

 C.3 Koordinační situace 

 

 C.4 Zákres do kopie katastrální mapy 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební část 

 

a) Technická zpráva: 

 

a.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:  

 

Tento projekt řeší stavbu správní budovy (parc. č. 2759/6 k.ú. Píšť 509647) v obci Píšť. 

Objekt je řešen jako jednopodlažní. Přízemí slouží jako zázemí zaměstnanců, jezdců, 

společenský prostor a ubytování. Maximální kapacita, pro kterou je objekt navržen, činí 

maximálně 5 pracovníků, 30 jezdců a 20 hostů. 

 

a.2) Architektonické, výtvarné, dispoziční a provozní řešení:  

 

Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený. Tvar objektu je obdélníkový se zapuštěnými vchody 

a dominující verandou na jižní straně s výhledem do areálu a přilehlé kolbiště. Objekt je 

vysoký 6,535 m od kóty 1.NP +0,000 m ( +-0,000=217,8 m n. m bpv ). Na jižní a severní 

straně jsou přístupové body do objektu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou.  

 

Objekt je rozdělen napříč budovou chodbami na čtyři jednotlivé části. První část na východní 

straně slouží jako kancelář správce ranče a jako zázemí zaměstnanců včetně šaten s 

hygienickou smyčkou. Druhá část tvoří zázemí pro majitele a jezdce koní, je složena ze šaten 

a hygienických prostor. Třetí část je společenská místnost pro různé akce s přilehlou malou 

kuchyňkou. Poslední část jsou ubytovací kapacity pro návštěvníky akcí nebo pro jezdce 

jedoucí po koňských stezkách. 

 

Základové konstrukce jsou provedeny z prostého betonu.  

 

Podhled místností je proveden ze sádrokartonových desek. 
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Svislé obvodové nosné konstrukce objektu jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 

EKO+ tl. 440 mm. 

 

Příčky a dělící stěny jsou provedeny z keramických tvárnic Porotherm AKU tl. 250 mm a 115 

mm a  Porotherm P+D tl. 80 mm. 

 

Střešní konstrukce je tvořená dvouplášťovou sedlovou střechou. Nosnou část tvoří dřevěné 

vazníky spojované styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Krytina Lindab - Click je 

spojovaná stojatou drážkou.  

  

Povrch vnějších konstrukcí tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací proti škůdcům a 

plísním.  

 

Dílčí části vnější fasády budou obloženy obkladem imitující režné zdivo. Povrchy uvnitř 

budou  provedeny z omítek Porotherm, případně keramických obkladů, obkladů imitující 

režné zdivo.  

 

Plastová okna jsou navržena jako pětikomorová s dvojitým zasklením a s meziprostorem 

vyplněným inertním plynem.  

 

Dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní.  

  

Zpevněné plochy kolem objektu jsou tvořeny žulovou dlažbou. Komunikace a parkovací 

plochy jsou navržené z asfaltu. 

 

a.3) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor:  

 

- Zastavěná plocha:    1080 m2  

- Obestavěný prostor:   4820 m3  

- Užitná plocha:   821 m2  

- Počet uživatelů/ pracovníků: maximálně 5 

- Počet jezdců:   maximálně 30 

- Počet hostů:    maximálně 20 
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a.4) Bezbariérové užívání stavby:  

 

Zázemí zaměstnanců, jezdců a ubytování není řešeno pro bezbariérový provoz. Společenská 

část je řešená pro návštěvníky jako bezbariérová a splňuje požadavky vyhlášky 398/2009.  

 

a.5) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

 

Zemní práce  

 

Zemní práce bude provádět odborná stavební firma dle platné dokumentace. Předpokládá se 

zemina třídy F5, hlína se střední plasticitou. Zemina bude vyhloubena v rýhách v místě 

navržených základových pásů dle projektové dokumentace. Ornice v tl. 20 cm se sejme a 

znovu použije k zásypům a k úpravě terénu po dokončení stavby, dočasná skládka ornice 

bude na pozemku. Bilance zemin se předpokládá vyrovnaná. Spodní voda nezasahuje do 

základových poměrů. Zemina je bez radonového rizika. Před zahájením zemních prací, včetně 

sejmutí ornice, musí investor požádat správce podzemních sítí (elektro, telefon, voda, 

kanalizace atd.) o jejich vytýčení na své náklady. Výkopy budou kolmé.  

 

Základy  

 

Stavba je založena s ohledem na konstrukční řešení objektu a základové poměry na 

základových pasech z betonu C 16/20 XC2 do nezamrzné hloubky. Podkladní beton je 

vyztužen celoplošně kari sítí s oky 150x150 mm.  

 

Izolace proti vodě a zemní vlhkosti  

 

1.NP bude izolováno od okolního terénu pomocí asfaltových hydroizolačních pásů 

Dehtochema Radonelast S-40. Podkladní beton se před natavením asfaltových pásů 

naimpregnuje asfaltovým lakem Paramo Penetral ALP. Pod dřevěným roštem obkladu fasád 

je navržena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Na podhled v úrovní vazníků je 

navržena foliová parozábrana Delta Reflex. Pod plechovou krytinou je navržena pojistná 

hydroizolace Delta Vent-S. 
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Svislé nosné konstrukce  

 

Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm EKO+ Profi tl. 440 mm.  

 

Svislé nenosné konstrukce  

 

Střední zdi Porotherm AKU tl. 250 mm plní převážně zvukově izolační funkci. Příčky v 1.NP 

jsou provedeny z keramických příčkovek Porotherm Aku tl. 115 mm a Porotherm P+D tl. 80 

mm. 

 

Komíny  

 

Pro odvod spalin z plynových kotlů je navržen komínový systém Schiedel Absolut. Pro odvod 

spalin z krbové vložky je navržen komínový systém Schiedel Absolut s víceúčelovou šachtou 

pro přívod vzduchu. Nad střešní rovinou jsou komíny obezděny cihelným zdivem na 

krakorcovou desku. 

 

Vodorovné konstrukce  

 

Jsou tvořeny sádrokartonovým podhledem systému Knauf, zavěšeným na dřevěných 

vaznících tvořících nosnou část střešní konstrukce. Nosná konstrukce střechy je tvořena 

dřevěnými vazníky, které zároveň tvoří spád střechy. Překlady jsou tvořeny z 

prefabrikovaných dílců Porotherm překlad 7 s vrstvou tepelné izolace z EPS a plochých 

překladů 11,5. Železobetonové stěžující věnce budou provedeny pod úrovní vazníků z betonu 

C16/20 XC1 a teplené izolace EPS. 

 

Střešní konstrukce  

 

Střešní konstrukce je tvořena dvouplášťovou sedlovou střechou. Nosnou konstrukci střechy 

tvoří dřevěné vazníky, které zároveň tvoří spád střechy. Horní plášť je opatřen tepelnou 

izolací tl. 30 mm na dřevěném bednění. Tepelná izolace ve spodním plášti je navržena mezi 

nosnou konstrukcí podhledu, mezi vazníky a nad vazníky. Celková tloušťka tepelné izolace v 

dolním plášti je 280 mm. Střešní plášť je tvořen plechovou krytinou Lindab - Click kotvenou 
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do bednění vazníků. Vazníky v podélném směru jsou ztuženy Ondřejovými kříži z desek. V 

příčném směru jsou ztuženy dřevěnou příhradovou konstrukcí.  

 

Zpevněné plochy  

 

Okapový chodník tvoří betonová dlažba kladena do štěrkopísku.  

 

Výplně otvorů  

 

Plastová okna jsou navržena jako pětikomorová s dvojitým zasklením a s meziprostorem 

vyplněným inertním plynem. Dveře jsou dřevěné, osazované do ocelových zárubní. Vstupní 

dveře do objektu jsou plastové, osazované do tříkomorových rámů, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Zámečnické práce  

 

Zámečnické výrobky zahrnují rámy dveří, střešní lávky, čistící zóny, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Truhlářské práce  

 

Jsou spojeny především s montáží výplní otvorů nebo obkladů, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Klempířské práce  

 

Jsou dány klempířské výrobky, které zahrnují vnější parapety oken, odvod dešťové vody, jako 

střešní žlaby a svislé střešní svody. Je dáno lemování tyčových prvků, komínů, štítů, aj. 

Veškeré klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských 

konstrukcí, viz. výkres D.1.1 - 10. 

 

Úpravy vnitřních povrchů  

 

Barevnost stěn a stropů bude upřesněna během realizace stavby. Výmalba bude provedena 

standardními barvami. Vyzdívané konstrukce budou opatřeny omítkou Porotherm Universal. 

V místnostech hygienického zázemí bude proveden keramický obklad příslušné výšky. 

Podrobnosti jsou patrné z výkresové dokumentace. Výběr bude upřesněn během realizace za 
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účasti autora a investora. Dřevěné prvky viditelné v interiéru budou ohoblovány a ošetřeny 

hloubkovou impregnací.  

 

Úpravy vnějších povrchů  

 

Povrch vnějších konstrukcí tvoří dřevěný obklad, který je opatřen impregnací proti škůdcům a 

plísním. Modřínové vodorovné desky v přírodním odstínu budou uchyceny na dřevěný rošt. 

Mezi obkladovými deskami bude mezera cca 5-10 mm. Pod dřevěným roštem obkladu fasád 

je navržena difúzně otevřená fasádní folie Delta Fassade plus. Dílčí části fasády budou 

obloženy obkladem imitující režné zdivo z keramických pásků Klinker. 

 

Podlahy  

 

Nášlapné vrstvy jsou navrženy převážně jako keramická dlažba. Přesné stanovení bude dle 

výběru investora při realizaci. Pro realizaci jednotlivých nášlapných vrstev je třeba dodržet 

patřičný technologický postup výrobce pro správné napojení na podkladní vrstvu. V chodbách 

bude jako nášlapná vrstva použita cihelná dlažba, u ní je třeba dodržet zejména postup 

výrobce pro její spárování. Přechody mezi jednotlivými druhy podlah jsou řešeny buď 

v místech dveřních prahů nebo pomocí hliníkových profilů. Umístění a tvar nutno předem 

konzultovat s autory projektu a investorem dle skutečnosti. Po obvodu podlah bude provedeno 

lemování (sokl) dle příslušné podlahoviny. Roznášecí vrstva podlah je provedena z anhydritu 

nebo betonové mazaniny. 

  

Veranda  

 

Z jižní strany objektu je provedena dřevěná veranda. Projekt navrhuje verandu z modřínových 

desek tl. 25 mm na dvojitém roštu z dřevěných modřínových hranolů. Hranoly jsou uloženy 

na plastové ratifikovatelné patky, které jsou osazeny na betonové dlaždice položené na vrstvě 

štěrkopísku. 

 

Tepelné izolace  

 

Parametry všech navrhovaných konstrukcí splňují podmínky platných ČSN, vyhlášek a 

předpisů. Základové konstrukce a spodní stavba budou z vnější strany zaizolovány 
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extrudovaným polystyrénem Bachl tl. 100 mm. Tepelná izolace provedena v rámci konstrukcí 

podlah je navržena z expandovaného polystyrenu Bachl tl. 100 a 80 mm. Izolace střechy je 

navržena v úrovní dolního pásu vazníku z minerální vlny tl. 280 mm. Horní střešní plášť je 

opatřen expandovanými polystyrenovými deskami Bachl tl. 30 mm. Železobetonový věnec a 

překlady jsou opatřeny expandovaným fasádním polystyrenem Bachl dle příslušné tloušťky, 

viz. výkresová část. 

 

a.6) Tepelně technické vlastnosti:  

 

Obvodový plášť objektu splňuje požadavky normy 730540 - 2. 

 

Objekt neřeší využívaní alternativních zdrojů energií 

 

a.7) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí:  

 

Větrání 

 

Je navrženo přirozené větrání objektu okny, v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov - Část 2: Požadavky. Aby bylo zajištěno vhodné prostředí, musí být dodržena 

minimální intenzita větrání.  

 

Osvětlení 

 

Dle ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov je požadováno při bočním osvětlení místností 

dodržení minimální hodnoty činitele denní osvětlenosti 0,5 % ve všech kontrolních bodech 

místnosti (ve dvou kontrolních bodech – v místnosti 1m od stěny 0,7 %). Vzhledem k tomu, 

že posuzované místnosti jsou osvětleny okny bez clonění, denní osvětlení ve všech 

místnostech (kontrolních bodech) vyhoví normě.  

 

Oslunění 

 

Pobytové místnosti jsou svými okny umístěny V, J, Z, S. Pobytové místnosti ve stavbě 

nebudou zastíněny okolní zástavbou, proto jsou prosluněny.  
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Zásobování vodou 

 

Bude prováděno z veřejného vodovodního řádu novou vodovodní přípojkou. Rovněž 

splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace pomocí nových přípojek.  

 

Nakládání s odpady 

 

V objektu nebudou vznikat žádné odpady, vyjma odpadů komunálních, spojených s 

provozem, jejich likvidace musí splňovat požadavky a ustanovení příslušné obecní vyhlášky o 

komunálních odpadech. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn stejnou firmou, která 

zajišťuje odvoz odpadu v obci Píšť.  

  

Vliv stavby na okolí (vibrace, prašnost, hluk) 

 

Stavba nemá žádný vliv na okolní prostředí.  

 

a.8) Zásady hospodaření s energiemi:  

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

a.9) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:  

 

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží 

 

Podle mapy radonového indexu se stávající objekt nachází na pozemku s nízkým stupněm 

radonového rizika. V projektové dokumentaci se předpokládá, že hydroizolační opatření 

provedená při stavbě jsou dostatečná pro zamezení vnikání radonu do objektu.  

 

Ochrana před bludnými proudy 

 

Nepředpokládá se výskyt ani vznik bludných proudů. Všechny kovové prvky budou řádně 

uzemněny a budou použita řešení, která zamezí poškození prvků vlivem bludných proudů. 
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Ochrana před technickou seismicitou 

 

Objekt se nenachází na území, které je ohroženo technickou seismicitou.  

 

Ochrana před hlukem 

 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - 

Požadavky. Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 

minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění.  

 
Protipovodňová opatření 

 

Vzhledem k poloze objektu není třeba řešit protipovodňová opatření. 

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

 
V okolí objektu se nevyskytují. 

 
a.10) Bezpečnost při užívání stavby:  

 

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

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

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

práce a opravy, zejména nátěry a čištění. Stavba nevyžaduje zvláštní údržbu. Řádným 

užíváním stavby bude zajištěna i bezpečnost uživatelů.  
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b) Výkresová část:  

 

Číslo výkresu   Název výkresu    Měřítko  Formát  

 

D.1.1 - 01  Základy     1:50   15xA4  

D.1.1 - 02  Půdorys 1.NP    1:50   15xA4  

D.1.1 - 03  Půdorys krovu    1:50   16xA4  

D.1.1 - 04  Půdorys střechy   1:50   15xA4 

D.1.1 - 05  Řez A-A'    1:50   4xA4  

D.1.1 - 06  Řez B-B'    1:50   4xA4  

D.1.1 - 07  Řez C-C'    1:50   8xA4  

D.1.1 - 08  Pohledy    1:50   14xA4  

 

 

c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 

detaily konstrukcí a atypických výrobků):  

 

Číslo výkresu   Název výkresu    Měřítko  Formát  

 

D.1.1 - 09  Skladby podlah       -   A4  

D.1.1 - 10  Specifikace výrobků a prvků      -   A4 

D.1.1 - 11  Vizualizace        -   4xA4  

D.1.1 - 12  Architektonický detail - fasáda  1:15   4xA4  

D.1.1 - 13  Architektonický detail - situace 1:250  4xA4  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

 

Není předmětem této bakalářské práce.  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 

Není předmětem této bakalářské práce.  
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D.1.4 Technika prostředí staveb  

 

Není předmětem této bakalářské práce.  

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

 

E. Dokladová část  

 

E.1 Vytyčovací výkres jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů  

 

Není předmětem této bakalářské práce.  

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem  

 

Není předmětem této bakalářské práce.  
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Závěr  

 

Úkolem této bakalářské práce bylo vypracovat částečnou projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby a v rámci mnou vybrané specializace – architektury – detail fasády v místě 

verandy a zapuštěného vstupu.  

 

Tato práce navazuje na urbanistické řešení oblasti Hlučínska vypracované v ATT III., na 

studii jezdeckého areálu Píšť, která byla vypracována v rámci ATT IV., a dokumentaci pro 

stavební povolení vypracovanou v ATT Va.  

 

V předchozích pracích, na které jsem navázal, bylo mou hlavní snahou skloubit dohromady 

kvalitní architektonický dojem, vazbu na okolní krajinu a technické požadavky. K tomuto  

záměru jsem mohl využít své znalosti z různých oborů, které mi studium nabídlo. 

 

Řešením provozního zázemí jezdeckého areálu v obci Píšť od jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace - od urbanistické studie až po dokumentaci pro provádění stavby, která je 

hlavním předmětem této bakalářské práce, jsem se mnohému naučil.  

 

Očekávám, že nabyté znalosti využiji při svém dalším studiu a v praxi.   
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Seznam výkresů 

 

Číslo výkresu   Název výkresu     Měřítko  Formát  

 

C.1   Architektonická situace    1:1000  3xA4 

C.2   Vytyčovací výkres     1:500  4xA4 

C.3   Koordinační situace    1:500  4xA4 

C.4   Zákres do kopie katastrální mapy  1:1000  4xA4 

D.1.1 - 01  Základy      1:50   15xA4 

D.1.1 - 02  Půdorys 1.NP     1:50   15xA4  

D.1.1 - 03  Půdorys krovu     1:50   16xA4  

D.1.1 - 04  Půdorys střechy    1:50   15xA4 

D.1.1 - 05  Řez A-A'     1:50   4xA4  

D.1.1 - 06  Řez B-B'     1:50   4xA4  

D.1.1 - 07  Řez C-C'     1:50   8xA4  

D.1.1 - 08  Pohledy     1:50   14xA4  

D.1.1 - 09  Skladby podlah        -   A4 

D.1.1 - 10  Specifikace výrobků a prvků       -   A4 

D.1.1 - 11  Vizualizace         -   4xA4  

D.1.1 - 12  Architektonický detail - fasáda   1:15   4xA4  

D.1.1 - 13  Architektonický detail - situace  1:250  4xA4  
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Technické listy dveřních zárubní Montkov dostupné na http://www.montokv.cz/ 

Technické listy střešní krytiny Lindab Click a jejího příslušenství dostupné na 

http://www.lindab.cz/ 

Technické listy lepících malt Ceresit dostupné na http://www.ceresit.cz/ 

Technické listy jednotlivých výrobku dostupné na http://dektrade.cz/ 

Technické listy střešního programu Doerken-Delta dostupné na http://www.doerken.de/bvf-cz/ 

Technické listy jednotlivých výrobku zdiva Porotherm a Terca-Klinker dostupné na 

http://wienerberger.cz/ 

Technické listy plastových oken a dveří dostupné na http://vekra.cz/ 

Technické listy střešních výlezů a půdních schodů dostupné na http://fakro.cz/ 

Technický list hydroizolace dostupný na http://www.dehtochema.cz/ 

Technický list asfaltového laku dostupný na http://www.paramo.cz/ 

Technické listy keramické dlažby Rako dostupné na http://www.rako.cz/ 
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Poděkování  

  

Rád bych poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. arch. Janu Zelinkovi za 

poskytnuté konzultace, trpělivost při řešení jednotlivých částí stavby, zejména při kritikách 

mé práce, a také za ochotu a přátelské jednání.  

  

Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Zdeňku Peřinovi, Ph.D. za odborné konzultace, rady při 

řešení technických částí mé bakalářské práce a za vstřícné jednání. 

  

V neposlední řadě bych také chtěl poděkovat celému kolektivu Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava za poskytnuté znalosti a informace.  

 

Závěrem bych chtěl poděkovat své rodině a přítelkyni za jejich podporu při studiu.   


