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Abstrakt 
Bakalářská práce je vytvořena formou projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace řeší 
rekonstrukci společenského centra v městě Solnici v Královéhradeckém kraji. Objekt se nachází 
nedaleko říčky Bělá a kostela Umučení svatého Jana Křtitele. Je umístěn u hlavní silniční komunikace z 
Rychnova nad Kněžnou do Polska a nedaleko náměstí. Budovu jsem navrhla k rekonstrukci, protože se 
nachází ve frekventovaném místě obce a v současné chvíli je objekt opuštěný, nevyužívaný a chátrající. 

Zaměřila jsem se na dispoziční řešení objektu, návrh nové střechy a hydroizolační opatření. Stávající 
střešní a stropní konstrukce jsou značně degradované. Objekt je třípodlažní s dvěma nadzemními 
podlažími a jedním podlažím podzemním. Stavba je zděná z cihel plných a kamenného zdiva. Stávající 
stropy a schodiště jsou dřevěné. Součástí bakalářské práce je výkresová a textová část. 

Klíčová slova 
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Abstract 
Bachelor thesis is created by form of project documentation. This project documentation solves 
reconstruction of social center in town named Solnice which is part of region Královehradecký. Object 
is near river Bělá and church The martyrdom of St. John the Baptist. It´s located next to main road from 
Rychnov nad Kněžnou to Poland and it´s close to square. I was devised building for reconstruction, 
because it is palced on frequently space and at this time is abandoned, unusing and dilapidating. 

I was focused for dispositing solution of object, project of new roof and hydroisolaton. Current roof 
construction is greatly degraded. Object is three floored with two upgroud levels and one underground 
level. Structure is make from full bricks and stone brickwork. Current ceilings and stairway are wooden. 
Drawing and text part is included in Bachelor thesis. 

Key words 
Project documentation, reconstruction, cultural centre 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Identifikace stavby 
„Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici, č.p.209, k.ú. Solnice [752428]“ 
Místo stavby: Ulice Rychnovská, č. p. 209 
Katastrální území: Solnice 
Parcela číslo: parc. č. 30 

 
Identifikační údaje stavebníka 
Stavebník: Městský úřad Solnice 

Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice  Sídlo/ bydliště 
IČ / RČ - 

 
Identifikační údaje zpracovatele: 
Zpracovatel: Kateřina Baškovská 
Sídlo: Vršovka 40, 549 01 Nové Město nad Metují 
Vedoucí práce: Ing. Běla Stibůrková, CSc. 
  

 
 
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci budovy s občanskou vybaveností s kulturní, 

stravovací, obchodní a obytnou funkcí v Solnici na parc. č. 30. Objekt má č. p. 209, ulice Rychnovská. 
Na pozemku se nachází stávající objekt s restaurací a kinosálem. V této době je objekt 

nepoužívaný a chátrá. Jako téma bakalářské práce jsem budovu vybrala z důvodu vzrůstu obyvatel 
v obci a téměř žádnému kulturnímu vyžití. Ve vesnici v těsné blízkosti Solnice se nachází výrobní haly 
automobilového průmyslu ŠKODA, který se stále rozrůstá, a tím zaměstnává stále více lidí a vzrůstá 
tedy počet obyvatel v těsné blízkosti tohoto závodu. V obci Solnice bohužel v současné době není žádný 
prostor k promítání a ani k pořádání výstav. Restaurace se zde nachází pouze dvě pro celé území 
Solnice a přilehlých vesnic. Za kulturou a zábavou musí občané ze Solnice a okolních vesnic dojíždět 
do města Rychnova nad Kněžnou, který je vzdálen přibližně 5 km od Solnice. Z těchto důvodů považuji 
budovu vhodnou k rekonstrukci a znovu obnově funkce. Znovu otevření objektu s kulturní funkcí 
považuji za zlepšení návštěvnosti obce. Pozemek, na kterém je stavba umístěna je zasazen v kopci. 
V těsné blízkosti objektu se nachází kostel a říčka Bělá. 

Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Objekt je umístěn po obvodu 
parcely. Polohově je objekt zasazen ve svažitém terénu, okolní terén se dále svažuje směrem k budově. 
Stávající stav objektu je zdokumentován, fotografie jsou přiloženy v příloze. 

Dispoziční řešení - přízemí objektu je vyhrazeno pro restaurační provoz s kuchyní, prodejní 
prostor se skladovacím prostorem a kinosál s galerií, pokladnou a hygienickým zázemím. Přes zimní 
zahradu je přístupné hygienické zázemí restaurace, místnost pro zaměstnance a sklady. Hlavni vstup 
je řešen ve středu budovy, odtud následuje průchod do zahrady a dále vstup do galerie kinosálu nebo 
zimní zahrady a restauračního provozu. Druhý vstup do budovy se nachází ve středu šikmo napojené 
hmoty budovy. Tento vstup slouží hlavně pro obyvatele bytů, případně pro návštěvníky restaurace. 
Nachází se zde schodiště do vyššího patra. V prvním patře se nachází nad kinosálem výstavní prostory 
přístupné ze schodiště z galerie. Pokladna v přízemí slouží jak pro kinosál, tak i pro výstavu. Za 
kinosálem z ochozu je vstup do promítací místnosti. Pro návrh kinosálu byl použit již stávající výpočet. 
Z druhého schodiště v budově se vstupuje do dvou bytů. 

Objekt je napojen na inženýrské sítě – vodovod, vedení NN, kanalizaci. V další fázi 
dokumentace je nutno zjistit stav těchto přípojek. 

 
Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 335,75 m. n. m. B. p. v. 
 

Rozdělení stavby na stavební objekty a provozní soubory 

Stavba bude dělena na stavební objekty: 

SO.01 Objekt občanské vybavenosti 



2 
 

SO.02 Vnitřní kanalizace – není předmětem bakalářské práce 

SO.03 Vnitřní vodovod – není předmětem bakalářské práce 

SO.04 Vzduchotechnika a vytápění– není předmětem bakalářské práce 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
Použité podklady: 

-  archivní výkresová dokumentace 
-  mapky inženýrských sítí z plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
-  informace o podloží z České geologické služby – útvar Geofond 
- polohopisné a výškopisné zaměření  
- místní šetření 

 
Použité normy: 

- ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
- ČSN 73 4301 Obytné budovy 
- ČSN 73 5245 Kulturní objekty s hledištěm 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 
-  

 
Použité zákonné předpisy: 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního 
opatření 
Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Zákon.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech   
Vyhl.č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
62 Vyhl., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 
 Projektová dokumentace řeší rekonstrukci budovy s občanskou vybaveností s kulturní, 
stravovací, obchodní a obytnou funkcí v Solnici na parc. č. 30. Objekt má č. p. 209, ulice Rychnovská. 

Na pozemku se nachází stávající objekt s restaurací a kinosálem. Budova je zasazena 
v kopci. 

Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Objekt je umístěn po obvodu 
parcely. Polohově je objekt zasazen ve svažitém terénu, okolní terén se dále svažuje směrem k budově. 

Přípojky sítí jsou již do budovy zavedeny, po zjištění stavu přípojek budou ponechány, nebo 
zrenovovány. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území  
 V současné době není objekt využíván. V minulém století sloužil jako kinosál, restaurace a 
prodejní prostor.  
 Území, ve kterém se stávající objekt nachází je zastavěno obytnými budovami, nejedná se o 
novostavby. V blízkosti je dále kostel a náměstí. 
 Pozemek je svažitý, budova je zasazena do terénu. 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památkové 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  

Parcela se nachází v rozsáhle chráněném území. Území se nenachází v záplavovém území.  
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Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena.  

d) Údaje o odtokových poměrech 
 Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze zpevněných 
ploch budou vedeny do veřejné kanalizace. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Stavba je v souladu s vyhl.č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. Doklady o projednání 
s dotčenými orgány a organizacemi státní správy a budou stavebníkem doloženy v dokladové části další 
fáze projektu. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN) 
 
Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků: 
Parcela č. Druh pozemku dle KN Vlastník 
30 Objekt občanské 

vybavenosti 
Holec Josef a Holcová Jaroslava, Chmeliště 5, 51801 Dobré 

2280/8 Ostatní plocha MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí 1, 51701 Solnice  
 

2280/9 Ostatní plocha MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí 1, 51701 Solnice  
 

2280/13 Ostatní plocha MĚSTO SOLNICE, Masarykovo náměstí 1, 51701 Solnice  
 

 
Vlastníci stavbou dotčených pozemků a objektů: 

Parcela č. Druh pozemku dle KN Vlastník 
31 Objekt k bydlení Kapal Josef Ing., Machovická 1674, Újezd nad Lesy, 19016 

Praha 9 
 

 

29 Objekt k bydlení Dobřichovská Zora, Strossmayerovo náměstí 1297/9, 
Holešovice, 17000 Praha 7 

 

Matějů Aleš Ing., Tanvaldská 1339/1, Kobylisy, 18200 
Praha 8 
Matějů Jarmila, Hostýnská 516/12, Malešice, 10800 
Praha 10 

 

Pop Miroslav, Dlabačova 2005, 28802 Nymburk  
 

 
Pozn.: Adresy majitelů sousedních pozemků jsou převzaty z www rozhraní Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního. 
 
 Přesný okruh účastníků řízení a jejich adresy dle registru obyvatel určí stavební úřad.  
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o stavbu občanské vybavenosti - rekonstrukce stávajícího objektu. 
 
b) Účel užívání stavby 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci budovy s občanskou vybaveností s kulturní, 
stravovací, obchodní a obytnou funkcí v Solnici na parc. č. 30. Objekt má č. p. 209, ulice Rychnovská. 
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Na pozemku se nachází stávající objekt s restaurací a kinosálem. Budova je zasazena 
v kopci. 

Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Polohově se stávající objekt 
nachází po obvodu parcely č. 30. 

Dům je napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN. U stávajících přípojek bude zjištěna 
provozuschopnost, dále budou ponechány nebo vyměněny. 

Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 335,75 m. n. m. B. p. v. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba je trvalá. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 
 Pozemek se nenachází v ochranném pásmu. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby a ve 
znění pozdějších předpisů vyhl. 20/2012 Sb. Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu, dle vyhl. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je 
postupováno pouze v části objektu. První patro bezbariérově přístupné není kvůli stávajícím nevhodným 
podmínkám.  

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

Projekt stavby byl navržen v souladu s požadavky dotčených orgánů – samostatná příloha 
k dokladové části bude přiložena v další fázi projektu. 

 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
 Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy 
 
h) Navrhované kapacity stavby  
 
Zastavěná plocha objektu  757,5 m2 

Obestavěný prostor objektu 6 898,52 m3 

 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí adop.) 
 
Výpočet bilance stavby nebylo předmětem zadání bakalářské práce. K této části dokumentace není 
řešení technického zařízení staveb – zdravotechniky, vytápění a větrání přiloženo. 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
 Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze 
zpevněných ploch budou vedeny do veřejné dešťové kanalizace. 
 

Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby a jejich využití nebo likvidace 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Doporučený způsob 
likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Využití na jiné stavbě 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 03  Dřevěné obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 



5 
 

17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 02 Hliník Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady 

neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03 
Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládku 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci zbytkových 
materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 381/2001 Sb Katalog 
odpadů. 

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné firmě. 
Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen kontrolovat nebezpečné 
vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat utříděné podle 
druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci 
a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení stavby Upřesní a doplní stavebník na základě smlouvy o dílo 
Dokončení stavby Upřesní a doplní stavebník na základě smlouvy o dílo 

 
k) Orientační náklady stavby 
upřesní stavebník dle smlouvy o dílo 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba bude dělena na stavební objekty: 

SO.01 Objekt občanské vybavenosti 

SO.02 Vnitřní kanalizace – není předmětem bakalářské práce 

SO.03 Vnitřní vodovod – není předmětem bakalářské práce 

SO.04 Vzduchotechnika a vytápění – není předmětem bakalářské práce 

 
A.6 Plán kontrolních prohlídek stavby 

Na stavbě jsou projektantem navrženy kontrolní prohlídky stavby po dokončení následujících fází 
stavby: 

- vytyčení stavby 
- Hrubá stavba objektu 
- Dokončení stavby 

 
Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazný rozsah kontrolních prohlídek stavby. 
Neodkladně po ukončení dosažené fáze stavby stavebník předloží příslušnému stavebnímu úřadu 
„Oznámení dosažené fáze stavby“.  
 
Praha 05/2017  
 
 Vypracovala: 
 Kateřina Baškovská  
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Příloha č.1 FOTOGRAFIE STÁVAJÍCÍHO STAVU
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B) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Identifikace stavby 
„Rekonstrukce a přestavba společenského centra v Solnici, č.p.209, k.ú. Solnice [752428]“ 
Místo stavby: Ulice Rychnovská, č. p. 209 
Katastrální území: Solnice 
Parcela číslo: parc. č. 30 

 
Identifikační údaje stavebníka 
Stavebník: Městský úřad Solnice 

Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice  Sídlo/ bydliště 
IČ / RČ - 

 
Identifikační údaje zpracovatele: 
Zpracovatel: Kateřina Baškovská 
Sídlo: Vršovka 40, 549 01 Nové Město nad Metují 
Vedoucí práce: Ing. Běla Stibůrková, CSc. 
     

 
B.1 Popis území stavby 
  
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt občanské vybavenosti se nachází v ulici Rychnovská, č. p. 209, v Solnici u Rychnova 
nad Kněžnou. Stavba je v současné době nevyužívána a je zcela opuštěná. V přední části před 
objektem je příjezdová asfaltová komunikace, v zadní části je dvůr s nezpevněnou plochou, 
neudržovaný. Terén je svažitý směrem ke stavbě ze tří stran, zastavěný, zarostlý keři, nalétavou a 
neudržovanou zelení. Stavba je umístěna v kopci. 

 Navržená stavba není v souladu s územně plánovací dokumentací. Dle územního plánu 
Solnice je území určené jako plocha BI – Bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské, stavba 
však po rekonstrukci má sloužit jako společenské centrum, tudíž plocha SM – Plochy smíšené 
obytné - městské. Bude nutno zažádat o změnu územního plánu. 

Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Objekt je umístěn po obvodu 
parcely. Polohově je objekt zasazen ve svažitém terénu, okolní terén se dále svažuje směrem k budově. 

Přípojky sítí jsou již do budovy zavedeny, po zjištění stavu přípojek budou ponechány, nebo 
zrenovovány.  

 
 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Průzkum všeobecný stavebně technický, zaměření 
Budova byla prohlédnuta a stávající stav zdokumentován fotografiemi. V současném stavu je budova 
z důvodu nepoužívání vlhká, v objektu se nachází původní vybavení, odpadky. Okolní pozemek v zadní 
části za budovou je zarostlý keři a travinami, neupravený, v přední části je pak příjezdová zpevněná 
vyasfaltovaná komunikace k objektu. Terén je ze tří stran svažitý směrem k budově, stavba je umístěna 
v kopci. 

Průzkum geologický 
Geologický průzkum nebyl proveden. Typ a únosnost zeminy je předpokládána pouze z informací 
z geologických vrtů v okolí. Projektant požaduje po stavebníkovi (ev. zhotoviteli stavby) v dostatečném 
předstihu před zahájením stavebních prací zajistit provedení doplňujícího geologického průzkumu tak, 
aby mohly být vyhodnoceny dopady případných změn z výsledků průzkumu plynoucích na stavebně 
technické a ekonomické řešení stavby. 
 

Radonový průzkum, stanovení radonového indexu pozemku 



Dle mapy radonového indexu podloží ČR byl pozemek zatříděn do kategorie střední. Posudek 
stavebního pozemku z hlediska radonového indexu pozemku bude doložen stavebníkem k žádosti o 
stavební povolení. V případě, že radonové riziko bude vyšší, než je uvažováno projektem, navrhne 
projektant úpravu projektového řešení stavby. 

 
 c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 Parcela se nachází v rozsáhlém chráněném území. Ochranná pásma podzemních vedení 
budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Jiná 
ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena. 
Před zahájením stavebních prací zajistí stavebník (zhotovitel stavby) vytyčení všech vedení 
inženýrských sítí a přípojek na staveništi včetně zemních vedení a bude se řídit požadavky a 
stanovisky jednotlivých správců a vlastníků inženýrských sítí! Při souběhu nebo křížení 
inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN  73 6005. V případě, že nelze dodržet normové 
vzdálenosti, budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných 
inženýrských sítí (chráničky, stranové přeložky,....). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle 
konkrétní situace. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poddolované území 
Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Záplavové území  
Stavba se nenachází v záplavovém území. Dle mapy povodňových oblastí se jedná o zónu 2 – zóna 
s nízkým nebezpečím výskytu povodně / záplavy. 

Sesuvy půdy  

V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů. Na staveništi ani v jeho 
blízkosti v poslední době nedošlo k sesuvu půdy, ani jej jako riziko stavebník ani majitelé sousedních 
nemovitostí na základě svých znalostí lokality neuvádějí. Projektantovi nejsou známy žádné poznatky o 
riziku sesuvů půdy v daném místě, které by mohly ohrozit stabilitu stavby. 

Seizmicita 
Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým zrychlením 
základové půdy od 0,08 g do 0,12 g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady poctivého stavění. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze 
zpevněných ploch budou vedeny do veřejné dešťové kanalizace. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 Bude nutno vykácet vzrostlé neudržované křoviny v zadní části pozemku. Další zvláštní 
požadavky na kácení porostů nejsou. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
 Dle informace z katastru nemovitostí není parc.č. 3835/4 zařazena do zemědělského půdního 
fondu a parcela nemá evidované BPEJ. 
 
h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
              Objekt občanské vybavenosti je napojen na místní komunikaci příjezdovou komunikací. Objekt 
je v současné době napojen na inženýrské sítě – kanalizaci, vedení NN a vodovod, po zjištění stavu 
přípojek budou ponechány, nebo zrenovovány. 



 
 i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
              Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území. 
  
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
  
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci budovy s občanskou vybaveností s kulturní, 
stravovací, obchodní a obytnou funkcí v Solnici na parc. č. 30. Objekt má č. p. 209, ulice Rychnovská. 

Na pozemku se nachází stávající objekt s restaurací a kinosálem. V této době je objekt 
nepoužívaný a chátrá. Jako téma bakalářské práce jsem budovu vybrala z důvodu vzrůstu obyvatel 
v obci a téměř žádnému kulturnímu vyžití. Ve vesnici v těsné blízkosti Solnice se nachází výrobní haly 
automobilového průmyslu ŠKODA, který se stále rozrůstá, a tím zaměstnává stále více lidí a vzrůstá 
tedy počet obyvatel v těsné blízkosti tohoto závodu. V obci Solnice bohužel v současné době není žádný 
prostor k promítání a ani k pořádání výstav. Restaurace se zde nachází pouze dvě pro celé území 
Solnice a přilehlých vesnic. Za kulturou a zábavou musí občané ze Solnice a okolních vesnic dojíždět 
do města Rychnova nad Kněžnou, který je vzdálen přibližně 5 km od Solnice. Z těchto důvodů považuji 
budovu vhodnou k rekonstrukci a znovu obnově funkce. Znovu otevření objektu s kulturní funkcí 
považuji za zlepšení návštěvnosti obce. Pozemek, na kterém je stavba umístěna je zasazen v kopci. 
V těsné blízkosti objektu se nachází kostel a říčka Bělá. 

Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Objekt je umístěn po obvodu 
parcely. Polohově je objekt zasazen ve svažitém terénu, okolní terén se dále svažuje směrem k budově. 

Objekt je napojen na inženýrské sítě – vodovod, vedení NN, kanalizaci. V další fázi 
dokumentace je nutno zjistit stav těchto přípojek. 

  
Zastavěná plocha objektu  757,5 m2 

Obestavěný prostor objektu 6 898,52 m3 

Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy. 
  
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, architektonické řešení – 
kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Objekt je umístěn po obvodu 
parcely. Polohově je objekt zasazen ve svažitém terénu, okolní terén se dále svažuje směrem k budově. 

Přípojky sítí jsou již do budovy zavedeny, po zjištění stavu přípojek budou ponechány, nebo 
zrenovovány. 

Stávající nosné stěny jsou zděné z cihel plných a kamenného zdiva, nové jsou potom navrženy 
zděné z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D. Stávající nenosné příčky jsou rovněž zděné z cihel 
plných, nové příčky jsou navrženy z akustických SDK desek Rigips a v bytech zděné z keramických 
tvárnic POROTHERM 30 AKU P+D a POROTHERM 19 AKU na obyčejnou maltu. Stropní konstrukce 
je železobetonová nad 1.NP, nad 2.NP je navržena z dřevěných nosníků v kombinaci s ocelovými 
nosníky pod sloupky. Stropní konstrukce nad 1.PP bude prověřena. Střešní konstrukce je šikmá střecha 
– konstrukce stojatá stolice nad byty, v užívaném podkroví je pak užito ocelových rámů v navazující 
střeše a hambalková soustava ve střechách kolmých. Krytina je dle místních poměrů navržena pálená 
keramická CREATON Balance, s tepelnou izolací ze skelných vláken DEKWOOL G035 r Roll mezi 
krokvemi. Některá stávající okna z části restauračního provozu bude možno repasovat, nová okna 
budou špaletová od firmy VEKRA – VEKRA ANTIK. Střešní okna budou zcela nová. Vstupní 
dveře  budou dřevěná s dřevěnou výplní, vnitřní dveře budou dřevěná plná a se skleněnou výplní. Vnější 
úprava objektu je řešena tenkovrstvou pastovitou omítkou weber.pas aquaBalance. Barva bude 
upřesněna investorem. 

Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 335,75 m. n. m. B. p. v. 
  



B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Při realizaci stavby dodavatel stavby zajistí soulad použitých materiálů/konstrukčních částí se 

zákonnými požadavky Stavebního zákona a navazujících předpisů – certifikace, posouzení shody, vč. 
požadavků CE a technickými požadavky dle zák. č.22/1997 Sb. a příslušného nařízení vlády vč. 
předpisů EU a odpovídajících harmonizovaných ČSN. 

 
Dispoziční řešení 

Předmětem projektu je objekt občanské vybavenosti lichoběžníkového půdorysu s přístavbami 
v zadní části pozemku se sedlovou střechou, s dvěma nadzemními a v části jedním podzemním 
podlažím. Celkové opsané půdorysné rozměry nosné konstrukce řešeného hlavního objektu jsou 53,3 
x 19,1 m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 11,0 m nad úrovní okolního terénu. Konstrukční 
výška v 1. NP v rámci jeviště je 4,4 m, v tanečním sále 5,3 m, v průjezdu 2,8 m, v restauraci 3,6 m, 
konstrukční výška suterénu 3,0 m a konstrukční výška v 2. NP v galerii je 2,8 m a v rámci bytů 3,75 m. 
V podzemním podlaží jsou situovány sklady a technické zázemí objektu. V 1. NP se nachází průjezd, 
kinosál / taneční sál se vstupními a hygienickými prostory, dále restaurace s kuchyní a prodejní místnost 
se skladem. V tomto podlaží je také napojena zimní zahrada, přes kterou je vstup do hygienického 
zázemí. Ve 2. NP je umístěn výstavní prostor, projekční místnost a dva byty. 

Výpočet hlediště byl použit z výkresové dokumentace poskytnuté Městským úřadem v Solnici. 
Promítací vzdálenost: 21,35m 
Počet míst: 132 (omezeno výškou zadní stěny-ochozu) 
Převýšení řad: 0,26 m 
Velikost obrazu: 2,55:1 (3,1*7,85m) 
Spodní okraj obrazu: 1,5 m 
  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Při zpracování projektu provedl projektant vyhodnocení požadavků vyhlášky Vyhl.398/2009 Sb. 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se o 
rekonstrukci stávajícího objektu, dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je postupováno pouze v části objektu. První patro 
bezbariérově přístupné není kvůli stávajícím nevhodným podmínkám.  
  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy. Během užívání stavby je 
třeba provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů a technických vybavení stavby 
v souladu s ustanoveními platných předpisů. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
              a) stavební řešení + konstrukční a materiálové řešení 
Stavební část 
Základové konstrukce 

Základové konstrukce budou použity stávající, nebudou vlivem rekonstrukce značným 
způsobem zatěžovány. 

Nové základové konstrukce je nutno provést pro zimní zahradu, která bude postavena 
v prostoru dvoru. Návrh těchto základových konstrukcí provede dodavatelská firma, která bude dodávat 
zimní zahradu. 

Nové stěny budou založeny na pasech z prostého betonu šířky 0,75 m, 1,2 m vysokých, výška 
bude posouzena se stávajícími základovými konstrukcemi. Bude nutno zajistit spolupůsobení 
stávajících a nových částí. 

Bude provedena bariérová izolace proti zemní vlhkosti a radonu v podobě modifikovaných 
asfaltových pásů typu S. 
  



Svislé konstrukce 
ŽB nosné sloupy v 1.NP jsou navrženy monolitické o rozměrech 0,48 x 0,3 m. Zděné nosné 

stěny 1.NP a 2.NP budou mít tloušťku 300 mm. Poloha otvorů ve stěnách je dána výkresy tvaru. 
Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno betonářskou výztuží B500B v souladu s podrobným statickým 
výpočtem, který bude proveden v následující fázi projektové dokumentace. 
  
Vodorovné konstrukce 

V 1.PP je stropní deska ponechána původního stavu. Bude zjištěna únosnost této konstrukce. 
V 1.NP je navržena monolitická stropní ŽB deska podepřená průvlaky a stěnami. Tloušťky 

jednotlivých navržených desek jsou uvedeny ve statickém výpočtu a ve výkresu tvaru. Desky mají v části 
sálu a jeviště tloušťku 200 mm, v prostoru galerie, šatny a hygienického zázemí 120 mm, v rámci 
kuchyně 180 mm, nad restauračním provozem 320 mm, v části chodby 100 mm a v prostoru obchodu 
150 mm. Trámy jsou navrženy rozměrů 800 x 300 mm v rámci tanečního sálu, 900 x 300 v rámci jeviště. 
Průvlaky v závislosti na rozponu jsou 700 x 300 mm mezi galerií a sálem, v kuchyni 650 x 300 mm, 
v restauraci 900 x 300 mm a v chodbě 350 x 150 mm. Ze stropní konstrukce budou vykonzolovány 
balkonové desky s vyložením 1 600 mm. Tloušťka konzol byla stanovena na 320 mm, jako navazující 
stropní deska. V napojení bude provedeno přerušení tepelných mostů pomocí ISO-nosníků. 

Ve 2. NP je navržen dřevěný trámový strop s I nosníky v oblasti sloupků stojaté stolice. 
Ve všech stropních konstrukcích se budou nacházet prostupy pro rozvody vody, kanalizace a 

vzduchotechniky. Rozměry prostupů (max. 400x1000 mm) nevyžadují speciální statická opatření, 
postačí shrnutí výztuže z oblasti otvoru do okraje desky a olemování okrajů desky výztuží v souladu 
s výkresy výztuže. 

Nosné i konstrukční vyztužení desek a trámů bude zajištěno betonářskou výztuží B500B 
v souladu s podrobným statickým výpočtem, který bude proveden v následující fázi projektové 
dokumentace. 

 
Svislé komunikační prvky 

Hlavní schodiště budovy v části restaurace je prefabrikované železobetonové deskové 
dvouramenné. Tloušťky podest a mezipodest budou 200 mm, tloušťka desky schodišťového ramene 
byla stanovena z řezu objektu – napojení na podestu jako 200 mm. Stupně jsou v závislosti na různých 
konstrukčních výškách podlaží rozdílných šířek a výšek, z 1.PP do 1.NP je šířka stupně rovna 280 mm, 
výška 181 mm, z 1.NP do 2.NP je šířka stupně navržena 340 mm, výška potom 130 mm, z 2.NP do 
podkroví je šířka stupně 230 mm, výška stupně 200 mm. Schodiště z galerie do výstavního prostoru je 
řešeno jako schodnicové s ocelovou schodnicí a dřevěnými stupni, podrobnější dokumentace ke 
schodišti bude zpracována dodavatelskou firmou. 

Schodišťová ramena budou uložena na podložce (neoprénové ložisko) a na nosné stropní 
konstrukci a oddilatována od schodišťových stěn. Mezipodesty a podesty budou uloženy do podélných 
schodišťových stěn pomocí izolačních boxů HALFEN HBB-O (kloubové uložení). 
 
Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen šikmou střechou. Střecha nad hlavním objektem bude šikmá se sklonem 
30°a 50°. Řešení krovu je v různých částech objektu přizpůsobeno využití podkroví, viz. výkres krovu. 
Nad bytovými jednotkami je podkroví nepoužívané, pouze slouží pro uskladnění, je tudíž řešeno pomocí 
stojaté stolice, sloupky jsou uloženy ve stropní konstrukci na ocelových nosnících. Nad tanečním sálem 
je použit ocelový rám, kvůli velkému rozponu konstrukce. Je uložen na vnější nosné stěně a vnitřní 
nosné stěně. V místě navazující sedlové střechy a potřeby průchodu je tento ocelový rám uložen na 
ocelovém nosníku uloženém na nosných obvodových stěnách. Ve zmiňované navazující sedlové střeše 
jsou užity příhradové vazníky. Kolmá střecha nad jevištěm je řešena hambalkovou soustavou, zde je 
používané podkroví pro výstavní účely. Pultová střecha nad hygienickým zázemím a sklady je řešena 
pomocí příhradových vazníků. Střešní krytina je navržena pálená keramická, dle místních zvyklostí, 
CREATON Balance. Krytina je pokládána dle instrukcí výrobce na laťování. Pod kontralatěmi je navržen 



hydroizolační pás DEKTEN MULTI PRO, dále dřevovláknitá izolace STEICO UNIVERSAL a 
mezikrokevní minerální izolace DEKWOOL G035 r Roll, dále izolace TOPDEK 022 PIR, parozábrana 
DEKFOL N AL 170 SPECIAL, dřevěné laťování a konstrukce podhledu. 

 
Výplně otvorů 

Okenní a dveřní výplně v obvodových stěnách v 1.NP a v 2.NP budou dřevěné. Okenní a dveřní 
výplně v obvodových stěnách v 1.NP a v 2.NP budou dřevěné. Pokud to bude možné bude provedena 
repase špaletových oken, nebo budou vyměněna za nová špaletová okna Vekra Antik. Zasklení 
izolačním sklem Ug =1,3 W/m2K , okno UW = do 0,96 W/m2K. Dřevěné vstupní dveře budou vrstvené, 
s dřevěnou dveřní výplní. 

Okna v tanečním sále budou nová, dřevěná, taktéž od firmy Vekra. Budou provedena atypická, 
na zakázku. 

Střešní okna jsou navržena dřevěná, kvůli výšce oken bude nutné ovládání otevíráni oken 
pomocí ovladače. 

Výrobky budou opatřeny stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy …). 
Na zastínění oken budou použity vnitřní vertikální žaluzie. 
Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované do obložkové zárubně. 

  
Podlahy 

Nášlapné vrstvy místností jsou popsány v legendách jednotlivých podlaží. Nášlapné vrstvy 
podlah budou převážně tvořeny keramickou dlažbou, dřevěnými parketami nebo vinylovou podlahou. 
Jednotlivé skladby podlah jsou popsány ve výkresu skladeb. 
 
Omítky, úpravy povrchů 
            Vnitřní omítky budou systémové, vápenocementové, dvouvrstvé. Obklady stěn budou 
provedeny z keramických obkladů do potřebné výšky. Barevnost bude upřesněna investorem. 
Venkovní omítky budou tenkovrstvé pastovité. Je navržena omítka od firmy Weber weber.pas 
aquaBalance. Barevné řešení je naznačeno v pohledu, budou použity dva odstíny barvy, přesná 
specifikace bude upřesněna investorem. 
 Na fasádě jsou použity i ozdobné prvky – římsa a šambrány oken. Tyto prvky jsou štukové a 
budou dodány specializovanou firmou. Fasáda je inspirována historickou fotografií. Fotografie je 
přiložena v příloze.   
 
Izolace tepelné 

V podlahových konstrukcích všech podlaží bude použita kročejová izolace Rigifloor 4000. 
V podhledech pod sádrokartonové desky bude připevněna tepelná izolace DEKWOOL 

tloušťky 150 mm. 
Ve skladbě šikmé střechy je jako hlavní tepelná izolace navržena minerální izolace 

DEKWOOL G035 r Roll. 
V tanečním sále bude po obvodě za sádrokartonovou deskou použita minerální izolace 

DEKWOOL, kvůli akustice i tepelné technice. 
Obvodové zdivo bude zatepleno fasádním polystyrenem ISOVER EPS 70 F. 
 

Práce tesařské 
Řešení krovu je v různých částech objektu přizpůsobeno využití podkroví, viz. výkres krovu. 

Nad bytovými jednotkami je podkroví nepoužívané, pouze slouží pro uskladnění, je tudíž řešeno pomocí 
stojaté stolice, sloupky jsou uloženy ve stropní konstrukci na ocelových nosnících. Nad tanečním sálem 
je použit ocelový rám, kvůli velkému rozponu konstrukce. Je uložen na vnější nosné stěně a vnitřní 
nosné stěně. V místě navazující sedlové střechy a potřeby průchodu je tento ocelový rám uložen na 
ocelovém nosníku uloženém na nosných obvodových stěnách. Ve zmiňované navazující sedlové střeše 
jsou užity příhradové vazníky. Kolmá střecha nad jevištěm je řešena hambalkovou soustavou, zde je 



používané podkroví pro výstavní účely. Pultová střecha nad hygienickým zázemím a sklady je řešena 
pomocí příhradových vazníků. 

 
Práce klempířské 

Klempířské práce budou z poplastovaného plechu sytému Lindab a Fatrafol provedeny v 
souladu s ČSN 73 3610. Typové detaily oplechování vycházejí a budou provedeny dle systémových 
řešení dle příslušné normy. Klempířské práce sestávají z oplechování detailů střechy. 

 
Práce zámečnické 

Zámečnické práce zahrnují montáž zábradlí u schodišť a balkonu. Dále se jedná o provedení 
ocelového rámu užitého v rámci krovu, viz. popis výše. 
 
Práce truhlářské 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné dýhované do obložkových zárubní. Výrobky budou 
opatřeny stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy...). Schodiště z galerie do výstavních prostor je 
navrženo z dřevěných schodnic. 
  
ELEKTROINSTALACE 
  
1.  Všeobecně 

Elektroinstalace nejsou předmětem bakalářské práce. Projektová dokumentace v této části 
neřeší silnoproudou ani slaboproudou elektroinstalaci v objektu občanské vybavenosti. Elektroinstalace 
jsou řešeny samostatně. 
  
2. Členění PD a výchozí podklady 

 Projektová dokumentace bude zpracována specializovaným projektantem. 
   
3. Předmět a rozsah PD 

 Projektová dokumentace v této části neřeší silnoproudou ani slaboproudou elektroinstalaci. 
  
4. Napojení objektu na NN 

 Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
  

Projektant upozorňuje na nutnost dodržení podmínek distributora obdržených na základě 
podané žádosti. 
  
5. Technické řešení 

 Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
 

6.  Ochrana před bleskem 
  
Hromosvod 

 Objekt občanské vybavenosti je z hlediska ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305 zařazen 
do třídy ochrany (LPS) II. 

Systém ochrany před bleskem bude upřesněn, zpracován a dodán odbornou firmou. 
Výchozí revizi hromosvodu provede dodavatel montážních prací podle ČSN EN 62305 ed.2. 

Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každém zjištěném 
zásahu bleskem. 
  
7.  Ochrana před přepětím 

Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 



  
8.  Určení prostředí z hlediska působení vnějších vlivů 
(dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3) 

 Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
 
9.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od zdroje dle 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2  (základní ochrana) a dále proudovými chrániči a doplňujícím pospojováním 
(zvýšená ochrana). 

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním a 
je řešena jednou z těchto ochran – polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou izolací dle ČSN 
33 2000-4-41, ed.2. 

Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění elektrických 
zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana 
zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak: 
ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí 
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem el. 
proudem 
ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
 - zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytovaní služeb mimo pracovně právní vztahy 
- zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- NV  378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon a územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci 

- NV č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

- NV č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

Dále je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy související výše uvedenými zákony a 
vyhlášky. 

Pro všechny tyto činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a 
montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. 

Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné zařízení 
uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
  
Kvalita provedení 

 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, alespoň v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění 
staveb. 

 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát, resp. prohlášení o shodě ve 
smyslu zákona č. 138/2006 Sb a zákonů a nařízení souvisejících. 

Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a 
podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 

Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které se 
mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. 

Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací. 



Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a 
provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku. 

  
VYTÁPĚNÍ 
 
1. Všeobecně 

Řešení vytápění není předmětem bakalářské práce. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé 
vody v objektu je předpokládán kotel na dřevěné štěpky a pelety, který je umístěn v kotelně v suterénu. 
Navržen je kotel Guntamatic Pro 250kW. V  kotelně bude umístěn kotel, zásobník TUV, oboje přímo 
napojeno na rozvaděč/sběrač, a expanzní nádoba. Dále je vedle kotle zřízena úschovna topných pelet 
nebo štěpky, které jsou samočinně přiváděny do kotle pomocí podavače. 

 
2. Otopná tělesa: 

Otopná tělesa jsou napojena na horizontálně vedené potrubí vertikálními přípojkami. 
Horizontální i vertikální rozvody jsou provedené z měděných trubek. Restaurace, obchod i bytové 
jednotky budou vytápěny deskovými otopnými tělesy přibližně na teplotu 20°C. Taneční sál a prostory 
u tanečního sálu budou vytápěny pomocí otopných těles KORATHERM VERTIKAL M na teplotu 
přibližně 20°C. Všechny topné systémy jsou místně regulovatelné. 
  
VĚTRÁNÍ, VZDUCHOTECHNIKA 
 
1. Všeobecně 

Větrání je zajištěno třemi způsoby. Prvním možným větráním je přirozené větrání okny, druhým 
způsobem je pomocí vzduchotechnické jednotky a pro hygienické zázemí je navrženo nucené 
podtlakové větrání. Rozvody budou vedeny nad podhledem v dostatečném prostoru. Větrání tanečního 
sálu je zajištěno vzduchotechnickou jednotkou prostřednictvím anemostatů, stejně jako u restaurace a 
prodejního prostoru. Restaurační kuchyně je vybavena digestořemi pro velkokuchyně – nerezovými 
závěsnými, hygienické zázemí potom ventilátory. Každé hygienické zázemí musí mít samostatný 
ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem, spouštění bude současné se světly. 
  
ZDRAVOTECHNIKA 
 

1. Kanalizace: 
Dům je v současné chvíli napojen na kanalizaci. U stávajících přípojek bude zjištěna 

provozuschopnost, dále budou ponechány nebo vyměněny. 

Splašková kanalizační přípojka je vedena do jednotné kanalizační stoky (KT DN 300), vedeném 

v ose vozovky-příjezdové komunikace. 

  

2. Vodovod: 
Dům je napojen na vodovod. U stávajících přípojek bude zjištěna provozuschopnost, dále budou 

ponechány nebo vyměněny. 

Objekt je připojen k vodovodnímu řádu (LT DN 150), orientovanému vzhledem k objektu 

severně. Hlavní vodovodní řád probíhá středem vozovky-příjezdové komunikace. 

  

 

 

3. Zařizovací předměty: 

V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné typy zařizovacích předmětů. 

Míchací baterie jsou navrženy pákové stojánkové a u sprch podmítkové baterie. Ostatní armatury jsou 

navrženy běžně vyráběné a dodávané. 



  

4. Zkoušky: 

Po ukončení montáží před zaizolováním či zazděním potrubí je nutno provést předepsané 

zkoušky jak u vodovodu, tak i u kanalizace. 

U ležatého potrubí kanalizace se provedou zkoušky těsnosti spojů vodou, u svislých odpadů 

kouřem. U vodovodního potrubí se přezkouší těsnost spojů vodou o přetlaku 1 MPa. 

  

5. Závěrem: 

Celá instalace vodovodu a vnitřní kanalizace bude provedena podle platných norem a směrnic 

pro provádění vodovodů a kanalizace. Při všech montážních pracech je nutno dodržovat platné 

bezpečnostní předpisy, zvýšenou pozornost je třeba věnovat práci ve větších výškách. 
  

SO-02 VNITŘNÍ VODOVOD 
 Řešení vodovodu není předmětem bakalářské práce. 

 

1. Zdroj vody: 

Objekt je připojen k vodovodnímu řádu, orientovanému vzhledem k objektu severně. Hlavní 

vodovodní řád probíhá pod silnicí. 

 

 2. Vodovodní přípojka: 

Vodovodní přípojka spojuje hlavní vodovodní řad s vnitřním vodovodem, začíná za hlavním 

vodoměrem, připojen je na připravenou odbočku na hlavním řadu. Stav stávající vodovodní přípojky 

bude zjištěn. 

 

3. Vodoměrná sestava: 

Vodoměrná sestava se skládá z hlavního uzávěru, filtru, redukce k vodoměru, hlavního 

vodoměru, redukce od vodoměru, uzávěru s přímým vypouštěním a vypouštěcího ventilu. 

Vodoměrná sestava se nachází uvnitř objektu na stěně v průjezdu. 

 

4. Vnitřní vodovod: 

Obsahuje rozvody studené, teplé užitkové a cirkulační. 

Vnitřní vodovod rozvádí studenou a teplou užitkovou vodu ke všem armaturám. Vnitřní vodovod 

začíná za hlavním vodoměrem objektu, navazuje na vodovodní přípojku. 

 

5. Ležatý rozvod: 

Stav stávajícího vodovodu bude zjištěn. 

 

6. Stoupací potrubí: 

Stav stávajícího vodovodu bude zjištěn. 

 

7. Připojovací potrubí: 

Stav stávajícího vodovodu bude zjištěn. 

8. Požární vodovod: 

V budově se požární vodovod nenachází. 

 

9. Příprava TUV: 



V objektu je instalováno zařízení pro centrální přípravu teplé užitkové vody. Zařízení je umístěno 

v technické místnosti. 

 

10. Materiál vodovodu: 

Stav stávajícího vodovodu bude zjištěn. 

 

11. Spotřeba vody: 

Spotřeba vody není v tuto chvíli stanovena. 

  

12. Závěrem - vodovod: 

Veškeré výpočty a práce jsou prováděny dle příslušných norem platných pro Českou republiku. 

Před zaplentováním a uvedením do provozu nových rozvodů budou provedeny následující zkoušky 

potrubí: 

a) vizuální prohlídka potrubí 

b) tlaková zkouška těsnosti potrubí 

c) konečná tlaková zkouška 

Před začátkem užívání stavby budou zaplombovány všechny vodoměry. 

 

13. Normy a předpisy pro návrh vodovodu: 

ČSN 755401Navrhování vodovodního potrubí. 

ČSN EN 806-2: Navrhování – vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. 

ČSN EN 806-3: Dimenzování potrubí – Zjednodušená metoda-vnitřní vodovod pro rozvod vody 

určené k lidské spotřebě. 

ČSN 736660 Vnitřní vodovody. 

ČSN 736655 Výpočet vnitřních vodovodů. 

ČSN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních rozvodech a všeobecné požadavky 

na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.  
  

SO-03 KANALIZACE 
Řešení vodovodu není předmětem bakalářské práce.  
 
1. Připojovací potrubí kanalizace: 

Stav stávající kanalizace bude zjištěn. 

 

2. Svislé odpadní potrubí: 

Stav stávající kanalizace bude zjištěn. 

 

3. Větrací potrubí kanalizace: 

Stav stávající kanalizace bude zjištěn. Kanalizace je odvětrána nad střechu. 

 

4. Svodné kanalizační potrubí: 

Stav stávající kanalizace bude zjištěn. 

 

5. Kanalizační přípojka: 

Veřejná kanalizace se nachází pod vozovkou - příjezdovou komunikací. Stav stávající 

kanalizační přípojky bude zjištěn. 

 



8. Zařizovací předměty: 

V objetu budou použita umyvadla běžných rozměrů i pro invalidy, wc mísy – běžných rozměrů 

a pro invalidy, pisoáry, vany, sprchy, kuchyňské dřezy. 

 

9. Normy a předpisy pro návrh kanalizace: 

Návrh kanalizačního potrubí byl proveden dle příslušných norem platných pro ČR. Před 

zaplentováním nových rozvodů kanalizace a uvedením do provozu budou provedeny následující 

zkoušky:  

vizuální prohlídka potrubí 

tlaková zkouška těsnosti potrubí 

konečná tlaková zkouška 

ČSN EN 1610 (ČSN 756114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 756760 Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 1: Všeobecné a funkční 

požadavky 

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 2: Odvádění splaškových 

odpadních vod – navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 3: Odvádění dešťových vod ze 

střech – navrhování a výpočet 

ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace – gravitační systémy – část 5: Instalace a zkoušení, pokyny 

pro provoz, údržbu a používání 
  
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
  
1.  Použité předpisy a normy: 

ČSN 73 0802  PBS Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení 
ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0824 PBS Výhřevnost hořlavých látek 
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 
ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování 
23/2008 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru 
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 23/2008 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
  
Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokodů: Roman Zoufal a kol. 

2. Posouzení z hlediska požární bezpečnosti: 
Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu: 

Konstrukční systém objektu občanské vybavenosti je posouzen dle ČSN 73 0802 č.7.2.8 a 7.2.12 
posouzen jako nehořlavý. 
Svislé konstrukce jsou nehořlavé DP1. 



Konstrukce stropu jsou nehořlavé DP1 – železobetonové, dřevěný strop DP2. 
Konstrukce střechy DP2. 
K zateplení obvodových stěn se při určení konstrukčního systému nepřihlíží v případě, pokud je 
zateplení navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 0810 čl.3.1.3.1: 

a)     požární výška objektu je menší než 12 m 
b)    systém je navržen jako ucelený výrobek s třídou reakce na oheň B, tepelná izolace – 

polystyren bude třídy reakce na oheň E 
c)     povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min. 

Požární výška objektu: h1=10,35 m. 
Podrobnější řešení požární bezpečnosti bude doloženo od specializovaného projektanta. 
 

Rozdělení objektu na požární úseky: 
Objekt občanské vybavenosti je v souladu s požadavky ČSN 73 0833 a vyhl. 23/2008 Sb. řešen 

jako dva požární úseky. 
 

Výpočet požárního rizika, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků: 
Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
 
Požární odolnost stavebních konstrukcí: 
Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
 
Únikové cesty: 
Dle ČSN 73 0802 – počátek únikové cesty je v ose dveří na volné prostranství, požadovaná 

šířka cesty je 0,9 m s šířkou dveří 0,8 m. Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
  

Stavebně – technické zařízení: 
Bude zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 

 
Hromosvod: 
S požadavky ČSN EN 62305 bude objekt chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. Ke 

kolaudaci bude doložena revizní zpráva 
  

Zařízení pro protipožární zásah: 
Požární vodovod a přenosné hasící přístroje: 

Dle ČSN 73 0873 
Přenosné hasicí přístroje budou umístěné v každém komunikačním prostoru. Podrobněji bude 

zpracováno a dodáno od specializovaného projektanta. 
 

 Příjezdy a přístupy: 
K objektu je umožněn příjezd a ustavení požárních vozidel asfaltovou komunikací. Dle ČSN 73 

0802 č.12.2 vyhovuje. 
  
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
              Parametry obvodového pláště objektu jsou navrženy v souladu s požadavky platných norem a 
zákona o energiích na obvodové pláště objektů tohoto typu. Blíže viz. PENB. 
  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
              Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost adod.) 



            Větrání je zajištěno třemi způsoby. Prvním možným větráním je přirozené větrání okny, druhým 
způsobem je pomocí vzduchotechnické jednotky a pro hygienické zázemí je navrženo nucené 
podtlakové větrání. 
              Vytápění objektu je zajištěno kotlem na tuhá paliva. Po objektu jsou rozvedena otopná tělesa. 
              Osvětlení je zajištěno jak přirozené okny v obvodových stěnách místností, tak umělé 
elektrickými svítidly v souladu s požadovanou intenzitou osvětlení pro daný účel místnosti. 
              Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu. 
              Odpady – viz. část B.6. 
  
              Stavba nebude po jejím dokončení vyvozovat nadměrné vibrace, hluk, prach, kterými by mohlo 
docházet k nadměrnému obtěžování okolí, kde se nalézají také obytné budovy. 
              Při provádění stavby je nutné, aby zhotovitel využil všech dostupných prostředků ke snížení 
prašnosti a hlučnosti, kterou bude stavba vyvozovat na okolí. Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve 
spolupráci s investorem konzultován a schválen provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví tato 
opatření a také provozní dobu stavby. 
  
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
              a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový průzkum 

Dle mapy radonového indexu podloží ČR byl pozemek zatříděn do kategorie střední. Posudek 
stavebního pozemku z hlediska radonového indexu pozemku bude doložen stavebníkem k žádosti o 
stavební povolení. V případě, že radonové riziko bude vyšší, než je uvažováno projektem, navrhne 
projektant úpravu projektového řešení stavby. 
  
              b) Ochrana před bludnými proudy 
              Není navržena, nebyl zjištěn žádný zdroj bludných proudů. 
  
              c) Ochrana před technickou seizmicitou 
            Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, projektant nezjistil zdroj technické 
seizmicity. 
  
              d) Ochrana před hlukem 

Objekt občanské vybavenosti se nachází u hlavní silnice z Polska do Rychnova nad 
Kněžnou. Objekt je negativně hlukově ovlivněn hlukem dopravy v pracovním týdnu. 

  
              e) Protipovodňová opatření 
Záplavové území  

Stavba se nenachází v záplavovém území. Z tohoto důvodu není třeba řešit protipovodňová 
opatření. 

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

Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
Sesuvy půdy  

V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů. Na staveništi ani v jeho 
blízkosti v poslední době nedošlo k sesuvu půdy, ani jej jako riziko stavebník ani majitelé sousedních 
nemovitostí na základě svých znalostí lokality neuvádějí. Projektantovi nejsou známy žádné poznatky o 
riziku sesuvů půdy v daném místě, které by mohly ohrozit stabilitu stavby. 
 
Seizmicita 

Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým zrychlením 
základové půdy od 0,08g do 0,12 g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady poctivého stavění. 



 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
            Objekt již je napojen na inženýrské sítě – vodovod, vedení NN, kanalizaci. Nutno zjistit stav 
stávajících přípojek, poté budou buď ponechány nebo vyměněny. 

Objekt je připojen k vodovodnímu řádu, orientovanému vzhledem k objektu severně. Hlavní 

vodovodní řád probíhá pod silnicí. Vodovodní přípojka spojuje hlavní vodovodní řad s vnitřním 

vodovodem, začíná za hlavním vodoměrem, připojen je na připravenou odbočku na hlavním řadu. Stav 

stávající vodovodní přípojky bude zjištěn. 
Přípojka vedení elektro NN je stávající, nadzemní. 

Veřejná kanalizace se nachází pod vozovkou - příjezdovou komunikací. Stav stávající 

kanalizační přípojky bude zjištěn. 
  
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 K objektu je v současné chvíli vyasfaltovaná příjezdová cesta. Příjezdová cesta je napojena na 
komunikaci 2.třídy. 
  
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
            Okolí objektu občanské vybavenosti na parc.č. 30, 2280/9, 2280/13 bude upraveno vhodnou 
zelení nízkého i vyššího vzrůstu – veřejná plocha před objektem, soukromý dvůr. 
  
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ A JEHO OCHRANA 
  
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí ke snížení 
prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými předpisy a požadavky investora na zajištění 
provozu investora (stavebníka). Ochrana proti hluku během provádění stavby musí být součástí 
technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením prací. Během prací musí být 
provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby. 

Objekt během svého užívání nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru. 
Objekt se nachází u hlavního silničního tahu – Kvasiny – Polsko, Rychnov nad Kněžnou- 

Polsko. 
Projektant provedl vyhodnocení možných zdrojů hluku viz B.2.11 Ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí d) Ochrana před hlukem s tímto závěrem: 

 Objekt občanské vybavenosti se nachází u hlavní silnice z Polska do Rychnova nad 
Kněžnou. Objekt je negativně hlukově ovlivněn hlukem dopravy v pracovním týdnu. Zvláštní požadavky 
na ochranu proti hluku však nejsou projektem stanoveny. 
  
Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Doporučený způsob 
likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Využití na jiné stavbě 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 02 Hliník Recyklace 



17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady 

neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03 
Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládku 
  

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci zbytkových 
materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech, odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 381/2001 Sb Katalog 
odpadů . 

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné 
firmě. 

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen kontrolovat 
nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat 
utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání 
předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy 
zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 
  
Odpady vznikající během provozu objektu 
            Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu budou likvidovány v souladu se zákonem 
o odpadech a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového 
hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele. 
  
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
  
              Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
  
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 Zákona č. 
309/2006Sb. (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb., případně dalších platných předpisů 
s ohledem na charakter prováděných prací. 

Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými prostředky 
na sloupcích, jež nelze snadno odstranit. 
 
Civilní ochrana 

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 
nejsou požadovány ani stanoveny. 

 
Řešení zásad prevence závažných havárií 

Nejsou požadovány ani stanoveny. 
 

Zóny havarijního plánování. 
Nejsou požadovány ani stanoveny. 
 



B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

Staveniště je situováno na parcele č. 30, 2280/8, 2280/9, 2280/13 k.ú. Solnice. Jedná se 
o rekonstrukci objektu občanské vybavenosti v obci Solnice. Plocha staveniště je v majetku soukromého 
investora. 

Pozemek je svažitý ze tří stran směrem ke stavbě. Objekt je zasazen v kopci. 
Jedná se o stávající třípodlažní částečně podsklepenou stavbu. Objekt je umístěn po obvodu 

parcely. 
Kolem objektu se nachází zahrady sousedních objektů a silniční komunikace 2.třídy. 
Rozsah staveniště - záboru veřejného prostranství projedná dodavatel stavby před zahájením prací 

na příslušném odboru města. Investor před zahájením stavby, po dohodě s dodavatelem požádá 
příslušný odbor města nebo obce o případný zábor veřejného prostranství a stanovení podmínek záboru 
s přihlédnutím k rozsahu stavebních prací a s ohledem na použité montážní prostředky a vybavení 
staveniště. 

Při vymezení staveniště musí zhotovitel brát ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 

Staveniště bude na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8m. Kolem objektu se 
provede vymezení a označení prostoru ohroženého pracemi ve výškách vhodnými prostředky 
(jednotyčové zábradlí, bezpečnostní sítě nebo podobné prostředky, které budou umístěny na sloupcích, 
jež nelze snadno odstranit). 

Plocha pro meziskládku materiálu je navržena v blízkosti plochy staveniště na stávající zpevněné 
příjezdové komunikaci. 

Zhotovitel při provádění stavby musí dodržet předpokládaná místa pro meziskládku materiálu ( viz. 
Situace ZOV, kterou zhotovitel předloží a projedná před zahájením stavby ). 

Při provádění stavby nebude dotčena stávající dopravní a technická infrastruktura. 
Trasy staveništní dopravy a podmínky jejího využití; náklady, spojené s odstraněním závad 

(poškození povrchu komunikací), vyvolané staveništní dopravou, je nutno uhradit správci komunikace, 
dle ust. § 28 zákona č.13/1997 Sb., a dalších předpisů. 

Doprava materiálu bude prováděna běžnými dopravními prostředky. 
  
 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
              Pro stavbu je nutné zajistit přívod elektrické energie a vody pro výstavbu. Upřesnění technologií 
výstavby bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace stavby zajišťované stavebníkem, 
následné stanovení potřeb energií provede stavebník na základě konkrétní zvolené technologie a jejího 
zhotovitele. 
  
b) Odvodnění staveniště 

Nejsou navrhována zvláštní opatření pro odvodnění staveniště. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

      Odběrné místo elektřiny a vody pro stavbu bude investorem určeno při předání staveniště. 
  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
              Po převážnou dobu výstavby není nutné řešit trvalé zábory veřejného prostranství. Případný 
rozsah trvalých a dočasných záborů bude řešen zhotovitelem stavby ve spolupráci se stavebníkem v 
rámci přípravy stavby v dostatečném předstihu před jejím zahájením. 
  
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Požadavky na kácení zeleně 
            Bude nutno vykácet vzrostlé neudržované křoviny v zadní části pozemku. Další zvláštní 
požadavky na kácení porostů nejsou. 
  



f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Po převážnou dobu výstavby není nutné řešit trvalé zábory veřejného prostranství. Případný 

rozsah trvalých a dočasných záborů bude řešen zhotovitelem stavby ve spolupráci se stavebníkem v 
rámci přípravy stavby v dostatečném předstihu před jejím zahájením projednán s příslušným odborem 
obce. 
  
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

viz. část B.6 a výše 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Dle informace z katastru nemovitostí není parc.č. 30 zařazena do zemědělského půdního fondu 

a parcela nemá evidované BPEJ. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci zbytkových 
materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  odpady 
zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 381/2001 Sb Katalog 
odpadů. 

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování odborné 
firmě. 

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen kontrolovat 
nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, shromažďovat 
utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání 
předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou předloženy 
zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 
  
Odpady vznikající během provozu objektu 
            Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu budou likvidovány v souladu se zákonem 
o odpadech a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz odpadového 
hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele. 
  
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů 
ve stavebnictví a nařízení ve znění pozdějších změn a předpisů, zejména pak: 
  

NV č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o 
úrazu 
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
NV č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky NV č. 21/2003 Sb., 
NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 



NV č.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a vyhláška 
č.361/2007 Sb. 
Vyhláška ČÚBP 19/1979 Sb.,kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
Vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb, novelizovaná vyhláškou 62/2013, kterou se 
mění vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Zákon 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 

  
Na základě dostupných podkladů, které byly během přípravné fáze známy, se budou vyskytovat 

práce a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení zdraví podle přílohy č. 5 NV 591/2006 
Sb, na stavbě se budou vyskytovat zejména: 

-       Elektrická zařízení 
-       Venkovní pracoviště 
-       Stroje a zařízení 

a je nutno splnit ohlašovací povinnost a zajistit staveniště podle ustanovení tohoto NV. 
  

V prostoru, kde budou prováděny vrtací práce je třeba před zahájením prací ověřit polohu 
vedení rozvodů el. energie aj. V případě, že se v místě vrtání nebo v jeho blízkosti tyto rozvody 
nacházejí, nebo je předpoklad že by se zde nacházet mohly, je třeba přijmout opatření taková, aby 
nemohlo dojít k jejich poškození, ani ohrožení zdraví a života pracovníků. Jedná se o opatření, které 
budou spočívat zejména v: 
a)     odpojení a zajištění rozvodů energií po dobu prováděných prací 
b)    kontrole rozvodů po ukončení vrtacích prací, v případě narušení rozvodů provedení opravy a 

zajištění revize 
  

Ve stavebním deníku stavby bude proveden zápis o podmínkách zajištění provozu investora. 
Pracovníci stavby musí být vybaveni předepsanými pracovními pomůckami pro daný druh práce. 

Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích 
stavebních prací včetně použité stavební technologie. 

Stavební úpravy budou probíhat standardním postupem v běžném členění stavebních profesí. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti BOZP musí být mezi účastníky stavby dohodnuty 
předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště, pokud nejsou obsaženy přímo v 
hospodářské smlouvě. 

Při vzniku mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit toto zjištění vedoucímu práce 
nebo vedoucímu stavby. O mimořádné události bude proveden zápis do stavebního deníku nebo jiné 
předepsané dokumentace. O vzniku mimořádné události budou neprodleně informováni zástupci 
zhotovitele stavby o rozsahu vzniklé mimořádné události. V případě vzniku pracovního úrazu se 
postupuje v souladu s ustanovením NV č. 494/2001 Sb. Za mimořádné události se dále považují 
provozní nehody, havárie, požáry a ekologické havárie. 

Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) ve 
fázi přípravy stavby, zpracováno na základě informací známých v době zpracování a před zahájením 
stavebních prací. Aktualizace bude provedena na základě dalších vstupních informací a zvolené 
technologie stavby. 

V souladu se zákonem č.309/2006 a ustanovením §15 tohoto zákona zadavatel stavby zajistí, 
aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

Seznámení s riziky stavebních prací: 



a) zaměstnanci zhotovitele budou s riziky stavebních prací seznámeni na základě dokumentace 
BOZP zhotovitele stavby. 

b) Zaměstnanci subdodavatelů budou s riziky stavebních prací seznámeni na základě 
samostatného dokumentu BOZP zhotovitele stavby před započetím prací 

Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci stavby zpracuje do harmonogramu stavby rizika, která 
budou vznikat během realizace. 
  
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nevyvolává potřeby úprav spojených s úpravami pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 
  
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
              Nejsou stanoveny zvláštní požadavky na dopravní inženýrská opatření. 
  
m)Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
              Stavební práce budou probíhat za provozu sousedních objektů. 
              Zhotovitelem stavby bude zpracován a ve spolupráci s investorem a případně dle rozsahu 
prováděných prací a jejich povahou i s dotčenými majiteli sousedních objektů konzultován a schválen 
provozní řád stavby, který kromě jiného stanoví provozní dobu stavby a opatření k zajištění provozu 
třetích osob. 
  
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Postup stavebních prací bude definitivně stanoven smlouvou mezi dodavatelem stavby a 
stavebníkem. Předpokládá se následující postup výstavby: 

         příprava stavby 
         rekonstrukce + nové konstrukce 
         vyklizení staveniště 

Harmonogram stavebních prací bude stanoven na základě smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem 
stavby před zahájením stavebních prací. 

Vybraný koordinátor BOZP pro realizaci stavby zpracuje do harmonogramu stavby rizika, která 
budou vznikat během realizace. 
 
 
 
 
Praha 01/2017                                                                          
                                                                                               Vypracovala: 
                                                                                               Kateřina Baškovská  
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NIVELAČNÍ ÚDAJE

Nivelační pořad: EZ6 Náchod-Dolní Lipka

Předchozí bod Nivelační bod
Délka v km Nadmořská výška

Bpv Výška z roku
oddílu od počátku

 EZ6-46.1  EZ6-47  0.290  31.854  335.750 m  1941

Datum: 5.4.2017

Místopisný popis:
Solnice, kostel Stětí sv.Jana Křtitele 

Místopis:

Úz. jednotka:

Okres:

Obec:

Kat. území:

Vlastník/parc. č.:

 360707501

 Rychnov nad Kněžnou

 SOLNICE

 SOLNICE

 / 

ZM-50  14-13 SMO-5  RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 4-3

Druh zn. Stupeň stab. Stabilizoval Druh bodu Souřadnice v S-JTSK

Č V

2 

Druh stab.

N 

 MVP

 Ing. Pasler

 1941

  PB

Y

X

 612235 m 

 1046603 m 

dig.

Zeměpisná délka Zeměpisná šířka Gs Gn Ba

  16° 14' 29,6"   50° 12' 7,6" 980998 mgal 981084 mgal -6 mgal

Stav a stáří objektu:
značka 0,6 m nad zemí 
omítnutá cihlová a kamenná stavba z konce
17.století 

Poznámky:
PB Eb1 
1.Původně bod Dobruška-Vysoké Mýto-17
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy:

Ulice:

PSČ:

Město:

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele:

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Verze: 3.1.6

Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz

DEKSOFT - programy pro stavebnictví - Tepelně technické posouzení konstrukce 1

http://stavebni-fyzika.cz
Kateřina
Text napsaný psacím strojem
SPOLEČENSKÉ CENTRUM

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
RYCHNOVSKÁ 209

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
517 01

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
SOLNICE

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
BAŠKOVSKÁ KATEŘINA

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
THÁKUROVA 2077/7

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
166 29

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
PRAHA 6 - DEJVICE

Kateřina
Text napsaný psacím strojem
04.04.2017
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STN-1: Stěna vnější-restaurace

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný
tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 weber.dur - štuk IN 0,0020 0,847 - 790 1 560 15,0

2 weber.dur - podhoz 0,0050 1,400 - 850 2 000 25,0

3 Zdivo z plných pálených cihel CP
(1700) 0,4500 0,780 - 900 1 700 8,5

4 weber.therm klasik 0,0030 0,880 - 900 1 570 20,0

5 Isover EPS 70F 0,1500 0,039 - 1 270 16 30,0

6 weber.pas - extraClean 0,0010 0,880 - 900 1 700 20,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 22,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 325 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,7 17,9 17,8 13,6 8,8 3,4 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

φi,m [%] 51 54 54 57 61 64 66 66 61 57 54 54
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Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,026 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 4,108 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,243 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-1: Stěna vnější-restaurace splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,941 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,754 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,8 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,9 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-1: Stěna vnější-restaurace splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Poznámka ke konstrukci:

-
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PŘÍLOHA č.1:

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ TEPELNĚTECHNICKÝCH VÝPOČTŮ

Identifikační číslo vypracovaného dokumentu

Okrajové podmínky pro skladby: STN-1

Návrhová vnitřní teplota: θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 22,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ 5 %

Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu: 3. třída (Příloha A.2 ČSN EN
ISO 13788) - Horní mez

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 325 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název ΔU UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STN-1 Stěna vnější-restaurace 0,03 0,30 0,25 0,243 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
ΔU ... korekce součinitele prostupu tepla (např. vlivem vzduchových dutin v tepelné izolaci, mechanicky
kotvících prvků procházejících tepelněizolační vrstvou, srážkové vody na obrácené střechy)

Teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

73 0540

Ozn. Název fRsi,N
(θsi,min)

fRsi
(θsi)

Hod.

[-] [-] [- (°C)] [- (°C)] [-]

STN-1 Stěna vnější-restaurace 0,754
(12,9)

0,941
(19,8) +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
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Šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

EN ISO 13788

Ozn. Název MC,N MC Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STN-1 Stěna vnější-restaurace 0,000 0,000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STN-1 Stěna vnější-restaurace 0,30 0,25 0,243 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STN-1 Stěna vnější-restaurace 0,754 0,941 + - - -

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STN-1 Stěna vnější-
restaurace - - - - 0,000 0,000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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Protokol pomocných výpočtů

STN-1: Stěna vnější-restaurace

Pomocný výpočet korekce součinitele prostupu tepla ΔU

Korekce pro mechanicky kotvící prvky dle ČSN EN ISO 6946

Vrstva obsahující kotevní prvek Isover EPS 70F

Tloušťka tepelněizolační vrstvy obsahující kotvící prvek d0 0,150 m

Délka kotvícího prvku, který proniká tepelněizolační vrstvou d1 0,100 m

Součinitel α 0,53 -

Tepelná vodivost kotvícího prvku λf 0,22 W/(m.K)

Příčná průřezová plocha jednoho kotvícího prvku Af 0,008 mm2

Počet kotvících prvků na m2 nf 6 ks/m2

Tepelný odpor tepelněizolačních vrstev, kterými pronikají kotvící prvky R1 3,85 m2.K/W

Odpor při prostupu tepla konstrukce při zanedbání tepelných mostů RT,h 4,60 m2.K/W

Korekce pro kotvící prvky ΔUf 0,026 W/(m2.K)

Celková korekce ΔU 0,026 W/(m2.K)

Pomocné výpočty pro materiálové vrstvy
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STN-1 - Stěna vnější-restaurace
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy:

Ulice:

PSČ:

Město:

Stručný popis budovy

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele:

Ulice:

PSČ:

Město zpracovatele:

 

Datum zpracování:

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Verze: 3.1.6

Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz
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STR-1: DEKROOF 17-B

Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný
tok nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 RIGIPS RB 12,5 0,0125 0,210 - 1 060 750 8,0

2 RIGIPS RB 12,5 0,0125 0,210 - 1 060 750 8,0

3 Profily UD, CD, přímý závěs 0,0400 0,500 - 1 010 1 0,1

4 KVH Nsi lať 60x40 mm 0,0400 0,500 - 1 010 1 0,1

5 DEKFOL N AL 170 SPECIAL 0,0003 0,350 - 1 470 1 470 20 000,0

6 TOPDEK 022 PIR 0,0800 0,023 - 1 400 32 60,0

7 DEKWOOL G 035r roll 0,1400 0,057 0,071 1 364 107 1,0

8 STEICO UNIVERSAL 0,0240 0,051 - 2 100 270 5,0

9 DEKTEN MULTI-PRO II 0,0008 0,350 - 1 470 560 42,0

10 DEKWOOD lať 60x40 mm 0,0400 - - 2 510 350 157,0

11 DEKWOOD lať 60x40 mm 0,0400 - - 2 510 350 157,0

12 TONDACH STODO 12 - - - - 2 250 -

Poznámka: vrstvy uvedené šedým písmem nejsou ve výpočtu uvažovány. 

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření tepla) Rse 0,04 0,10 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 22,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 325 m.n.m.

Okrajové podmínky (průměrné měsíční):
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Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

n [-] 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

θe,m [°C] -2,3 -0,5 3,5 9,0 13,3 16,7 17,9 17,8 13,6 8,8 3,4 -0,3

φe,m [%] 81 81 79 77 74 71 70 70 74 77 79 81

θi,m [°C] 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0

φi,m [%] 41 43 46 51 57 63 65 65 58 51 46 44

Pozn.: n ... počet dnů v měsíci; θe,m ... návrhová průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu; φe,m ... průměrná hodnota relativní
vlhkosti venkovního vzduchu; θi,m ... průměrná návrhová vnitřní teplota; φi,m ... průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu. 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při prostupu tepla: RT 6,403 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,156 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-1: DEKROOF 17-B splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel prostupu
tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,961 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,754 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 20,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 12,9 °C

Hodnocení: Konstrukce STR-1: DEKROOF 17-B splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN EN ISO 13788:

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce bez vnitřní kondenzace.

Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy:

Poznámka ke konstrukci:

-
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PŘÍLOHA č.1:

SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ TEPELNĚTECHNICKÝCH VÝPOČTŮ

Identifikační číslo vypracovaného dokumentu

Okrajové podmínky pro skladby: STR-1

Návrhová vnitřní teplota: θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 22,0 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 50 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφ 5 %

Průměrná relativní vlhkost vnitřního vzduchu: 2. třída (Příloha A.2 ČSN EN
ISO 13788) - Horní mez

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 325 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název ΔU UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STR-1 DEKROOF 17-B - 0,24 0,16 0,156 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle 73 0540-2
ΔU ... korekce součinitele prostupu tepla (např. vlivem vzduchových dutin v tepelné izolaci, mechanicky
kotvících prvků procházejících tepelněizolační vrstvou, srážkové vody na obrácené střechy)

Teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

73 0540

Ozn. Název fRsi,N
(θsi,min)

fRsi
(θsi)

Hod.

[-] [-] [- (°C)] [- (°C)] [-]

STR-1 DEKROOF 17-B 0,754
(12,9)

0,961
(20,6) +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě
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Šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

EN ISO 13788

Ozn. Název MC,N MC Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STR-1 DEKROOF 17-B 0,000 0,000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.

Vyhodnocení rizika kondenzace na vnitřním povrchu vrstvy

Konstrukce Na vnitřním povrchu vrstvy dochází ke
kondenzaci vodní páry při

Hod.
Ozn. Název

extrémních
návrhových

podmnínkách
(množství

kondenzace
[kg/(m2.měs)])

průměrných
návrhových
podmínkách

STR-1 DEKROOF 17-B NE NE +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadavku
+ ... vyhovuje požadavku
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Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

STR-1 DEKROOF 17-B 0,24 0,16 0,156 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STR-1 DEKROOF 17-B 0,754 0,961 + - - -

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STR-1 DEKROOF 17-B - - - - 0,000 0,000 + +

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.
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Souhrnná tabulka - doplňková hodnocení

Konstrukce Dřevěné prvky Podhled Vnitřní povrch
vrstvy

Ozn. Název φextr uprům φextr φprům φextr φprům

[-] [-] max.99% max.18% max.99% max.80% max.99% max.99%

STR-1 DEKROOF 17-B - - - - + +

Legenda:
! ... překračuje maximální hodnotu
+ ... nepřekračuje maximální hodnotu
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze výsledky nejhorší z vybraných vrstev. Výsledky pro zbylé vrstvy jsou
uvedeny v protokolu.
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Protokol pomocných výpočtů

STR-1: DEKROOF 17-B

Pomocné výpočty pro materiálové vrstvy

Vrstva č.7 DEKWOOL G 035r roll

Nestejnorodé vrstvy dle ČSN EN ISO 6946

Šířka prostupujících prvků s1 0,12 m

Osová vzdálenost prostupujících prvků s2 1 m

Tloušťka vrstvy d0 0,14 m

Tepelná vodivost prostupujících prvků λ1 0,18 W/(m.K)

Měrná tepelná kapacita prostupujících prvků c1 2510 J/(kg.K)

Objemová hmotnost prostupujících prvků ρ1 400 kg/m3

Tepelná vodivost hlavní vrstvy λ2 0,057 W/(m.K)

Měrná tepelná kapacita hlavní vrstvy c2 1208 J/(kg.K)

Objemová hmotnost hlavní vrstvy ρ2 67 kg/m3

Ekvivalentní tepelná vodivost λekv 0,071 W/(m.K)

Ekvivalentní měrná tepelná kapacita cekv 1364,24 J/(kg.K)

Ekvivalentní objemová hmotnost ρekv 106,96 kg/m3
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STR-1 - DEKROOF 17-B
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