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B.   Průvodní zpráva 
 
Rozsah zpracování studie 
 

Rekonstrukce a revitalizace areálu je navržena ve dvou etapách v závislosti na probíhající změně 
územního plánu pozemků, na nichž je situována druhá etapa výstavby. V tomto stupni projektové 
dokumentace je řešena pouze první etapa výstavby. Plánovaná druhá etapa není součástí této 
dokumentace, slouží jako podklad pro komplexní řešení areálu, návaznosti komunikací, dimenzování 
rezerv inženýrských sítí apod. 

 
1. etapa výstavby – v první fázi bude realizována rekonstrukce a dostavba části areálu, která je 

v současné době stabilizovaná územním plánem. Jde v zásadě o všechny prostory uvnitř 
současného ohrazeného areálu a v malém rozsahu objekty vně stávajícího areálu vždy však 
v území stabilizovaném územním plánem.  

2. etapa výstavby – do této etapy jsou zahrnuty plochy vně areálu, které budou stabilizovány 
k navrženému využití v nového územního plánu hl. m. Prahy, do jehož konceptu jsou zahrnuty. 

 
1.   Charakteristika území a stavebního pozemku 
 
a) poloha v obci   
 
 Řešený areál je umístěn v intravilánu městské části Praha 6, katastrální území Suchdol. Základem 

areálu je stávající Brandejsův statek, kterým tvoří okraj západní části Starého Suchdola. Statek je ze 
severu ohraničen obecní komunikací Ke Kozím hřbetům a stávající zástavbou u ulice Pod rybníčkem. 
Ze západu a jihu je hranice tvořena komunikacemi Dvorská a Na mírách, které oddělují statek od 
volných ploch polí. Východ je ohraničen komunikací s přilehlou vzrostlou zelení a individuální zástavbou 
rodinných domků. Pozemek je mírně svažitý od jihozápadu směrem k severovýchodu. 

 Hlavním kompozičním prvkem statku je páteřní komunikace, která začíná severním vstupem 
z obecního náměstí, prochází statkem a na jihu ústí branou do polí. 

 
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
 
 1 etapa uvažované rekonstrukce areálu se nachází v území stabilizovaném územním plánem sídelního 

útvaru hl. m. Prahy jako „ZVS – zvláštní komplexy - vysokoškolské“.   
 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 

Uvažovaná  výstavba řešená touto dokumentací je umístěna v souladu s územně plánovací 
dokumentací.  
Druhá etapa výstavby, které není součástí této dokumentace k ÚR bude řešena až po schválení 
konceptu nového územního plánu. 

 
d) údaje o požadavcích dotčených orgánů 
 
    Do čistopisu dokumentace k územnímu řízení budou zapracovány všechny požadavky vzniklé 

z projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a příslušných správců inženýrských sítí. 
 
e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Pěší a dopravní napojení areálu bude z ulice Ke Kozím hřbetům, částečně z ulice Na mírách, které 

přiléhají k pozemku investora.  
  
 Stavba bude napojena na všechny potřebné inženýrské sítě samostatnými přípojkami.  
 

• Napojení na veřejný vodovod bude provedeno rekonstruovanou vodovodní přípojkou z ulice Ke 
Kozím hřbetům, dále bude voda areálovým rozvodem přivedena k jednotlivým objektům.   

• Připojení splaškové kanalizace bude realizováno novou kanalizační přípojkou do stávajícího 
splaškového řadu v úseku mezi ulicemi Pod rybníčkem a Na Mírách. 

• Dešťová voda - vzhledem k nevhodnosti vsakování  budou dešťové vody nad původní rozsah 
akumulovány na pozemku, částečně využívány pro areál (na pozemku bude zřízena vodní 



nádrž, která bude  dešťovými vodami plněna a dotována). Dešťové voda z vnějších odpadů 
šikmých střech bude přes lapače splavenin filtrována ,obdobně i voda z povrchových žlabů 
odvodněných vpustmi a vedena areálovou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže pro 
doplňování (cca 10m3) s následným přepadem do retenční nádrže  z voštinových bloků (cca 
60m3). Přepad z retenční nádrže bude veden do stávajícího příkopu, kde bude částečně 
vsakován a ukončen horskou vpustí s pojistným připojením do stávající dešťové kanalizace. 

• Napojení na plyn bude provedeno novou STL plynovodní přípojkou z ulice Pod rybníčkem. 
• Napojení na elektro silnoproud bude provedeno z nově zřízené velkoodběratelské trafostanice 

pro potřeby areálu. Ta bude umístěna v objektu A. Její napojení bude provedeno 
nasmyčkováním na stávající VN kabel vedený v ulici Ke Kozím hřbetům. 

• Napojení na elektro slaboproud bude provedeno novou přípojkou ze stávajícího vedení v ulici 
Ke Kozím hřbetům  

• Napojení na veřejné osvětlení bude provedeno ze stávajícího vedení v ulici Ke Kozím hřbetům 
 
Podrobné řešení napojení objektu na inženýrské sítě včetně případného řešení jejich přeložek je 
popsáno v samostatných kapitolách této dokumentace. 
 

f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území 

 
 Geologické a hydrogeologické poměry lokality Brandejsův statek  v Praze - Suchdole 
 
 Předkvartérní podklad je tvořen v prostoru celé lokality svrchnoproterozoickými sedimenty. Ty jsou 

zde zastoupeny drobami s vložkami prachovců, břidlic a silicitů. Jsou to horniny s pokročilou diagenezí, 
relativně pevné. Materiál drob je nevytříděný, obsahuje většinou klastické úlomky křemene , živců a 
muskovitu, základní hmota drob je tvořena jílovými minerály. Prachovcové vložky jsou umístěny 
nepravidelně, v některých místech nad drobami prachovcová a břidličná hmota převažuje, droby pak 
tvoří nepravidelné vložky v prachovcích a břidlicích. Droby jsou za čerstva tmavošedé až černé, masivní 
horniny se střední pevností. Slabší navětrání se projevuje odbarvením původně černých hornin. 
Zvětrávání proterozoických hornin je nepravidelné, kapsovité, kolísá od 0 do několika desítek metrů. 
Archívními vrty byly proterozoické sedimenty zastiženy v hloubce 5,1 až 13,8 m, v nově provedených 
vrtech v hloubce 3,0 a 6,7 m. Z výsledků archívních i nově provedených vrtů lze usuzovat, že povrch 
předkvartérního podkladu  na lokalitě leží v poměrně značném rozsahu hloubek – od cca 3 do cca 14 
m. Je zřejmé, že na lokalitě byly provedeny rozsáhlé terénní úpravy – zavezení bývalých strží a 
terénních depresí. 

 
 Pokryvný útvar  je na lokalitě zastoupen zejména pleistocénními eolickými a deluviálními  sedimenty, 

okrajově se vykytují fluviální terasové písky a štěrky. Lokálně značných mocností dosahují 
antropogenní uloženiny – navážky. Eolické sedimenty – spraše – jsou plošně i mocností 
nejvýznamnějšími kvartérními uloženinami. Většinou jsou klasifikovány jako zeminy třídy F 6 (jíl 
s nízkou až střední plasticitou), převažující tuhé konzistence. Budou tvořit základovou půdu u většiny 
objektů. Jedná se o základovou půdu použitelnou pro zakládání běžných staveb, citlivou na promáčení. 
Deluviální a fluviodeluviální sedimenty mají charakter štěrkovitých jílů převážně pevné konzistence, 
jejich rozšíření je výrazně menší než spraší. Tvoří dostatečně únosnou základovou půdu pro většinu 
běžných staveb. Ve dvou vrtech byly zastiženy jemnozrnné sedimenty tuhé až měkké konzistence 
s výrazným organickým zápachem. Obsah organiky je podle výsledků laboratorních rozborů 5 – 9 %, 
zeminy náleží do tříd F 6 a F 8. Pravděpodobně se jedná o výplň později zavezené terénní deprese. 
Tyto zeminy jsou pro svojí konzistenci a vysoký obsah organických látek jako základová půda 
nevhodné. Navážky se vyskytují prakticky v celém prostoru Brandejsova statku,  jejich ověřená 
mocnost je 0,2 – 4,4 m, v archívních vrtech až 10 m. Často obsahují úlomky cihel a opuky, někdy jsou 
tvořeny téměř výhradně popelem a škvárou. Většinou jsou jen slabě ulehlé, nehomogenní.Jako 
základová půda jsou nepoužitelné. 

                                                                   
 Hydrogeologické poměry jsou do značné míry předurčeny litologickým charakterem skalního 

podkladu a pokryvných útvarů. Horniny předkvartérního podkladu (droby, prachovce, břidlice) jsou jako 
celek na vodu chudé. Jsou to dobře zpevněné, tvrdé horniny rozpukané hluboko zasahujícími 
puklinami. Podzemní voda cirkuluje jen v řídké síti rozevřených puklin a nevytváří souvislou hladinu. 
Kvartérní kolektor  je vyvinut jen ve fluviálních sedimentech s  průlinovou propustností , které na lokalitu 
zasahují jen okrajově. Plošně i mocností nejvýznamnější kvartérní sedimenty – spraše - jsou prakticky 
nepropustné a působí jako hydrogeologický izolátor. Dotace území vsakem z atmosférických srážek je 
proto velmi malá. Hladina podzemní vody leží v hloubce 5 – 10 m pod povrchem území a zakládání 



staveb na plošných základech neovlivní. Při zakládání na hlubinných základech (pilotách) je třeba 
zohlednit zjištěnou agresivitu podzemní vody. 

 
Na staveništi ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné projevy nestability horninového 
masívu.Vlastní výstavba při nebude mít negativní vliv na stabilitu území. 

 
g) poloha vůči záplavovému území 
 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
 

Uvažovaná výstavba bude probíhat na těchto pozemcích: 
13/1, 14, 129/1, 1083/1, 2308/1, 2318/4, 2319, 2365 
 
pozemek parc.č. 13/1 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
výměra 112 888 m2, druh pozemku: orná půda 
ochrana: zemědělský půdní fond 
 

pozemek parc.č. 14 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
výměra 15 045 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
budova na parcele: č.p. 1 
ochrana: památkově chráněný objekt 
 

pozemek parc.č. 129/1 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
výměra 5 151 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: manipulační plocha 
 
pozemek parc.č. 1083/1 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
výměra 2 840 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: neplodná půda  
 
pozemek parc.č. 2308/1 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
svěření správa Městská část Praha – Suchdol, Internacionální 734, Praha, Suchdol, 165 00 
výměra 3399 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: ostatní komunikace 
 
pozemek parc.č. 2318/4 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
svěření správa Městská část Praha – Suchdol, Internacionální 734, Praha, Suchdol, 165 00 
výměra 488 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: ostatní komunikace 
 
pozemek parc.č. 2319 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
svěření správa Městská část Praha – Suchdol, Internacionální 734, Praha, Suchdol, 165 00 
výměra 1 773 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: jiná plocha  
 
pozemek parc.č. 2365 
vlastnické právo Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1 
svěření správa Městská část Praha – Suchdol, Internacionální 734, Praha, Suchdol, 165 00 
výměra 8 165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, využití pozemku: jiná plocha  
 
Sousední pozemky jsou částečně ve vlastnictví soukromých osob, částečně v majetku Magistrátu hl. 
města Prahy. 
 
 
 
 
 



i) přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy 
 

Přístup na stavební pozemek je možný z veřejné komunikace – z ulice Ke Kozím hřbetům, v omezené 
míře také po účelové nepojmenované komunikaci vedené po obvodu areálu a po komunikaci Na 
mírách. 
Přístupové trasy pro zásobování po dobu výstavby jsou určeny pouze po ulici Ke Kozím hřbetům, dále 
ulicí Dvorskou na ulici Kamýckou. 

 
j) zajištění vody a energií po dobu výstavby 
 

Po dobu výstavby budou pro potřeby zařízení staveniště používány stávající přípojky vody a elektrické 
energie. Tyto přípojky budou ve fázi výstavby používané jako staveništní. 

2.   Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) účel užívání stavby 
 

Rekonstrukce a revitalizace areálu je navržena především jako polyfunkční sportovně vzdělávací areál 
s převažující funkcí směřovanou na jezdecký sport (katedra a jezdecký oddíl České zemědělské 
university v Praze) a navazující aktivity (hipoterapie, parkur). 

 
b) trvalá nebo dočasná stavby 
 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 
c) novostavba nebo změna dokončení stavby 
 

Jedná se o rekonstrukci, přístavbu a dostavbu stávajícího areálu. 
 
d) etapizace výstavby 
 
 Předpokládá se etapizace výstavby na dvě základní etapy. 

V první fázi bude realizována rekonstrukce a dostavba části areálu, která je v současné době 
stabilizovaná územním plánem. Jde v zásadě o všechny prostory uvnitř současného ohrazeného areálu 
a v malém rozsahu objekty vně stávajícího areálu vždy však v území stabilizovaném územním plánem.  

 
První etapu výstavby řeší tato dokumentace k ÚR. Do této etapy jsou výstavby jsou zahrnuty 
následující plochy a objekty. 

 
Plochy: 

 
1  Dětské hřiště 
2 ZOO koutek (domácí zvířata) 
3 Lonžování, výběh 
4 Parkování zaměstnanců 
5  Parkování návštěvníků uvnitř uzavřeného areálu, částečně mimo areál ve stabilizovaných 

plochách 
 

Objekty: 
 

A TZB a služební byt 
B Vrátnice a kryté parkování 
C Zámek – společensko výukové prostory, kanceláře s klubem a zázemím pro návštěvníky 
C1  Zahrada – amfiteátr s občerstvením 
D Stodola – sklad krmiva a slámy 
E Kočárovna – uskladnění povozů a parkurových překážek 
F Velká stáj – jezdecký oddíl se zázemím, ubytování, ustájení koní 
G Malá stáj, zařízení VŠ 
G1 Kancelář a zázemí podkoního 
H Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie, ustájení koní 



I Kruhová krytá jízdárna s kolotočem Ø 15 m 
Do druhé etapy, která není předmětem této dokumentce jsou zahrnuty plochy vně areálu, které 
budou stabilizovány k navrženému využití v nového územního plánu hl. m. Prahy, do jehož konceptu 
jsou zahrnuty. 

 
Plochy: 

 
6  Parkování návštěvníků vně uzavřeného areálu v současně nestabilizovaných plochách 
7 Parkování  aut a vozíků soutěžících 
8 Mobilní boxy pro ustájení soutěžních koní  
9 Otevřená jízdárna 20/60 m – parkur s krytou tribunou pro sedící diváky 
10 Lonžování a voltážování 
11 Výběh 
12 Plavební kanál pro plavení koní 
13 Napajedlo 

 

3. Orientační údaje stavby 
 
a) základní údaje o kapacitě stavby (počet účelových jednotek, jejich velikosti; užitkové 

plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy apod.) 
 

Návrh využití areálu je řešen ve dvou etapách.  
  
 Celkové kapacity 
 
 Plocha areálu  celkem:                    66 864,0 m2 

z toho        1. etapa:            20 657, 0 m2 

      2. etapa:               46 207,0 m2 

 
Parkovací stání:        112 stání 
Boxy pro ustájení koní:          57 boxů
            
Zastavěné plochy stavebních objektů: 

 
A TZB a služební byt                  284,4 m2 

B Vrátnice a kryté parkování      43,9 m2 

C Zámek – společensko výukové prostory, kanceláře s klubem a zázemím pro 
návštěvníky                             950,0 m2 

C1  Zahrada - amfiteátr s občerstvením  - objekt WC   34,2 m2 

- objekt občerstvení  100,1 m2 

D Stodola – sklad krmiva a slámy                 680,1 m2 

E Kočárovna – uskladnění povozů a parkurových překážek            240,4 m2 

F Velká stáj - jezdecký oddíl se zázemím, ubytování, ustájení koní 716,8 m2 

G Malá stáj, zařízení VŠ                  359,2 m2 

G1 Kancelář a zázemí podkoního      45,4 m2 

H Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie, ustájení koní           3 196,0 m2 

I Kruhová krytá jízdárna s kolotočem Ø 15 m               194,4 m2 

 
Zastavěná plocha objekty celkem                  6 844,9 m2 

 
Obestavěný prostor objektů: 

 
A TZB a služební byt              1 707,3 m3 

B Vrátnice a kryté parkování                  205,4 m3 

C Zámek – společensko výukové prostory, kanceláře s klubem a zázemím pro 
návštěvníky                  9 727,3 m3 

C1  Zahrada – amfiteátr s občerstvením  - objekt WC              95,8 m3 

- objekt občerstvení            280,3 m3 

D Stodola – sklad krmiva a slámy             5 465,1 m3 

E Kočárovna – uskladnění povozů a parkurových překážek                    1 568,6 m3 



F Velká stáj  – jezdecký oddíl se zázemím, ubytování, ustájení koní   5 755,2 m3 

G Malá stáj, zařízení VŠ              2 496,1 m3 

G1 Kancelář a zázemí podkoního               156,6 m3 

H Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie, ustájení koní       26 740,1 m3 

I Kruhová krytá jízdárna s kolotočem Ø 15 m    777,6 m3 

 
Obestavěný prostor objektů celkem:                       54 975,3 m3 

 
Zdravotní technika - všeobecně 

 
Předkládaná část projektové dokumentace ZT řeší napojení revitalizovaného a rekonstruovaného 
areálu statku v katastru obce Praha 6 Suchdol na stávající městský systém kanalizace, veřejný 
vodovod  a plynovod .  Areál  v 1. etapě sestává  z pozemních objektů: 

 
A   TZB a služební byt 
B   vrátnice a kryté parkování 
C   zámek - společensko výukové prostory, kanceláře s klubem a zázemím pro návštěvníky 
C1   zahrada - amfiteátr s občerstvením 
D   stodola - sklad krmiva a slámy 
E   kočárovna - uskladnění povozů a parkurových překážek 
F   velká stáj ,jezdecký oddíl se zázemím, ubytování, ustájení koní 
G   malá stáj - zařízení VŠ 
G1  kancelář a zázemí podkoního 
H   krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie, ustájení koní 

 
Vytápění a příprava teplé vody bude zajištěna v plynové kotelně objektu C situované v podkroví 
v samostatné místnosti. 
Při severním okraji  pozemku v přilehlé komunikaci Ke kozím hřbetům je uložena trasa stávajícího 
veřejného vodovodu LTH 150(1992) ve správě PVK a.s.,v ulici Pod rybníčkem pak veřejný vodovod 
LTH  80 (1957) Připojení areálu stávající přípojkou PE je realizováno z řadu DN 150.  V ulici  Na mírách  
s pokračováním do ulice Pod Rybníčkem  je vedena splašková kanalizace  ve správě  1. 
vodohospodářské společnosti se sídlem ve Velkých Přílepech.V ulici Pod Rybníčkem je spolu se 
splaškovou kanalizací uložena i stávající dešťová kanalizace, která navazuje v nižší úrovni obce  na 
údolí Unětického potoka. 
V ulici Pod rybníčkem je rovněž uloženo potrubí středotlakého plynovodu lPE d63(2000). Stávající  
objekty nejsou připojeny na kanalizaci, dešťové vody jsou vypouštěny na přilehlý terén, splaškové vody 
v objektech jsou akumulovány v žumpách a vyváženy. 
Kanalizace na pozemku bude řešena jako oddílná dle ČSN 756760 ,faremní části dle ČSN 756190 – 
Stavby pro hospodářská zvířata  - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky.a ČSN 755490 – Stavby 
pro hospodářská zvířata – vnitřní stájový vodovod. 

 
b) zásobování vodou, celková spotřeba vody 
 

Navrhovaný areál je napojen na stávající vodovodní řad LTH DN 50(1992),který je veden cca 15 m od 
hranice dotčené parcely v okraji komunikace s  kótou tlakové čáry 337,65-342m n.m.  Stávající připojení 
areálu je  přípojkou z lPE pravděpodobné dimenze d63 (bude upřesněno po zpřístupnění objektu). Pro 
zásobování objektu po revitalizaci a rekonstrukci , pitnou a požární vodu je navržena vodovodní 
přípojka  TLT DN 80.Na odbočení v zemi bude za vysazeným T-kusem  nebo navrtávkou osazeno 
přípojkové šoupě DN 80 se zemní soupravou a poklopem.  
Přípojka bude vedena kolmo k řadu ,bude zaústěna do 1.N.P. objektu,kde se za obvodovou stěnou 
v šachtě osadí vodoměrová sestava  s vodoměrem  DN 50(Qn-30 m3/h) .Na výstupu za vodoměrovou 
sestavou bude přetlak redukován na optimální přetlak  zabezpečující zásobování nejvyšších výtoků 
v objektu (přetlak u výtoku 10-15 m) a  požárních hydrantů (přetlak min. 20 m). Vodovodní přípojka 
sleduje tvar přilehlého terenu,výkop pro přípojku bude proveden jako pažená rýha ,v místě připojení na 
řad  a  při křížení trasy stávajících el. kabelů  ručně.V místě prostupu přípojky do šachty se potrubí 
opatří utěsněným ochranným potrubím  . Potrubí u vstupu  přípojky za obvodovou stěnou se řádně 
ukotví. Potrubí přípojky bude ukládáno ve výkopu na lože z kopaného písku a obsypáno kopaným 
pískem  300 mm nad potrubí. V místě zasahujícím do chodníku a komunikace  se provede zásyp rýhy 
štěrkopískem  s úpravou chodníkové skladby vrstev do původního stavu,mimo chodník se provede 
zásyp vhodnou vytěženou zeminou  se zhutněním.V rámci ČTU se provedou následné úpravy povrchů. 
V předepsané vzdálenosti od potrubí přípojky nesmí být vysázeny  stromy ani vzrostlá zeleň. 



V požadovaných vzdálenostech dle požární zprávy jsou rozmístěny venkovní hydranty na veřejném 
vodovodu DN 150mm. 

  V nových objektech se rozmístí podle požadavků požárního specialisty vnitřní požární   hydranty s 
tvarově stálou hadicí. typu B 25/20m/30m o vydatnosti 1,1 l/s minimálně 0,3 l/s, V návrhu bude 
uvažováno s maximální současností tří  požárních hydrantů. 

  Vnitřní rozvod požární vody se od společných rozvodů se s ohledem na použití plastů a hygienické 
zabezpečení  v rozvodech vnitřního vodovodu oddělí bezprostředně za vodoměrnou sestavou ,nebo za 
vstupem areálového rozvodu do objektu areálu..Areálový hlavní rozvod v zemi bude navržen 
z lPEd90,před napojením 2. etapy bude ukončen podzemním hydrantem. 
Přívod studené vody k jednotlivým stoupačkám v objektech je dále veden zpravidla pod pod stropem 
1.vytápěného podlaží . ,bude opatřen uzávěry ,u cirkulace navíc termostatickými regulačními ventily. 
Veškeré potrubí bude opatřeno celistvou tepelnou izolací ,na odbočce potrubí pro každou provozní 
jednotku osazeny uzavírací armatury (kulové kohouty),případně podružné vodoměry pro teplou a 
studenou vodu.. Připojovací potrubí k zařizovacím předmětům bude vedeno v prostoru instalačního 
jádra, v drážkách stěn a příček nebo v instalačním prostoru příček a předstěn.  

  Z ležatého rozvodu pitné vody bude také letní rozvod studené vody vyvedený  na fasádu s použitím 
výtoků na hadici v protimrazové úpravě. Přívodní potrubí bude na zimní období vypouštěno. Příprava 
teplé vody  bude pro objekt C v plynové kotelně-180 kW ,s přípravou TV (viz část Ú.T) 

  Pro napájení koní bude navržen oddělený rozvod s přerušovací nádrží a vodárnou. Zásoba bude 
doplňována z rozvodu studené pitné vody. 

  Materiál potrubí 
  Potrubí vodovodní přípojky TLT 80 bude ukládáno do otevřené pažené rýhy na pískové lože s 

následným obsypem štěrkopískem (max. 63 mm). Povrch území bude po provedení zásypu 
štěrkopískem hutněným po vrstvách na 96 % PS uveden do původního stavu. Rozvody požárního 
vodovodu pod stropem 1. ev. 2.N.P. je navržen z ocelových trub závitových pozinkovaných 
spojovaných šroubováním.Ležaté rozvody studené vody pod stropem 1.(2.)N.P. budou z materiálu PPR 
PN 16. Trubní rozvody budou ukládány do objímek s pryžovou vložkou uchycených do nosných závěsů 
nebo konzol z ocelových úhelníků 50x50x5. Vzdálenost podpor je nutné stanovit s ohledem na dimenzi 
potrubí podle ČSN 73 66 20. 

  Rozvody studené vody v nadzemních podlažích budou provedeny z potrubí PPR PN 16, rozvody teplé 
vody potom z tlakového potrubí PPR PN 20 alt. PPR Stabi. Volně vedené potrubí v instalačních jádrech 
a v předstěnových systémech bude kotveno do ocelových objímek s pryžovou vložkou, Při návrhu 
budou zohledněny také fyzikální vlastnosti materiálů navržených rozvodů a dodrženy zásady 
montážního předpisu dodavatele (dilatace). Veškeré rozvody budou opatřeny návlekovou izolací z 
lehčeného polyetylénu spojovanou lepením (drážky příček tl.9 mm, volně vedené potrubí tl. 13mm,20 
mm,). 
Po dokončení rozvodů se provedou předepsaným způsobem tlakové zkoušky potrubí a proplach a 
desinfekce celého rozvodu. 
Jako uzavíracích armatur bude použito kovových kulových kohoutů. Přístupnost armatur bude 
zabezpečena dvířky (stavební část). V prostupech  potrubí konstrukcemi oddělujícími  jednotlivé 
požární úseky bude prostor mezi konstrukcí a potrubím vyplněn protipožárním ochranným tmelem. 

  Při provádění, zkoušení a předávání vodovodní přípojky a rozvodů vnitřního vodovodu  dodržujte ČSN 
75 54 01, ČSN 75 54 02, ČSN 73 60 05, ČSN 73 66 20, ČSN 73 66 55 a N.V. č. 591/2006 o 
bezpečnosti práce při stavebních pracích.. Použité výrobky musí vyhovovat  zákonu č. 22 /1997 
(prohlášení o shodě s technickými požadavky na výrobky) a nařízení vlády č.178/1997.  

 
Bilance potřeby  vody  

 
  Viz tabulka rozbor potřeby   
           34450 l/den 
  QDEN        =  34450 l/den 
  QDENMAX = 34450 x  1,29              =                44440 l/den 
  QHODMAX = 44440  x  2,3 /24 = 1,183 l/s  =  4258 l/hod  
  QČSN 75 54 55 = (odhad ze ZP)-studená voda    =  6,610 l/s 
  QČSN 75 54 55 = (odhad ze ZP)-teplá voda – max. obj. C =  2,13 l/s 
  Potřeba teplé vody  Q den  - dle rozboru     =  13293  l/s 
  QHODMAX t.v. = 1,60 l/s      =  5800 l/hod 
  Průměrná potřeba teplé vody – max. v obj. F     =                  3060  l/hod. 
  QPOŽVNITŘ = 1,1 l/s x 3 (min. 3 x 0,3l/s)           =  3,3  l/s 
 QROK                =  dle tabulky    =                 13376 m3/rok 
 



c) odkanalizování splaškových a dešťových vod 
 
  Splašková kanalizace  
 
 Připojení splaškové kanalizace bude realizováno do  stávajícího splaškového  řadu v úseku mezi  

ulicemi Pod rybníčkem a  Na mírách ,kde je vedena v souběhu se stávající cestou ve v mírně svažitém 
terénu. V objektech a areálu bude navržena síť oddílné vnitřní  kanalizace podle ustanovení ČSN 
756760 s přihlédnutím k ČSN 756190(faremní kanalizace). Nová  síť splaškové kanalizace  připojuje 
nově splaškové vody ze stávajících objektů areálu(C,D,E,F,G,G1) po revitalizaci a splaškové vody 
z nového objektu H (jízdárna a hipoterapie C1 , a obnoveného objektu A a B . Areál je situován ve 
svažitém terénu (výškový rozdíl cca 3m ) ve sklonu k místu napojení. Lze předpokládat gravitační 
odvodnění všech úrovní  objektů s výjimkou sklepů v objektu C. Stávající nevyužívané  žumpy budou 
odkryty ,zastropení po vyčerpání vybouráno , jímky se propláchnou ,desinfikují a zasypou vhodným 
inertním materiálem. Přípojka DN 200 bude na stávající řad připojena podle podmínek správce,na 
hranici pozemku investora se zřídí vstupní šachta se žlábkem. 

 V areálu bude v objektu C zřízena přípravna jídel s kapacitou do 100 jídel za den. Tukové odpadní vody 
z přípravny budou vedeny přes lapák tuků umístěný  poblíže objektu v zemi,přívodní potrubí lapáku 
bude odvětráno nad střechu.. 

 Vnitřní splašková kanalizace bude navržena dle ĆSN 756760 – Vnitřní kanalizace.Odpadní potrubí 
budou odvětrána nad střechu,budou dodrženy minimální vzdáleností větracích  potrubí od otvorů 
spojených s vnitřkem budovy. 

 Ležaté svody splaškové kanalizace budou uloženy pod podlahou 1.N.P.  u všech objektů.  
 
 Dešťová kanalizace 
 
 Stávající objekty jsou odvodňovány pouze vnějšími dešťovými odpady  vyústěnými na  přilehlý terén u 

objektů. Okolní zpevněné i nezpevněné plochy jsou odvodněny pouze povrchovým odtokem do 
nejnižšího místa u severního okraje statku, kde přepadají plochým žlabem přes okraj opěrné stěny (cca 
výška 3m) do povrchového příkopu,kde částečně vsakují a při větších deštích částečně přetékají na 
přilehlou  ulici Pod Rybníčkem odvodněnou do stávající dešťové kanalizace . Podle provedených 
předběžných průzkumů jsou povrchové vrstvy v území tvořeny sprašemi a nejsou způsobilé pro 
soustavné vsakování  dešťové vody. V praxi  se to projevuje rozbahněním nezpevněných  ploch 
užívaných k výběhům a jízdám a provlhnutím zdiva stávajících objektů. 

 
 V rámci revitalizace dojde k úpravě povrchů v celém areálu 1.etapy – ve větším rozsahu budou  

využívány mlatové přírodní komunikace, dojde i k nárůstu střešních ploch vybudováním  krytého 
objektu H.  

 
 Vzhledem k nevhodnosti vsakování  budou dešťové vody nad původní rozsah akumulovány na 

pozemku,částečně využívány pro areál (na pozemku bude zřízena vodní nádrž ,která bude  dešťovými 
vodami plněna a dotována.) Dešťové voda z vnějších odpadů šikmých střech bude přes lapače 
splavenin filtrována ,obdobně i voda z povrchových žlabů odvodněných vpustmi a vedena areálovou 
dešťovou kanalizací do akumulační nádrže pro doplňování (cca 10m3) s následným přepadem do 
retenční nádrže  z voštinových bloků (cca 60m3). Přepad z retenční nádrže bude veden do stávajícího 
příkopu, kde bude částečně vsakován a ukončen horskou vpustí s pojistným připojením do stávající 
dešťové kanalizace. 

 
 Dešťová nádrž – předpokládá se provedení z bloků AS Nidaplast – 58,5 m3, navržena pro 15 min. dešť 

,p=5 s využitím programu výrobce.Maximální vypouštění množství z 1. Etapy bylo  stanoveno 6 l/s(doba 
prázdnění nádrže 163 minut(2.42 hod). 

 
 Vnitřní splašková kanalizace bude provedena z potrubí PPs-HT ( odpady) a PVC-KG (zemní svody). Na 

odpadních potrubích budou nad podlahou 1.N.P. osazeny čistící tvarovky,v předepsaných 
vzdálenostech budou osazeny čistící tvarovky v šachtách  na svodných trasách potrubí .Na areálových 
trasách na pozemku budou rozmístněny revizní prefabrikované šachty se žlábky. Materiálem areálové 
kanalizace bude převážně PVC KG. 

 Veřejná část kanalizačních přípojek bude provedena z kameninového obetonovaného potrubí za 
dodržení ČSN a Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení.na území hl.města Prahy. 

  
 



Bilance odpadních vod  
 

Dešťové odpadní vody (1. etapa)  
 
 Střechy šikmé A = 6200 m2 C = 1  Sr = 6200 m2 

 Zpevněné pl.(MZK) A = 6920 m2 C = 0,6  Sr = 4152 m2 

 Zpev.plochy(štěrk) A = 876 m2 C = 0,30  Sr = 263 m2 

 Asfaltové plochy  A = 1680 m2 C = 0.9  Sr = 1512 m2 

 Zelené  plochy  A = 1933 m2 C = 0.1  Sr = 193,3 m2 

 
 QD    =     i x (A x C) = 
                   0,03 x (6200) + 0,0160 x (6120)        = 186 + 97,92 = 284 l/s  

Splaškové odpadní vody 
Výpočet (viz. vodovod) 

 
Areál celkem                  =       34 450 l/den  

 
  QDEN            = 34,45   l/den 
  QHODMAX  =34450  x  4,4 /24   = 6316    l/hod  
  QHODMIN  =34450  x  0 /24             =  0,000  l/hod 
  QČSN 75 67 60  =(ODHAD ZE ZP –ΣDU) k x ⎡ Σ DU    = 0,7 ⎡ 250  =11,06l/s 
  QROK   =34,45  x  365     = 12 574 l/hod  
 
 Návrh kanalizace bude proveden v souladu s ČSN 75 67 60, ČSN 756190,ČSN 756101, nař.vlády 

č.591/2006 o bezp. práce při stavebních pracích, vyhl.428/2001 a zákonem 274/2001 a 254/1997.  
 

d) zásobování plynem 
 
V blízkosti  řešeného areálu podél jeho severní strany  je uložen stávající veřejný STL  plynovod z lPE 
d63(2000)vedený v ulici Pod rybníčkem. Při návrhu přípojky a její  stavbě budou  respektovány 
technické podmínky pro napojení vydané správcem plynovodu. Před zahájením prací na projektu musí 
být  zaměřeny polohy všech křižujících stávajících sítí Projektovaný objekt bude na výše uvedený 
plynovod napojen STL plynovodní přípojkou lPE 40x3,7 (SDR 11) délky cca 23 m. Přípojka bude 
realizována v otevřené pažené rýze.Potrubí ve výkopu se uloží na pískové lože a obsype se kopaným 
pískem 300 mm nad potrubí-zásyp a povrch se upraví dle vzorového řezu uložení. 
V místě napojení přípojky na řad bude zřízena manipulační otevřená šachta o rozměrech cca 1,5 x 1,5 
m. Výkop v komunikaci bude pažený. Kryt vozovek a chodníků bude po provedené tlakové zkoušce 
uveden do stavu před definitivní úpravou v rámci ČTÚ. V této etapě bude plyn zaveden pouze do 
objektu C(Zámek). 
Hlavní uzávěr plynu – kulový kohout DN 32 se zemní soupravou se umístí na hranicí pozemku v nice 
.Do niky s dvířky v oplocení areáluu se rovněž umístí regulátor. V objektu C se umístí plynoměr pro 
kotelnu a a plynoměr pro varnu. Z niky  povede NTL  rozvod plynu do objektu.V kotelně 3.kat. za 
hlavním uzávěrem kotelny v objektu C  budou připojeny dva plynové kotle o jmen.výkonu á 90 kW a na 
samostatné větvi plynový sporák  ve varně přípravy jídel.Hlavní rozvod plynu se předpokládá pod 
stropem 1. NP(kuchyně) a v 2.N.P a podkroví.(kotelna). Prostory chodeb s vedením plynovodu a nikami 
plynoměrů musí být větratelné. Prostupy plynovodu stavebními konstrukcemi budou zabezpečeny 
chráničkami. Potrubí před uložením do chrániček bude opatřeno ochranným nátěrem. Plynovod pod  
asfaltovou plochou bude rovněž opatřen chráničkou. 
Vnitřní rozvody plynu budou provedeny z ocelových bezešvých  trub černých podle ČSN 131020 
spojovaných svařováním. Po provedené tlakové zkoušce vzduchem bude potrubí opatřeno 
dvojnásobným nátěrem žlutou barvou. Potrubí v zemi bude z trubek z lPe se signalizačním vodičem.  
 
Bilance potřeby plynu objektu: 
Vytápění a příprava T.V. objektu C 
Plyn. kotel jmen. výkonu 2 x 90 kW – zemní plyn ….… ks … 2 … á 11 m3/hod . 22 m3/hod 
 
Varna přípravny 
Pl. sporák kombin…. 6 hořáků – zemní plyn – 20 kW .. ks … 1 … á 2,1 m3/hod . 2,1 m3/hod 
 
            Q celkem 24,1 m3/hod 
 



směrná roční spotřeba .........vytápění.+příprava teplé vody (dle Ú.T.)....     34 200 m3/rok 
vaření  (kombinace s el.)……………………………………………………..        5 200 m3/rok 
 
Roční potřeba objektu celkem ….. .. ………………………………………… 39 400 m3/rok 
Dimenze přípojky je volena s ohledem na požadavek rezervy  v celkovém průtoku pro objekty areálu 
,kde je v současnosti navrženo el. vytápění a příprava TV tepelnými čerpadly. 
Rezerva + objekt C =(47+22)m3/hod.t.j.  celkem pro areál 68m3/hod.(výhled) 
 
Projekt bude  zpracován podle příslušných norem a vyhlášek: ČSN 73 30 50, ČSN 73 60 05,  
ČSN 73 60 06, ČSN EN 12 007-1, ČSN EN 12 007-2,  ČSN EN 1775,TPG 704 01 . 

 
e) vytápění 

 
Tato dokumentace je zpracován v rozsahu odpovídajícímu stupni DUR a řeší profesi vytápění, napojení 
vzduchotechnického zařízení a přípravy teplé vody. 
Řešení akceptuje příslušné normy, zákony a vyhlášky, jakož i požadavky investora a navazujících 
profesí. 
Maximální hodinovou a roční potřebu tepla, resp. hodinové a roční množství TUV pro ohřev teplé vody 
určil projektant ZTI. 
Maximální hodinovou a roční potřebu tepla pro vzduchotechniku určil projektant VZT. 
Tepelné ztráty byly určeny zkráceným výpočtem dle ČSN 060210 pro oblast s venkovní výpočtovou 
teplotou -12°C. 
 
Maximální okamžitá potřeba tepla 
 
A – TZB a služební byt 
 
TZB        Vytápění - 13,0 kW 
        TUV  -   3,0 kW 
       Celkem  - 16,0 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 13,0 kW 
 
Byt správce     Vytápění -   6,5 kW 

TUV  -   7,5 kW
        Celkem  - 14,0 kW 
       Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 6,5 kW 
 
B – Vrátnice a kryté parkování    Vytápění -   2,7 kW 

TUV  -   2,0 kW
        Celkem  -   4,7 kW 
 
C – Zámek     Vytápění - 113 kW 
       VZT  -   50 kW 

TUV  -   68 kW
        Celkem  - 231 kW 
        Přípojná hodnota zdroje dle ČSN 060310 Qpříp - 182 kW 
 
C1 – Zahrada (občerstvení a WC)  Občerstvení 
        Vytápění - 9,2 kW 

TUV  - 7,5 kW
        Celkem  - 16,7 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 9,2 kW 

WC 
        Vytápění -   1,6 kW 

TUV  -   2,0 kW
        Celkem  -   3,6 kW 
F – Velká stáj, jezdecký oddíl   
 
Velká stáj     Vytápění -  24,3 kW   

VZT  -  34,0 kW 
TUV  -  56,0 kW



        Celkem  - 114,3 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 58,3 kW 
Jezdecký oddíl 
        Vytápění - 12,6 kW 
        VZT  -   9,0 kW 

TUV  -  21,0 kW
        Celkem  - 42,6 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 21,6 kW 
 
G1 – Kancelář a zázemí podkoního  Vytápění -  6,9 kW 

TUV  -  6,0 kW
        Celkem  - 12,9 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 6,9 kW 
 
G – Malá stáj, zařízení VŠ   Vytápění - 28,4 kW 
        VZT  - 16,0 kW 

TUV  - 42,0 kW
        Celkem  - 86,4 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 44,4 kW 
 
H – Krytá jízdárna, hipoterapie  Vytápění -  30,0 kW 
        VZT  -  44,0 kW 

TUV  -  56,0 kW
        Celkem  - 130,0 kW 
        Přípojná hodnota zdroje Qpříp  - 74 kW 
 
Roční potřeba tepla 
 
A – TZB a služební byt   
 
TZB      Vytápění - 23.400 kWh 
        TUV  -   1.200 kWh 
        Celkem  - 24 600 kWh 
 
Byt správce     Vytápění - 11.700 kWh 

TUV  -   6.500 kWh
        Celkem  - 18.200 kWh 
 
B – Vrátnice a kryté parkování  Vytápění - 4.850 kWh 

TUV  -    700 kWh
        Celkem  - 5.500 kWh 
 
C – Zámek     Vytápění - 203,400 kWh 
        VZT  -  42.000 kWh 

TUV  -  48.850 kWh
        Celkem  - 294.250 kWh 
C1 – Zahrada (občerstvení a WC)  
 
Občerstvení     Vytápění - 16.550 kWh 

TUV  -   1.050 kWh
        Celkem  - 17.600 kWh 
 
WC      Vytápění - 2.900 kWh 

TUV  -    900 kWh
Celkem  - 3.800 kWh 

F – Velká stáj, jezdecký oddíl   
 
Velká stáj     Vytápění -  43.750 kWh 
        VZT  -  22.800 kWh 

TUV  -  38.700 kWh
        Celkem  - 105.250 kWh 



Jezdecký oddíl    Vytápění - 22.700 kWh 
        VZT  -   6.000 kWh 

TUV  - 14.400 kWh
        Celkem  - 43.100 kWh 
 
G1 – Kancelář a zázemí podkoního  Vytápění -12.450 kWh 

TUV  -  4.700 kWh
        Celkem  -17.150 kWh 
 
G – Malá stáj, zařízení VŠ   Vytápění - 51.150 kWh 
        VZT  - 10.700 kWh 

TUV  - 19.300 kWh
        Celkem  - 81.150 kWh 
 
H – Krytá jízdárna, hipoterapie  Vytápění - 54.000 kWh 
        VZT  - 29.500 kWh 

TUV  - 41.450 kWh
        Celkem  - 124.950 kWh 
 
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu 

 
C - Zámek - 22 m3

Rezerva - 46 m3

Roční spotřeba zemního plynu 
 

C - Zámek 
Vytápění - 23.660 m3  
VZT  -   4.870 m3

TUV  -   5.670 m3

Celkem  - 34.200 m3

Návrh řešení
 

A – TZB a služební byt 
 

Zázemí TZB 
 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v technické místnosti instalováno kompaktní tepelné 
čerpadlo, typ země - voda o výkonu 10,3 kW při 0°C/35°C a elektrickém příkonu 2,8 kW. Při nízkých 
teplotách bude tepelné čerpadlo spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem s kaskádovým 
spínáním výkonu 3-6 kW. Celkový výkon zdroje činí 16,3 kW, celkový elektrický příkon zdroje činí  
8,8 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo bude odebírat teplo  
ze 2 vrtů o hloubce každého vrtu min. 80 m. Ve vrtech budou instalovány sondy z materiálu HDPE 

  v dimenzi 40 x 3,7. Pro ohřev TUV je v tepelném čerpadle instalován nerezový dvouplášťový bojler  
o objemu TUV 165 litrů, který bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. Součástí dodávky tepelného 
čerpadla bude ekvitermní regulátor, který je speciálně určen pro řízení tepelného čerpadla a ovládání 
prvků v topném systému (dotopový kotel, oběhové čerpadlo systému, trojcestné ventily pro ohřev TUV). 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Teplota topné vody pro radiátorové vytápění bude 
automaticky regulována dle venkovní teploty regulátorem v tepelném čerpadle. Pro podlahové vytápění 
bude ve strojovně instalována směšovací baterie, teplota topné vody bude regulována dle venkovní 
teploty pomocí 3-cestného regulačního ventilu se servopohonem, zkratu a oběhového čerpadla v 
okruhu podlahového vytápění. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 

 
 
 
 



Byt správce 
 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v technické místnosti instalováno kompaktní tepelné 
čerpadlo, typ země - voda o výkonu 5,5 kW při 0°C/35°C a elektrickém příkonu 1,6 kW.  
Při nízkých teplotách bude tepelné čerpadlo spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem  
s kaskádovým spínáním výkonu 3-6 kW. Celkový výkon zdroje činí 11,5 kW, celkový elektrický příkon 
zdroje činí 7,6 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo bude odebírat 
teplo z vrtu o hloubce min. 70 m. Ve vrtu bude instalována sonda z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7.  
Pro ohřev TUV je v tepelném čerpadle instalován nerezový dvouplášťový bojler o objemu TUV 165 litrů, 
který bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. Součástí dodávky tepelného čerpadla bude 
ekvitermní regulátor, který je speciálně určen pro řízení tepelného čerpadla a ovládání prvků v topném 
systému (dotopový kotel, oběhové čerpadlo systému, trojcestné ventily pro ohřev TUV). 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Teplota topné vody pro radiátorové vytápění bude 
automaticky regulována dle venkovní teploty regulátorem v tepelném čerpadle. Pro podlahové vytápění 
bude ve strojovně instalována směšovací baterie, teplota topné vody bude regulována dle venkovní 
teploty pomocí 3-cestného regulačního ventilu se servopohonem, zkratu a oběhového čerpadla v 
okruhu podlahového vytápění. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 

 
B – Vrátnice a kryté parkování 

 
Vytápění vrátnice bude řešeno jako elektrické přímotopné. Jako otopná plocha budou instalovány 
elektrické přímotopné konvektory s vestavěnými prostorovými termostaty. Pro ohřev TUV bude 
instalován elektrický bojler. 

 
C - Zámek 

 
Jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev TUV a vzduchotechniku bude ve 3.NP instalována plynová 
teplovodní kotelna osazená 2 kotli o jmenovitém výkonu každého kotle 90 kW, tj. o jmenovitém výkonu 
zdroje 180 kW - dle ČSN 07 0703 se jedná o kotelnu III. kategorie. Na straně spalin budou kotle 
napojeny na společný vodorovný kouřovod. Společný kouřovod bude napojen na třísložkový komín, 
který bude veden nad střechu objektu. V prostoru kotelny bude zajištěna předepsaná výměna vzduchu 
za všech stavů a bude zajištěn přívodu spalovacího vzduchu pro chod kotlů. Kotelna bude vybavena 
zařízením pro měření a regulaci, příslušnými zabezpečovacími a regulačními prvky a úpravnou vody 
pro doplňování topného systému.  Pro centrální přípravu užitkové teplé vody bude v prostoru kotelny 
instalována bloková stanice přípravy teplé vody o jmenovitém výkonu 68 kW s akumulační nádobou  
o objemu 1.000 litrů. Ohřev TUV je průtočný s akumulační nádobou pro překrytí odběrových špiček i pro 
zaručení optimální funkce zařízení při minimálním odběru. Součástí dodávky blokové stanice je řídící 
automat. 
Topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 75/55°C, s nuceným oběhem, pojištěný 
expanzním zařízením dle ČSN 060830. Topná voda bude v kotelně rozdělena dle potřeby do několika 
samostatných skupin pro vytápění, napojení vzduchotechnických jednotek a pro ohřev TUV. 
Vytápění bude rozděleno do několika samostatně regulovaných skupin dle orientace na světové strany, 
dle požadavků investora, příp. dle provozních celků umístěných v objektu. Teplota topné vody o 
základních parametrech 75/55°C při venkovní teplotě -12°C bude dále regulována samostatně pro 
každou skupinu dle venkovní teploty pomocí směšovací baterie umístěné v kotelně. Jako otopná plocha 
budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem s termostatickou hlavicí a 
ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí. Na všech tělesech budou osazeny ventily s 
termostatickými hlavicemi. Hlavní ležaté rozvody topné vody budou vedeny pod stropem 1.NP 
v podhledu, stoupačky budou vedeny ve stěnách, příp. v instančních šachtách. Pro napojení otopných 
těles budou na chodbách v nikách v jednotlivých podlažích instalovány patrové rozdělovače, přípojky 
k otopným tělesům budou od těchto rozdělovačů vedeny v podlaze příslušného podlaží. 
Pro napojení jednotlivých vzduchotechnických zařízení bude objektem veden rozvod nemíchané topné 
vody o konstantní teplotě 75°C, teplota topné vody bude dále regulována přímo u jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení dle teploty výstupního vzduchu pomocí směšovacích baterií, které budou 
umístěny ve strojovnách vzduchotechniky nebo přímo u vzduchotechnických jednotek. 



Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 
 

C1 – Zahrada (občerstvení a WC) 
 

Občerstvení 
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v technické místnosti instalováno kompaktní tepelné 
čerpadlo, typ země - voda o výkonu 7,2 kW při 0°C/35°C a elektrickém příkonu 2 kW. Při nízkých 
teplotách bude tepelné čerpadlo spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem s kaskádovým 
spínáním výkonu 3-6 kW. Celkový výkon zdroje činí 13,2 kW, celkový elektrický příkon zdroje činí 8 kW. 
V tomto příkonu je zahrnuto vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo bude odebírat teplo z vrtu o 
hloubce min. 120 m. Ve vrtu bude instalována sonda z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7. Pro ohřev 
TUV je v tepelném čerpadle instalován nerezový dvouplášťový bojler o objemu TUV 165 litrů, který 
bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. Součástí dodávky tepelného čerpadla bude ekvitermní 
regulátor, který je speciálně určen pro řízení tepelného čerpadla a ovládání prvků v topném systému 
(dotopový kotel, oběhové čerpadlo systému, trojcestné ventily pro ohřev TUV). 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Teplota topné vody pro radiátorové vytápění bude 
automaticky regulována dle venkovní teploty regulátorem v tepelném čerpadle. Pro podlahové vytápění 
bude ve strojovně instalována směšovací baterie, teplota topné vody bude regulována dle venkovní 
teploty pomocí 3-cestného regulačního ventilu se servopohonem, zkratu a oběhového čerpadla v 
okruhu podlahového vytápění. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 
WC 
Vytápění vrátnice bude řešeno jako elektrické přímotopné. Jako otopná plocha budou instalovány 
elektrické přímotopné konvektory s vestavěnými prostorovými termostaty. Pro ohřev TUV bude 
instalován elektrický bojler. 

 
F – Velká stáj 

 
Velká stáj 
Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV budou v technické místnosti instalována  
2 tepelná čerpadla, typ země - voda o výkonu 29,1 kW při 0°C/35°C, t,j. o celkovém výkonu 56 kW a 
elektrickém příkonu 8,1 kW, tj. o celkovém elektrickém příkonu 16,2 kW. Při nízkých teplotách budou 
tepelná čerpadla spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem v každém čerpadle s kaskádovým 
spínáním výkonu max. 16 kW. Celkový výkon zdroje činí 90,2 kW, celkový elektrický příkon zdroje činí 
48,2 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění, ohřev pro vzduchotechniku a ohřev TUV. Tepelná 
čerpadla budou odebírat teplo ze 7 vrtů o hloubce každého vrtu min. 120 m. Ve vrtech budou 
instalovány sondy z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7. Před objektem bude umístěna rozdělovací 
šachta, ve které budou instalovány uzavírací a regulační armatury jednotlivých vrtů. 
Pro zajištění zásoby tepla a hydraulické oddělení okruhu tepelného čerpadla a topné soustavy bude 
instalován akumulační zásobník o objemu 500 litrů. Pro ohřev TUV budou instalovány 2 nerezové 
dvouplášťové bojlery o objemu 1000 litrů, které budou prioritně natápěny z tepelného čerpadla. 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Topná voda bude v kotelně rozdělena dle potřeby do 
několika samostatných skupin pro vytápění, napojení vzduchotechnických jednotek a pro ohřev TUV. 
Vytápění bude rozděleno do několika samostatně regulovaných skupin dle orientace na světové strany, 
dle požadavků investora, příp. dle provozních celků umístěných v objektu. Teplota topné vody o 
základních parametrech 55/45°C při venkovní teplotě -12°C bude dále regulována samostatně pro 
každou skupinu dle venkovní teploty pomocí směšovací baterie umístěné v kotelně. Pro napojení 
jednotlivých vzduchotechnických zařízení bude objektem veden rozvod nemíchané topné vody o 
konstantní teplotě 55°C, teplota topné vody bude dále regulována přímo u jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení dle teploty výstupního vzduchu pomocí směšovacích baterií, které budou 
umístěny ve strojovnách vzduchotechniky nebo přímo u vzduchotechnických jednotek. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 



Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 
Jezdecký oddíl 
Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV bude v technické místnosti instalováno  
tepelné čerpadlo, typ země - voda o výkonu 20,8 kW při 0°C/35°C a elektrickém příkonu 5,9 kW. Při 
nízkých teplotách bude tepelné čerpadlo spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem s kaskádovým 
spínáním výkonu max. 16 kW. Celkový výkon zdroje činí 36,8 kW, celkový elektrický příkon zdroje činí 
21,9 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění, ohřev pro vzduchotechniku a ohřev TUV. Tepelné 
čerpadlo bude odebírat teplo ze 3 vrtů o hloubce každého vrtu min. 100 m. Ve vrtech budou instalovány 
sondy z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7. Před objektem bude umístěna rozdělovací šachta, ve které 
budou instalovány uzavírací a regulační armatury jednotlivých vrtů. 
Pro zajištění zásoby tepla a hydraulické oddělení okruhu tepelného čerpadla a topné soustavy bude 
instalován akumulační zásobník o objemu 300 litrů. Pro ohřev TUV bude instalován nerezový 
dvouplášťový bojler o objemu 1000 litrů, který bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Topná voda bude v kotelně rozdělena dle potřeby do 
několika samostatných skupin pro vytápění, napojení vzduchotechnických jednotek a pro ohřev TUV. 
Vytápění bude rozděleno do několika samostatně regulovaných skupin dle orientace na světové strany, 
dle požadavků investora, příp. dle provozních celků umístěných v objektu. Teplota topné vody o 
základních parametrech 55/45°C při venkovní teplotě -12°C bude dále regulována samostatně pro 
každou skupinu dle venkovní teploty pomocí směšovací baterie umístěné v kotelně. Pro napojení 
jednotlivých vzduchotechnických zařízení bude objektem veden rozvod nemíchané topné vody o 
konstantní teplotě 55°C, teplota topné vody bude dále regulována přímo u jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení dle teploty výstupního vzduchu pomocí směšovacích baterií, které budou 
umístěny ve strojovnách vzduchotechniky nebo přímo u vzduchotechnických jednotek. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 

 
G1 – Kancelář a zázemí podkoního 

 
Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV bude v technické místnosti instalováno kompaktní tepelné 
čerpadlo, typ země - voda o výkonu 5,5 kW při 0°C/35°C a elektrickém příkonu 1,6 kW.  
Při nízkých teplotách bude tepelné čerpadlo spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem  
s kaskádovým spínáním výkonu 3-6 kW. Celkový výkon zdroje činí 11,5 kW, celkový elektrický příkon 
zdroje činí 7,6 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění a ohřev TUV. Tepelné čerpadlo bude odebírat 
teplo z vrtu o hloubce min. 70 m. Ve vrtu bude instalována sonda z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7.  
Pro ohřev TUV je v tepelném čerpadle instalován nerezový dvouplášťový bojler o objemu TUV 165 litrů, 
který bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. Součástí dodávky tepelného čerpadla bude 
ekvitermní regulátor, který je speciálně určen pro řízení tepelného čerpadla a ovládání prvků v topném 
systému (dotopový kotel, oběhové čerpadlo systému, trojcestné ventily pro ohřev TUV). 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Teplota topné vody pro radiátorové vytápění bude 
automaticky regulována dle venkovní teploty regulátorem v tepelném čerpadle. Pro podlahové vytápění 
bude ve strojovně instalována směšovací baterie, teplota topné vody bude regulována dle venkovní 
teploty pomocí 3-cestného regulačního ventilu se servopohonem, zkratu a oběhového čerpadla v 
okruhu podlahového vytápění. Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 

 
G – Malá stáj, zařízení VŠ 

 
Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV budou v technické místnosti instalována  
2 tepelná čerpadla, typ země - voda o výkonu 20,8 kW při 0°C/35°C, t,j. o celkovém výkonu 41,6 kW  
a elektrickém příkonu 5,9 kW, tj. o celkovém elektrickém příkonu 11,8 kW. Při nízkých teplotách budou 
tepelná čerpadla spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem v každém čerpadle s kaskádovým 
spínáním výkonu max. 16 kW. Celkový výkon zdroje činí 73,6 kW, celkový elektrický příkon zdroje činí 



43,8 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění, ohřev pro vzduchotechniku a ohřev TUV. Tepelná 
čerpadla budou odebírat teplo z 5 vrtů o hloubce každého vrtu min. 120 m. Ve vrtech budou instalovány 
sondy z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7. Před objektem bude umístěna rozdělovací šachta, ve které 
budou instalovány uzavírací a regulační armatury jednotlivých vrtů. 
Pro zajištění zásoby tepla a hydraulické oddělení okruhu tepelného čerpadla a topné soustavy bude 
instalován akumulační zásobník o objemu 300 litrů. Pro ohřev TUV bude instalován nerezový 
dvouplášťový bojler o objemu 1000 litrů, který bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Topná voda bude v kotelně rozdělena dle potřeby do 
několika samostatných skupin pro vytápění, napojení vzduchotechnických jednotek a pro ohřev TUV. 
Vytápění bude rozděleno do několika samostatně regulovaných skupin dle orientace na světové strany, 
dle požadavků investora, příp. dle provozních celků umístěných v objektu. Teplota topné vody o 
základních parametrech 55/45°C při venkovní teplotě -12°C bude dále regulována samostatně pro 
každou skupinu dle venkovní teploty pomocí směšovací baterie umístěné v kotelně. Pro napojení 
jednotlivých vzduchotechnických zařízení bude objektem veden rozvod nemíchané topné vody o 
konstantní teplotě 55°C, teplota topné vody bude dále regulována přímo u jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení dle teploty výstupního vzduchu pomocí směšovacích baterií, které budou 
umístěny ve strojovnách vzduchotechniky nebo přímo u vzduchotechnických jednotek. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 

 
H – Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie 

 
Jako zdroj tepla pro vytápění, vzduchotechniku a ohřev TUV budou v technické místnosti instalována  
2 tepelná čerpadla, typ země - voda o výkonu 29,1 kW při 0°C/35°C, t,j. o celkovém výkonu 58,2 kW  
a elektrickém příkonu 8,1 kW, tj. o celkovém elektrickém příkonu 16,2 kW. Při nízkých teplotách budou 
tepelná čerpadla spolupracovat s vestavěným elektrickým kotlem v každém čerpadle s kaskádovým 
spínáním výkonu max. 16 kW. Celkový výkon zdroje činí 90,2 kW, celkový elektrický příkon zdroje činí 
48,2 kW. V tomto příkonu je zahrnuto vytápění, ohřev pro vzduchotechniku a ohřev TUV. Tepelná 
čerpadla budou odebírat teplo ze 7 vrtů o hloubce každého vrtu min. 120 m. Ve vrtech budou 
instalovány sondy z materiálu HDPE v dimenzi 40 x 3,7. Před objektem bude umístěna rozdělovací 
šachta, ve které budou instalovány uzavírací a regulační armatury jednotlivých vrtů. 
Pro zajištění zásoby tepla a hydraulické oddělení okruhu tepelného čerpadla a topné soustavy bude 
instalován akumulační zásobník o objemu 500 litrů. Pro ohřev TUV bude instalován nerezový 
dvouplášťový bojler o objemu 1000 litrů, který bude prioritně natápěn z tepelného čerpadla. 
Sekundární topný systém bude teplovodní o parametrech topné vody 55/45°C pro radiátorové vytápění 
a 45/38°C pro podlahové vytápění a bude pojištěn tlakovou expanzní nádobou a pojistným ventilem na 
výstupu topné vody z tepelného čerpadla. Topná voda bude v kotelně rozdělena dle potřeby do 
několika samostatných skupin pro vytápění, napojení vzduchotechnických jednotek a pro ohřev TUV. 
Vytápění bude rozděleno do několika samostatně regulovaných skupin dle orientace na světové strany, 
dle požadavků investora, příp. dle provozních celků umístěných v objektu. Teplota topné vody o 
základních parametrech 55/45°C při venkovní teplotě -12°C bude dále regulována samostatně pro 
každou skupinu dle venkovní teploty pomocí směšovací baterie umístěné v kotelně. Pro napojení 
jednotlivých vzduchotechnických zařízení bude objektem veden rozvod nemíchané topné vody o 
konstantní teplotě 55°C, teplota topné vody bude dále regulována přímo u jednotlivých 
vzduchotechnických zařízení dle teploty výstupního vzduchu pomocí směšovacích baterií, které budou 
umístěny ve strojovnách vzduchotechniky nebo přímo u vzduchotechnických jednotek. 
Jako otopná plocha budou navržena ocelová desková otopná tělesa s vestavěným ventilem 
s termostatickou hlavicí, ocelová trubková tělesa s ventilem s termostatickou hlavicí a podlahové 
vytápění, které bude regulováno prostorovým termostatem v příslušné místnosti. 
Veškeré zařízení bude opatřeno příslušnými tepelnými izolacemi a nátěry. 

 
f) vzduchotechnika 
 

Statek v  Suchdole je tvořen několika samostatnými objekty. Areál bude sloužit jako polyfunkční, 
sportovně vzdělávací středisko s převažující funkcí na jezdecký sport. Pro tento účel je v areálu 
vybudováno i patřičné technické a hygienické zázemí. 

 



Uvažované  klimatické podmínky: 
 

- výpočtová teplota zimní   tez = -12 oC 
- výpočtová teplota letní    tel  =  32 oC 

 
Dimenzování vzduchotechnických zařízení: 

 
občerstvení      60 m3/hod./návštěvníka 
kanceláře      50 m3/hod./osoba 
šatny       20 m3/hod./šatní skříňka    
hygienické zázemí     50 m3/hod./WC 

        150 m3/hod./sprcha 
        30 m3/hod./umyvadlo 
        25 m3/hod./pisoár 

provoz občerstvení     dle instalované technologie 
technické zázemí     podle požadavků instalované technologie. 

 
Pro nucené větrání jsou navržena následující samostatná, provozně na sobě nezávislá 
vzduchotechnická zařízení:

 
Objekt "A"- TZB a služební byt

 
1.  Byt - podtlakové větrání hygienického zázemí malými samostatnými ventilátorky. Nad kuchyňským 

sporákem odsavač par. Vzduchové výkony ventilátorů 80 m3/hod  a kuchyňského odsavače 380 
m3/hod. 

2.  Kotelna - zařízení zajišťuje nutnou výměnu vzduchu v kotelně a přívod spalovacího vzduchu podle 
požadavků instalované technologie a odvod tepelných zisků v letním období. 

3.  Technické zázemí - náhradní zdroj a rozvodna. Dle požadavků instalované technologie. 
 

Objekt "B" - Vrátnice
 
1.  Vrátnice - podtlakové větrání hygienického zázemí malým samostatným ventilátorkem. Nad 

kuchyňským sporákem odsavač par. Vzduchový výkon ventilátoru 80 m3/hod  a kuchyňského odsavače 
380 m3/hod. 

 
Objekt "C" - Zámek

 
1.  Přípravna - rovnotlaké teplovzdušné větrací a odmlžovací zařízení, s chlazením vzduchu a s rekuperací 

tepla z odpadního vzduchu. Předběžný vzduchový výkon 4000 m3/hod. 
2.  Občerstvení - rovnotlaké větrání upraveným vzduchem (filtrace, ohřev), s rekuperací tepla z odpadního 

vzduchu. Vzduchový výkon 4100 m3/hod. 
3.  Šatny 1.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchový výkon 550 m3/hod. 
4.  Hygienické zázemí 1.NP, 2.NP a 3.NP - podtlakové větrání. Vzduchové výkony 370 m3/hod, (300, 500, 

250) m3/hod a 250  m3/hod. 
5.  Jednotlivé místnosti - podtlakové větrání malými samostatnými ventilátorky a odsavači par. To se týká 

samostatných WC, čajových místností, kuřárny, denních místností a šaten pro veřejnost apod. 
Vzduchové výkony od 80 m3/hod po 380 m3/hod. 

 
Méně podstatné místnosti (sklady, úklid apod.) větrání přes mřížky nad dveřmi do okolních prostorů.  

 
Objekt "F" - Velká stáj 

 
1.  Hygienické zázemí - podtlakové větrání. Vzduchový výkon 260 m3/hod. Prostor cely a hyg. zázemí je 

větrán samostatným ventilátorem o vzduchovém výkonu 200 m3/hod. 
2.  Šatny 2.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchový výkon 670 m3/hod. 
3.  Šatny 2.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchové výkony 380-820 m3/hod. 
4.  Jednotlivé místnosti - podtlakové větrání malými samostatnými ventilátorky a odsavači par. To se týká 

samostatných WC a čajových místností. Vzduchové výkony od 80 m3/hod po 380 m3/hod. 
 

Méně podstatné místnosti (sklady, úklid apod.) větrání přes mřížky nad dveřmi do okolních prostorů.  
 



Objekt "G" - Malá stáj a zařízení VŠ
 
1.  Hygienické zázemí 1.NP - podtlakové větrání. Vzduchový výkon 250 m3/hod.  
2.  Šatny 2.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchové výkony 640-670 m3/hod. 
3.  Jednotlivé místnosti - podtlakové větrání čajové kuchyňky odsavačem par. Vzduchový výkon 380 

m3/hod.  
 

Méně podstatné místnosti (sklady, úklid apod.) větrání přes mřížky nad dveřmi do okolních prostorů.  
 

Objekt "H" - Krytá jízdárna, hipoterapie
 
1. Šatny 1.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchové výkony 600 m3/hod. 
2. Školící místnost 1.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchový výkon 700 m3/hod. Odvod znehodnoceného 

vzduchu přes hygienické zázemí. 
3. Hygienické zázemí 1.NP - podtlakové větrání. Vzduchový výkon 740 m3/hod.  
4. Zasedací místnosti 2.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchový výkon 800 m3/hod. Odvod 

znehodnoceného vzduchu částečně přes hygienické zázemí. 
5. Občerstvení 2.NP - teplovzdušné větrání. Vzduchový výkon 1100 m3/hod.  
6.  Hygienická zázemí 2.NP - podtlakové větrání. Vzduchové výkony 200-280 m3/hod.  
7. Jednotlivé místnosti - podtlakové větrání malými samostatnými ventilátorky a odsavači par. To se týká 

samostatných WC a čajových místností. Vzduchové výkony od 80 m3/hod po 380 m3/hod. 
 

Méně podstatné místnosti (sklady, úklid apod.) větrání přes mřížky nad dveřmi do okolních prostorů.  
 

Požadavky na udržování mikroklimatu: 
 

Teploty:  
 

letní  - přípravna      til = 25+2 oC  
                     (větrání vzduchem ochlazeným na 20+2  oC) 
  - v ostatních prostorech negarantovány 
 

zimní  - občerstvení, kanceláře    tiz = 20+2  oC 
           - přípravna      tiz = 18+2  oC 

                     - šatny       tiz = 24+2  oC 
            - technické zázemí     tiz = 7 oC min. 
 

Hlučnost  
 

- společenské prostory, kanceláře    LA = 45 dB(A) 
- občerstvení, haly     LA = 50 dB(A) 
- pokoje - příslušenství     LA = 50 dB(A) 
- pokoje -   ve dne    LA = 40 dB(A) 

              v noci    LA = 30 dB(A) 
- provoz přípravny     LA = 60 dB(A) 
- venkovní prostory -  ve dne    LA = 50 dB(A) 

                                                  v noci    LA = 40 dB(A) 
  

Technické vybavení vzd. zařízení (vzd. klimatizační sestavné jednotky, tlumiče hluku) se umístí do 
samostatných strojoven s možností nasávání čerstvého vzduchu z venkovního prostoru a výfuku 
znehodnoceného vzduchu nad střechu objektu. 

 
Vzduchotechnická zařízení budou sestavena z následujících výrobků: 

 
-  sestavné klimatizační jednotky - filtrace, rekuperace, ohřev, chlazení, 
-  sestavné přívodní a odtahové jednotky, 
-  potrubní ventilátory s příslušenstvím, 
-  chladící jednotky - split systém, 
- malé ventilátory do podhledu a na stěnu, 
-  koncové prvky - obdélníkové výústky, vířivé výústě, talířové ventily, stěnové mřížky, lapače 

tuků, 



-  kuchyňský akumulační zákryt v provedení nerez s indukčním vzduchem, 
-  tlumiče hluku vložkové a kruhové, 
-  ohebné hliníkové potrubí, potrubí spiro, potrubí z desek AL.P, potrubí skupiny I z ocel. pozink. 

plechu a další běžné vzduchotechnické výrobky. 
 

Podle potřeby izolace a nátěry. 
 

Požární zabezpečení  vzd. zařízení se provede instalací požárních klapek do vzd. rozvodů na rozhraní 
požárních úseků, instalací požárních ucpávek do větracích otvorů v požárně dělících konstrukcích a 
provedením požárních izolací na vzd. rozvodech. 

 
Samostatnými projekty  bude řešena automatická regulace, zajišťující udržování požadovaných 
parametrů a signalizaci chodu a poruch, připojení vzd. zařízení na rozvody topného média (teplá voda, 
případně el.proud), připojení na rozvody elektro a odvod kondenzátu. 

 
Nároky na energie pro vzd. zařízení: 

 
T teplo (voda 55/45)     153,0 kW 

el. energie - pohon strojů      16,1 kW 
el. energie - chlazení        6,0 kW 

 
Nároky na strojovnu pro vzd. zařízení: 

 
velikost strojovny - cca 3,5 x 8m 
výška strojovny    - 3,2-3,5m 

 
g) elektro silnoproud, slaboproud, veřejné osvětlení 
 

Elektroinstalace silnoproudá 
 

Napojení objektu na elektrickou energii a energetická bilance 
 
 Rekonstrukce a revitalizace areálu je navržena ve dvou etapách v závislosti na probíhající změně 

územního plánu pozemků, na nichž je situována druhá etapa výstavby. Tato dokumentace řeší pouze 
první etapa výstavby. Část studie druhé etapy slouží jako podklad pro komplexní řešení areálu a 
dimenzování rezerv inženýrských sítí. 

 Nyní je areál napájen samostatnou přípojkou NN kabelem AYKY 3x185+95 z rozpojovací skříně 123/8Z 
z ulice Ke Kozím hřbetům, kabel je ukončen v objektu Zámečku. Kromě toho je na rohu pozemku 
(křižovatka Dvorská / Ke Kozím hřbetům / Na Mírách) osazená přípojková skříň. Před objektem ulicí Ke 
Kozím hřbetům vede rovněž distribuční VN kabel, který by bylo možné v případě potřeby dle předběžné 
konzultace s příslušným technikem PRE a.s. panem Pátkem využít k naspojkování velkoodběratelské 
trafostanice (VO TS). 

 Vzhledem k tomu, že se ve všech objektech areálu mimo zámečku k vytápění uvažuje s tepelnými 
čerpadly s elektrickým dotápěním a rovněž k ohřívání vzduchu ve VZT jednotkách se uvažuje 
s elektrickým ohřevem je odhadovaný soudobý příkon přes 400 kW, což naznačuje řešení s výstavbou 
velkoodběratelské trafostanice pro potřeby areálu. Tato bude umístěna v objektu A. Její napojení bude 
provedeno nasmyčkováním na stávající VN kabel vedený v ulici Ke Kozím hřbetům. VO TS se bude 
skládat z distribuční části (část VN rozváděče pro připojení 2 VN kabelů, skříň měření) a 
velkoodběratelské části (část VN rozváděče s vývodem pro transformátor, transformátor 22/0,4 kV 630 
kVA, NN rozváděč). 

 
 Energetická bilance:  
 

Popis Pi [kW] Soudobost Pp [kW] 
Akumulační topení 68 0,70   48 
Přímotopné topení 153 0,70  107 
Tepelné čerpadlo pohon 34 0,70   24 
Ohřívače vody – akumulační 0 0,40    0 
Ohřívače vody – přímotopné 0 0,60    0 
Pohony, svářečky 22 0,50   11 
Příprava pokrmů 100 0,66   66 



Spotřebiče se zpětným vlivem 0 0,00    0 
Osvětlení 218 0,60  131 
Klimatizace 6 1,00    6 
Technologické ohřevy 0 0,00    0 
Ostatní technologie 160 0,40   64 
Celkem 761   457 

 
 Předpokládaný instalovaný příkon objektu Pi = 761 kW. 
 Předpokládaný soudobý příkon objektu Ps = 457 kW. 
 Předpokládaný výpočtový proud Ip = 733 A. 
 Předpokládaná roční spotřeba objektu Ar = 987 MWh. 
 

Způsob měření elektrické energie 
 
 Fakturační měření předpokládám na NN straně VO TS, měřící skříň bude osazená v distribuční části 

VO TS. 
 

Náhradní zdroj 
 
 Není požadován. 
 

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie 
 
 Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610:1963: 3 – bez zajišťování zvláštními 

opatřeními. 
 

Ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a úrazu elektrickým proudem 
 
 Jednotlivé obvody a elektrická vedení budou proti zkratu a přetížení chráněna nadproudovými 

a zkratovými články jistících zařízení, umístěných v napájecím rozváděči. 
 Hlavní rozváděče, podružné rozváděče a všechna dodávaná zařízení budou dimenzována tak, aby 

odpovídala maximálnímu zkratovému proudu v místě instalace. 
 Ochrana proti přepětí bude zajištěna přepěťovými ochranami. Předpokládá se osazení přepěťové 

ochrany stupňů T1 a T2 na vstupu hlavních rozváděčů jednotlivých objektů a na místech, kde je to 
nutné (např. pro zařízení instalovaná na střeše). Přepěťové ochrany stupně T2 budou osazeny i na 
vstupech veškerých podružných rozváděčů. Zásuvky pro napojení elektronických zařízení doporučuji 
chránit přepěťovou ochranou stupně T3 (D). 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN EN 61140 a ČSN 33 2000–4–41: 
 Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí): izolací, kryty. 
 Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí): samočinným odpojením od zdroje, zvýšená 

v určených prostorách místním doplňujícím pospojováním a/nebo proudovými chrániči se jmenovitým 
vybavovacím rozdílovým proudem In = 30 mA, 100 mA nebo 300 mA. 

 
Druh prostředí 

 
 Bude určeno protokolárně v dalších stupních dokumentace 
 Z hlediska bezpečnosti práce a obsluhy elektrických zařízení a ochrany před úrazem elektrickým 

proudem projekt předpokládá prostory normální a prostory nebezpečné. 
 

Vnitřní silnoproudé rozvody 
 

Rozváděče 
 
 Napojení jednotlivých objektů bude přímo z NN rozváděče VO TS, pro menší objekty připadá v úvahu i 

z rozváděče sousedního objektu. Rozváděče budou ve skříňovém nebo zapuštěném provedení, 
opatřené dveřmi s možností uzamčení. 

 
Použité napěťové soustavy rozvodu nn 

 
 3L PEN (N PE) 50Hz, 400/230V, TN-C-S, přičemž k rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče 

N a PE dojde v hlavních a podružných rozváděčích. 



Provedení rozvodů 
 
 Veškerá instalace musí být provedena dle platných místních norem a ostatních předpisů. 
 Kabelové trasy budou provedeny odděleně pro silnoproud a slaboproud a vybaveny příslušnými 

rezervami. Při umísťování tras a rozváděčů se musí dbát ustanovení požárních předpisů o chráněných 
únikových cestách. 

 Rozvody budou provedeny kabely s měděnými jádry (3, 5vodičově) pod omítkou, v podhledech, 
v podlahách, případně na povrchu (dílny, technické zázemí, strojovny atd.). Okruhy pro zásuvky budou 
opatřeny proudovými chrániči (vyjma okruhů určených pro napájení chladících a mrazících zařízení a 
výpočetní techniky). 

 Projekt silnoproudu také řeší napájení dalších zařízení dle požadavků jednotlivých profesí a technologií 
(zařízení ZT, ÚT, VZT, MaR, slaboproudu, …) 

 Pro zálohované rozvody budou instalace provedeny v souladu s PBŘ a ČSN 73 0848:2009. 
 

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 
 
 Případné prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny dle příslušných norem a předpisů 

v koordinaci s požární částí dokumentace. Prostupy kabelů budou po ukončení montáže protipožárně 
utěsněny. Odolnost protipožárních ucpávek bude dle PBŘ. Požární izolace musí být prováděna 
odbornou firmou s atestací pro dané práce podle technologie ověřené státní zkušebnou. 

 
Osvětlení 

 
Vnitřní osvětlení 

 
 Vnitřní umělé osvětlení objektů bude navrženo na hodnoty osvětlenosti v souladu s ČSN EN 12464-1 

Z1:2005, ČSN EN 12464-2:2008 a ČSN EN 12193:2008. 
 Osvětlení bude provedeno převážně zářivkovými svítidly, jezdecká hala bude mít navíc výbojkové 

osvětlení určené pro zvýšení osvětlenosti pro případ televizních přenosů. V hale se počítá s možností 
regulace osvětlení dle aktuálních požadavků (výcvik koní, hypoterapie, trénink, závody, …). 

 Ovládání svítidel bude obvykle místní přímo od vstupů, u větších prostor pak centrální, na chodbách 
v objektu zámečku v kombinaci pohybová čidla, časové nebo ruční spínání. 

 
Nouzové osvětlení 

 
 Pro případ výpadku el. energie bude instalováno v prostorách určených PBŘ osvětlení nouzové  

(únikové, protipanikové) dle ČSN EN 1838 a ČSN EN 50172. 
 

Veřejné a areálové osvětlení 
 
 Projekt počítá s veřejným osvětlením ulice Na Mírách od křižovatky s ulicí Dvorská až k zadnímu vjezdu 

do areálu (místní komunikace kategorie C), jakož i jejího pokračování (neveřejná účelová  komunikace). 
 Uvnitř areálu projekt počítá s areálovým osvětlením, které bude zahrnovat centrální orientační osvětlení 

a dále výrazové osvětlení vybraných ploch a nasvětlení vybraných fasád. Důraz bude přitom kladem na 
omezení světleného smogu. 

 
Hromosvod a uzemnění 

 
 Ochrana před účinky atmosférické elektřiny bude provedena dle souboru ČSN EN 62305. 
 Na objektech se přepokládá zřízení mřížové nebo hřebenové jímací soustavy dle tvaru střech, počet 

svodů a jejich provedení bude upřesněn v dalších stupních dokumentace. 
 Uzemňovací soustava jednotlivých objektů bude společná pro silové a slaboproudé rozvody, jakož i 

hromosvod. Na tuto společnou uzemňovací soustavu bude kromě svodů hromosvodu napojena i hlavní 
ekvipotenciální přípojnice objektu, případně kovové konstrukce objektu. V rámci areálu se předpokládá 
propojení uzemňovacích soustav jednotlivých objektů do jedné společné uzemňovací soustavy, která 
bude navíc propojená i s uzemňovací soustavou dodavatele elektrické energie. 

 
Slaboproud 

 
 Projekt předpokládá slaboproudy v tomto rozsahu: 
 



- domácí telefon (propojení vstupů, vjezdů, objektů A, B, C, G) 
- připojení a rozvody telefonu internetu, areálové datové sítě 
- rozvody pro televizi a rozhlas 
- rozvody pro ozvučení (hala, rezerva pro 2. etapu, areál, vybrané vnitřní prostory) 

 
 Dle PBŘ není potřeba v žádném z objektů instalovat EPS. Pokud se vyskytne požadavek na další 

slaboproudé systémy (EZS, …), bude to řešené samostatně, případně v dalších stupních dokumentace. 
 Projekt předpokládá zachování stávající telefonní přípojky (kapacita 40 párů) ukončené v objektu 

zámečku a její využití pro připojení areálu. 
 
h) gastrotechnologie - občerstvení 
 

Technologické řešení 
 

Stravovací provoz občerstvení v rámci objektu – Brandejsův statek, Praha 6 – Suchdol, vychází 
z daných prostorů, způsobu využívání, provozních a ekonomických požadavků, dále pak dle platných 
hygienických předpisů, nárokovaných na provozy veřejného stravování. Provoz sestává z jednotlivých 
částí zahrnujících občerstvení v 1. a ve 2.N.P. Jednotlivé části plně využívají jedno společné centrální 
zázemí. Provozně samostatně je řešen nápojový bar, umístěný v rámci jízdárny.  

 
Základní údaje o provozu :
kapacita kuchyně................................... cca 100 jídel 
provozní charakter................................. snídaně, obědy, večeře 
sortiment................................................ hotová  teplá jídla,   teplá  jídla  minutkového                 

                                                                charakteru ,  polévky ,  přílohy ,  jednoduchá  
                                                                 studená kuchyně, moučníky, zákusky, pečivo 
                                                                 ovoce, zelenina, zeleninové saláty, snídaně 

nápoje.................................................... teplé, studené (točené, lahvové) 
technologie jídel..................................... ze  základních  surovin,   případná   možnost  

                                                                využívání   polotovarů ,  náročnější  produkty  
                                                                dovážené hotové, maso dovážené očištěné a 
           kuchyňsky zpracované  

systém stravování.................................. obslužný 
počet zaměstnanců................................ cca 8 / směnu 
energie pro technologii...........................elektřina 

 
Zásobování je prováděno samostatným zásobovacím vstupem v 1.N.P. do zázemí provozu, 
zahrnujícího skladovou část dělenou dle skladových podmínek a jednotlivých druhů surovin, zajišťující 
požadované dělení a znemožňující možné nežádoucí ovlivňování jednotlivých částí. Sklady jsou děleny 
na sklad suchých potravin určený pro uložení potravin nevyžadující chlazení a mrazení, dále je řešen 
sklad potravin vybavený chladícím a mrazícím zařízením, s dělením pro jednotlivé druhy surovin, hrubá 
přípravna a sklad zeleniny, sklad nápojů a obalů, úklidová komora s výlevkou, současně sloužící jako 
sklad čistících prostředků. Dispozice zázemí dále zahrnuje samostatný sklad odpadků, vybavený 
chladícím zařízení pro organický odpad a výlevkou pro mytí odpadních nádob. Odvoz odpadků je 
zajištěn pravidelně a to smluvní firmou. V rámci 1.N.P. je též řešeno sociální zázemí pro personál 
zahrnující šatnu, WC a umývárnu. Na skladové zázemí navazuje kuchyně, která mimo tepelných 
zařízení sestává z linek pro čistou přípravu, dělených dle jednotlivých druhů surovin. Pod pracovními 
linkami v rámci kuchyně jsou umístěny příruční chladící a mrazící skříně. Provozně oddělený prostor, 
v návaznosti na kuchyni, je určen pro mytí kuchyňského nádobí, vč. možnosti jeho uskladnění. 
Expediční část kuchyně je vybavena pulty pro dokončování a kompletaci jídel na talíře, kdy součástí 
výdeje jsou též vyhřívané vodní lázně, zajišťující uchování jídel v potřebné teplotě před expedicí 
(hotová jídla, polévky apod.). Expedice jídel z kuchyně je zajištěna pomocí personálu, a to přes číšnický 
office na který mimo kuchyně a odbytového prostoru navazuje též samostatná umyvárna stolního 
nádobí, vybavená ručí a strojní mycí částí. Sběr a likvidaci stolního nádobí od strávníků zajišťuje 
personál provozu. V rámci odbytového prostoru je umístěn barový pult, vybavený potřebným 
technologickým vybavením, určený pro přípravu a expedici teplých a studených nápojů, vč. části 
zahrnující mytí skla. Další součástí provozu v 1.N.P. je navazující kavárna se sortimentem teplých a 
studených nápojů, dále pak sortiment dovážených zákusků, moučníků, zmrzlinových výrobků, apod. 
V rámci odbytové plochy kavárny je osazen pult, technologicky vybavený zařízením pro přípravu 
nápojů, chladícími vitrínami, zmrzlinovým pultem, atd. Kavárna je provozně součástí občerstvení a plně 
využívá jedno společné centrální zázemí, vč. sociálního zázemí pro personál, stejně jako snídárna 



umístěná ve 2.N.P. Tato část zajišťuje snídaně pro ubytované hosty, kdy v návaznosti na snídárnu je 
řešena samostatná přípravna a umývárna stolního nádobí. Pokrmy pro tuto část jsou čerpány 
z centrální kuchyně v 1.N.P. Dopravu pokrmů z 1.N.P. do přípravního zázemí snídárny ve 2.N.P. 
zajišťuje samostatný jídelní výtah, určený pouze pro potravinářské účely. Jako samostatný provoz je 
řešen nápojový bar, umístěný v rámci jízdárny. Bar je situovaný ve 2.N.P. objektu. Zajišťuje občerstvení 
pro návštěvníky a to ve formě teplých a studených nápojů s doplňujícím prodejem dovážených 
originálně balených potravin (bagety, sendviče, apod.). Technologické vybavení barového pultu 
zahrnuje zařízení pro přípravu nápojů, chladící nabídkové vitríny, dále je řešen úsek pro mytí skla. 
Zázemí tvoří samostatná šatna a WC pro personál, úklidová komora a sklad. Celková koncepce a 
dispoziční řešení je patrné z výkresové dokumentace. 

 
Stavebně technologické požadavky 

  
- dveře, druh a úprava  dle účelu, šířka zejména s ohledem na instalaci    technologického vybavení, 

vč. přístupových tras. 
- podlahy v místnostech s vlhkým provozem vodotěsné ve spádu ke vpustím s protiskluzovou 

úpravou, pod zařízením nespádované. 
- stěny (vlhké provozy) – obklad min. 1800 mm. 
- vytápění dle ČSN. 
- větrání v místnostech, které nelze větrat přirozeně, v kuchyni a umyvárnách, nutno zajistit větrání 

umělé, příp. s odmlžovacím zařízením. 
- elektrická zařízení se připojují na normalizovanou proudovou soustavu, ochrana a pospojování dle 

ČSN , vč.  osvětlení. Elektrické  vývody  přes el. vypínače na zdi. Prostředí dle ČSN. Volné konce 
elektrických vývodů minimálně 2000 mm. 

 
Energetická bilance 

 
Instalované příkony pro technologii: 

  
 Varianta  – využití elektřiny a zemního plynu 
 

Elektřina…………………………………………………………………..68 kW 
Zemní plyn……………………………………………………………….2,1 m3/h (20kW) 
Současnost……………………………………………………………….0,6 – 0,7 
 

i)  předpokládané zahájení výstavby, lhůty výstavby 
 

 Dokumentace k územnímu rozhodnutí                   9.2010 
 Vydání územního rozhodnutí                   12.2010 
 Dokumentace pro stavební povolení                 12.2010 
 Vydání stavebního povolení                 5.2011 
 Realizační dokumentace                              9.2011 
 Zahájení realizace                 12.2011 
 Ukončení realizace                               5.2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
C.   Souhrnná technická zpráva 
1.   Popis stavby 
 
a) stávající stav, zdůvodnění stavby a výběru stavebního pozemku 
 

Areál Brandejsova statku z větší části neslouží svému původnímu účelu. Funkce zemědělské usedlosti 
se vytratila. Pouze novější objekt konírny a starší kočárovny je využíván jezdeckým klubem. Ostatní 
objekty jsou v dezolátním stavu a jejich využití je bez rozsáhlé rekonstrukce nemožné. Investice, které 
vynakládá současný vlastník na zajištění havarijního stavu jsou bez zásadního řešení velmi neefektivní. 
Areál vyžaduje celkovou rekonstrukci založenou na komplexním návrhu revitalizace a dalšího využití. 
Vzhledem k původnímu a částečně i současnému využití areálu, jeho poloze, dopravnímu napojení a 
vazbě na okolní krajinu navrhuje dokumentace vytvořit celkovou rekonstrukcí a novou dostavbou 
polyfunkční sportovně vzdělávací areál s dalšími doplňujícími provozy. Základ fungování areálu tvoří 
katedra a jezdecký oddíl České zemědělské univerzity.   Navazující navrhované funkce pak umožňují 
provozování areálu jako širší, sportovní, kulturní a společenské centrum. 

 
b) zhodnocení staveniště 
 

Místo: Praha 6 – Suchdol 
Katastrální území: Suchdol 
Stavebník: Hlavní město  Praha, Mariánské náměstí 2,  Praha 1, PSČ 110 01 
Nadmořská výška: celé řešené území v rozmezí mezi cca 260,00 – 267,00 mnm 

 
Řešený areál je umístěn v intravilánu městské části Suchdol. Základem areálu je stávající Brandejsův 
statek, kterým tvoří okraj západní části Starého Suchdola. Statek je ze severu ohraničen obecní 
komunikací Ke Kozím hřbetům a stávající zástavbou u ulice Pod rybníčkem. Ze západu a jihu je hranice 
tvořena komunikacemi Dvorská a Na mírách, které oddělují statek od volných ploch polí. Východ je 
ohraničen komunikací s přilehlou vzrostlou zelení a individuální zástavbou rodinných domků. Pozemek 
je mírně svažitý od jihozápadu směrem k severovýchodu. 

 
Hlavním kompozičním prvkem statku je páteřní komunikace, která začíná severním vstupem z obecního 
náměstí, prochází statkem a na jihu ústí branou do polí. 

 
Popis staveniště: oplocený pozemek je mírně svažitý směrem od jihozápadu k severovýchodu, povrch 
vnitřního dvora původní zemědělské usedlosti je převážně zpevněný. Pozemek je ve východní části 
výškově nivelován náspem, který je na severovýchodní hraně  strmě svahován ke stávající cestě. 

 
1 etapa uvažované rekonstrukce areálu se nachází v území stabilizovaném územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy jako „ZVS – zvláštní komplexy - vysokoškolské“.   

  
c) zásady urbanistického, architektonického a dispozičního 
 

Celkové urbanistické řešení revitalizace areálu vychází z jeho historického vývoje. Všechny stávající 
budovy jsou rekonstruovány nebo nově obnoveny v původním historickém půdorysu a hmotách. Nově 
navržené objekty první etapy dostavby areálu (krytá jízdárna) jsou situovány v místě již neexistujících 
původních objektů (zbořená historická budova původních stájí).  
V druhé etapě, která není předmětem této projektové dokumentace dochází k rozšíření areálu o 
krajinné zásahy za jeho jihozápadní hranicí. Kompozice těchto ploch navazuje na prodlouženou 
komunikační osu původního historického areálu. 

 
A – TZB a služební byt 

 
Dle soupisu památek vedený jako KP r.č. 41314/2029/04 hospodářská budova 

 
Dle předběžných průzkumů lze konstatovat, že stupeň poškození a narušení nosných konstrukcí 
objektu je na hranici možnosti jeho zachování. Projektant v této fázi vychází z předpokladu zachování 
podstatné části západní části budovy ve stávající hmotě a dispozici, ve východní části navrhuje 
novotvar ve hmotě stávající budovy. U západní části budovy je v další fázi projektové dokumentace 



třeba po vyhodnocení podrobného stavebního a statického posouzení budovy rozhodnout zda je 
vhodnější zvolit rekonstrukci nebo výstavbu hmotově a dispozičně shodné novostavby. 

 
Objekt je přízemní s podkrovím, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou 
s dvěma štíty a dvěma vikýři na jižní a jedním na severní straně. 

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Ve východní nově navržené části objektu je situován dvoupodlažní byt správce. V přízemí západní části 
jsou situovány technické provozy, místnost pro údržbu, kovárna a skladové prostory, v podkroví jsou 
navrženy skladovací prostory. 

 
B - Vrátnice a kryté parkování 

 
Dle soupisu památek - nezapsáno 

 
Dle předběžných průzkumů lze konstatovat, že stupeň poškození a narušení nosných konstrukcí je 
takového rázu, že se již nedá objekt bývalých kotců - chlívků rekonstruovat. Jeho historická hodnota 
není významná. Proto bude objekt demolován a na jeho místě bude postaven objekt vrátnice a krytých 
parkovacích stání v soudobém charakteru. 

 
Novostavba je navržena jako dvě samostatné hmoty, jednak jednopodlažní přízemní objekt vrátnice 
obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a dvěma lehkými jednopodlažními přístřešky garážových 
stání. 

 
Součástí tohoto objektu bude i provedení nové vstupní brány do areálu statku – zděná zeď s průjezdem 
pro povozy s dvoukřídlými vraty a vrátky pro pěší. 

 
C – Zámek (Zámeček) 

 
Dle soupisu památek vedený jako KP r.č. 41314/2029/01 zámeček  

 
Historický objekt Zámečku má zhruba čtvercový prstencový půdorysný tvar s vnitřním dvorem – atriem. 
Je částečně podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Objekt je zastřešený sedlovou 
střechou s valbami. Ve vnitřním rohu mezi východním a jižním křídlem je atriu situováno stávající 
hmotově zvýrazněné hlavní schodiště, pod kterým je vstup do jednoho suterénu. Při jižním křídle 
objektu je ve dvorní části situován novotvar výtahu, který umožňuje vertikální komunikaci mezi 
jednotlivými podlažími objektu. Hlavní vstup do objektu na úrovni 1. NP je vstupními prostory v jižním 
křídle. Vstup do 2. NP je stávajícím schodištěm situovaným ve východní části jižního křídla objektu, 
vstup do 3.NP pak nově navrženým schodištěm v západní části jižního křídla objektu. Přístup do 2. NP 
je možný zároveň po stávajícím venkovním schodišti situovaným při západní části jižního průčelí 
objektu. Severní, východní, jižní i západní průčelí je doplněno několika dalšími podružnými vstupy. 
K objektu přináleží ze západní strany zámecká zahrada, která je obehnána ze severu a západu 
historickou ohradní zdí. Přístup do zahrady je navržen venkovní vyrovnávací rampou z jihozápadního 
rohu objektu Zámečku.   

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Hlavní vstup je středem jižního křídla přes vstupní prostory na hlavní schodiště do 2. NP, k výtahu, do 
atria a školících prostor. Ve východním křídle 1. NP jsou situovány školící prostory s příslušným 
sociálním zázemím. V severním křídle tyto prostory navazují na zázemí - občerstvení s přípravnou. 
V západním křídle jsou situovány skladové prostory. Zbytek prostor jižního křídla je využit na šatna a 
sociální zázemí. Dvěma vstupy v západním křídle je přístupná zámecká zahrada, která je řešena jako 
venkovní amfiteátr s krytou terasou, občerstvením a zázemím (řešeno jako samostatný objekt C1).  
Druhé nadzemní podlaží objektu Zámečku je využito pro školící prostory ve východním a 
částečně jižním křídle. V severním a západním křídle jsou situovány kanceláře se zázemím. Obdobně 
v jižní a východní části  3 NP (podkroví) jsou situovány kanceláře s příslušným zázemím. V suterénu 
pod částí objektu jsou umístěny skladové prostory.  

 
 
 



D - Stodola 
 

Dle soupisu památek vedený jako KP r.č. 41314/2029/02 stodola I  
 

Historický objekt Stodoly, skládající se ze dvou objektů, pravděpodobně rozdílného stáří, má půdorysný 
tvar písmene L, zalomenou stranou orientovaný do hospodářského areálového dvora. Je částečně 
podsklepený, přízemní, značně převýšený, s volným krovem ležaté stolice vaznicové soustavy a 
vaznými trámy uprostřed podepřenými sloupky. Zastřešena je sedlovou střechou se štíty a nárožní 
valbou. Vstup do sklepů je z přízemního nízkého přístavku, který navazuje na východní štít hlavního 
objektu a je zastřešen jednoduchou pultovou stříškou. 

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Vzhledem k tomu, že navržené řešení počítá se shodným funkčním využitím jako je jeho stávající 
funkce, bude se zde jednat pouze o čistou rekonstrukci s opravami, bez nových zásahů do provozu a 
vzhledu objektu. Objekt bude sloužit jako centrální sklad slámy, sena, ovsa apod. celého areálu 

 
E - Kočárovna 

 
Dle soupisu památek vedený jako KP r.č. 41314/2029/03 stodola II  

 
Historický objekt Kočárovny je menší, přízemní, nepodsklepený objekt s valbovou střechou, který dříve 
sloužil pravděpodobně jako sklad povozů. Má jednoduchý obdélníkový půdorys, obě kratší strany 
obsahují dvojici dvoukřídlých otvíravých dřevěných vrat, obě delší strany jsou plné, východní se čtyřmi, 
západní se dvěma cihelnými větracími mřížovinami. Nosná konstrukce je ze zděných pilířů – čtyři 
konstrukční moduly po délce a dva po šířce, s jedním pilířem uprostřed prostoru. Pilíře jsou spojeny 
obloukovými překlady. 
Objekt v nedávné době prošel celkovou rekonstrukcí. Ze západní strany objektu byl ubourán novodobý 
přístřešek a z fasád odstraněny všechny zbytky technického zařízení a nefunkční žlabové háky. Bylo 
provedeno stažení zdiva v prostoru klenebních pasů ocelovými táhly. Byla položena nová střešní 
krytina z pálených keramických tašek – bobrovka. Dva oblouky na západě byly nově zazděny 
v souvislosti s demolicí přístřešků.  

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Objekt v současné době, po rekonstrukci slouží jako malá krytá jízdárna pro stávající jezdecký klub. Po 
vybudování nové dostavby areálu s novou velkou krytou jízdárnou, bude objekt Kočárovny opět sloužit 
svému původnímu účelu – skladu koňských povozů, případně parkurových překážek. 

 
F – Velká stáj – jezdecký oddíl 

 
Dle soupisu památek vedený jako KP r.č. 41314/2029/06 chlév II, původně stodola  

 
Novější objekt v dezolátním stavu, z hlediska stavebně technického se za nejvýhodnější považuje jeho 
demolice vyjma jižní obvodové zdi. 

 
Nově navržený objekt je situován na místě původního objektu stájí obdobného půdorysného tvaru. 
Jedná se o nepodsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou a využitým podkrovím na dvou 
třetinách půdorysu východní části. Druhou část tvoří jednopodlažní nepodsklepený prostor s plochou 
střechou, který je umístěn ve východním prodloužení navrhovaného objektu a svým severním průčelím 
váže na objekt stodoly.  

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Objekt bude sloužit pro ustájení koní a jeho zázemí . Ve východní části objektu je v přízemí situováno 
zázemí jezdeckého oddílu. Ve zbylé části přízemí objektu jsou umístěny stání pro koně. Stání budou 
oboustranná se střední komunikační chodbou s příslušným zázemím. Ve druhém nadzemním podlaží 
jsou umístěny šatny a umývárny pro jezdecký oddíl včetně zázemí, v podkroví prostory pro krátkodobé 
ubytování. Tyto prostory jsou děleny na dvě části jednak pro jezdecký klub vysoké školy jednak pro 
veřejnost. Pro bezproblémové oddělení obou provozů jsou při východním a severním průčelí objektu 
navržena dvě samostatná venkovní schodiště (severní s výtahem). 



 
 
 
 

G – Malá stáj a zařízení VŠ 
 

Dle soupisu památek vedený jako KP r.č. 41314/2029/05 chlév I                                                                               
        KP r.č. 41314/2029/08 brána 

 
Objekt z konce 19. Století je přízemní, nepodsklepený, obdélníkového půdorysu, se sedlovou střechou 
s dvěma štíty a vikýři na jižní i severní straně. Studie navrhuje dispoziční i exteriérovou úpravu objektu, 
tak aby došlo ke jednocení celkového architektonického výrazu areálu.  Objekt v současné době slouží 
pro ustájení koní jezdeckého klubu a v menší míře pro výuku. Po rekonstrukci bude objekt sloužit 
obdobnému účelu. 

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Objekt stájí je v přízemí podélně průchozí. Větší část přízemí objektu slouží ustájení koní, v západní 
části objektu je navrženo nové schodiště, které umožňuje přístup do podkroví objektu. To je využito 
jednak jako šatny jezdeckého oddílu, jednak pro výuku. 
Součástí řešení objektu G je i objekt G1 – samostatný objekt podkoního s jižní vstupní branou. Ta bude 
podobně jako brána severní zděná s průjezdem pro povozy s dvoukřídlými vraty a vrátky pro pěší. 

 
H – Krytá jízdárna, hipoterapie 

 
Novou dostavbou stávajícího areálu Brandejsova statku vznikne významný vzdělávací a společenský 
komplex v této části Prahy. Nová dostavba  obsahuje dvě části, které jsou spolu propojené. Jedná se o 
objekt nové kryté jízdárny spojený s provozem hipoterapie. Objekt je umístěn v historických hranicích 
Brandejsova statku (je tedy zahrnut do první etapy plánované výstavby), v místě již neexistujících 
historických stájí. Hmota objektu svou delší stranou uzavírá areál statku do opticky uzavřeného 
jednotného komplexu. Zapuštění hmoty objektu jízdárny do terénu, opticky zmenšuje jeho působení 
z horizontu chodce.  

 
Dispoziční a provozní řešení 

 
Halový objekt jízdárny obdélníkového půdorysu je přístupný ze všech čtyřech stran. Ze západu je 
navržen vstup diváků, který přímo váže na divácké tribuny navržené při západní stěně jízdárny. Z jihu a 
severu je jízdárna průjezdná pro techniku údržby. Z východu na halový prostor jízdárny přímo vážou 
prostory pro ustájení koní. Na ty pak váže provozně samostatný úsek hipoterapie s vlastním zázemím, 
příjezdem a pohotovostními parkingy. 
 
I Kruhová krytá jízdárna s kolotočem Ø 15 m 
 
Jedná se o novostavbu lehkého objektu (konstrukce ocel, dřevo) určeného pro lonžování koní. 

 
V druhé etapě výstavby, která není součástí této dokumentace je plánováno jihozápadně od 
historického areálu statku parkurové závodiště - otevřená jízdárna 20/60m – parkur s krytou 
tribunou pro sedící diváky a příslušné parkingy. Dále prostory pro lonžování, výběhy, napajedla, 
kanál pro plavení koní a krajinné úpravy širšího okolí areálu.  
V této projektové dokumentaci první etapy výstavby je proto nezbytné do řešení zahrnout i 
návaznosti na druhou etapu výstavby. To se týká především celkových kapacit, návrhu 
koncepce inženýrských sítí včetně všech dalších souvisejících otázek!    

 
 

Statická část. 
 
Z hlediska stability a nosné způsobilosti je objekt zámečku v areálu „Brandejsova statku“ opravitelný. 
Výpočtová pevnost cihelného, kamenného i smíšeného zdiva, při porušení zdiva v kusovém stavivu 
nebo ve spárách, se pohybuje ve velmi širokém intervalu. Lokálně je zdivo značně rozvolněné a bude 
třeba provést přezdění. Nejhorší situace je v pravém křídle, kde vysoký stupeň degradace zdiva vyvolal 
poklesy stěn ve druhém nadzemním podlaží. Zde nutno počítat s přezděním většího rozsahu (vč. 



kleneb v prvním a stěn ve druhém nadzemním podlaží). Dalším místem, kterým je třeba se zabývat, je 
levé křídlo objektu. Zde došlo k mimořádně velkému vyboulení zdiva, Vyboulení je patrné na konstrukci 
schodiště do sklepa. Exentricita v důsledku vyboulení je tak velká, že zdivo je namáháno na ohyb. 
Pevnost v tahu zdiva je prakticky nulová, rovněž tak i v ohybu. Doporučuji zbourání této zdi a vyzdění 
stěny nové. Navazující konstrukce (schodiště do sklepa a klenba nad ním) v návaznosti opravit nebo 
lépe rovněž provést nově.   
Prostorová tuhost objektu odpovídá celkovému konstrukčnímu uspořádání, které je typické pro období 
vzniku stavby. Pokud by se prováděly rozsáhlejší stavební úpravy, doporučuji uvážit vkládání táhel či 
ztužujících věnců. 
Objekt nebyl izolován proti pronikání vlhkosti. V okolí objektu dochází ke kumulaci srážkové vody. 
V těchto místech je vlhkost zdiva vyšší. Úroveň, do které voda vzlíná je dána charakterem zdiva a 
možnosti vysoušení (odvětrání vodní páry).  Způsobů, jak snížit vlhkost ve zdivu je řada (vkládaná nebo 
vytvářená hydroizolační vrstva, fyzikální metody – elektroosmóza, infuzní clony). 
 
Založení. 
 
Stávající objekty areálu Brandejsova statku jsou založeny na kamenných základových pasech. 
V některých případech se jedná pouze o kamennou rovnaninu, která svou hloubkou založení kolísá na 
úrovni nezámrzné hloubky. Dá se předpokládat, že v dalším stupni projektové dokumentace, dojde u 
vytipovaných míst k zesílení nebo prohloubení pasu šachovnicovým podezděním. 
 
Nové stavební objekty vrátnice, dostavby služebního bytu, drobné architektury amfiteátru a kočárovny 
budou založeny na základových pasech, respektive patkách – sloupy velké stáje. Základové konstrukce 
musí být uloženy vždy v rostlém terénu. 
 
Vzhledem k velkým mocnostem neulehlé a pro základové konstrukce nevhodné zeminy v prostoru 
objektu H – krytá jízdárna a z důvodu zvoleného konstrukčního řešení (velkorozponové lepené vazníky) 
dojde k založení na pilotách. 
 
Nosná konstrukce. 
 
A – TZB a služební byt 
 
Stávající objekt, půdorysných rozměrů ~32,5x8,8 m, je jednopodlažní nepodsklepený. Jedná se o zděný 
jednotrakt. Stavba byla provedena z klasických materiálů, jako jsou dřevo, cihly plné a kámen.  
Svislé nosné konstrukce tvoří podélný systém, zděný ze smíšeného zdiva (cihly, kámen). 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří plackové cihlové klenby, které jsou zaklenuty do segmentového 
klenebného pasu. Východní část je řešena dřevěným trámovým stropem s rákosníky. 
Konstrukce krovu je dřevěná, tvořena hambalkovou soustavou. 
Tvar střechy je sedlový s jedním vikýřem, krytina pálená. 
Budova se nachází v havarijním stavu způsobeným zejména častým zatékáním střešní krytinou, 
minimální údržbou a neužíváním. 
 
Dojde k celkové rekonstrukci včetně změně dispozic. Předpokládá se nové vybudování východní části 
budovy (služební byt) a to z cihelných bloků tl. 400 mm. V této části bude proveden nový keramický 
strop. Obě podlaží budou propojena schodištěm. Budou provedeny sanační práce v oblasti zamezení 
vzlínání a průsaků zemní vlhkosti. Dojde k sejmutí konstrukce krovu a realizaci nového, tvarově 
shodného s několika vikýři. Krov bude zateplen. Krytina je navržena pálená. Budou vyměněny nebo 
repasovány výplně otvorů a budou nově provedeny omítky, převážně sanační. 
 
B - Vrátnice a kryté parkování 
 
Stavba vrátnice je navržena jako jednopodlažní nepodsklepený objekt, půdorysných rozměrů  8,6x5,6 
m.  
Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických bloků tl. 400 mm. Strop bude proveden 
z keramických tvarovek uložených do nosníků. Zastřešení bude z keramické krytiny nesené dřevěným 
hambalkovým krovem sedlového tvaru. 
 
Garážové stání bude provedeno z ocelové konstrukce, zastřešení plechové. 
 



Součástí tohoto objektu bude i provedení nové vstupní brány do areálu statku – zděná zeď s průjezdem 
pro povozy s dvoukřídlými vraty a vrátky pro pěší. 
 
C – Zámeček 
 
Stávající objekt vystavěný do čtverce, půdorysných rozměrů ~36,7x31,7 m, je dvoupodlažní s půdními 
prostory, částečně podsklepený (severozápadní a jihovýchodní roh objektu). Uvnitř se nachází dvůr o 
rozměrech ~20x13 m.  Jedná se převážně o zděný jednotrakt. Každé křídlo je několika prostorové. 
Stavba byla provedena z klasických materiálů, jako jsou dřevo, cihly plné a kámen.  
Svislé nosné konstrukce jsou kamenné, místy ze smíšeného zdiva (cihly, kámen). Vnitřní nosné stěny 
západního křídla vykazují v úrovni podlahy 2. NP a níže deformaci (vyboulení) Ta se projevuje i 
odtržením navazujícího přístavku – stříšky schodů do suterénní části. 
Vodorovné nosné konstrukce tvoří plackové či valené cihlové klenby, kterého jsou zaklenuty do 
klenebných pasů nebo navazujících zdí. Značná část kleneb vykazuje statické poškození – jsou 
podepřeny výdřevou. Stropní konstrukce nad 1. NP jsou dřevěné trámové s rákosníky. 
Konstrukce krovu je dřevěná, tvořena klasickou stojatou vaznicovou soustavou s krátčaty a vaznými 
trámy, severní křídlo je hambalkové soustavy. 
Tvar střechy je valbový. Krytina pálená novodobá s použitím pojistné hydroizolace foliového typu. 
Budova je dnes vybydlená, neslouží svému účelu. 
 
Dojde k celkové rekonstrukci včetně změně dispozic. Do prostoru půdy – 3.NP (východního a jižního 
křídla) bude vestavěn kancelářský provoz se zázemím. Nově zbudované dvouramenné schodiště 
propojí prostory druhého a třetího nadzemního podlaží.  Nově bude vybudován výtah, instalovaný do 
dvora k jižnímu křídlu. Budou provedeny sanační práce v oblasti zamezení vzlínání a průsaků zemní 
vlhkosti.  
Svislé zděné konstrukce budou sanovány tak, aby bylo zamezeno vzniku dalších trhlin (přezděním, 
instalací ocelových táhel, apod.).  
Ve vybraných prostorech budou odstraněny stávající násypy, bude zhodnocen stav klenby a bude 
navrženo takové opatření, které umožní demontáž stávající výdřevy. V prostoru 1.NP až 2. NP bude 
použito pro příčky keramických zdících materiálů, v 3. NP pak sádrokartonových konstrukcí. Dojde 
k zesílení konstrukce krovu a znovu osazení věžičky v hřebeni jižního křídla. Krov bude zateplen. Do 
střešní roviny budou osazeny prosvětlovací vikýře. Tašková krytina (bobrovky) bude přeložena. Budou 
vyměněny nebo repasovány výplně otvorů a budou nově provedeny omítky, převážně vápenné.  
 
C1 – Zahrada, amfiteátr s občerstvením 
 
V prostoru bývalé zahrady je navržena odpočinková zóna, která je tvořena drobnou architekturou, 
zpevněnými plochami, opěrnými zídkami a rampami. Klidová zóna je doplněna o krytou terasu, na 
kterou z východu navazuje uzavřená prosklená část letního občerstvení, ze západní strany pak 
vestavba sociálního zařízení. Všechny tři části jsou sjednoceny společným zastřešením. Plochá střecha 
bude doplněna vegetací. 
Stavba soc. zázemí bude tvořena obvodovými zdmi z cihelných bloků tl. 300 mm. Prostor občerstvení 
bude vymezen prosklenou konstrukcí. 
 
D - Stodola 
 
Stávající objekt stodoly, půdorysně tvořící písmeno „L“, o rozměrech ~25,5x12 + 38x12 m, je 
jednopodlažní, částečně podsklepen.  
Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové zdivo z opukového kamene doplňované pálenými cihlami. 
Vodorovné nosné konstrukce nad 1. PP tvoří valené cihlové klenby, které jsou zaklenuty do klenebného 
pasu nebo zdí. 
Konstrukce krovu je dřevěná, tvořena vaznicovou soustavou ležaté stolice. Konstrukce krovu byla 
v minulých letech doplněna, z důvodu havarijního stavu, o systém podpěr, sloupků a táhel 
z válcovaných profilů. Tyto jsou uloženy na betonových patkách. 
Střecha je sedlová se štíty, zastřešena pálenou krytinou.  
Prostory 1. PP jsou v současné době bez využití, 1. NP slouží ke skladování sena, slámy, atd. 
  
Předmětem rekonstrukčních prací bude statické zajištění objektu - trhlin objevujících se ve štítech. 
Dřevěná konstrukce krovu bude zesílena tak, aby mohla být demontována novodobá ocelová 
konstrukce řešící havarijní stav. Budou vyměněny nebo repasovány výplně otvorů a budou nově 
provedeny omítky, převážně vápenné. 



 
Budova bude po rekonstrukci sloužit opět svému účelu. 
 
E - Kočárovna 
 
Tento jednopodlažní nepodsklepený objekt půdorysných rozměrů 11,9x20,2 m, byl v nedávné době 
rekonstruován. Objekt slouží jako malá jízdárna, avšak po rekonstrukce nalezne uplatnění jako sklad 
koňských povozů. 
V tomto objektu budou provedeny práce v minimálním rozsahu. Budou převážně spojeny s úpravami 
povrchů stěn, podlah, atd. 
 
F – Velká stáj – jezdecký oddíl 
 
Původní jednopodlažní budova ovčína, která je v havarijním stavu, bude zbourána. 
Předpokládá se, že bude ponechána jižní stěna ovčína, na kterou bude navazovat výstavba horních 
podlaží nového objektu. Tento návrh musí být ověřen v dalším stupni PD. 
  
Nový objekt velké stáje je navržen obdélníkového tvaru o rozměrech ~57x11,5 m. Z konstrukčního 
hlediska se jedná o kombinaci žlb sloupů a žlb obvodových stěn. 
Vodorovné konstrukce budou nad úrovní 1. NP i 2. NP tvořit monolitické desky (nad 2. NP v napojení 
na stěny 1x zalomené).   
Konstrukce krovu bude tvořena ocelovými sloupky i vaznicemi. Krokve budou dřevěné. Zateplení 
objektu bude provedeno minerální plstí (krovu i fasád). 
Vertikální komunikaci budou zajištovat ocelová schodiště doplněná osobním výtahem. 
Výplně otvorů budou provedeny do dřevěných rámů. 
 
G – Malá stáj a zařízení VŠ 
 
Stávající objekt malé stáje bude zachován ve svém půdoryse 34,3x10,4. V úrovni 1. NP a 2. NP budou 
provedeny dispoziční změny, náplň objektu bude zachována. 
 
Obvodové konstrukce nevykazují statická poškození. V rámci navrhované rekonstrukce bude nutné 
zvýšit úroveň podlahy tak, aby v 2. NP bylo dosaženo jednotné výšky. V severozápadní části budovy 
bude provedeno nové železobetonové schodiště spojující obě patra. Pro příčky v 2. NP budou použity 
sádrokartonové konstrukce, vyplněny minerální izolací. Konstrukce krovu bude upravena a doplněna o 
dřevěnou konstrukci vikýřů. Krov bude zateplen. Plechová krytina střechy bude nahrazena keramickými 
tvarovkami. Budou vyměněny nebo repasovány výplně otvorů a budou nově provedeny omítky, 
převážně sanační. 
 
G1 – Podkoní 
 
Stávající objekt podkoního nedozná objemových změn. Tato jednopodlažní stavba bude 
rekonstruována za účelem vytvoření kancelářských prostor a zázemí. Budou provedeny sanační práce 
v oblasti zamezení vzlínání a průsaků zemní vlhkosti. Dojde k sanaci konstrukce krovu. Krov bude 
zateplen. Krytina je navržena pálená. Budou vyměněny nebo repasovány výplně otvorů a budou nově 
provedeny omítky, převážně sanační. 
 
H – Krytá jízdárna, hipoterapie 
 
Stavba kryté jízdárny je navržena obdélníkového tvaru, půdorysných rozměrů ~68,5x41,8 m. Jedná se 
o jednopodlažní nepodsklepený objekt.  
Nosná část objektu je navržena z velkorozponových lepených vazníků v modulovém systému 6,2 m. 
Prostorové ztužení bude zajištěno ocelovými táhly kotvenými kolmo na osu vazníku. 
Příčky budou zhotoveny ze sádrokartonových konstrukcí.  
Obvodový plášť bude tvořen lehkou sendvičovou konstrukcí, vyplněnou tepelným izolantem. V rovině 
střešní budou osazena střešní okna (nad hlavní lodí) respektive pultové vikýře (nad východní částí). 
Štíty haly budou prosvětleny bezrámovým rastrovým prosklením s dřevěnými žaluziemi. 

 
d) Zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných požadavků na 

výstavbu 
 



Navržené řešení splňuje podmínky požadované ve Vyhlášce č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy, o obecných 
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze. 
 

2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 
 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 

hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 
 

Při zpracování této dokumentace byly použity následující dostupné podklady a průzkumy: 
 

• polohopisné a výškopisné zaměření lokality 
• zaměření stávajících stavebních objektů 
• stavebně technický průzkum stávajících objektů 
• statický průzkum 
• stavebně historický průzkum 
• dendrologický průzkum 
• průzkum urbanistických a majetkoprávních vztahů 
• inženýrsko geologický průzkum  
• radonový průzkum 

 
Pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace je třeba zajistit následující podklady a 
průzkumy: 

  
• sanačně vlhkostní průzkum 
• průzkum inženýrských sítí 
• mykologický průzkum 
• průzkum stávajících kouřovodů 
• předběžný archeologický průzkum 

 
Předběžný geologický průzkum: 

 
Základové poměry lokality Brandejsův statek  v Praze - Suchdole 

 
Prostor objektu F (velká stáj) 

 
Základová půda je v celém rozsahu objektu tvořena eolickými sedimenty – sprašemi.Ty mají charakter 
nízko až středně plastických jílů převažující tuhé konzistence (třída F 6 , symbol CL , CI).Tabulková 
výpočtová únosnost tohoto typu základové půdy je podle bývalé ČSN 73 1001 100 kPa.Hladina 
podzemní vody leží v hloubce více než 5 m , předkvartérní podklad tvořený proterozoickými převážně 
pelitickými sedimenty lze očekávat v hloubce 6 až 10 m pod terénem.Mocnost navážek zde 
nepřesahuje 1,0 m.Základové poměry lze charakterizovat jako jednoduché , hustotu i hloubku 
průzkumných vrtů považujeme za dostatečné pro všechny fáze projektové přípravy. 

 
Prostor objektu H (krytá jízdárna se zázemím , hipoterapie , ustájení koní)  
Základová půda v běžné hloubce zakládání je tvořena převážně eolickými a deluviálními sedimenty 
charakteru nízko až středně plastických jílů a štěrkovitých jílů , převládá tuhá konzistence.Tvoří 
dostatečně únosnou základovou půdu pro většinu běžných staveb. Tabulková výpočtová únosnost je 
v rozmezí 100 – 275 kPa.Ve dvou vrtech byly zastiženy jemnozrnné sedimenty tuhé až měkké 
konzistence s výrazným organickým zápachem.Obsah organiky je podle výsledků laboratorních rozborů 
cca 9 % , zeminy náleží do třídy F 6 . Pravděpodobně se jedná o výplň později zavezené terénní 
deprese.Tyto zeminy jsou pro svojí konzistenci a vysoký obsah organických látek jako základová půda 
nevhodné.Navážky se vyskytují prakticky v celém prostoru objektu , jejich ověřená mocnost je 0,9 – 4,4 
m , v archívních vrtech až 10 m.Často obsahují úlomky cihel a opuky , někdy jsou tvořeny téměř 
výhradně popelem a škvárou.Většinou jsou jen slabě ulehlé , nehomogenní.Jako základová půda jsou 
nepoužitelné.Předkvartérní podklad , tvořený proterozoickými  pelity , byl zastižen pouze dvěma 
průzkumnými vrty v hloubce 3,0 a 6,7 m , v archívních vrtech v hloubce 7,3 až 10,0 m.Základové 
poměry v tomto prostoru lze označit jako složité , neboť základová půda se v rozsahu stavebního 
objektu místo od místa podstatně mění.To je způsobeno zejména tím , že na lokalitě došlo 
antropogenními zásahy k podstatnému setření původního charakteru terénu , zejména ve východní a 
severovýchodní části staveniště (zavezení bývalých strží a terénních depresí).Další etapě vrtných prací 



by měl předcházet geofyzikální průzkum , jehož hlavním cílem bude rekonstrukce původního terénu bez 
navážek  a určení průběhu skalního podkladu. 
Hladina podzemní vody leží v hloubce 5 – 10 m pod povrchem území a zakládání staveb na plošných 
základech neovlivní.Při zakládání na hlubinných základech (pilotách) je třeba zohlednit zjištěnou 
agresivitu podzemní vody. 
Na staveništi ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné projevy nestability horninového masívu 
.Území nepatří do oblasti postižené důlními vlivy.Vlastní výstavba při nebude mít negativní vliv na 
stabilitu území. 

 
Radonový průzkum: 

 
Radonový index pozemku byl ověřen sítí odběrů půdního vzduchu v půdorysu projektované výstavby. 
Vzhledem k naměřeným hodnotám objemové aktivity radonu a zjištěné plyno-propustnosti prostředí má 
zájmový pozemek střední radonový index. Stejně tak do středního indexu se řadí radonový index 
stavby, který vyjadřuje radonový potenciál na úrovni kontaktu podlahy spodního podlaží s podložím. 
Realizace stavby bude vyžadovat  provedení preventivních ochranných opatření proti pronikání radonu 
z geologického podloží do projektované stavby (konstrukce v přímém kontaktu s podložím v 1. kategorii 
těsnosti – izolační folie s atestem na radon a prostupy instalací plynotěsně upravit). 
 
Podrobný posudek s protokolem o provedeném měření je samostatnou Přílohou č.3 této zprávy. 

 
Dendrologický průzkum: 

 
Jako součást této dokumentace byl proveden dendrologický průzkum řešeného území. Na základě 
průzkumu byl zpracován návrh kácení vybraných dřevin a zároveň návrh zeleně v řešené lokalitě. 
Veškerá dokumentace zeleně je přiložena jako samostatná Příloha č.1 této dokumentace – 
Dendrologický průzkum a návrh zeleně. 

 
b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou se 

zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními 
památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách a s 
uvedením způsobu jejich ochrany 

 
Areál Brandejsova statku – je památkově chráněný - dle soupisu památek vedený jako: 

 
- KP r.č. 41314/2029/01 zámeček 
- KP r.č. 41314/2029/02 stodola I  
- KP r.č. 41314/2029/03 stodola II  
- KP r.č. 41314/2029/04 hospodářská budova 
- KP r.č. 41314/2029/05 chlév I    
- KP r.č. 41314/2029/06 chlév II, původně stodola 
- KP r.č. 41314/2029/08 brána                                                                                  

 
Do severovýchodní části první  etapy řešeného území zasahuje ochranné pásmo „ zvláště chráněného 
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.. 
Jižní část druhé etapy řešeného území se částečně nachází v ochranném pásmu pražského okruhu. 

 
Dotčené pozemky se nenachází v záplavovém území. 

 
Odstupy navrhovaných objektů od inženýrských sítí, souběhy a křížení inženýrských sítí musí splňovat 
požadavky jednotlivých správců sítí na ochranná pásma a normu ČSN 736005 Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení – to se týká především el. vedení vysokého napětí 110 kW, vysokotlakého 
plynovodu a kanalizace, které se nachází v řešeném území. 

 
Další ochranná pásma nejsou v současné době projektantovi známa. Projektant další fáze projektové 
dokumentace se musí řídit všemi vyjádřeními dotčených správců sítí a podmínkami územního 
rozhodnutí. 

 
Pozemek 13/1 – zemědělský půdní fond 

 
 



 
 
c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 
  V rámci výstavby je třeba provést demolici drobných nehodnotných staveb a přístavků v rámci 

stávajícího areálu. 
  V rámci výstavby se předpokládá kácení porostů v míře nezbytně nutné.  Popis stávající zeleně včetně 

označení dřevin navržených ke kácení, jejich ocenění a návrh náhradní výsadby je součástí této 
dokumentace jako samostatná Příloha č.1.   

 
d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 

funkce lesa 
 

 Během výstavby dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu. Jedná se o malou část 
pozemku 13/1 na němž budou umístěna odstavná parkovací stání. 

 
e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 

výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek, případných přeložek 
inženýrských sítí, napojení stavební pozemek na zdroje vody a energií a odvodnění 
stavebního pozemku 

 
Stavba - rekonstrukce areálu se nachází v území stabilizovaném územním plánem sídelního útvaru hl. 
m. Prahy jako „ZVS – zvláštní komplexy - vysokoškolské“.   

 
V rámci výstavby nejsou požadovány žádné demolice 

 
V předstihu vlastní výstavby v rámci vybudování zařízení staveniště bude vybudována přípojka vody a 
přípojka elektrické energie. Tyto přípojky budou ve fázi výstavby používané jako staveništní.  

 
Přístup na stavební pozemek je možný z veřejné komunikace – z ulice Ke Kozím hřbetům, v omezené 
míře také po účelové nepojmenované komunikaci vedené po obvodu areálu a po komunikaci Na 
mírách. 
Přístupové trasy pro zásobování po dobu výstavby jsou určeny pouze po ulici Ke Kozím hřbetům, dále 
ulicí Dvorskou na ulici Kamýckou. 

 
Stavba bude napojena na všechny potřebné inženýrské sítě samostatnými přípojkami.  

 
• Napojení na veřejný vodovod bude provedeno rekonstruovanou vodovodní přípojkou z ulice Ke 

Kozím hřbetům. 
• Napojení splaškové kanalizace bude realizováno novou kanalizační přípojkou do stávajícího 

splaškového řadu v úseku mezi ulicemi Pod rybníčkem a Na Mírách. 
• Dešťové voda bude vedena areálovou dešťovou kanalizací do akumulační nádrže pro 

doplňování s následným přepadem do retenční nádrže. Přepad z retenční nádrže bude veden 
do stávající dešťové kanalizace. 

• Napojení na plyn bude provedeno novou STL plynovodní přípojkou z ulice Pod rybníčkem. 
• Napojení na elektro silnoproud bude z nově zřízené velkoodběratelské trafostanice pro potřeby 

areálu. Ta bude umístěna v objektu A. Její napojení bude provedeno nasmyčkováním na 
stávající VN kabel vedený v ulici Ke Kozím hřbetům. 

• Napojení na elektro slaboproud bude provedeno novou přípojkou ze stávajícího vedení v ulici 
Ke Kozím hřbetům  

• Napojení na veřejné osvětlení bude provedeno ze stávajícího vedení v ulici Ke Kozím hřbetům 
 
 Výstavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. 
 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 

požadavcích na přísun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové úpravy 
 

V rámci zemních prací dojde k přebytku zeminy z výkopů polozapuštěného objektu H – Krytá jízdárna.. 
Skrývka ornice a přebytek zeminy bude uložen do zemníků určených odborem životního prostředí 
Městské části Prahy 6.  



 
Jako součást této dokumentace byl proveden dendrologický průzkum řešeného území. Na základě 
průzkumu byl zpracován návrh kácení vybraných dřevin a zároveň návrh zeleně v řešené lokalitě. 
Veškerá dokumentace zeleně je přiložena jako samostatná Příloha č.1 této dokumentace – 
Dendrologický průzkum a návrh zeleně. 

 
3. Základní údaje o provozu 
 
a) popis navrhovaného provozu 
 

Rekonstrukce a revitalizace areálu je navržena především jako polyfunkční sportovně vzdělávací areál 
s převažující funkcí směřovanou na jezdecký sport (katedra a jezdecký oddíl České zemědělské 
university v Praze) a navazující aktivity (hipoterapie, parkur).   

 
b) předpokládané kapacity  
 
 Plocha areálu  celkem:                          66 864,0 m2 

z toho        1. etapa:             20 657,0 m2 

        2. etapa:             46 207,0 m2 

 
Parkovací stání:              112 stání  
Boxy pro ustájení koní:                 57 boxů  
   

c) návrh řešení dopravy v klidu 
  

Charakteristika komunikačního řešení 
 
Nově navrhované komunikace zajistí dopravní obsluhu dotčeného území pro rekonstrukci Brandejsova 
statku a výstavbu nové haly pro parkurové sporty. Součástí projektu jsou kromě komunikací pro 
automobily, pro pěší, dopravu v klidu také hipostezky.  
Navrhovaný průběh komunikací je v souladu s územním plánem. 
Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu jsou prověřeny v severozápadní části na stávající 
místní komunikaci ulici Dvorská, která navazuje na ulici Suchdolská. Ulice Dvorská je připojena na 
sběrnou komunikaci silnici II.třídy II/241- ulice Kamýcká. 
Ve východní části řešeného území jsou napojeny na stávající cestu (místní komunikace Na Mírách) a 
cesty pro pěší. 
Přístup na stavební pozemky bude zajištěn ze severozápadu z ulice Dvorská. 
 
Základní charakteristika komunikací a jejich užívání 
 
Stavba po dokončení bude sloužit k obsluze území nově rekonstruovaného Brandejsova statku a nové 
haly pro parkurové sporty. Příjezdová komunikace je navržena jako místní komunikace kategorie C až 
k místu jižního vjezdu do statku. Ostatní komunikace jsou navrženy jako neveřejné účelové 
komunikace.  
V případě komunikací uvnitř statku se jedná o rekonstrukce, v případě nově navržené místní 
komunikace se jedná o novostavbu. 
 
Místní komunikace bude navržena v kategorii MO2-7,5/6,5/30, funkční skupina C o šířce jízdních pruhů 
2,75m, s obrubníky a návrhovou i směrodatnou rychlostí 30km/h. Komunikace je zatříděna podle 
dopravního významu, určení a stavebně technického vybavení jako místní komunikace III.třídy 
(zák.13/1997Sb.).Délka místní komunikace kat.C je 168m, délka neveřejné účelové komunikace je 
93m. Zpevněné plochy uvnitř areálu jsou navrženy o výměře 7500m2. Zpevněné plochy včetně 
parkovacích stání vně areálu jsou navrženy o výměře 1200m2. 
 
Frézování stávající cesty 
 
Stávající místní komunikace – ulice Dvorská bude v celé šíři odfrézována, v kraji čistě odříznuta a na ni 
napojena nově navržená místní komunikace kat.C. 
 
 
 



 
Větev A místní komunikace kat.C - MO2-7,5/6,5/30 
 
Místní komunikace, jejíž trasování je zřejmé z grafických příloh, je navržena s asfaltovým povrchem 
v kompletní nové konstrukci, v šířkovém uspořádání MO2-7,5/6,5/30, s šířkou jízdních pruhů 2,75m, 
s vodícím proužkem 0,25, bezpečnostním odstupem 0,5m resp.1m a obrubníkem.   
Komunikace bude umožňovat případné nouzové parkování autobusů pro návštěvníky. Průjezd na 
komunikaci bude zachován pro obousměrný provoz osobních automobilů. V případě změny územního 
plánu bude vybudováno (v rámci výstavby nové haly) parkoviště pro auta nebo přívěsy pro koně 
v souběhu s komunikací kat.C. 
Komunikace budou odvodněny příčným spádem k obrubníku a podélným spádem do uličních vpustí. 
 
Větev B – neveřejná účelová komunikace 
  
Navazuje na větev A s omezením vjezdu do této části komunikace. Obracení automobilů bude 
docházet na jižním vjezdu do Brandejsova statku před vjezdem do neveřejné účelové komunikace. 
Větev B je navržena v šířce 5,20m mezi obrubníky. Konstrukce je navržena též s povrchem 
s asfaltového betonu.  
Komunikace budou odvodněny příčným spádem k obrubníku a podélným spádem do uličních vpustí. 
 
Vnitroareálové komunikace 
  
Jsou navrženy převážně s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, částečně s dlážděným 
povrchem ukončený obrubníky. 
Komunikace jsou odvodněny příčným spádem do betonových rigolů a do uličních vpustí. 
 
Zpevněné plochy mimo areál 
 
Jsou navrženy převážně s povrchem z mechanicky zpevněného kameniva, částečně s povrchem ze 
štěrku prorůstaného travou (parking). 
Komunikace jsou odvodněny příčným spádem do betonových rigolů a do uličních vpustí, nebo do 
terénu. 
 
Základní údaje o provozu, případně výrobním programu a technologii 
 
Po vybudování navržených komunikací, budou zatíženy místní dopravou především osobních 
automobilů.  
Předpokládané intenzity nárazově přitíží kapacitu místních komunikací a silnici II.třídy (II/241) se 
stávajícími intenzitami 4545vozidel za 24h(podle sčítání z roku 2005). 
Doprava v klidu je řešena na pozemcích uvnitř areálu a podél nově navržené místní  komunikace v jižní 
části. Velká část parkovacích stání jsou řešena jako občasná, proto je použita konstrukce štěrku 
prorůstaného travou. Výpočet potřebného počtu parkovacích stání viz dále. 
Během provozu místní komunikace v zimním období bude tato udržována pomocí posypu inertními 
materiály. 
 
Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 
Navrhované komunikace musí umožňovat průjezd požárních vozidel. To platí nejen pro místní 
komunikaci kat.C, ale i pro obytné zóny. 
Požadovaná šířka 3,5m pro průjezd požárního vozidla je vždy zajištěna. 
 
Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 
je dáno především Zákonem 361(2000Sb.) Zákon o provozu na pozemních komunikacích. 
 
Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Komunikace budou navrženy tak, aby splňovaly podmínky dané vyhláškou 398/2009Sb. O obecně 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Budou dodrženy požadované podélné a příčné spády a začátky a ukončení komunikací 



budou řádně označeny varovnými pásy. Podél chodníků budou provedeny vodící linie. Parkovací stání 
pro osoby pohybující se pomocí vozíku jsou umístěny tak, aby umožnily pohodlný přístup do objektů. 
Zajištění dopravy v klidu 

 
Dokumentace řeší dopravu v klidu. Veškeré parkování je řešeno na vlastním pozemku 

 
Požadovaný počet odstavných a parkovacích stání: 

 
Výpočet dle Vyhlášky č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hl. m. Praze. 

 
Stanovení počtu parkovacích a odstavných stání pro zónu 4  

 
Parkovací stání  

 
A - TZB a služební byt  -  byt 1 stání/100 m2  134,0 m2 2,0 stání 
B - Vrátnice a kryté parkování - obsluhuje správce    0,0 stání 
C - Zámek               - vysoká škola - 1stání / 6 studentů                  
     školící místnosti pro 82 studentů 82 / 6  13,6 stání 

     - stravování – 1 stání / 15 m2 odbyt.plochy  
      odbytová plocha 113,5 m2 113,5 / 15 7,5 stání 
     - administrativa s malou návštěvností 

1 stání / 35 m2 kancelářské plochy  
      kancelářská plocha 253,2 m2 253,2 / 35  7,3 stání 

C1  Zahrada  - amfiteátr s občerstvením   
- stravování – 1 stání / 15 m2 odbyt.plochy  

      odbytová plocha 52,9 m2 52,9 / 15 3,5 stání 
D Stodola - sklad krmiva a slámy  

     - sklad – 1 stání / 200 m2 plochy skladu  
      plocha skladu 526,9 m2  526,9 / 200 2,6 stání 
 

E Kočárovna – uskladnění povozů a parkurových překážek     
               - sklad – 1 stání / 200 m2 plochy skladu  

      plocha skladu 188,7 m2  188,7 / 200 0,9 stání 
F Velká stáj - jezdecký oddíl, ubytování, ustájení koní                           

     - vysoká škola - 1stání / 6 studentů                   
      školící místnosti pro 30 studentů 30 / 6  5,0 stání 
     - ubytování vysokoškolské koleje   
      1 stání / 10 lůžek  

počet lůžek = 14  14 / 10  1,4 stání 
     - ustájení koní počítána 20% současnost 

1 stání / 5 koní  
      počet ustájených koní = 21 koní  21 / 5  4,2 stání 

G Malá stáj, zařízení vysoké školy  
     - vysoká škola - 1stání / 6 studentů                   
      školící místnosti pro 30 studentů 30 / 6  5,0 stání 
     - administrativa s malou návštěvností 

1 stání / 35 m2 kancelářské plochy  
      kancelářská plocha 58,0 m2  58,0 / 35 1,7 stání 
     - ustájení koní počítána 20% současnost 

1 stání / 5 koní  
      počet ustájených koní = 12 koní  12 / 5  2,4 stání 

 
G1 Kanc. a zázemí podkoního - obsluhuje správce   0,0 stání 
     
H Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie, ustájení koní     

     - ustájení koní počítána 20% současnost 
1 stání / 5 koní  

      počet ustájených koní = 24 koní  24 / 5  4,8 stání 
     - občerstvení - stravování – 1 stání / 15 m2 odbyt.plochy  
      odbytová plocha 37,8 m2 37,8 / 15 2,5 stání 



     - sportovní hala s diváky 
1 stání / 50 m2 plochy haly  

      plocha haly 1650 m2  1650 / 50          33,0 stání 
1 stání / 10 sedadel haly  

      počet sedadel haly = 100 sedadel 100 / 10        10,0 stání 
      Hipoterapie   

- zdrav. ordinace - 1 stání / 1 lékařská ordinace  
      počet ordinací = 2 (ordinace, rehabilitace) 2 / 1 2,0 stání 
     - vysoká škola - 1stání / 6 studentů                   
      výuková místnosti pro 14 studentů  14 / 6 2,4 stání 
 

I Kruhová krytá jízdárna s kolotočem Ø 15 m       0 stání 
 

Celkem                                  111,8 stání   
Požadovaný počet parkovacích stání:      112 stání 

 
 

Stávající počet odstavných a parkovacích stání: 
 

Parkovací stání  
 

A - TZB a služební byt  -  Byt A   stání/100 m2    56,1 m2 1,0 stání 
 
C - Zámek               - Byt C1 stání/100 m2    33,2 m2 1,0 stání 
     - Byt C2 stání/100 m2    62,3 m2 1,0 stání 

- Byt C3 stání/100 m2    50,2 m2 1,0 stání 
- Byt C4 stání/100 m2    85,1 m2 1,0 stání 
- Byt C5 stání/100 m2    89,1 m2 1,0 stání 
- Byt C6 stání/100 m2    84,4 m2 1,0 stání 
- Byt C7 stání/100 m2    48,5 m2 1,0 stání 
- Byt C8 stání/100 m2    83,2 m2 1,0 stání 

     - administrativa s malou návštěvností 
1 stání / 35 m2 kancelářské plochy  

      kancelářská plocha 86,0 m2 86,0 / 35  2,4 stání 
 
G Malá stáj, zařízení vysoké školy  

     - vysoká škola - 1stání / 6 studentů                   
      školící místnosti pro 20 studentů 20 / 6  3,3 stání 
     - administrativa s malou návštěvností 

1 stání / 35 m2 kancelářské plochy  
      kancelářská plocha 78,5,0 m2  78,5 / 35 2,2 stání 
     - ustájení koní počítána 20% současnost 

1 stání / 5 koní  
      počet ustájených koní = 10 koní   10/ 5  2,0 stání 
 

Celkem                                     18,7 stání  
Stávající výpočtový počet parkovacích stání:     19 stání 

 
 

Navržené navýšení počtu parkovacích stání:   112 stání – 19 stání = 93 stání 
(z tohoto počtu 6 stání (5%) splňuje požadavky na stání osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace) 

 
d) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.), řešení likvidace 

splaškových a dešťových vod, 
 

Likvidace pevných odpadů 
 

Komunální odpady budou odváženy komunálními službami ulicí Pražskou z odpadových nádob 
umístěných na vlastním pozemku. 

 



Způsob nakládání s odpady z výstavby bude konkretizován v část POV dokumentace ke SP. Stavebník 
bude respektovat způsob nakládání s odpady dle zákona 185/2001 o odpadech. 

 
Likvidace splaškových a dešťových vod 
 
 Stávající objekty jsou odvodňovány pouze vnějšími dešťovými odpady  vyústěnými na  přilehlý terén u 

objektů. Okolní zpevněné i nezpevněné plochy jsou odvodněny pouze povrchovým odtokem do 
nejnižšího místa u severního okraje statku, kde přepadají plochým žlabem přes okraj opěrné stěny (cca 
výška 3m) do povrchového příkopu, kde částečně vsakují a při větších deštích částečně přetékají na 
přilehlou  ulici Pod Rybníčkem odvodněnou do stávající dešťové kanalizace .  

 Vzhledem k nevhodnosti vsakování  budou dešťové vody nad původní rozsah akumulovány na 
pozemku,částečně využívány pro areál (na pozemku bude zřízena vodní nádrž ,která bude  dešťovými 
vodami plněna a dotována.) Dešťové voda z vnějších odpadů šikmých střech bude přes lapače 
splavenin filtrována ,obdobně i voda z povrchových žlabů odvodněných vpustmi a vedena areálovou 
dešťovou kanalizací do akumulační nádrže pro doplňování (cca 10m3) s následným přepadem do 
retenční nádrže  z voštinových bloků (cca 60m3). Přepad z retenční nádrže bude veden do stávajícího 
příkopu ,kde bude částečně vsakován a ukončen horskou vpustí s pojistným připojením do stávající 
dešťové kanalizace. 

 
Splašková kanalizace 

 
Připojení splaškové kanalizace bude realizováno do  stávajícího splaškového  řadu v úseku mezi  
ulicemi Pod rybníčkem a  Na mírách,  kde je vedena v souběhu se stávající cestou ve v mírně svažitém 
terénu. V objektech a areálu bude navržena síť oddílné vnitřní  kanalizace podle ustanovení ČSN 
756760 s přihlédnutím k ČSN 756190(faremní kanalizace). Nová  síť splaškové kanalizace  připojuje 
nově splaškové vody ze stávajících objektů areálu(C,D,E,F,G,G1) po revitalizaci a splaškové vody 
z nového objektu H (jízdárna a hipoterapie C1 , a obnoveného objektu A a B .   

 
ilance odpadních vod  

 
Dešťové odpadní vody (1. etapa)  

 
 Střechy šikmé A = 6200 m2 C = 1 Sr = 6200 m2 

 Zpevněné pl.(MZK) A = 6920 m2 C = 0,6 Sr = 4152 m2 

 Zpev.plochy(štěrk) A = 876 m2 C = 0,30 Sr = 263 m2 

 Asfaltové plochy  A = 1680 m2 C = 0.9 Sr = 1512 m2 

 Zelené  plochy  A = 1933 m2 C = 0.1 Sr = 193,3 m2 

 
 QD    =     i x (A x C) = 
                   0,03 x (6200) + 0,0160 x (6120)        = 186 + 97,92 = 284 l/s  

Splaškové odpadní vody 
Výpočet (viz. vodovod) 

 
Areál celkem                  = 34 450 l/den  
 
QDEN                = 34,45   l/den 
QHODMAX = 34450  x  4,4 /24              =  6316   l/hod  
QHODMIN = 34450  x  0 /24                        =  0,000  l/hod 
QČSN 75 67 60 = (ODHAD ZE ZP –ΣDU) k x ⎡ Σ DU  = 0,7 ⎡250 =  11,06  l/s 
QROK =34,45  x  365    =12 574 l/hod  

 
Návrh kanalizace bude proveden v souladu s ČSN 75 67 60, ČSN 756190,ČSN 756101, nař.vlády 
č.591/2006 o bezp. práce při stavebních pracích, vyhl.428/2001 a zákonem 274/2001 a 254/1997.  

 
e) odhad potřeby vody a energií 
 

Bilance potřeby  vody  
Viz tabulka rozbor potřeby   
                     34450 l/den 
QDEN                  = 34450 l/den 
QDENMAX = 34 450 x  1,29                        = 44440 l/den 



QHODMAX =  44 440  x  2,3 /24 = 1,183 l/s            = 4258   l/hod  
QČSN 75 54 55 = (odhad ze ZP)-studená voda              = 6,610 l/s 
QČSN 75 54 55 = (odhad ze ZP)-teplá voda – max. obj. C           = 2,13 l/s 
Potřeba teplé vody  Q den  - dle rozboru               = 13293  l/s 
QHODMAX t.v. = 1,60 l/s                = 5800   l/hod 
Průměrná potřeba teplé vody – max. v obj. F               = 3060   l/hod. 
QPOŽVNITŘ = 1,1 l/s x 3 (min. 3 x 0,3l/s)                     = 3,3 l/s 
QROK           =                dle tabulky              = 13376 m3/rok 

 
Bilance potřeby plynu objektu: 
 
Vytápění a příprava T.V. objektu C 
Plyn. kotel jmen. výkonu 2 x 90 kW – zemní plyn ….… ks … 2 ………………… á 11 m3/rok . 22 m3/rok 
 
Varna přípravny 
Pl. sporák kombin…. 6 hořáků – zemní plyn – 20 kW .. ks … 1 … á 2,1 m3/rok ……………… 2,1 m3/rok 
                                Q celkem 24,1 m3/rok 
směrná roční spotřeba .........vytápění.+příprava teplé vody (dle Ú.T.)………………..     34 200 m3/rok 
vaření  (kombinace s el.)…………………………………………………………………...        5 200 m3/rok 
Roční potřeba objektu celkem ….. .. …………………………………………………….… 39 400 m3/rok 
 
Dimenze přípojky je volena s ohledem na požadavek rezervy  v celkovém průtoku pro objekty areálu, 
kde je v současnosti navrženo el. vytápění a příprava TV tepelnými čerpadly. 
Rezerva + objekt C =(47+22)m3/hod.t.j.  celkem pro areál 68m3/hod.(výhled) 

 
Tepelná bilance 

 
Tepelné ztráty byly určeny zkráceným výpočtem dle ČSN 06 0210 pro oblast s venkovní výpočtovou 
teplotou -12°C. 

 
Maximální okamžitá potřeba tepla 

 
A  TZB a služební byt                        30,0 kW 
B Vrátnice a kryté parkování              4,7 kW 
C Zámek                                    231,0 kW 
C1 Zahrada (občerstvení a WC)                       20,3 kW 
F Velká stáj, jezdecký oddíl                          156,9 kW 
G1 Kancelář a zázemí podkoního                       12,9 kW 
G Malá stáj, zařízení VŠ            86,4 kW 
H Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie                             130,0 kW 

 
Roční potřeba tepla 
A TZB a služební byt        42 800 kWh 
B  Vrátnice a kryté parkování         5 500 kWh 
C Zámek                    294 250 kWh 
C1 Zahrada (občerstvení a WC)          21 400 kWh 
F Velká stáj, jezdecký oddíl                 148 350 kWh 
G1 Kancelář a zázemí podkoního                   17 150 kWh 
G Malá stáj, zařízení VŠ                                81 150 kWh 
H Krytá jízdárna se zázemím, hipoterapie                124 950 kWh 

 
Maximální hodinová spotřeba zemního plynu 
C - Zámek - 22 m3

Rezerva - 46 m3

 
Roční spotřeba zemního plynu 
C - Zámek 
Vytápění - 23.660 m3  
VZT  -   4.870 m3

TUV  -   5.670 m3

Celkem  - 34.200 m3



 
 
f) řešení ochrany ovzduší, 
 

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je pro většinu objektů areálu navrženo kompaktní tepelné 
čerpadlo, typ země – voda. Pouze u objektu Zámečku je vzhledem k památkové ochraně (nemožnosti 
objekt dodatečně zateplit) zvoleno vytápění pomocí plynové kotelny. Znečištění ovzduší spojené 
s vytápěním tedy nelze předpokládat. 

 
Jiné zdroje znečištění ovzduší nejsou projektantovi známy. 

 
g) řešení ochrany proti hluku, 
 
 Řešený areál nevyžaduje žádná výjimečná hluková opatření. Hlukové zatížení z budoucí výstavby a 

provozu stacionárních zdrojů hluku v areálu (výtahy, vzduchotechnika) bude součástí dokumentace ke 
stavebnímu povolení. 

 
 
4.   Zásady zajištění požární ochrany stavby 
 

Je řešeno v samostatné části dokumentace – Příloha č. 2 
 
 
5.   Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 
 

Stavba bude navržena tak, aby odpovídala všem platným technickým požadavkům na výstavbu, 
příslušným normám a bezpečnostním předpisům  kladeným na provozování bytových staveb.  
 
 

6.   Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
 
Stavba bude řešena s dodržením bezbariérového přístupu k jednotlivým objektům a provozům.  
 
• Z celkového počtu odstavných a parkovacích stání je 5% vyčleněno a upraveno pro využití osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 
• Je nutné dodržet vyhlášku MMR ČR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zvláště upozorňujeme na dodržení těchto podmínek: 
• Povrch chodníků musí být odolný proti skluzu. Hodnota součinitele smykového tření musí být 

nejméně 0,6. 
• Vstupní dveře musí mít průchozí šířku min 900mm, musí mít spodní část do výšky 400 mm 

opatřenou proti mechanickému poškození, musí být ve výšce 800 až 900 mm opatřeny madlem 
přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy. 

• Celoskleněné stěny a dveře z čirého skla (zrcadla) a skleněné stěny a dveře s parapety nižšími jak 
0,8mm, musí být ve výšce 1,1 až 1,6m opatřeny opticky výraznou páskou šířky min. 50 mm, nebo 
pruhem ze značek, či nápisem viditelným proti pozadí. 

• Zvonkové tablo u vstupu musí být přístupné vozíčkáři a musí mít horní tlačítka umístěna ve výši 
max. 1,2m,  25% poštovních schránek musí být umístěno v dosahu osob na vozíku. 

• Stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene musí mít celý povrch 
(nebo podél nástupní hrany pás v šířce min. 100mm) kontrastně rozeznatelný od okolních 
pochozích ploch. Schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madly. 

• Na společných komunikacích domu nebudou žádné překážky. 
 
 

7.  Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 
 
a) Řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní prostředí, 

popřípadě provedení opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků.  
 



 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na znečištění ovzduší ( tepelná čerpadla + 
plynová kotelna). 

 
b) Řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. 
 
 Součástí projektové dokumentace v samostatné příloze „Návrh zeleně“ je předložen návrh na kácení 

dřevin související s uvažovanou výstavbou. Součástí tohoto návrhu je i řešení náhradní zeleně.  
 Stavba nebude mít další negativní vliv z hlediska ochrany přírody, vodních zdrojů a léčebných pramenů.  
 
c) Návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby. 
 
 Stavba nevyžaduje žádná ochranná a bezpečnostní pásma vyjma běžných ochranných pásem 

inženýrských sítí vyplývajících z ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
 
8.   Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
  

Staveniště se nenachází v území ohroženém povodněmi, sesuvy půdy, seizmicitou, ani poddolováním. 
  
a) Radon 
 

 Podrobné řešení ochrany stavby před radonem je řešeno v samostatné příloze č.3  této dokumentace - 
„ Odborný posudek – Stanovení radonového indexu pozemku, vypracovaném 2.9.2010 společností 
Radium spol. s r.o., Strakonická 375, 460 08 Liberec 8. Dle závěrů posudku je pozemek z hlediska 
vnikání radonu z podloží do budov pozemkem se středním radonovým indexem. Z tohoto důvodu je 
třeba řešit konstrukci domu tak, aby riziko pronikání radonu do budovy bylo minimální. Podle ČSN 73 
0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby ochranná opatření 
stavebních objektů.  

 Jako protiradonové opatření v případě středního radonového indexu bude v dalších stupních 
dokumentace navrženo provedení kontaktních konstrukcí pomocí celistvé protiradonové izolace 
s plynotěsně provedenými prostupy. 

 
 
9.   Civilní ochrana 
 

Vzhledem k charakteru stavby – z větší části rekonstrukce památkově chráněných objektů a odlehlosti 
lokality od míst s větší koncentrací obyvatel projektant neuvažuje o možností využití staveb k ochraně 
obyvatelstva.  

 
PŘÍLOHY 
 

Příloha č.1 
Dendrologický průzkum a návrh zeleně, zpracovatel: ing. Samuel Burian 09/2010 

 
Příloha č.2 
Požárně bezpečnostní řešení stavby, zpracovatelé: ing. arch. Zuzana Laurinová, ing. Jaroslav Laurin, 
08/2010 

 
Příloha č.3 
Odborný posudek – Stanovení radonového indexu pozemku, zpracovatel Ing. Ladislav Jandejsek, 
Radium spol. s r.o., 09/2010  
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