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ÚVOD 
 
Cílem této studie je vytvoření flexibilního víceúčelového objektu v centrální 

části obce Lhotka u Mělníka, na pozemcích č.k. 37 a 724/3. Tímto záměrem 

by mělo být podpořeno zájmově vzdělávací vyžití v obci. Prvotním cílem je 

vytvoření sálového prostoru se zázemím. Velkým přínosem bude zhodnocení 

jedinečného kontextu místa včetně maximální optimalizace jeho využití.  
 

ZADÁNÍ 
 
Zadání bylo formulováno investorem:  

- Vytvoření objektu volnočasového centra s ústředním prostorem sálu, který 

pojme až 100 osob 

- Maximální stavební využití stávajícího objektu na dotčeném pozemku  

- Provedení veškerých stavebních úprav nutných k dosažení záměru 

- V objektu by měla být zajištěna možnost aktivního odpočinku, relaxace a 

vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatelstva 

- Úprava parteru ve dvoře a funkční i prostorové propojení se stávajícím 

objektem restaurace 

- Prověření varianty s rekonstrukcí stávajícího objektu bývalé restaurace a 

varianty s objektem novým- na ploše zbouraného objektu 

 
KONCEPT STUDIE 
  

Studie je rozdělena do tří částí 
 
Část A 
[A-01] 
POPIS SOUČASNÉHO STAVU 
 
Místo je situováno v centrální části obce Lhotka u Mělníka. Jde o centrální 

část obce, ve které se v současné době nachází objekt restaurace s 

prodejnou smíšeného zboží, dvůr a objekt původního hostince (také 

s dvorem). Oba dvory spolu přímo sousedí a jsou odděleny zdí. Dotčené 
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nemovitosti jsou ve vlastnictví obce. Objekt hostince je nevyužitý- chátrá a 

objekt restaurace s prodejnou je stabilně v provozu- potřeboval by však 

rekonstruovat. Podkladem pro studii je geodetické zaměření dotčeného 

prostoru, zaměření objektu restaurace a zaměření objektu hostince. 

Objekt restaurace a smíšeného zboží, který bude sousedit s řešeným 

prostorem: 

Půdorys objektu: 11,5 x 15,0 m, 173 m2 

Stávající výška objektu: max 5 m nad úrovní podlahy 

Nosné konstrukce: nosné zděné stěny tl. 300 mm doplněné pórobetonovými 

tvárnicemi 

Stropní konstrukce: panely dutinové kladené ve spádu (nelze použít pro nový 

strop) 

Konstrukce střechy: krov sedlového tvaru s mírným sklonem, zatížení 

přenášeno stropních panelů 

Krytina: vlnovky se spádem do okapu 

Výplně otvorů: dřevěné a kovové rámy odpovídající dostupnosti materiálů 

v době realizace 

Architektonický výraz: jednoduchá až prefabrikovaná hmotová koncepce 

(60-70 léta), bez sjednocujících výrazových prvků 

Dispozice: hlavní náplň- restaurace s kuchyní a prodejna se smíšeným zbožím. 

Sociální zařízení, prostory pro personál a minimální sklady. Vytápění objektu 

kotlem na uhlí. 

Objekt hostince- řešený prostor 

Půdorys objektu: členitý tvar- 173 m2, objekt je na hranici pozemku s jiným 

soukromým vlastníkem  

Stávající výška objektu: max 12 m nad úrovní podlahy 

Nosné konstrukce: nosné zděné stěny ze smíšeného zdiva (opuka, cihly) tl. 

300-800 mm  
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Stropní konstrukce: dřevěný trámový strop s trámy profilů 220/220 mm a 

prkenným záklopem tl. 30 mm z prken kladených na sraz, nad sklepem klenby  

Konstrukce střechy: krov sedlového a valbového tvaru se sklonem cca 43°, 

zatížení přenášeno do nosných stěn, části zastřešeny pultovou střechou 

s mírným sklonem 

Krytina: pálená krytina 

Výplně otvorů: dřevěné rámy se zdvojenými okenními křídly 

Architektonický výraz: pohled do ulice se štítem se sedlovou střechou a 

polovalbou má jasný výraz a v jistém smyslu jednotný řád, části do dvora 

nepůsobí jednotným dojmem, nevyhovující venkovní schodiště 

Dispozice: objekt je v současné době vybydlený, místy jsou odstraněny 

povrchy konstrukcí a výplně otvorů. Původně objekt sloužil jako hostinec 

(1.NP) se sálem (2.NP). Do objektu jsou 3 vstupy (dva z 1.NP a jeden po 

schodišti do 2.NP). Objekt je částečně podsklepen. Sklípky sloužily pro provoz 

hospody. 

[A-02] 
NAPOJENÍ OBJEKTU NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 
 
Dotčený objekt je v současné době odpojen od inženýrských sítí. V minulosti 

byl však napojen na nízké napětí. Pitná voda byla získávána ze studny. 

Vytápění bylo prováděno lokálními kamny na tuhá paliva s odtahem do 

několika komínových průduchů. Kanalizace splašková byla svedena do jímky, 

kanalizace dešťová ze střechy je zasakována u objektu. V okolí není veřejný 

rozvod plynu. 
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Část B 
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE 
 
[B-01] 
PROVOZNĚ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Pro další projektovou fázi se nabízejí 2 možné varianty řešení, které se liší 

zejména v přístupu k objektu původního hostince 

 VARIANTA 1 spočívá v ponechání hmoty hostince a v jistém smyslu i 

původního dělení prostoru. Byla by provedena změna účelu stavby, kdy 

z hostince by vzniklo volnočasové centrum. Objekt by byl i nadále 

dvoupatrový, s plným využitím sklepního prostoru k provozním účelům. 

Dispozičně by byly zachovány všechny stávající vstupy do objektu. 

V objektu by se nacházely multifunkční prostory (vznikly by z hlavních 

místností původní restaurace a sálu). Tyto by se doplnily administrativním a 

technickým zázemím a zejména odpovídajícím sociálním zařízením pro 

hosty. Mezi rekonstruovaným objektem a restaurací by vznikla zahrada 

s částečně krytým sezením, která by byla přístupná z obou objektů. Tato 

zahrada by oba objekty provozně i architektonicky spojovala. 

V dispozičním řešení musí být alespoň v přízemí vyhověno požadavkům na 

užívání objektu osobami s omezením pohybu a orientace. 

Mezi rekonstruovaným objektem a objektem restaurace se smíšeným 

zbožím by došlo k zásadní úpravě parteru, který by byl využit pro oba 

objekty a byl by přínosem zejména v letních měsících. Vznikla by zahrada 

s částečně krytým sezením, která by byla přístupná z obou objektů. Tato 

zahrada by oba objekty provozně i architektonicky spojovala. 

Předpokládá se provedení příslušných zpevněných ploch, částečně 

krytého sezení, dětského koutku a místa pro letní grilování. Toto by bylo 

samozřejmě doplněno odpovídající rekultivací zeleně. 

Hlavním znakem tohoto řešení je minimální změna při formování 

původního veřejného prostoru a maximální využití stávajícího objektu. 

Nevýhodou jsou všechny negativa, které plynou z opravy starých 
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konstrukcí,  náročnost samotné realizace na řemeslnou práci a nutnost 

respektování stávajících vnitřních prostor. 

• VARIANTA 2 vychází z toho, že bude provedena demolice objektu 

hostince, na jeho místě bude provedena nová jednopodlažní budova a 

dojde j jejímu napojení na objekt stávající restaurace. Demolice bude 

muset být prováděna s co největší citlivostí k okolním objektům a 

pozemkům. Tato varianta by předpokládala, že dojde i k provedení 

nového zastřešení a k dílčím úpravám fasády objektu stávající restaurace, 

na kterou bude nový objekt přímo napojen. Pozitivem této varianty by bylo 

přímé propojení s objektem restaurace a tím pádem možnost flexibilnějšího 

využití celého komplexu.  

Situování objektu je dáno snahou o co nejčitelnější a nejúčelnější začlenění 

hmoty do uliční fronty. Dispoziční řešení by bylo přizpůsobeno svému účelu, 

tzn. vytvoření objemného ústředního multifunkčního sálu s kapacitou 100 

míst. Tento prostor bude doplněn o provozně technické zázemí a sociální 

zařízení. Jedním z důležitých provozních prvků bude přímá dispoziční 

propojitelnost s objektem restaurace, návaznost na parter s částečně 

krytým venkovním sezením a splnění podmínky bezbariérovosti budovy.  

 

[B-02]  
NÁVRH ÚPRAV PARTERU 
 

Původní dvůr na sever od objektu bude možné přeměnit na částečně veřejný 

prostor k oběma objektům. Prostor bude vyčištěn a spojen se dvorem 

restaurace, čímž dostane celkový prostor potřebnou vzdušnost. Původní 

oddělující zídka bude odstraněna. Dále se předpokládá provedení přístřešku 

v návaznosti na prostor restaurace. Tento prostor by sloužil pro venkovní letní 

posezení a jako doplňkový prostor pro provoz obou objektů (ohniště, 

grilování,…). Vstup do nového objektu by byl přímo z návsi resp. z jižní strany 

tak, jak tomu bylo doposud. Vstup by byl samozřejmě bezbariérový.  Při 

rekonstrukci stávajícího objektu zbyde pro parter mnohem více místa, něž při 

provedení nové stavby. Nedojde však k přímému propojení interiérů obou 
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prostor. Toto je asi hlavní rozdíl mezi navrhovanými variantami. V prostoru 

dvora je potřeba počítat s místem pro novou jímku na splaškové vody. 

 

[B-03] 
KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ A POUŽITÍ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
 
•VARIANTA 1 

Konstrukčně by muselo jít o zásadní rekonstrukční zásahy do hlavních nosných 

konstrukcí. Bylo by nutné zajistit odizolování objektu proti zemní vlhkosti (stěny 

podříznutím či izolační pastou a podlah podkladní betonovou deskou s 

hydroizolační lepenkou či folií). Části prasklých či oddělených nosných stěn 

by musely být přezděny či sešity certifikovaným systémem (např. Helifix). 

Provedla by se kontrola všech překladů nad otvory. Nejvýraznější konstrukční 

zásah by se odehrál v oblasti stropů mezi 1.NP a 2.NP. Stávající stropní trámy 

profilu 220/220 nejsou napadeny hnilobou, ale jsou poddimenzovány pro 

zamýšlené účely (viz. statický výpočet jejich únosnosti). Z tohoto důvodu lze 

provést buďto jejich zesílení vložením příložek (dřevěných či ocelových) a 

vložením dalších trámů, do kterých by se rozdělilo uvažované zatížení, které 

přetěžuje trámy původní. Toto řešení je diskutabilní s ohledem na 

předpokládaný provoz sálu ve 2.NP, kde se dá předpokládat vytváření 

velkých rezonancí a dynamických zatížení, které ve spojení s dřevěnou 

nosnou konstrukcí nejsou optimální kombinací. Druhým způsobem je 

nahrazení dřevěného trámového stropu stropní konstrukcí keramobetonovou 

či z ocelových válcovaných nosníků a zabetonovaných trapézových plechů. 

Součástí této úpravy by bylo provedení dodatečného ztužení konstrukce v 

úrovni stropu, které je v současné době zajišťováno pouze ocelovými 

závlačemi v místě některých trámů. Implantace stropu do stávající uzavřené 

budovy není také jednoduchou záležitostí z pozice samotného provedení. 

Poslední závažnou konstrukční úpravou by byly úpravy krovu, které byly 

spojeny s náhradou některých prvků, vytvoření pozednicového 

železobetonového věnce s možností kotvení pozednic, a nové provedení 

střešní skladby s výměnou střešní krytiny. 
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Předpokládá se provedení nových povrchů všech konstrukcí a zateplení 

celého objektu KZS s potřebnou tloušťkou izolantu. 

 

VÝPOČET únosnosti dřevěného trámu- Lhotka 

 výpočet dle 1. a 2. MS- strop pod sálem 2.NP 

Vypracoval: Marek         

Nákres a rezumé: 
 PRŮHYB 
VYHOVUJE  

                      fd = 3,47 kNm2       
 

  
 

  

  L  =   

  5,30 m   

    

  h =   

  0,22 m   

    

            b= 0,22 m     

Vstupní údaje: 

Řezivo:     jehličnaté   S1 Součinitelé: 
 

R fd   12 MPa γ r1 1,00 

R sdII   1 MPa γ r2 0,85 

Objemová tíha daného řeziva 5 kNm3 γ r3 1,00 

Výška hranolu h   0,22 m γ rs 0,85 

Šířka hranolu b   0,22 m     

Rozpětí nosníku Ls   5,04 m     

Rozpětí nosníku L 5,30 m     

Modul pružnosti E II 10000,00 MPa     

f lim (průhyb)   17,67 mm     

Moment setrvačnosti  Iy 1,95 *106mm4     

Výpočet zatížení f d: 
1. Mezní 
stav   

 

σ = Md/Wy  <=  γrs* R fd  
 Wy =1/6*b*h2 1,774666667 *106  mm3 

 Md=Wy *γrs *R fd 
 

      = 18,10 kNm 
 

Tíha trámu= 1,21847 kNm 

fd = 8*Md/l2  =  
 

5,16 kNm 
 Převod na plošné zatížení: 

 
4,69 kNm2 

 

Přípusné zatížení fn  pro namáhání ohybem činí 3,47 kNm2 
 Výpočtové zatížen  fd: 

 
4,16 kNm2 
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Výpočet průhybu: 
2. Mezní 
stav   

f  <= f lim 
 f lim =      1/300 *L = 16,78 mm 

f skut.   = (5*fd*L4)/(384*E*Iy)= 14,87 mm 

 PRŮHYB VYHOVUJE  

Potřebujeme však, aby trám přenesl zatížení cca 6 kN/m2, 3,47 kN/m2 nestačí. 

 
V Mělníku dne 29.10.2013 Vypracoval: Marek   

 

•VARIANTA 2 

Tato varianta v sobě nese všechny výhody, které jsou spojené s vytvořením 

nové budovy s velkým sálem a tím i možností použít klasické stavební součásti 

a návaznosti bez přílišných kompromisů.  

Při demolici stávajícího objektu lze předpokládat jisté náklady, spojené se 

zabezpečením přímo sousedících budov na vedlejším pozemku. Předpokládá 

se i odebrání většiny základů původního objektu, což umožní komplexnější 

konstrukční řešení nové stavby. Nový objekt by měl být jednopodlažní, 

s částečným využitím původních sklepních prostor. Zastřešení objektu by mělo 

sedlový tvar s pronikem dalších hmot do střechy. V interiéru sálu by se plně 

uplatnila nosná konstrukce střechy, které by se stala výrazným 

architektonickým prvkem. 

Situování objektu je dáno snahou o co nejčitelnější a nejúčelnější začlenění 

hmoty do uliční fronty. Materiálové provedení objektu se předpokládá 

z klasických moderních osvědčených materiálů (keramické zdivo, 

železobeton, dřevěný krov s kovovými doplňky, pálená krytina, pískovcový 

obklad…).  

[B-04] 
TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOVY 
 
 vodovod- byla by provedena nová přípojka vodovodu. Ohřev TUV lze řešit 

centrálně nebo formou několika el. ohřívaných zásobníků. 

 elektro- bylo by provedeno nové připojení. Nová hodnota hlavního jističe 

by se předpokládala 3x25 A či 3x32 A  
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 kanalizace- objekt nelze napojit do kanalizace. Splaškové vody se musí 

odvádět buď do velké žumpy, nebo se provede čistírna odpadních vod 

(nutné zajistit zasakování přečištěných vod), dešťové vody budou 

zasakovány na pozemku investora. Bude nutná konzultace s odborem živ. 

prostředí. 

 vytápění- je nutné zásadní rozhodnutí ohledně zvolení zdroje tepla. Plyn 

není dostupný, zbývají pevná paliva, peletky, el. energie, tepelné 

čerpadlo. V rámci projektu bude zhodnocena energetická náročnost 

objektu a budou spočteny předběžné náklady na vytápění s použitím 

jednotlivých zdrojů. V této fázi se předpokládá vytápění ústřední se 

zdrojem tepla v kotelně na tuhá paliva, která je umístěna v sousedním 

objektu restaurace. 

 vzduchotechnika bude patrně řešena lokálně, ne s centrální strojovnou 

vzduchotechniky  

 

[B-05] 
ČLENĚNÍ STAVBY, SOUHRNNÉ ÚDAJE 
 
Varianta 1-rekonstrukce stávajícího objektu 

Zastavěná plocha objektem 215 m2 

Podlahová plocha 1.PP 42 m2 

Podlahová plocha 1.NP 138 m2 

Podlahová plocha 2.NP 173 m2 

Podlahová plocha celkem 353 m2 

Obestavěný prostor objektu 1990 m3 

Předpokládané investiční náklady – 8-9 mil. Kč bez DPH.  
 

Varianta 2- provedení nového objektu 
Zastavěná plocha objektem 356 m2 

Podlahová plocha 1.PP 30 m2 

Podlahová plocha 1.NP 301 m2 

Podlahová plocha celkem 311 m2 

Obestavěný prostor objektu 2375 m3 

Investiční náklady se mohou pohybovat mezi cca 14-15 mil. Kč bez DPH. 
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Část C 
OVĚŘOVÁNÍ HMOTY A VÝSLEDNÉ FORMY 
[C-01] 
PERSPEKTIVNÍ POHLEDY 
 
Varianta 1 
 
■ Perspektivní pohled 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Perspektivní pohled 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Perspektivní pohled 3 
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■ Perspektivní pohled 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Perspektivní pohled 5 
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Varianta 2-a 
 
■ Perspektivní pohled 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Perspektivní pohled 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Perspektivní pohled 3 
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■ Perspektivní pohled 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Perspektivní pohled 5 
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Varianta 2-b 
 
■ Perspektivní pohled 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■ Perspektivní pohled 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Perspektivní pohled 3 
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 [C-02] 
VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY 
 
 Seznam výkresů 
Č. Název výkresu 

01 Katastrální mapa 

02 Fotodokumentace 

03 1.PP- původní stav 

04 1.NP- původní stav 

05 2.NP- původní stav 

06 Situace- varianta stavební úpravy stávajícího objektu 

07 Situace- varianta nový objekt 

08 1.NP- varianta stavební úpravy stávajícího objektu 

09 2.NP- varianta stavební úpravy stávajícího objektu 

10 Pohledy 1- varianta stavební úpravy stávajícího objektu 

11 Pohledy 2- varianta stavební úpravy stávajícího objektu 

12 1.NP- varianta nový objekt 

13 Pohledy- varianta 1 nový objekt 

14 Pohledy- varianta 2 nový objekt 
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