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ABSTRAKT  
PUedmEtem mé diplomové práce je návrh penzionu s možností wellness vyžití, který se nachází 
v obci Holásky, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Novostavba se nachází 
v katastrálním území Holásky. Jedná se o tUípodlažní, nepodsklepený objekt ve tvaru dvou 
odskočených obdélník] se samostatným parkovištE pro návštEvníky penzionu a wellness. Nosný 
systém je tvoUen železobetonovým skeletovým sloupovým systémem se stropní konstrukcí 
z dutinkových panel] Spiroll. Pro výplOové zdivo jsou použity keramické tvárnice Porotherm 
s kontaktní zateplenou fasádou dle ETICS. StUešní konstrukce je jednopláš[ová plochá stUecha.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
penzion, wellness, skelet, keramické tvárnice, dutinkový panel, železobetonová deska, 
jednopláš[ová stUecha, nepodsklepený, tUípatrový, restaurace  

ABSTRACT  
The subject of my diploma thesis is the design of the pension with the possibility of wellness 
activities, which is located in the village of Holásky, on the level of documentation for the 
construction. The new building is located in the cadastral area Holásky. It is a three-storey, 
basement building in the shape of two bounce rectangles with separate parking for visitors to the 
pension and wellness. The supporting system consists of a reinforced concrete skeletal column 
system with a ceiling structure made of Spiroll core panels. Porotherm ceramic blocks with 
contact insulated facade according to ETICS are used for filling masonry. The roof structure is 
a single-skin flat roof.  

KEYWORDS  
boarding house, wellness, skeleton, ceramic blocks, socket panel, reinforced concrete slab, 
single-layer roof, cellarless, three-storeyed, restaurant  
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1 ÚVOD 
PUedmEtem mé diplomové práce je návrh penzionu s možností wellness vyžití, 

který se nachází v obci Holásky, na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Obec 

Holásky se nachází pUibližnE Ř km jihovýchodnE od Brna. Objekt bude stát na parcele č. 

Ň406. S objektem penzionu bude provedena stavba parkovištE s počtem ň0 parkovacích 

míst. Penzion bude určen k celoročnímu ubytování. Hosté budou moci navštEvovat 

wellness a restauraci a vedle penzionu pUilehlý bazén, které jsou součástí objektu hotelu. 

Restaurace bude pak pUístupná i pro extérní návštEvníky. Lokalita pro umístEní stavby je 

vhodná pro tento účel výstavby, v klidném prostUedí pUírody. DispozičnE je penzion Uešen 

jako podlažní. 

PUi návrhu a zpracovávání této práce jsem brala zUetel na použití moderních 

materiál], postup] pUi provádEní a výsledný vzhled stavby. 

Diplomová práce je členEna na hlavní textovou část a pUílohovou část. Hlavní 

textová část obsahuje všechny náležitosti spojené s projektovou dokumentací k provedení 

stavby. 

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby jsou studie, které ukazují 

možné uspoUádání zaUízení v interiéru. 

Architektonicko-stavební Uešení, které se zabývá určením dispozic celého objektu 

a uvažovaný konečný vzhled objektu. Oproti tomu stavebnE konstrukční Uešení se zabývá 

návrhem vhodného konstrukčního systému a detailním Uešením konkrétních 

problémových situací v konstrukci a jejich vhodné konstrukční a materiálové Uešení. 

Nedílnou součástí je i posouzení na energetický štítek náročnosti budovy, který je 

obsahem Stavební fyziky.  

Cílem mé diplomové práce bylo dosáhnout vhodného návrhu objektu jak 

z hlediska konstrukčního, tak z hlediska architektonického.   
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A.1. Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbE 

a) Název stavby:  Novostavba Penzion s wellness 

   Holásky, parcela č Ň406, k.ú. Holásky 

b) Místo stavby:  U Potoka, Holásky, parcela č Ň406, k.ú. Holásky 

c) pUedmEt projektové dokumentace. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník-investor:   STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. 

Kounicova 67, 602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel dokumentace: Bc. Veronika Glasová 

bě jméno a pUíjmení hlavního projektanta včetnE čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt] nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýr] a technik] činných ve výstavbE, s vyznačeným oborem, popUípadE 

specializací jeho autorizace, 

c) jména a pUíjmení projektant] jednotlivých částí projektové dokumentace včetnE čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt] 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýr] a technik] činných ve výstavbE, s vyznačeným 

oborem, popUípadE specializací jejich autorizace. 

A.2.  Seznam vstupních podklad] 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující výchozí podklady: 

o Stavební program - požadavky na Uešení novostavby domu dané investorem. 

o Aktuální výpis z katastru nemovitostí a kopie katastr. mapy dotčeného území. 

o Další mapové podklady, ortofotomapa, náhledy do katastru nemovitostí atd. 
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o Součástí studie i dokumentace pro stavební povolení bude prohlídka pozemku a 

nezbytné polohopisné a výškopisné domEUení části stavební parcely zhotovitelem 

projektové dokumentace. 

PUed zpracováním dokumentace byl proveden vizuální pr]zkum pUi zamEUování 

A.3. Údaje o území 

a) Rozsah Uešeného území 

VýmEra pozemku Ň406 činí 4 00Ň m2. Stavebním zámErem je novostavba na parcele     č. 

2406 v Holásky v okrese Brno-mEsto. Požadavkem investora je výstavba Penzionu s možností 

wellness vyžití v místE blízkém pUírodE s restaurací a parkovištEm, tak aby bylo využito 

pozemku. 

Objekt bude sloužit jako ubytovací zaUízení s celkovou kapacitou 40 host]. Objekt je 

tUípodlažní. V prvním podlaží bude zUízeno zázemí hotelu a restaurace, která bude pUístupná i 

extérním návštEvník]m, nejenom host]m penzionu. Součástí prvního nadzemního podlaží 

budou prostory pro wellness, který je primárnE určený pro hosty penzionu.. Ve druhém a tUetím 

podlaží budou umístEny pokoje.  

Součástí studie dokumentace pro stavební povolení byla prohlídka pozemku a nezbytné 

polohopisné a výškopisné domEUení stavební parcely zhotovitelem projektové dokumentace. 

b) Dosavadní využití a zastavEnost území 

Na pozemku parcely č. Ň406 se nenachází žádné objekty ani porost, kUoviny, které by bylo 

nutné bourat nebo odstranit. Bude zde provedena pouze skrývka ornice do hloubky 0,15m, 

která bude uložena na deponii ve spodní části pozemku. 

c) Údaje o ochranE území 

Tešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zónE ani ve zvláš[ 

chránEném území. 

d) Údaje o odtokových pomErech 

 Deš[ová voda bude svedena do retenční nádrže, umístEné v jihovýchodní části pozemku 

pUepad pak bude napojen do novE vybudovaného vsakovacího tunelu GRAF s objemem ň00l. 

e) Údaje o souladu s územnE plánovací dokumentací 
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Výstavba objektu je v souladu s územnE plánovací dokumentací. Na území není vydán 

regulační plán. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk] na využití území 

  Dokumentace splOuje požadavky stanovené stavebním zákonem. Dokumentace je v 

souladu se závaznými normami ČSN i požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 

podmínek. Dokumentace splOuje pUíslušné pUedpisy a požadavky jak pro vnitUní prostUedí 

stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostUedí. 

Výstavba je navržena tak, aby vyhovEla obecným technickým požadavk]m na výstavbu. 

g) Údaje o splnEní požadavk] dotčených orgán] 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. Objekt bude 

napojen na veUejný vodovod, bude zUízena elektro pUípojka, plynová pUípojka, dále bude zUízena 

žumpa pro odvod splaškových vod. Likvidace deš[ových vod bude Uešena pomocí retenční 

nádrže s pUepadem. 

h) Seznam výjimek a úlevových Uešení 

Tato stavba má vEcné i časové vazby na okolní zástavbu. Kv]li stavbE bude nutno 

prodloužení Uád] vodovodu, plynovodu, elektro a s tím vzniknout dodatečné náklady. V dobE 

pUípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová Uešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiOujících investic 

ProvádEná stavba nevyžaduje související ani podmiOující investice. 

j) Seznam pozemk] a staveb dotčených zmEnou vlivu užívání stavby na území Ěpodle 

katastru nemovitostíě 

 

Výpis sousedních pozemk] pro parcelu č. 2406: 

Parcela č. 2172 

Statutární mEsto Brno, Dominikánské námEstí 1ř6/1, 60Ň 00 Brno 

Parcela č. 2404 

Kaleta Karel, Maryčky Magdonové Ňň1, 7ňŘ  01 Frýden-Místek 

Parcela č. 2404 
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Bartáková Jitka, Tábor ŘŘ5/15, 616 00 Brno 

Parcela č. 2404 

Prokešová Michaela, Rue Francois-Lefebvre 1é/ŇŇ, 4000 Rocourt, Belgické království 

Zaoralová Ingrid, Na návsi Ň4/16, 6Ň0 00 Holásky 

 

A.4. Údaje o stavbE 

aě Nová stavba nebo zmEna dokončen stavby 

Jedná se o novostavbu tUípodlažního penzionu s wellness vyžitím a restaurací v obci 

Holásky, parcela č. Ň406, k.ú. Holásky a parkovištE pro účel penzionu na stejné parcele. 

b) Účely užívání stavby 

Objekt bude využíván k celoročnímu pobytu host]. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochranE stavby podle jiných právních pUedpis] Ěkulturní památka apod.)  

Stavba není chránEna dle jiných právních pUedpis]. 

e) Údaje o dodržení technických požadavk] na stavby a obecných technických 

požadavk] zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 Projektová dokumentace je vypracována tak, aby vyhovEla obecným 

technickým požadavk]m na výstavbu a pUíslušným navazujícím zákonem citovaným normám 

a pUedpis]m. Stavba splOuje technické požadavky stanovené vyhláškou č.Ň6Ř/Ň00řSb. o 

technických požadavcích na stavby se zmEnami dle vyhlášky č.Ň0/Ň01Ň Sb. Jedná se o 

novostavbu, není Uešeno bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnEní požadavk] dotčených orgán] a požadavk] vyplývajících z jiných 

právních pUedpis]ě 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. 
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g) Seznam výjimek a úlevových Uešení 

V dobE pUípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová 

Uešení. 

h) PUedkládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba 

tUípodlažního Navrhované kapacity stavby ĚzastavEná plocha, obestavEný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel] / 

pracovník] apod.ě 

ZámErem investora Ěstavebníkaě a obsahem penzionu s wellness a restaurací, dále 

parkovištE pro účel penzionu. Objekt je zastUešen plochou stUechou jednopláš[ovou. 

Penzion  

ZastavEná plocha:  834,75 m2 

ObestavEný prostor:  2 533,44 m3 

Užitná plocha:   1 987,18 m2 

Počet pokoj]:   20 

Počet host] hotelu:  40 

Počet host] restaurace: 5Ř 

Sklon stUechy:   do ň° 

Součástí stavby hotelu je parkovištE s počtem ň0 parkovacích stání, které je umístEné na 

pozemku č. Ň406. 

i) Základní bilance stavby ĚpotUeby a spotUeby médií a hmot, hospodaUení s deš[ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad] a emisí, tUída energetické 

náročnosti budov apod.ě 

Deš[ová voda svedena do retenční nádrže umístEné v dolní části pozemku s pUepadem 

napojeným na stávající deš[ovou kanalizaci. 

j) Základní pUedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členEní na etapyě 

Výstavba začne na začátku záUí roku Ň017 
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PUi stavebních úpravách je d]ležité dodržet návaznost jednotlivých krok] a tím i postup 

Uemesel na stavbE tak, aby na sebe plynule navazovala. 

k) Orientační náklady stavby 

55 ňŇ4 116, Ňň Kč bez DPH 

A.5. ČlenEní stavby na objekty a technická a technologická 

zaUízení 

Tešená stavba se skládá z ř stavebních objekt]: 

SO 01 PENZION S WELLNESS 

SO 02 ZPEVNDNÉ PLOCHY - PARKOVIŠTD 

SO 03 ZPEVNDNÉ PLOCHY – PODLAHA Z PRKEN WPC 

SO 04 ZPEVNDNÉ PLOCHY – PODLAHA Z KAZET VPC 

SO 05 VODOVOD (PITNÁ VODA) 

SO 06 ELEKTRICKÉ VEDENÍ 

SO 07 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

SO 08 KANALIZACE DEŠZOVÁ 

SO 09 SDDLOVACÍ KABEL 

Pr]vodní zpráva je nedílnou součástí dokumentace a pUi provádEní stavby je tUeba vždy 

posoudit jak textovou část, výkresovou část tak i pUípadnE rozpočtovou část dokumentace. 

Stavbu musí provádEt odborná firma Ěči svépomocíě k tomu ze zákona zp]sobilá dIe 

platných zákon] ČSN, norem a pUípadných dalších závazných pUedpis]. Postup výstavby musí 

být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a pUípadné nejasnosti v dokumentaci je 

tUeba projednat s projektant.
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází v okrajové části obce Holásky. Místem stavby je parcela     

č. 2406 v k.ú. Holásky. Pozemek je rovinatý. U hranice pozemku se nachází pUístupová 

soukromá komunikace. Pozemek bude oplocen. 

b) Výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor] (geologický pr]zkum, HG 

pr]zkum, stavebnE-historický pr]zkum apod.). 

PUed zpracováním této projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 

objektu novostavby penzionu s wellnes a s restaurací situovaného s umístEním na 

parcele č. 2406 v k.ú. Holásky, bude provedeno mEUení p]dního radonu bude zpracován 

hydrogeologický posudek. Dále budou oslovení všichni správci zaUízení technické 

infrastruktury k určení polohy vedení jednotlivých Uád] tak, aby nedošlo k poškození 

tEchto zaUízení v rámci stavebních prací. Všechny výše uvedené podklady a pr]zkumy 

budou formou protokol] založeny v dokladové části této projektové dokumentace. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem. 

c) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území. 

Objekt je umístEn mimo záplavové a poddolované území. 

d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pomEry v území. 

Výstavba objektu nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Činnosti, které 

by mohly obtEžovat okolí hlukem, budou provádEny v denních hodinách pracovních 

dn]. Po dobu provádEní stavby nesmí být okolní prostor ovlivOován nadmErným 

hlukem, vibracemi a otUesy na mez stanovenou v naUízení vlády č.Ň7Ň/Ň006Sb.                      

O ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby je 

povinen bEhem realizace stavby zajiš[ovat poUádek na staveništi a neznečiš[ovat 

veUejná prostranství a v co nejvEtší míUe šetUit stávající zeleO. V pUípadE znečištEní 

veUejných komunikací bude zajištEno její očištEní. Odpad ze stavby bude tUídEn                      

a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č.1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech, ve znEní 
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pozdEjších pUedpis]. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 

ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do p]vodního stavu. Odtokové 

pomEry budou v pr]bEhu výstavby i po dokončení nezmEnEny. 

e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dUevin. 

Žádné požadavky nebyly zjištEny. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé 

stromy, které by bylo potUeba kácet. Bude pouze provedeno sejmutí ornice v části 

výstavby. 

f) Požadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo pozemk] 

určených k plnEní funkce lesa. 

PUed zahájením stavby je nutné provést skrývku ornice o mocnosti minimálnE 

0,15 m, skrytou vrstvu uložit na deponii umístEnou v severovýchodní části parcely 

stavby, odkud se po ukončení stavebních prací tato zemina opEt použije na urovnání a 

dosypy kolem stavby kolem stavby. Do pozemk] plnící funkci lesa se stavebními 

pracemi zasahovat nebude. 

g) ÚzemnE technické podmínky. 

Pro umístEní a realizaci pUedmEtné stavby penzionu v obci Holásky je nutné 

zajistit úpravu dopravního napojení novým sjezdem Uešeným ze stávající místní 

komunikace. Dále se k navrhované stavbE penzionu provede vybudování staveb zaUízení 

technické infrastruktury – pUípojka zemního plynu napojená na plynovodní Uad, pUípojka 

vody napojením na obecní vodovodní Uád, pUípojka elektrické energie napojená na 

distribuční kabeláž elektrické VN, kanalizace bude svedena do vybudované žumpy 

Nautilus. Deš[ová voda bude svedena do retenční nádrže umístEné v jihovýchodní části 

pozemku s pUepadem napojeným na novE vybudovaný vsakovací tunel. 

h) VEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané, související investice. 

Tato stavba má vEcné i časové vazby na okolní zástavbu. Kv]li stavbE bude 

nutno vybudovat pUípojky elektrické energie NN, zemního plynu, pUípojky vody, žumpa 

a likvidace deš[ových vod. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

ZámErem investora Ěstavebníkaě a obsahem pUedkládané projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení je výstavba tUípodlažního penzionu s wellness 

vyžitím a restaurací, dále parkovištE pro účel hotelu. Objekt je zastUešen plochou 

stUechou jednopláš[ovou. 

Penzion  

ZastavEná plocha:  834,75 m2 

ObestavEný prostor:  2 533,44 m3 

Užitná plocha:   1 987,18 m2 

Počet pokoj]:   20 

Počet host] hotelu:  40 

Počet host] restaurace: 58 

Sklon stUechy:   do ň° 

Součástí stavby hotelu je parkovištE s počtem 30 parkovacích stání, které je 

umístEné na pozemku č. Ň406. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Uešení. 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového Uešení. 

Situováním novostavby penzionu jsou splnEny všechny požadavky pro územní 

regulaci a zachování urbanisticky závazných princip]. Osazením stavby jsou rovnEž 

dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z požadavk] obecných technických 

podmínek pro výstavbu. Výstavba navrhované stavby na pUedmEtném souboru parcel je 

v souladu s územním plánem a cíli a zámEry územního plánování. 
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a) Architektonické Uešení - kompozice tvarového Uešení, materiálové a 
barevné Uešení. 

Provoz penzionu s wellness je členEn do tUech hlavních celk]. První celek 

tvoUí samotná část penzionu, a to recepce umístEna v 1NP a pak samotné pokoje 

host] umístEné v ŇNP a ňNP. Druhý celek tvoUí restaurace s barem s celkovým 

možným počtem 58 návštEvníku umístEná v 1NP. Restaurace bude určena jak pro 

hosty hotelu, tak i pro extérní návštEvníky. TUetí a poslední celek tvoUí wellness 

umístEné v 1NP, které bude určeno výhradnE pro hosty hotelu. Wellness bude 

zahrnovat saunu, odpočívárnu, víUivou vanu, masáže a venku plavecký bazén. 

Součásti budou lehátka na terase u bazénu. 

Celková kapacita ubytování hotelu je na 40 míst, kapacita restaurace je pak 

58 míst s možností venkovního posezení v mimo zimním období. 

Objekt penzionu je zastUešen plochými jednopláš[ovými stUechami. ÚroveO 

podlahy je nad úrovní upraveného terénu 0,15 m. Penzion bude vystavEn 

z keramických tvárnic Porotherm a bude proveden kontaktní zateplovací systém 

ETICS. Stropy jsou navrženy z pUedem pUedpjatých dutinkových panel] Spiroll. 

SchodištE je prefabrikované železobetonové dvouramenné. Fasády bude 

provedena fasádními omítkami v kontrastním barevném provedení tmavE šedé a 

bílé.  

První patro je pUístupné pUímo z terénu a pomocí vnitUního schodištE a výtahu se 

pak dostaneme do dalších pater objektu. PodrobnEjší popis viz zpráva D. 

B.2.3 Celkové provozní Uešení, technologie výroby 

Provoz penzionu s wellness je členEn do tUech hlavních celk]. První celek 

tvoUí samotná část penzionu, a to recepce umístEna v 1NP a pak samotné pokoje 

host] umístEné v ŇNP a ňNP. Druhý celek tvoUí restaurace s barem s celkovým 

možným počtem 58 návštEvníku umístEná v 1NP. Restaurace bude určena jak pro 

hosty hotelu, tak i pro extérní návštEvníky. TUetí a poslední celek tvoUí wellness 

umístEné v 1NP, které bude určeno výhradnE pro hosty hotelu. Wellness bude 
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zahrnovat saunu, odpočívárnu, víUivou vanu, masáže a venku plavecký bazén. 

Součásti budou lehátka na terase u bazénu. 

Hlavní vstup se nachází v 1NP na jihovýchodní stranE, kde pUes zádveUí 

vstoupíme do prostorné haly, kde se také nachází recepce, serverovna, kanceláU 

vedení hotelu a vstup na schodištE a výtah do dalších podlaží a vstup do 

restaurace. Zázemí a vstup pro zamEstnance restaurace je situován na jihozápadní 

stranE objektu, zamEstnanci vstoupí pUes spojovací chodbu do společenské 

místnosti, kde se také nachází sprcha, WC i odpočinková místnost. Ze spojovaí 

chodby je pak pUístup do kuchynE, pUípraven masa, zeleniny, chladíren, sklad] 

surovin, skladu odpadk] a do technického zázemí objektu, které je situováno 

v jihozápadní části objektu. Ze spojovací chodby je dále pUístup do prostor 

wellness, kde se recepce, sauna, odpočívárna, víUivá vana, šatny a sprchy a 

samostatná strojovna VZT pro wellness. Ve ŇNP se pak octneme v chodbE kde je 

pUístup do 10 dvoul]žkových pokoj], z toho jednoho pro osoby s sníženou 

pohyblivostí. Dále se zde nachází místnost pro uklízečky a sklad prádla. ňNP je 

totožné s ŇNP s tím rozdílem. Tešení hotelu a orientace jeho jednotlivých 

obytných místností ke svEtovým stranám respektuje základní typologické 

požadavky a zajiš[uje dostatečné proslunEní jednotlivých obytných prostor. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. 

Stavba nepodléhá bezbariérovému užívání. 

B.2.5 Bezpečnost pUi užívání stavby. 

Navržený zámEr splOuje bezpečné užívání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt]. 

a) StavebnE-konstrukční a materiálové Uešení 

Objekt penzionu je zastUešen plochými jenopláš[ovými stUechami. ÚroveO 

podlahy je nad úrovní upraveného terénu 0,15 m. Penzion bude vystavEn 

z keramických tvárnic Porotherm a bude proveden kontaktní zateplovací systém 

ETICS. Stropy jsou navrženy z pUedem pUedpjatých dutinkových panel] Spiroll. 

SchodištE je prefabrikované železobetonové dvouramenné. Fasády bude 
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provedena fasádními omítkami v kontrastním barevném provedení tmavE šedé a 

bílé.  

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Statický výpočet je samostatnou částí dokumentace, která musí být vytvoUena a 

posouzena statikem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaUízení 

a) Technické Uešení 

b) Výčet technických a technologických zaUízení 

Není pUedmEtem Uešení PD. 

B.2.Ř PožárnE bezpečnostní Uešení 

Součástí projektové dokumentace je samostatná část PožárnE bezpečnostního 

Uešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaUení s energiemi 

a) Kritéria tepelnE technického posouzení 

Není pUedmEtem Uešení PD. Objekt je napojen na stávající bEžné inženýrské sítE 

b) Energetická náročnost stavby 

Součástí projektové dokumentace část Tepelné náročnosti budovy 

c) Posouzení využití alternativních zdroj] energií 

Není součástí této PD. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostUedí 

Zásady Uešení parametr] stavby ĚvEtrání, vytápEní, osvEtlení, zásobování 

vodou, odpad] apod.ě a dále zásady Uešení vlivu stavby na okolí Ěvibrace, hluk, 

prašnost apod.ě. 
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a) Stavba domu nemá zásadní negativní vliv na Životní prostUedí, a tudíž nejsou 

navrženy zvláštní opatUení pro jeho ochranu. 

b) návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby - komunální 

odpad je ukládán do nádoby na domovní odpad, která je umístEna na pozemku 

investora. Takto shromáždEný odpad je v pravidelných termínech vyvážen Ětj. pUedáván 

oprávnEné osobEě v souladu s plánem odpadového hospodáUství obce. SbErné 

kontejnery na tUídEný odpad jsou umístEny v obci investora. 

c) ochrana ovzduší - vytápEní objektu je zabezpečeno stávajícím kotlem na plyn. 

Obvodové konstrukce domu pUi styku s vnEjším prostUedím jsou navrženy v 

souladu s tepelnou technikou budov, čímž je zabezpečeno hospodárné využívání energie 

potUebné zejména pro vytápEné pUedmEty stavby. 

d) ochrana   pUed   prachem   -   zvýšení   prašnosti   v   dotčené   lokalitE provozem 

stavby bude eliminováno d]sledným dočištEním dopravních prostUedk] a pr]bEžným 

čištEním užívaných veUejných komunikací. 

e) ochrana pUed hlukem, vibracemi a otUesy - po dobu provádEní stavby nesmí být 

okolní prostor ovlivOován nadmErným hlukem, vibracemi a otUesy nad mez, stanovenou 

v naUízení vlády o ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací. 

f) ochrana pUed exhalacemi z provozu stavebních mechanizm], kontaminace 
p]dy ropnými látkami ze stavebních mechanism] - dodavatel stavby či investor je 

odpovEdný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

g) vizuální rušení stavbou - dodavatel či investor odpovídá za dodržování poUádku na 

staveništi 

h) ochrana pUírody a krajiny - stavba se nachází na okraji obce Holásky. Stavba 

zásadnE nenaruší ráz krajiny a pUírody. Okolí stavby bude po její realizaci maximálnE 

zatravnEno a ozelenEno. 

i) ochrana stávající zelenE - pUi provádEní prací budou dodržována pUíslušná ČSN - 

ochrana strom], porost] a ploch pro vegetaci pUi stavebních činnostech, jakož i normy 

související ĚPráce s p]dou, Výsadby rostlin, Zakládání trávník], Technicko-biologická 

zabezpečovací zaUízeni, rozvojová a udržovací péče o rostlinyě. 

j) vliv staveb na oslunEní okolních dom] – stavba nemá negativní vliv na okolní 

zástavbu. 
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k) Iikvidace odpad] ze stavby - s veškerými odpady bude náležitE nakládáno Ve 

smyslu ustanovení zákona o odpadech a pUedpis] souvisejících. P]vodce odpad] je 

povinen odpady zaUazovat podle druh] a kategorií, zajistit pUednostní využití odpad]. 

 Odpady, které sám nem]že stavebník využít nebo odstranit v souladu s tímto 

zákonem a provádEcími právními pUedpisy, musí pUevést do vlastnictví pouze osobE 

oprávnEné k jejich pUevzetí, a to bud' pUímo, nebo prostUednictvím k tomu zUízené 

právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 

provedením splOují požadavky pro ukládání tEchto odpad]. Rozhodujícím hlediskem 

pro ukládání odpad] na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 

obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. 

l) ochrana LPF - stavba se nedotýká zájm] LPF nebo[ je umístEna ve vzdálenosti 

vEtší jak 50 m od lesa. 

m) ochrana ZPF - pozemky jsou chránEny zemEdElským p]dním fondem a bude 

nutno podat žádost u vyjmutí se ZPF. Pozemky jsou evidovány jako orná p]da. Zp]sob 

ochrany parcela č. 2406 -BPEJ 25800 

n) pozemky se nenachází v CHKO  

o)  

B.2.11 Ochrana stavby pUed negativními účinky vnEjšího prostUedí 

Součástí projektu není Uešeno. 

B.3 PUipojení na technickou infrastrukturu 

Objekt bude napojen na veUejnou infrastrukturu, která vede v blízkosti pozemku 

(na veUejné komunikaciě. Objekt bude napojen na elektro, vodovod a také bude 

provedena pUípojka plynu. Bude zUízena žumpa pro likvidaci splaškových vod a dále 

bude zUízena retenční nádrž pro zachytávání deš[ových vod. 

B.4 Dopravní Uešení 

Stávající dopravní Uešení bude zachováno. Na místní komunikaci bude pouze 

pUipojena pUíjezdová cesta k hotelu a parkovišti penzionu, která bude provedena ze 

zámkové dlažby a bude zde umístEn odvodOovací žlab, který bude ústit do vsakovacího 

žlabu. 
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B.5 Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy. 
Bude provedena skrývka ornice, která bude umístEna na pozemku a po skončení 

stavebních práci bude využita na terénní úpravy a vyrovnání. 

b) Použité vegetační prvky. 
Okolí stavby bude po její realizaci maximálnE zatravnEno a ozelenEno. PUi 

provádEní prací budou dodržována pUíslušná ČSN-ochrana strom], porost] a ploch pro 

vegetaci pUi stavebních činnostech, jakož i normy související Ěpráce s p]dou, výsadby 

rostlin, zakládání trávník], technicko-biologická zabezpečovací zaUízení, rozvojová a 

udržovací péče o rostlinyě. 

c) Biotechnická opatUení. 
Není Uešeno. 

B.6 Popis vliv] stavby na životní prostUedí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostUedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da. 
OdpovEdnost za nakládání se stavebními odpady bEhem výstavby má zhotovitel 

stavebních prací, který pUedloží pUi kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

Činnosti, které by mohly obtEžovat okolí hlukem, budou provádEny v denních 

hodinách pracovních dn]. Zhotovitel stavby je povinen bEhem realizace stavby 

zajiš[ovat poUádek na staveništi a neznečiš[ovat veUejná prostranství a v co nejvEtší 

míUe šetUit stávající zeleO. V pUípadE znečistEní veUejných komunikací bude zajištEno 

její očištEní. Odpad ze stavby bude tUídEn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 

1Ř5/Ň001 Sb., o odpadech, ve znEní pozdEjších pUepis]. Po ukončení stavby je 

zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést 

je do p]vodního stavu. 

b) Vliv na pUírodu a krajinu (ochrana dUevin, ochrana památných strom], 

ochrana rostlin a živočich] apod.). 
 V blízkosti se nevyskytují dUeviny, památné stromy, rostliny ani živočichové, 

které by byly stavbou ohroženy. Terén bude po rozebrání lešení uveden do p]vodního 

stavu. Ekologická funkce a vazby v krajinE budou zachovány. 
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c) Vliv na soustavu chránEných území Natura 2000. 
ZámEr nemá vliv na soustavu chránEných území Natura Ň000 

d) Návrh zohlednEní podmínek ze závEru zjiš[ovacího Uízení nebo stanoviska 

EIA. 

Pro tento rozsah projektu není stanovisko EIA nutné. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah 

omezení a podmínky ochrany podle jiných právních pUedpis]. 

Výstavbou nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečného pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

SplnEní základních požadavk] z hlediska plnEní úkol] ochrany obyvatelstva. 

B.Ř Zásady organizace výstavby 

a) PotUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní 

Bude zajištEna vodovodní pUípojka a pUípojka elektUiny. 

b) OdvodnEní staveništE 

OdvádEní srážkových, odpadních a technologických vod ze staveništE musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveništE včetnE vnitro 

staveništních komunikací, nenarušovala a neznečiš[ovala se odtoková zaUízení 

pozemních komunikací a jiných ploch pUiléhajících ke staveništi a nezp]sobilo se jejich 

podmáčení. 

c) Napojení staveništE na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

PUístup a pUíjezd na staveništE bude umožnEn z veUejné dopravní komunikace. 

Napojení na inženýrské sítE bude provedeno napojením na veUejnou infrastrukturu a 

provedení nových pUípojek. 

d) Vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky 

ProvádEní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel stavby 

je povinen bEhem realizace stavby zajiš[ovat poUádek na 
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staveništi a neznečis[ovat veUejná prostranství, a v co nejvEtší míUe šetUit stávající zeleO. 

Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci 

stavby používal a uvést je do p]vodního stavu. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadmErnému obtEžování okolí, zvláštE hlukem, prachem apod. k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zUetelem na osoby s 

omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečiš[ování pozemních komunikací' 

ovzduší a Vod, k omezování pUístupu k pUilehlým stavbám nebo pozemk]m, k sítím 

technického vybavení a požárním zaUízením. 

e) Ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dUevin 

PUi realizaci stavby musí být dodrženy všechny technologické pUedpisy, 

pUedepsané pracovní postupy a veškeré pUedpisy o bezpečnosti práce. Po celou dobu 

stavby musí být účinným zp]sobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a 

pUístupových komunikací na staveništE ĚpracovištEě. PUi stavebních pracích za snížené 

viditelnosti musí být zajištEno dostatečné osvEtlení. 

f) Maximální zábory pro staveništE (dočasné / trvalé) 

Nebudou provedeny žádné dočasné/trvalé zábory. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad] a emisí pUi 

výstavbE, jejich likvidace 

V nezbytné míUe. Veškerá likvidace zemin probEhne v rámci pozemk] investora. 

Stavební odpady budou likvidovány v rámci stavebnE realizační činnosti odpovEdnou 

firmou. 

Odpady, které budou zaUazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány 

firmou mající pro tuto činnost oprávnEní. S nebezpečnými odpady m]že provádEcí 

firma nakládat pouze na základE souhlasu pUíslušného orgánu státní správy. 

Nebezpečné odpady Ěodpadní barvy, plechovky od barev apod.ě musí být 

shromaž@ovány utUídEné podle jednotlivých druh] a kategorií v souladu s ustanoveními 

zákona o odpadech. 
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Demoliční matriál bude ukládán do pUipravených kontejner] a odvezený na 

skládku odpad]. 

Kovový odpad bude odvezen do sbErných surovin. Ostatní odpady ze stavební 

výroby budou pUedány k likvidaci oprávnEné firmE. 

PUi realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č.1Ř5/Ň001 

Sb. a provádEcí vyhlášky č. ňŘ1/Ň001 Sb. – katalog odpad] a č. ňŘň/Ň001 Sb. o 

podrobnostech nakládaní s odpady a s látkami nebezpečnými vodám ve smyslu zákona 

č. Ň54/Ň001 Sb. o vodách. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na pUísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací bude vyUešena na pozemku investora. 

i) Ochrana životního prostUedí pUi výstavbE 

Z d]vodu ochrany prostUedí je nutno po dobu výstavby provádEt: ČištEní 

pneumatik dopravních prostUedk], pUípadnE podvozk] stavebních mechanizm] pUed 

jejich výjezdem na komunikaci. 

V rámci omezování tuhých odpad] ze stavební výroby je potUebné chránit 

materiály, které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním 

nebo manipulací. OdpovEdnost za nakládání se stavebními odpady bEhem výstavby má 

zhotovitel stavebních prací, který pUedloží pUi kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

Stavební úpravy neovlivní negativnE životní prostUedí. 

Po dobu provádEní stavby nesmí být okolní prostory ovlivOovány nadmErným 

hlukem, vibracemi a otUesy nad mez stanovenou v naUízení vlády č.14Ř/Ň006 Sb, o 

ochranE zdraví pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací. 

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

potUeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci podle jiných 
právních pUedpis]) 

PUi provádEní stavby je nutno dodržovat pUedpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zaUízení, zejména naUízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na staveništích a dále naUízení vlády o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Budou-li na staveništi p]sobit zamEstnanci více než 

jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potUebný počet 

koordinátor] bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi Ědále jen 

''koordinátor''ě s pUihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci 

ve fázi pUípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora pUi pUípravE díla a pUi 

jeho realizací mohou být vykonávány toutéž osobou. 

Veškeré mechanismy budou v pUípadE nepUítomnosti odpovEdných osob zajištEny 

a bude znemožnEna veškerá manipulace s nimi. ProvádEní stavebních prací se bude Uídit 

pUedpisy o bezpečnosti práce a technických zaUízení pUi stavebních pracích. ProvádEní 

stavebních prací se bude Uídit pUedpisy, které jsou stanoveny zákonem č. ň0ř/Ň006 Sb. 

Dle zákona č. ň0ř/Ň006 nebude na stavbE vyžadován koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví pUi práci. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není v Uešení. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatUení 

PUi provádEní jednotlivých staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích. 

Hluk na staveništi nepUesáhne limity stanovené v naUízení vlády o ochranE zdraví 

pUed nepUíznivými účinky hluku a vibrací. PUípadné podzemní energetické, 

telekomunikační, vodovodní a stokové sítE v prostoru staveništE musí být polohovE a 

výškovE vyznačeny pUed zahájením stavby. 

m) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lh]ty výstavby a dílčí termíny budou stanoveny v realizační dokumentaci. 

PUi stavebních úpravách je d]ležité dodržet návaznost jednotlivých krok] a tím i 

postup Uemesel na stavbE tak, aby na sebe plynule navazovala. 
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D. Dokumentace objekt] a technických a 

technologických zaUízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

Objekt SO01- Penzion s wellness 

D.1.1 Architektonicko-stavební Uešení 

aě Technická zpráva 

Účel objektu: 

Jedná se o novostavbu objektu pro ubytování, penzion s wellness. 

Funkční a kapacitní údaje objektu: 

- Typ stavby: Penzion s wellness 

- Účel stavby: Ubytovací zaUízení 

- ZastavEná plocha: 834,75 m2 

- ObestavEný prostor: 2 533,44 m3 

- Užitná plocha: 1 987,18 m2 

- Počet pokoj] : 20 

- Počet host] hotel]: 40 

- Počet host] restaurace: 58 

 

- Počet parkovacích stání:   30 (2 pro osoby se sníženou schopností pohyblivostiě 

Architektonické, výtvarné a dispoziční Uešení 

Provoz penzionu s wellness je členEn do tUech hlavních celk]. První celek 

tvoUí samotná část penzionu, a to recepce umístEna v 1NP a pak samotné pokoje 

host] umístEné v ŇNP a ňNP. Druhý celek tvoUí restaurace s barem s celkovým 

možným počtem 58 návštEvníku umístEná v 1NP. Restaurace bude určena jak pro 
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hosty hotelu, tak i pro extérní návštEvníky. TUetí a poslední celek tvoUí wellness 

umístEné v 1NP, které bude určeno výhradnE pro hosty hotelu. Wellness bude 

zahrnovat saunu, odpočívárnu, víUivou vanu, masáže a venku plavecký bazén. 

Součásti budou lehátka na terase u bazénu. 

Hlavní vstup se nachází v 1NP na jihovýchodní stranE, kde pUes zádveUí 

vstoupíme do prostorné haly, kde se také nachází recepce, serverovna, kanceláU 

vedení hotelu a vstup na schodištE a výtah do dalších podlaží a vstup do 

restaurace. Zázemí a vstup pro zamEstnance restaurace je situován na jihozápadní 

stranE objektu, zamEstnanci vstoupí pUes spojovací chodbu do společenské 

místnosti, kde se také nachází sprcha, WC i odpočinková místnost. Ze spojovaí 

chodby je pak pUístup do kuchynE, pUípraven masa, zeleniny, chladíren, sklad] 

surovin, skladu odpadk] a do technického zázemí objektu, které je situováno 

v jihozápadní části objektu. Ze spojovací chodby je dále pUístup do prostor 

wellness, kde se recepce, sauna, odpočívárna, víUivá vana, šatny a sprchy a 

samostatná strojovna VZT pro wellness. Ve ŇNP se pak octneme v chodbE kde je 

pUístup do 10 dvoul]žkových pokoj], z toho jednoho pro osoby s sníženou 

pohyblivostí. Dále se zde nachází místnost pro uklízečky a sklad prádla. ňNP je 

totožné s ŇNP s tím rozdílem. Tešení hotelu a orientace jeho jednotlivých 

obytných místností ke svEtovým stranám respektuje základní typologické 

požadavky a zajiš[uje dostatečné proslunEní jednotlivých obytných prostor. 

V celém objektu jsou použity rozmErné okna, bu@to s možností výstupu na terasu, 

u restaurace, nebo wellness, pUípadnE na balkóny u jednotlivých pokoj]. Tím je 

docíleno maximálního využití výhledu, který se tímto smErem naskýtá a je tím i 

zajištEno dostatečné proslunEní, tEchto obytných místností. V blízkosti stavby se 

nenachází témEU žádná zástavba 

Úniková cesta z objektu je Uešená pUes únikový východ v 1NP vedle schodištE, 

situovaný na jihovýchodní stranE, nebo pUes vedlejší vstup na stranE jihozápadní stranE 

pouze pro zamEstnance od recepce, Typ únikové cesty je CHÚC B s evakuačním 

výtahem. Další únikovou cestu m]žou tvoUit posuvná okna v restauraci popUípadE vstup 

pro zamEstnance restaurace na situován na severovýchodní stranE. 
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Situováním novostavby hotelu jsou splnEny všechny požadavky pro územní 

regulaci a zachování urbanisticky závazných princip]. Osazením stavby jsou rovnEž 

dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z požadavk] obecných technických 

podmínek pro výstavbu. Výstavba navrhované stavby na pUedmEtném souboru parcel je 

v souladu s územním plánem a zámEry územního plánování. 

Materiálové Uešení 

Penzion bude vystavEn ze systému keramických tvárnit Porotherm, část a bude 

proveden kontaktní zateplovací systém ETICS. Stropní konstrukce z pUedem 

pUedpjatých dutinkových panel] Spiroll. Objekt je zastUešen plochou stUechou. VnEjší 

výplnE otvor] jsou hliníková od firmy ALUPROF, vstupní dveUe, které budou 

automatické posuvné dveUe od firmy ALUPROF. VnitUní systém je také tvoUen 

keramickými tvárnice Porotherm, VnitUní omítky jsou tenkovrstvé vápenocementové. 

Nášlapné vrstvy podlah jsou dle účelu místnosti tvoUeny keramickou dlažbou, koberci 

nebo epoxidovou stErkou. Nášlapná vrstva podlahy na terase je tvoUena prkny PWC. 

Zábradlí u balkón] v ŇNP-3NP bude z nerezové oceli s výplní z kaleného 

bezpečnostního skla. Venkovní omítka bude silikon silikátová bílé a tmavE šedé barvy. 

Technologie výroby 

PUi výstavbE budou dodrženy všechny technologické postupy. Je nutné dodržovat 

návaznost a postupy prací na sebe navazující. 

Bezbariérové Uešení stavby 

Objekt nevyžaduje bezbariérová Uešení. Není pUedmEtem Uešení. 

Konstrukční a stavebnE technické Uešení a technické vlastnosti stavby 

Nosný systém prefabrikovaný železobetonový skelet sloupový, výplOové zdivo 

keramické tvárnice Porotherm tlouš[ky ň00mm s kontaktním zateplením dle ETICS. 

Stropy jsou z pUedem pUedpjatých dutinkových panel] Spiroll tlouš[ky Ň00 mm. 

Základové konstrukce jsou Uešeny jako železobetonová deska. Podkladní beton je 

rovnEž z prostého betonu vyztužený KARI sítí. Celý objekt je zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Tlouš[ka zateplovacího systému je 160 mm. StUecha 

objektu je plochá. Spád ploché stUechy je ň. StUešní krytina je z hydroizolační PVC-P 
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fólie pUitížené kačírkem nebo s vegetační vrstvou. Odtok vody ze stUešní konstrukce je 

zajištEn podokapními žlaby, stUešním vtokem a pojistným pUepadem. 

Bezpečnost pUi užívání stavby 

Stavba je navržena a bude vystavEna s obecnE platnými požadavky na 

bezpečnost pUi užívání stavby. 

Ochrana zdraví a pracovní prostUedí 

Musí být dodrženy veškeré požadavky a postupy pUi použití stroj] a náUadí dle platného 

zákona a vyhlášek. 

Stavební fyzika 

Tepelná technika: 

Konstrukce objektu a všechny výplnE otvor] jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

hodnotám v normE ČSN 7ň0540-Ň Ň011. Navržený objekt vyhovuje všem normovým 

požadavk]m. Obálka budovy je na základE provedeného posouzení zaUazena do 

kategorie B. Viz samostatná složka Stavební fyzika. 

OsvEtlení: 

Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají pUirozené denní 

osvEtlení okny. Každá místnost je dále opatUena umElým osvEtlením zabudovaným ve 

stropní konstrukci nebo na stEnE. SvEtla jsou navržená tak aby poskytly koncentrovaný 

paprsek silného bílého teplého svEtla a je zde možnost nastavit intenzitu osvEtlení 

pomocí vypínače. Viz samostatná složka Stavební fyzika. 

OslunEní: 

Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají dostatečné oslunEní 

dle platných normových požadavk]. V letních mEsících jsou proti pUehUívaní 

zabudování vnitUní rolety 

Akustika/hluk: 
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V blízkosti se nachází pouze komunikace III. tUídy, která dle hlukových map 

nevytváUí vEtší vibrace a splOuje hygienické limity hluku pro den i noc. Viz samostatná 

složka Stavební fyzika. 

bě Výkresová část 

Výkresová část architektonicko-stavebního Uešení je pUipojena v samostatné 

pUíloze D.1.1 

cě Dokumenty podrobností 

(skladby konstrukcí, seznam částí výrobk] a prací, rozhodující detaily konstrukcí 

a atypických výrobk]ě. Skladby konstrukcí, seznam částí výrobk] a rozhodující detaily 

jsou v samostatné pUíloze. 

D.1.2 StavebnE konstrukční Uešení 

aě Technická zpráva 

Vytyčení stavby 

Stavba bude umístEna dle situačního výkresu a zamEUených bodu Ěsamostatná 

pUíloha Cě. Podlaha se nachází ve výškové úrovni 193,00 m n.m. B.p.v. ZamEUení a 

vytyčení stavby bude provádEt specializovaná geodetická firma, kterou bude zajiš[ovat 

zhotovitel stavby. SouUadnice jednotlivých bodu jsou v systému JTSK. 

Výkopy 

PUi výkopových pracích byla v maximální míUe zohlednEna svažitost p]vodního 

terénu, díky čemuž nedochází k objemným odkop]m zeminy. Odkopaná zemina se 

následnE použije k pUípadným zásyp]m. TUída tEžitelnosti zeminy byla odhadnuta na 

tUídu ň-4. V částech s hlubšími výkopy je nutné počítat ze zvýšením tUídy tEžitelnosti. 

Práce bude nutné provádEt tEžkou technikou. 

Po provedení mEUických prací geodetickou firmou, bude nejdUíve provedena 

skrývka ornice, která bude použita pUi dokončovacích prací na rekultivaci pozemku. 

Skrývka ornice bude provedena v hloubce 150 mm a bude umístEná na deponii ve 

spodní části pozemku. Poté budou provedeny jednotlivé výkopy pro základové pasy. 

Veškerá vytEžená zemina bude použitá pUi konečných úpravách pozemku. 
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Základy 

PUed zahájením betonáUských prací musí být osazeno ležaté potrubí splaškové a 

deš[ové kanalizace nebo provedeno bednEní pro prostupy. Základy objektu jsou 

železobetonová deska tl. min. 500mm.  

Po osazení kanalizačního a deš[ového potrubí a vytvoUení pUípadných prostupu 

pro zmiOované potrubí se provede betonáž. Na ty pak bude vyzdEno zdivo z tvarovek 

ztraceného bednEní. Nakonec bude provedena betonáž desky podkladního betonu. 

Stavba bude chránEna proti zemní vlhkosti natavenými modifikovanými asfaltovými 

pásy. Do základ] bude umístEn zemnící pásek, který bude sloužit pro uzemnEní pro 

hromosvod. Základová konstrukce bude v místech kontaktu s vnitUním prostorem 

zateplena extrudovaným polystyrenem tl. 1Ň0 mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé obvodové nosné konstrukce jsou vyzdEny z keramických tvárnic Porotherm 

o tlouš[ce 300 mm zdEné na lepidlo maltu pro tenkostEnné spáry. Stavba bude zateplena 

tepelnou izolací Isover TF tl.160 mm.  

VnitUní zdivo bude vyzdEno rovnEž z keramických tvarovek Porotherm o tlouš[ce 

190 mm, 200 mm  a 300 mm zdEné na maltu pro tenkostEnné spáry. Veškeré zdivo bude 

založeno na zakládací maltE pro dosažení roviny. Hlavní nosnou konstrukcí jsou 

prefabrikované železobetonové sloupy rozmEru ň00xň00 mm spolu s pr]vlaky a 

ztužidly. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako pUedem pUedpjaté 

železobetonové dutinkové panely Spiroll o tlouš[ce 200 mm.  

PUeklady jsou ze systému Porotherm a podrobnEji jsou rozepsány ve výkresové 

dokumentaci. Minimální uložení pUeklad] je závislé dle rozmEr] svEtlosti otvor].  

SchodištE 

VnitUní schodištE je navrženo jako prefabrikované železobetonové. Zábradlí bude 

nerezové ze profilu JEKL se svislými tyčovými prvky. Výška zábradlí je 1000 mm. Pro 
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schodištE i zábradlí je vytvoUená samostatná výrobní dokumentace. Zábradlí bude 

kotveno z boční strany schodiš[ového ramene. Schodiš[ové rameno je šíUky 1Ň00 mm. 

SchodištE je osvEtleno pUirozeným svEtlem skrze okna. Schodiš[ový prostor bude 

nucené vEtrán, jelikož se jedná o CHÚC B. 

StUecha 

StUecha objektu je navržena jako plochá jednopláš[ová. StUecha je zakončena 

atikou výšky 1ň00mm. Spád ploché stUechy je rozdílný ň° spád je docílen pomocí 

spádových klínu tepelné izolace. 

StUešní krytina je z hydroizolační PVC-p fólie pUitížené kačírkem a v 2.NP 

s vegetační vrstvou. StUecha je odvodnEna vpustEmi, svody jsou svedeny do retenční 

nádrže o objemu Ř m3. 

Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou navrženy jako tEžké plovoucí podlahy s nášlapnou 

vrstvou kobercem, keramické dlažby nebo epoxidové stErky, dále roznášecí vrstvou z 

anhydritové mazaniny a kročejové izolace. Terasová prkna jsou systému WPC. Bližší 

informace viz pUíloha skladby podlah. 

Hydroizolace 

Na hydroizolaci spodní stavby je použitý modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 

40 SPECIAL MINERAL celoplošnE nataven. Na podklad pod asfaltové pásy je 

nanesena asfaltová penetrace DEK PRIMER v celé ploše, pro lepší pUilnavost. 

Hydroizolace ploché stUechy je rovnEž Uešená z modifikovaných asfaltových pás] 

a PVC-p fólií. Pojistná hydroizolace GLASTEK ň0 STICKER ULTRA a dále hlavní 

hydroizolace tvoUena PVC-p fólií DEK PLAN 76 tlouš[ky 1,Ř mm, určené pro 

mechanické kotvení. 

Pojistná hydroizolace dolního pláštE je zajištEna modifikovaným asfaltovým 

pásem GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL bodovE natavený na stropní konstrukci v 

místech bodovE nanesené asfaltové penetrace DEK PRIMER. 
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V koupelnách v místE sprchy, dále v saunách je nutno provést pUed nalepením 

keramické dlažby hydroizolační stErku MAPEI MAPEGUM WPS ve dvou navzájem 

kolmých vrstvách. 

Velmi d]ležité je provedení konstrukční detail]. PUi provádEní je nutno dodržovat 

veškeré technologické postupy od výrobc]. Izolace je doporučeno provádEt 

specializovanou firmou, která má s použitými materiály zkušenosti. 

Izolace tepelné 

Stavba je izolována kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Zdivo bude 

zatepleno tepelnou izolací ISOVER  FP tl. 160 mm. Izolace bude lepena pomocí terč] z 

lepidla a bodovE kotvena do zdiva talíUovými hmoždinkami V místE kontaktu s terénem 

bude použita tepelná izolace z extrudovaného polystyrénu XPS. XPS bude pouze 

lepeno, aby nedošlo k porušení hydroizolace. Hmoždinky budou zapuštEny o 15mm a 

uzavUeny zátkou pro zapuštEnou montáž. Na desky tepelné izolace bude nanesena stErka 

vyztužená armovací sí[ovinou a na provedenou stErku se pak provede fasádní silikon 

silikátová omítka.  

Izolace v podlaze bude provedena ve dvou vrstvách z elastifikovaného 

polystyrenu ISOVER RIGIFLOOR 4000 tlouš[ky 50 mm a polystyrenu ISOVER EPS 

100 tlouš[ky 3 mm.  

Povrchové úpravy 

VnitUní povrchové úpravy stEn budou pUevážnE provedeny tenkovrstvou 

vápenocementovou jádrovou omítkou. Omítky budou poté opatUeny disperzní malbou. 

V koupelnách a toaletách budou stEny upraveny keramickým obkladem do výšky 

označené na výkresech P]dorysu 1NP až ňNP. PUed nalepením keramického obkladu v 

místE vany a v saunách, budou stEny opatUeny hydroizolační stErkou ve dvou navzájem 

kolmých vrstvách. Malby stEn budou provedeny dle posouzení malíUské firmy, odstín 

dle investora nebo jiné povolané osoby. 

VýplnE otvor] 

VnEjší výplnE otvor] jsou Uešeny jako hliníková okna, fasádní okna  a dveUe 

ALUPROF MB86 AERO.. Vstupní dveUe budou auomatické posuvné ALUPROF. 



11 

 

VnitUní dveUe jsou dUevEné od firmy SOLODOOR, částečnE prosklené nebo bez výplnE. 

ZárubnE jsou bezfalcové hliníkové pUípadnE ocelové zárubnE. PodrobnEjší informace 

viz výpis oken a dveUí. 

KlempíUské výrobky 

Všechny klempíUské výrobky, které jsou na objektu navržené, obsahuje výpis 

klempíUských výrobk]. 

TruhláUské výrobky 

Všechny truhláUské výrobky, které jsou na objektu navržené, obsahuje výpis 

truhláUských výrobk]. 

OpatUení proti pronikání radonu 

NepUedpokládá se vyšší riziko radonu, proto pro toto opatUení postačuje 

provedení izolace asfaltovým pásem do skladeb podlah na terénu. 

Likvidace deš[ových vod 

Deš[ové vody ze stUech jsou svedeny vnEjším a vnitUním svodným potrubím 

ĚpUes podokapní žlaby a stUešní vpus[Eě do ležatého potrubí, které ústí do retenční 

nádrže umístEné na jihovýchodní části pozemku, v blízkosti domu. PUepad retenční 

nádrže je sveden do vsakovacího tunelu. 

Terénní úpravy 

Pozemek je rovinného charakteru. K domu je vedená pUístupová cesta z 

betonové dlažby. Kolem celého domu bude proveden okapový chodník z betonové 

dlažby. 

b) Podrobný statický výpočet 

Není součástí DP. 
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D.1.3 PožárnE bezpečnostní Uešení 

PožárnE bezpečnostní Uešení je uvedeno v samostatné pUíloze D.1.ň 

Kategorie objektu: OB3 

Počet PÚ: 42 PÚ 

StupeO SBP: IV. SPB 

Posouzení objektu: objekt SPLNUJE všechny požadavky 

D.1.4 Technika prostUedí staveb 

aě Technická zpráva 

VytápEní: Objekt je vytápEn pomocí dvou plynových kondenzačních kotl] 

VIESSMANN VITOCROSSAL ň00 CUňA, jmenovitý tepelný výkon 45 kW, který 

bude umístEn v technické místnosti domu Ěv projektové dokumentaci je pro toto 

zaUízení určený prostorě. Systém bude sloužit také pro ohUev vody. Kotel je napojen na 

komínový systém SCHIDEL ABSOLUT pro plynná paliva. Technická místnost je 

nucenE vEtraná. Ve všech místnostech budou umístEny deskové radiátory KORADO 

RADIK. V koupelnách pak budou umístEny trubkové otopné tElesa KORADO 

KORALUX. 

 VnitUní vodovod: Rozvody v domE jsou tvoUeny potrubím z PPR a PE jsou 

vedeny podhledu a v instalačních pUedstEnách. OhUev teplé vody je zajištEn pomocí 

plynového kondenzačního kotle VIESSMANN VITOCROSSAL ň00 CUňA, jmenovitý 

tepelný výkon 45 kW a nepUímotopného zásobníku OKC NTRR/BPP s objemem 1000 l. 

Hlavní uzávEr vody je umístEn technickém zázemí v 1.NP. 

VnitUní kanalizace: Rozvody jsou tvoUeny z PPHT a PVC KG potrubí. 

PUipojovací potrubí je vedeno v podhledu nebo v instalační pUedstEnE. Ležaté potrubí je 

vedeno pod deskou podkladního betonu v zeminE. Nad stUešní rovinu jsou vyvedeny 

vEtrací hlavice DN 110 vycházející z instalačních šachet, tam kde není možné potrubí 

odvEtrat, nutno stoupací potrubí opatUit pUivzdušOovacím ventilem. WC budou vEtrány 

podtlakovým vEtráním Na toaletách je použit závEsný komplet Geberit DUOFIX 
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instalovaný do sádrokartonové pUedstEny. V pUedstEnE je umístEno napojení na vnitUní 

kanalizaci. Splašky jsou odvádEny do žumpy. 

Vzduchotechnika: 

VZT jednotka pro 1NP bude umístEna v technické místnosti, rozvody budou 

vedeny v podhledu. VZT jednotka pro wellness budou umístEny u recepce 

v prostorách pro wellness. 

PodrobnEjší Uešení není součástí zadání. 

bě Výkresová část 

Není součástí zadání. 

c) Seznam stroj] a zaUízení a technické specifikace 

Není součástí zadání. 

D.2 Dokumentace technických a technologických 
zaUízení 

Technická a technologická zaUízení nejsou součástí zadání. 

E Dokladová část 

Není součástí zadání 

 

 

 

 



 

 

3. ZÁVĚR 

Cílem této diplomové práce bylo navržení a zhotovení projektové dokumentace pro 

novostavbu penzionu s wellness s celkovou kapacitou 40 hostů tak, aby splňoval nároky na 

kvalitní bydlení současné doby. Stavba byla navržena tak, aby splnila veškeré nároky z hlediska 

tepelné techniky, osvětlení a akustiky, díky tomu bude samotné užívání stavby hospodárné a 

pohodlné. 

Výstupem práce je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby, která byla 

zpracována v zadaném rozsahu a která splňuje platné zákony, vyhlášky a normy. Penzion s 

wellness je řešen jako třípodlažní, s plochou střechou. Tato diplomová práce je doplněná o pět 

konstrukčních detailů, které řeší kritické části objektu na provádění. 

Při vypracovávání tohoto projektu jsem čerpala z informací a znalostí získané při studiu, 

z připomínek vedoucího práce, z odborné literatury a z praxe. 

Při zpracovávání této diplomové práce jsem získala spoustu nových informací v oblasti 

projektové dokumentace a pracovních postupů při realizaci stavby. 

Výsledný návrh penzionu s wellness svým rozsahem a řešením odpovídá zadání 

diplomové práce. 
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ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
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ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení ČSN 
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ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

stavebních výrobků – Požadavky 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

NP nadzemní podlaží 

p.č. parcelní číslo 

m2 metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

ŽB železobeton 

VN vysoké napětí 

STL středotlaký plynovod 

HUP hlavní uzávěr plynu 

RŠ revizní šachta 

MP místo pro popelnice 

VŠ vodoměrná šachta 

ES elektroměrová skříň 

KŠ kanalizační šachta 

OŽN odpadní žumpa nautilus 

UV uliční vpusť 

RN retenční nádrž na dešťovou vodu 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

TI tepelná izolace 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

MW minerální vlna/plsť 

HI hydroizolace 

PE polyetylen 



 

 

PUR polyuretan 

P.Ú. požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

SDK sádrokarton 

m n.m. metry nad mořem 

Bpv Balt po vyrovnání (výškový systém) 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

tl. tloušťka 

Sb. sbírky 

R tepelný odpor 

U součinitel prostupu tepla 

UN,rq požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,rc doporučený součinitel prostupu tepla 

ČSN česká technická norma 

kN kilonewton 

dB decibel 

MV ČR ministerstvo vnitra České republiky 

MMR ČR ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  vyhl. vyhlášk 

Σ suma 

λ součinitel tepelné vodivosti 

pv výpočtové požární zatížení 

Rd únosnost základové půdy 

PHP přenosný hasící přístroj 

ϴai návrhová teplota interiéru 



 

 

ϴe návrhová teplota exteriéru 

φi vlhkost v interiéru 

fRsi teplotní faktor 

HT měrná ztráta prostupem tepla 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,rc doporučený součinitel prostupu tepla 

Uem,rq požadovaný součinitel prostupu tepla 

bi činitel teplotní redukce 

D činitel denní osvětlenosti 

E osvětlenost v kontrolním bodě 

Eh osvětelnost venkovní vodorovné nezacloněné roviny  

Ds oblohová složka 

De vnější odražené složky 

Di vnitřní odražené složky 

L’nw vážená stavební kročejová neprozvučnost 

Lnw laboratorní kročejová neprozvučnost 

LW,N vážená stavební kročejová neprozvučnost normová 

k2 korekce závisící na vedlejších cestách šíření zvuku 

R´W,N vážená stavební vzduchová neprozvučnost normová 

R’w vážená stavební vzduchová neprozvučnost 

Rw laboratorní vzduchová neprozvučnost 

k1 korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku 

 

 



 

 

6. SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA Č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

V01 PŮDORYS 1.NP      M 1:100 2xA4 

V02 PŮDORYS 2.NP      M 1:100 2xA4 

V03 PŮDORYS 3.NP      M 1:100 2xA4 

V04 ŘEZ A-A´       M 1:100     2xA4 

V05 ŘEZ B-B´       M 1:100 2xA4 

V06 POHLED JIHOVÝCHODNÍ     M 1:100 2xA4 

V07 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ    M 1:100 2xA4¨ 

V08 POHLED SEVEROZÁPADNÍ     M 1:100 2xA4 

V09 POHLED JIHOZÁPADNÍ     M 1:100 2xA4 

 

PŘÍLOHA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZATHŮ   M 1:2000 2xA4  

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES   M 1:200 8xA4 

 

PŘÍLOHAČ. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.01 PŮDORYS 1.NP      M 1:50  21xA4  

D.1.1.02 PŮDORYS 2.NP      M 1:50  21xA4  

D.1.1.03 PŮDORYS 3.NP      M 1:50  21xA4  

D.1.1.04 ŘEZ A-A´       M 1:50  8xA4  

D.1.1.05 ŘEZ B-B´       M 1:50  4xA4 

D.1.1.06 POHLED JIHOVÝCHODNÍ A  SEVEROZÁPADNÍ M 1:50  12xA4 

D.1.1.07 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ A  JIHOZÁPADNÍ M 1:50  12xA4 



 

 

 

PŘÍLOHA Č. 4 – D.1.2.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.2.01 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ 1.NP M 1:50  18xA4 

D.1.2.02 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ 2.NP M 1:50  18xA4 

D.1.2.03 VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ 3.NP M 1:50  18xA4 

D.1.2.04 VÝKRES PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY M 1:50  18xA4 

D.1.2.05 VÝKRES ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  M 1:50  18xA4 

D.1.2.06 DETAIL A – NADPR., OSTĚNÍ, PARAPET OKNA M 1:50  4xA4  

D.1.2.07 DETAIL B – ATIKA S POJISTNÝM PŘEPADEM M 1:50  8xA4  

D.1.2.08 DETAIL C – VSTUP DO OBJEKTU   M 1:50  8xA4 

D.1.2.09 DETAIL D – DILATACE V PODLAZE   M 1:50  3xA4 

D.1.2.10 DETAIL E – VTOK JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY M 1:50  8xA4 

D.1.2.11VÝPIS HLINÍKOVÝCHPRVKŮ      8xA4 

D.1.2.12 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ     5xA4 

D.1.2.13 VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ      5xA4 

D.1.2.14 VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ      3xA4 

D1.2.15 VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ     38A4 

D.1.2.16 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ     3xA4 

D.1.2.17 VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ      3xA4 

D1.2.18 VÝPIS VINTŘNÍCH DVEŘÍ      7xA4 

D1.2.19 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ     3xA4 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHA Č. 5 – D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 54xA4 

D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – VÝPOČTY   36xA4 

D.1.3.01 SITUACE – ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  M 1:200 2xA4 

D.1.3.02 PBŘ – VÝKRES 1.NP     M 1:100 4xA4  

D.1.3.03 PBŘ – VÝKRES 2.NP     M 1:100 4xA4  

D1.3.04 PBRŘ – VÝKRES 3.NP     M 1:100 4xA4  

 

PŘÍLOHA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

STAVEBNÍ FYZIKA – TECHNICKÁ ZPRÁVA     34xA4 

STAVEBNÍ FYZIKA – VÝPOČTY       61xA4 

 

PŘÍLOHA Č. 7 – OSTATNÍ VÝPOČTY 

NÁVRH A DIMENTE VTOKŮ A POJISTNÝCH PŘEPADŮ   1xA4 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 1.NP       1xA4 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 2.NP       1xA4 
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