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ABSTRAKT  

 

Tato diplomová práce řeší projektovou dokumentaci penzionu a obsahuje náležitosti dle 

platných předpisů. Dům je navržen jako samostatně stojící, nepodsklepený. Má 

obdélníkový rozměr a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou a sedlovou 

střechou z příhradových vazníků. Dům má tři nadzemní podlaží s terasou. Ve druhém a 

třetím nadzemním podlaží je 14 pokojů pro hosty se společenskými místnostmi. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází: kočárkárna, kolárna/lyžárna, recepce, zázemí 

budovy, wellness, restaurace, kuchyně. V domě je navržen výtah. Dům je zděný 

s kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce jsou z předpjatých panelů. 

Dům je navržen na svažitém terénu od jihu na sever. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  
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JEDNOPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA  
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VÝTAH 

ZDĚNÁ KONSTRUKCE 

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM 

TERASA 

WELLNESS 
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ABSTRACT  

 

This diploma thesis solves a project documentation of boarding house and contains 

appurtenances according to valid regulations. The house is as a detached house, without 

basement. It has rectangular size and is covered with a flat one coat roof and saddle roof 

with truss girders. The house has three floors with terrace. On the second and third floor 

is 14 guest rooms with social rooms. On the first floor is: pram room, bicycle/ski room, 

reception, utility rooms, wellness, restaurant, kitchen. In the house is designed a 

elevator. The house is brick with a contact thermal insulation system. Ceiling 

constructions are from prestressed panels.  The house is designed on sloping terrain 

from south to north. 

 

KEYWORDS  

 

BOARDING HOUSE 

WITHOUT BASEMENT 

COAT ROOF 

SADDLE ROOF 

TRUSS GIRDER 

ELEVATOR 

BRICK CONSTRUCTION 

CONTACT THERMAL INSULATION SYSTÉM  
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Úvod 

 Cílem této diplomové práce nazvané ,,Penzion‘‘ bylo navrhnout funkční 

stavební objekt určený pro přechodné bydlení včetně maximálního využití potenciálu 

pozemku. Následně zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby. Při 

návrhu byly použity převážně moderní materiály i technologie běžně dostupné na 

tuzemském trhu, které nejsou v rozporu s žádnými zákony, vyhláškami ani normami 

platnými v České republice. Stavební objekt je situován na okraji obce Stupava, okres 

Uherské Hradiště. Důraz jsem při návrhu kladl především na vhodné dispoziční řešení 

objektu a na osazení objektu na pozemku. 

 Práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. Hlavní textová část 

obsahuje všechny náležitosti spojené s projektovou dokumentací k provedení stavby a 

přílohová část je rozdělena do jednotlivých složek. Tyto složky obsahují studijní a 

přípravné práce s výpočty, situační výkresy, architektonicko – stavební řešení, stavebně 

konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a posouzení objektu z hlediska stavební 

fyziky. 

 Toto téma jsem si zvolil proto, že mě daná problematika staveb pro přechodné 

bydlení zajímala a z tohoto důvodu jsem se rozhodl navrhnout svůj moderní penzion. 

 

Textová část  
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A.1   Identifikační údaje                                                                                                                                                                    

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby,  

Penzion 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Stupava, 686 01 Stupava, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský, k.ú. Stupava 

[758612], parcela č. 235/23, 235/35, 235/24 

c) předmět projektové dokumentace, 

 novostavba objektu pro přechodné bydlení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba), 

Milan Petrucha 

Lipov 516, 696 72 Lipov 

e-mail: petrucha884@seznam.cz 

tel.: +420 775 852 114 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání. 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 

sídla, (právnická osoba), 

      Bc. Adam Karásek 

      Lipov 515, 696 72 Lipov 

      e-mail: karasek523@seznam.cz 

      tel.: +420 774 855 901 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

      doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 

      1003109 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace, 

 

mailto:petrucha884@seznam.cz
mailto:karasek523@seznam.cz
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
Stavbu lze rozčlenit na následující objekty:  

SO 01 - OBJEKT PENZIONU  

SO 02 – PARKOVIŠTĚ, NAPOJENÍ NA KOMINIKACI III. TŘÍDY 

SO 03 – PŘÍPOJKA NN  

SO 04 – PŘÍPOJKA VODOVODNÍHO ŘÁDU  

SO 05 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  

SO 06 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 07 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE PARKOVIŠTĚ A KOMUNIKACE 

SO 08 – PLOCHA PRO POPELNICE 

SO 09 – BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB 

SO 10 – OPĚRNÉ ZDIVO  

Technická a technologická zařízení se zde nevyskytují. 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
− Požadavky stavebníka 

− Dispoziční zadávací a architektonická studie 

− Územní plán obce Stupava 

− Katastrální mapa obce Stupava 

− Inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

− Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN  

− Příslušná vyjádření dotčených orgánů 

 

 

 

 

 

V Lipově dne 26.12.2019    Vypracoval: Bc. Adam Karásek 
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B.1   Popis území stavby 

 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 

území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a  

zastavěnost území, 

 

Stavební pozemek na p. č.235/23, 235/35 a 235/24 v katastrálním území 

Stupava se nachází na skloněném terénu z jihu na sever o celkové výměře 3331 

m². Pozemek je bez výraznějšího porostu a stromů, převažuje travnatý porost. 

Na předmětném stavebním pozemku nejsou žádné stávající stavby ani oplocení. 

Okolí parcely tvoří travnatý porost a orná půda. Přístupný je z místní 

komunikace III. třídy.  Přes parcely neprocházejí žádné inženýrské sítě a 

památkové zóny, ale prochází zde ochranné pásmo hřbitova a soustava Natura 

2000.  Staveniště je přístupné z jižní strany pomocí sjezdu na místní komunikaci 

III. třídy. Komunikace umožňuje dostatečné zásobování staveniště materiálem. 

Staveniště je pro stavbu třípodlažního objektu velmi vhodné, dostupnost na 

staveniště je dobrá. Velikost staveniště je dostačující pro uskladnění stavebního 

materiálu během stavby. Část sejmuté ornice bude uložena na východní a jižní 

části pozemku, kde dojde k vytvoření deponie. Ornice bude využita na zpětnou 

rekultivaci a terénní úpravy na pozemku. 

 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci, 

 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

 

Stavba má povolené veškeré výjimky.  

 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 

V rámci projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených 

orgánů. 

 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, 
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Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou 

podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Na území pozemku a v jeho 

okolí je půda tvořena hlínou F4 – hlína jílovitá, pevné konzistence (Rdt = 250 

kPa). Malá část pozemku na západní straně je tvořena hlínou F3 – hlína písčitá, 

pevné konzistence (Rdt = 275 kPa). V rámci průzkumu nebyla zjištěna žádná 

podzemní voda ani pronikání radonu. Stavebně historický průzkum nebyl 

proveden. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 

Stavba se nachází v soustavě Natura 2000. V památkové rezervaci, 

památkové zóně apod. se stavba nenachází. 

 

 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,                                                                        

 

Lokalita stavebního pozemku se nenachází v záplavovém území ani 

v poddolovaném území. 

 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 

 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. 

Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 

Pozemek je bez výraznějšího porostu a stromů, převažuje travnatý porost. 

Na pozemku se nenachází žádné objekty, určené k demolici. Požadavky 

nebudou stanoveny. 

 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 

Na danou lokalitu bylo již provedeno vyjmutí ze ZPF. 

 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 

k navrhované stavbě, 

 

Lokalita je obslužná po zpevněné místní komunikaci v k.ú. Stupava. 

Technická infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi: elektro vedení 
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NN (EON, a.s.), kanalizace a vodovod (Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.).  

Dešťové vody budou likvidovány na pozemku pomocí vsakovacích boxů. Objekt 

je bezbariérově přístupný hlavním vchodem. 

 

 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 

V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné 

investice. Předpokládané zahájení stavby: 10/2020. Předpokládané ukončení 

stavby: 10/2022. 

 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

a provádí, 

 

Dotčené parcely: 

  

235/22 – vlastník obec Stupava č.p. 47, 68601 Stupava 

228/6 – vlastník římskokatolická farnost Koryčany, Náměstí 62, 76805 Koryčany 

  228/5 – vlastník římskokatolická farnost Koryčany, Náměstí   62, 76805 Koryčany 

1210 – vlastník Zlínský kraj, třida Tomáše Bati 21, 76001 Zlín 

1211/2 – vlastník obec Stupava č.p. 47, 68601 Stupava 

234/7 - vlastník obec Stupava č.p. 47, 68601 Stupava  

234/4 - vlastník obec Stupava č.p. 47, 68601 Stupava 

 

 Sousední parcely: 

 

235/20 – vlastník Řezníček Stanislav a Řezníčková Anežka, Hrázky 788, 76811 

Chropyně 

235/19 – SJM Bartošík Marek a Bartošíková Věra, Za stodolami 1186, 68604 

Kunovice 

235/25 – Pospíšilová Iva, Žižkovo náměstí 2443/10, 66902 Znojmo 

235/29 – Lesy České Republiky, S.P., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

Králové, 50008 Hradec Králové                                                                                                        
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n) Seznam pozemků na podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo, 

 

V dosahu stavby nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo.  

B.2   Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby, 

 

Stavba je určena pro přechodné bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,  

 

V rámci projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených 

orgánů. Podmínky jednotlivých dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové 

části. 

 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 

Stavba nebude chráněna podle právních předpisů.  

 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

 

Počet nadzemních podlaží: 3 
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Počet podzemních podlaží: 0 

Zastavěná plocha: 637 m² 

Obestavěný prostor: 6308 m3 

Užitná plocha: 1380 m2 

Výška hřebene nad 0,000 = úroveň 1.NP: cca + 13,34 m 

Počet funkčních jednotek: 14 

Počet lůžek: 29 

 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod,. 

 

Bilance splaškových odpadních vod vychází z bilance potřeby vody: 

- Spotřeba pitné vody 

Využití Počet Spotřeba (l/os.den) Potřeba (l/den) 

Zaměstnanci 12 100 1200 

Ubytovaní 29 100 2900 

Denní potřeba vody 4100 

Průměrná roční spotřeba Potřeba (m3/rok) 

1497 

 

- Bilance dešťových vod  

Odvodňovaná plocha 1669 m2 – střecha + zpevněné plochy 

Potřebný retenční objem 28,4 m3 – byly navrženy vsakovací boxy o objemu 32 

m3 

- Energetická bilance 

Celková předběžná tepelná ztráta budovy je 44,03 kW. Upřesnění v další fázi 

projektové dokumentace. 

- Druh odpadů: 

Běžný komunální 

- Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad: 

Počet osob: 41 
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Doporučený objem: 4 l/os/den 

Celkem: 41x4 = 164 l za den tj. 1150 l za týden 

Všechny typy odpadů budou odváženy na skládky k tomu určených. 

- Třída energetické náročnosti budov: 

Třída energetické náročnosti budov bude stanovena v PENB. 

. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

 

Předpokládané zahájení stavby: 10/2020 

 

Předpokládané ukončení stavby: 10/2022 

 

 

j)  Orientační náklady stavby, 

 

Orientační náklady stavby jsou stanoveny podle cenových ukazatelů ve 

stavebnictví. Předpokládané celkové náklady činí 49.000.000 Kč s DPH 21%. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Navržené řešení vychází z umístění současných staveb na pozemku, 

stávajících urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. 

Většinu plochy pozemku tvoří travnatý porost bez výraznějšího porostu a 

stromů. Terén lokality je svažitý od jihu směrem k severu. Pro umístění 

navržené stavby byla vybrána zóna, splňující veškerá kritéria zejména přírodní a 

hygienické, odpovídající k novostavbě penzionu. Tato lokalita byla zvolena 

v klidné okrajové části obce Stupava. Příjezd k řešenému objektu je umožněn 

příjezdovou komunikací. 

V 1.NP se v pravé dolní části nachází zázemí budovy - kancelář, recepce, 

šatna s wc a sprchou, technická místnost, kolárna/lyžárna, kočárkárna, úklidová 

místnost, prádelna se sklady prádla a denní místnost. V pravé horní části se 

nachází wellness – chodba, šatny muži, šatny ženy, wc + sprchy muži, wc + 

sprchy ženy, odpočívárna s vířivkami a finskými saunami. Ve středu budovy se 

nachází vstup, kde je umístěná hala, na kterou navazuje dvouramenné přímočaré 

schodiště a výtah, které spojující 1.NP s 3.NP. V levé části budovy se nachází 

restaurace, strojovna VZT, hygienické zázemí, kuchyně, sklady pro přípravu 

jídla, denní místnost, kancelář, šatna s wc a sprchou pro muže, šatna s wc a 
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sprchou pro ženy, úklidová místnost, denní místnost, sklady odpadů a 

zásobování.   

Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro ubytování hostů 

v jednolůžkových, dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Každý pokoj má 

samostatné hygienické zázemí a ve větších pokojích jsou navíc také umístěny 

kuchyňské linky. V obou těchto podlaží je také společenská místnost s dětským 

koutkem a úklidová místnost. Ve druhém podlaží je jeden pokoj je řešen jako 

bezbariérový. Z 2.NP je přístup na terasu. 

Hlavní vstup (bezbariérový) do objektu je z jižní strany a navazuje na 

příjezdovou komunikaci spojující komunikaci III. třídy a parkoviště. Toto 

parkoviště je umístěno ve východní části pozemku a tvoří ho 18 míst pro osobní 

automobily a 1 místo pro invalidy. Objekt je situován na jižní stranu. Řešení 

zahradních úprav není předmětem této dokumentace.  

Objekt je zřízen pro ubytování 29 osob ve 14 pokojích. Restaurace slouží pro 

30 osob.  Wellness bude sloužit pro 16 osob. 

 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení, 

 

Jedná se o nepodsklepený objekt, kde část 1. nadzemního podlaží je 

jednopodlažní a zbytek objektu je třípodlažní, přičemž 1. podlaží je zapuštěno do 

svahovitého terénu. Tvar penzionu je jednoduchý kvádr o největších 

půdorysných rozměrech 12,91 m x 49,12 m. Jednopodlažní objekt je zastřešen 

plochou střechou, která tvoří zároveň terasu pro hosty penzionu s nášlapnou 

vrstvou z betonové dlažby. Třípodlažní objekt je zastřešen šikmou sedlovou 

střechou, kde střešní krytinu tvoří betonové tašky KM Beta. Přístup k hlavnímu 

vchodu je vydlážděn betonovou dlažbou a příjezdová komunikace s parkovištěm 

je z asfaltu. Vzhledem je svažitému terénu jsou navrženy opěrné stěny z gabionů 

a ztraceného bednění. Jednopodlažní objekt je řešen jako podélný zděný systém. 

Třípodlažní objekt je řešen jako příčný zděný systém. Obvodové a vnitřní nosné 

stěny v 1.NP jsou tvořeny tvarovkami ze ztraceného bednění Best s betonovým 

jádrem a výztuží. Obvodové a vnitřní nosné stěny ve druhém a třetím podlaží 

jsou z keramických broušeních tvárnic Porotherm. Vnitřní nenosné stěny ve 

všech podlažích jsou z keramických tvárnic Porotherm. Výtahová šachta 

železobetonová – monolitická. Celý objekt bude zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem z polystyrenu EPS. Stropní konstrukce je z předpjatých 

dutinových panelů Spiroll. Schodiště je řešeno jako železobetonové - 
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monolitické. Výplně vnějších otvorů tvoří dřevohliníkové okna a dveře 

s izolačním trojsklem. 

Nedílnou součástí je zahradní úprava s drobnou architekturou. Fasádní 

úprava je bílo-hnědá. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
  

 Provozní řešení a technologie výroby nejsou součástí projektové dokumentace. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Tento objekt je určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

tudíž je řešen jako bezbariérový. Požadavky zabezpečující užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace jsou v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. Objekt je bezbariérově přístupný hlavním vchodem. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 

výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 

Vnitřní dispoziční řešení navrhl investor s projektantem dle vlastních 

potřeb a komunikačního propojení s ostatními vazbami objektu. 

b) konstrukční a materiálové řešení  

 

Hlavní výkopová jáma je svahována ve sklonu 1:0,5. Výkopy rýh jsou 

svislé nezapažené do hloubky max. 1,5 m. Základové pasy z prostého betonu C 

16/20, základový nosník a základová deska pod výtah z betonu C 25/30 a ocel 

B500B. Podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 25/30 s vloženou kari sítí z oceli 

B500A. Obvodové a vnitřní nosné stěny v 1.NP jsou tvořeny tvarovkami ze 



25 

 

ztraceného bednění Best s betonovým jádrem a výztuží. Obvodové a vnitřní 

nosné stěny ve druhém a třetím podlaží jsou z keramických broušeních tvárnic 

Porotherm. Vnitřní nenosné stěny ve všech podlažích jsou z keramických tvárnic 

Porotherm. Výtahová šachta železobetonová – monolitická. Schodiště 

dvouramenné levotočivé železobetonové uložené na podestových nosnících. 

Jednopodlažní objekt je zastřešen plochou střechou, která tvoří zároveň terasu 

pro hosty penzionu s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby. Třípodlažní objekt je 

zastřešen šikmou sedlovou střechou, kde střešní krytinu tvoří betonové tašky 

KM Beta se sklonem 20°. Nosnou konstrukci šikmé střechy tvoří dřevěné 

příhradové vazníky. Stropní konstrukce je z předpjatých dutinových panelů 

Spiroll. Výplně vnějších otvorů tvoří dřevohliníkové okna a dveře s izolačním 

trojsklem - Slavona. Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem z polystyrenu EPS. Venkovní zpevněné plochy budou řešeny 

betonovou dlažbou do drťového lože na zhutněném štěrkopískovém podkladu, 

asfaltovou vozovkou. Okapový chodník bude z betonových dlaždic. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 

užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce. Statický výpočet bude tvořit samostatnou část dokumentace. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení  

a) technické řešení 

 

Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí 

přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace 

splaškových vod bude řešena napojením na veřejnou kanalizaci. Likvidace 

dešťových vod je řešena napojením do vsakovacích boxů. Objekt bude opatřen 

bleskosvodem. Objekt bude vytápěn pomocí kotle na dřevěné pelety. Větrání 

objektu bude přirozeně okny a pomocí VZT jednotky. 
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b) výčet technických a technologických zařízení  

 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Viz samostatná část dokumentace D.1.3. (složka č. 5) Požárně bezpečnostní 

řešení. 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Viz složka č.6 – Stavební fyzika 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů 

stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – 

vibrace, hluk, prašnost apod.  
 

Větrání prostor v objektu bude zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi. 

Dále je uvažováno větrání pomocí VZT jednotky. V místě přípravy jídla bude použita 

digestoř s odtahem na fasádu. 

 Objekt bude vytápěn pomocí kotle na dřevěné pelety, který bude spolu 

s akumulačními zásobníky umístěn v technické místnosti. Kotel společně se zásobníkem 

bude zajišťovat ohřev užitkové vody. Přenos tepla bude zajištěn pomocí podlahového 

topení a otopných těles. 

 Denní osvětlení a proslunění bude zajištěno navrženými prosklenými plochami 

výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru 

stavebníka a projektu elektroinstalace. 

Objekt bude zásobován vodou pomocí napojení na veřejný vodovodní řád. 

 Odpady budou tříděny a shromažďovány v nádobách k tomu určených a 

odváženy odbornými osobami či firmami na skládky dle určení.  

 V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a 

hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude 
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zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje 

zdraví a bude vyhovující pro dané prostředí a pracoviště. 

Na stavbu budou použity materiály a technologie, které svým skladováním, 

přípravou a užíváním nijak škodlivě neovlivňují životní prostředí. Veškerá výstavba a 

stavební práce budou probíhat tak, aby co nejvíce omezily nepříznivé vlivy prašnosti a 

hluku na své okolí. Po dokončení stavby bude plocha mimo zástavbu a zpevněné plochy 

zatravněna. Stavba po své realizaci nebude mít negativní vlivy na životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 

Radonový průzkum odhalil nízké radonové riziko. Hydroizolace je tedy 

navřena na nízké radonové riziko a tvoří ji celistvá povlaková hydroizolace 

s vodotěsnými spoji a prostupy. 

b) ochrana před bludnými proudy, 

 

V daném území se nevyskytují bludné proudy, proto není potřeba 

zvláštní ochrana před bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

 

Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, 

průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 

nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

d) ochrana před hlukem, 

 

Vzhledem k umístění stavby na okraji obce není potřeba řešit zvláštní 

ochranu budoucích vnitřních prostor objektu před zdrojem vnějšího hluku a 

postačí útlum užitých konstrukcí. V navrhovaném objektu nebude instalován 

žádný zdroj vibrací a hluku. 

e) protipovodňová opatření, 

 

Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. Stavba se nenachází v 

záplavovém území. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 

Stavba se nenachází v poddolovaném území a v oblasti není ani výskyt 

metanu, proto není potřeba žádná ochrana. 

 

B.3   Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 

Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno v projektové 

dokumentaci ve výkresu číslo C. 3 – koordinační situace (složka č. 2). Řešení 

napojení bude ze stávající komunikace III. třídy  

Vodovod-vodoměrná šachta na pozemku.  

Elektro - rozvaděč.  

Kanalizace - kanalizační přípojka.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky, 

 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou řešeny 

samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

B.4   Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

 

Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu číslo C. 3 

– koordinační situace (složka č. 2). Příjezd k řešenému objektu je umožněn 

sjezdem na veřejnou komunikaci III. třídy. Parkovaní bude zajištěno na 

parkovišti vedle objektu, které je součástí pozemku a je napojeno na 

komunikaci. Objekt je bezbariérově přístupný hlavním vchodem.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí 

sjezdu, který spojuje parkoviště objektu a místní komunikaci III. třídy.  
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c) doprava v klidu, 

 

Na pozemku je zřízeno parkoviště pro 18 stání osobních automobilů pro 

hosty a personál a 1 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

d) pěší a cyklistické stezky, 

 

Pěší a cyklistické stezky na jižní straně objektu jsou navrženy mezi 

parkovištěm, komunikací a objektem. (šířka 2 m) 

 

B.5   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 

 

Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice, kde část bude 

uložena na pozemku k následnému použití pro terénní úpravy. Zemina z výkopu 

stavební jámy bude odvezena na skládky, přičemž část bude uložena na 

pozemku a použita zpět k terénním úpravám. Terén pozemku je svažitý, a tak 

terénní úpravy se budou skládat z násypů, obsypů a zářezů. 

b) použité vegetační prvky, 

Použité vegetační prvky nejsou předmětem projektové dokumentace.  

c) biotechnická opatření, 

 

Biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

B.6   Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana 

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

Ovzduší: Stavební práce nebudou mít negativní vliv na ovzduší. 

Hluk: Veškerá výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby co nejvíce 

omezily nepříznivé vlivy hluku na své okolí. 

Voda: Dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena do vsakovacích 

boxů přes ORL. Vsakovací boxy budou umístěny vedle objektu na pozemku 

investora. 

Odpady: Odpady budou tříděny a shromažďovány v nádobách k tomu určených a 

odváženy odbornými osobami či firmami na skládky dle určení. 
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Půda: Dojde k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

apod., 

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

Všechny ekologické funkce a vazby v krajině budou zachovány. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 

Stavba zasahuje do chráněné oblasti soustavy Natura 2000. Stavba svým 

charakterem nebude mít vliv na tuto soustavu. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem, 

Návrh na zohlednění podmínek nebyl proveden. Projektová dokumentace 

dané podmínky neřeší. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Stavba nepodléhá integrovanému povolení. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

V dosahu stavby se nenachází ochranné pásmo hřbitova a během 

výstavby budou podmínky tohoto ochranného pásma respektovány. Další 

ochranná pásma se zde nevyskytují. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva  
 

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska civilní ochrany.  

 

B.8   Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie ze zhotoveného 

jističe, voda bude využívána z vodovodní přípojky. Dodavatel stavby si smluvně 
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zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru 

se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

 

b) odvodnění staveniště, 

 

Odvodnění staveniště bude řešeno pomocí sběrných jímek (drenáže) 

nebo vsakováním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Napojení staveniště bude pomocí sjezdu na místní komunikaci III. třídy. 

Pro odběr elektřiny během stavby bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč a 

zemní vodoměrná šachta pro odběr vody ze stávající přípojky pitné vody.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti apod. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

 

Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v 

zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby 

byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro 

ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně 

postupovat podle nařízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení 

vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a 

vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v 

chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v 

chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty 

hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci 

jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické 

stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. 

míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v 

časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší 

přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu 

splněny. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním 

bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být 

uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Odpady, 

které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 
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č.154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je 

nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami 

pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Na 

pozemku se nenachází žádné objekty určené k demolici. Pozemek je převážně 

travnatý bez výraznějšího porostu a stromů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního 

pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních 

pozemcích, zejména během napojování přípojek. Dočasné zábory budou co 

nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s 

příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nebudou stanoveny. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace,  

 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem 

č.154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním 

souvisejícími likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na 

skládku k tomu určenou. 

 

15 01 01 papírový nebo lepenkový obal O 

17 01 01 beton O 

17 01 02 cihla O 

17 01 03 tašky a keramické výrobky 

17 02 01 dřevo O 

17 02 02 sklo O 

17 04 05 železo/ocel O 

17 02 03 plasty O 

17 03 01 asfaltové směsi N 

17 04 01 titanzinkový plech O 

17 06 04 izolační materiály O 

17 05 01 zemina/kameny O 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry O 

15 01 02 plastové obaly O 

15 01 06 směsné obaly O 
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17 04 11 kabely O 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení 

základových konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu 

nebo deponie zeminy. Část zeminy ze stavební jámy bude znovu použita na 

terénní úpravy, zbytek bude odvezen na skládku.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné 

dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany 

životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce.  

V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které 

budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby 

angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, 

které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 

zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 

souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb.  

Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou 

recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou 

odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky musí mít 

ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 

dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 

prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 

zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré 

platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků 

dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další 

platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na 

smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na 

stavbě.  

Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití 

stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté 

podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení 
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práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci se 

stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.  

Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích musí 

být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné 

ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. 

Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště (např. během napojování 

navrhované komunikace nebo během budování přípojek), dodavatel stavby je 

musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. Při práci na 

svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 

opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. 

Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 

respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. 

jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. 

Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a 

musí být uzamykatelné. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

 

Stavbou vznikají částečné požadavky na úpravu staveniště a okolí pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny 

stavby určené pro bezbariérové užívání. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 

Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a 

chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  

  

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. Práce 

ve výškách a prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být 

přerušeny:  

-při bouřce, silném dešti, tvorbě námrazy  

-při dohlednosti menší než 30 m  

-při teplotě prostředí nižší než -10 ºC  
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-při větru o rychlosti vyšší než 8 m/s 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 

Doba výstavby se předpokládá cca na 2 roky. Časový postup prací bude 

uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje možnosti 

pracovních skupin a mechanismů. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení  

 Projekt neřeší výstavbu vodohospodářských objektů. Srážkové vody ze střech a 

zpevněných ploch budou vsakovány na pozemku investora. 
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D. Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

D.1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

Objekt SO 01 – Penzion 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu: 

 Jedná se o novostavbu penzionu, který bude sloužit pro přechodné bydlení a 

rekreaci hostů. 

Funkční a kapacitní údaje objektu: 

Počet nadzemních podlaží: 3 

Počet podzemních podlaží: 0 

Zastavěná plocha: 637 m² 

Obestavěný prostor: 6308 m3 

Užitná plocha: 1380 m2 

Výška hřebene nad 0,000 = úroveň 1.NP: cca + 13,34 m 

Počet funkčních jednotek: 14 

Počet lůžek: 29 

Počet parkovacích míst: 19 

Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení: 

 Jedná se o nepodsklepený objekt, kde část 1. nadzemního podlaží je 

jednopodlažní a zbytek objektu je třípodlažní, přičemž 1. podlaží je zapuštěno do 

svahovitého terénu. Tvar penzionu je jednoduchý kvádr o největších půdorysných 

rozměrech 12,91 m x 49,12 m. 

V 1.NP se v pravé dolní části nachází zázemí budovy - kancelář, recepce, šatna 

s wc a sprchou, technická místnost, kolárna/lyžárna, kočárkárna, úklidová místnost, 

prádelna se sklady prádla a denní místnost. V pravé horní části se nachází wellness – 
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chodba, šatny muži, šatny ženy, wc + sprchy muži, wc + sprchy ženy, odpočívárna 

s vířivkami a finskými saunami. Ve středu budovy se nachází vstup, kde je umístěná 

hala, na kterou navazuje dvouramenné přímočaré schodiště a výtah, které spojující 1.NP 

s 3.NP. V levé části budovy se nachází restaurace, strojovna VZT, hygienické zázemí, 

kuchyně, sklady pro přípravu jídla, denní místnost, kancelář, šatna s wc a sprchou pro 

muže, šatna s wc a sprchou pro ženy, úklidová místnost, denní místnost, sklady odpadů 

a zásobování.   

Druhé a třetí nadzemní podlaží slouží pro ubytování hostů v jednolůžkových, 

dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích. Každý pokoj má samostatné hygienické 

zázemí a ve větších pokojích jsou navíc také umístěny kuchyňské linky. V obou těchto 

podlaží je také společenská místnost s dětským koutkem a úklidová místnost. Ve 

druhém podlaží je jeden pokoj je řešen jako bezbariérový. Z 2.NP je přístup na terasu. 

Hlavní vstup (bezbariérový) do objektu je z jižní strany a navazuje na 

příjezdovou komunikaci spojující komunikaci III. třídy a parkoviště. Toto parkoviště je 

umístěno ve východní části pozemku a tvoří ho 18 míst pro osobní automobily a 1 místo 

pro invalidy. Objekt je situován na jižní stranu. Řešení zahradních úprav není 

předmětem této dokumentace.  

Objekt je zřízen pro ubytování 29 osob ve 14 pokojích. Restaurace slouží pro 30 

osob.  Wellness bude sloužit pro 16 osob. 

Materiálové řešení: 

Jednopodlažní objekt je řešen jako podélný zděný systém. Třípodlažní objekt je 

řešen jako příčný zděný systém. Obvodové a vnitřní nosné stěny v 1.NP jsou tvořeny 

tvarovkami ze ztraceného bednění Best s betonovým jádrem a výztuží. Obvodové a 

vnitřní nosné stěny ve druhém a třetím podlaží jsou z keramických broušeních tvárnic 

Porotherm. Vnitřní nenosné stěny ve všech podlažích jsou z keramických tvárnic 

Porotherm. Výtahová šachta železobetonová – monolitická. Jednopodlažní objekt je 

zastřešen plochou střechou, která tvoří zároveň terasu pro hosty penzionu s nášlapnou 

vrstvou z betonové dlažby. Třípodlažní objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou, 

kde střešní krytinu tvoří betonové tašky KM Beta. Přístup k hlavnímu vchodu je 

vydlážděn betonovou dlažbou a příjezdová komunikace s parkovištěm je z asfaltu. 

Vzhledem je svažitému terénu jsou navrženy opěrné stěny z gabionů a ztraceného 

bednění. Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu 

EPS. Stropní konstrukce je z předpjatých dutinových panelů Spiroll. Schodiště je řešeno 

jako železobetonové - monolitické. Výplně vnějších otvorů tvoří dřevohliníkové okna a 

dveře s izolačním trojsklem. 

Celkové provozní řešení: 

Objekt se dělí na části, které tvoří zázemí budovy a zázemí kuchyně. Tyto části 

jsou umístěny v 1.NP. Zbytek objektu je určena pro hosty a jedná se o prostory 
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wellness, restaurace, které jsou umístěny v 1.NP. Dále se jedná o jednotlivé pokoje a 

společenské místnosti umístěné ve 2. a 3.NP 

Technologie výroby:  

Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy a návaznosti 

jednotlivých prací. 

Bezbariérové řešení stavby: 

 Objekt je řešen jako bezbariérový. V objektu je navržen jeden pokoj pro osoby 

se sníženou schopností a orientace. Návrh stavby bude řešen podle vyhlášky č. 

398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání 

staveb. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby: 

Hlavní výkopová jáma je svahována ve sklonu 1:0,5. Výkopy rýh jsou svislé 

nezapažené do hloubky max. 1,5 m. Základové pasy z prostého betonu C 16/20, 

základový nosník a základová deska pod výtah z betonu C 25/30 a ocel B500B. 

Podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 25/30 s vloženou kari sítí z oceli B500A. 

Obvodové a vnitřní nosné stěny v 1.NP jsou tvořeny tvarovkami ze ztraceného bednění 

Best s betonovým jádrem a výztuží. Obvodové a vnitřní nosné stěny ve druhém a třetím 

podlaží jsou z keramických broušeních tvárnic Porotherm. Vnitřní nenosné stěny ve 

všech podlažích jsou z keramických tvárnic Porotherm. Výtahová šachta 

železobetonová – monolitická. Schodiště dvouramenné levotočivé železobetonové 

uložené na podestových nosnících. Jednopodlažní objekt je zastřešen plochou střechou, 

která tvoří zároveň terasu pro hosty penzionu s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby. 

Hydroizolační vrstvu tvoří asfaltové pásy. Třípodlažní objekt je zastřešen šikmou 

sedlovou střechou, kde střešní krytinu tvoří betonové tašky KM Beta se sklonem 20°. 

Nosnou konstrukci šikmé střechy tvoří dřevěné příhradové vazníky. Stropní konstrukce 

je z předpjatých dutinových panelů Spiroll. Výplně vnějších otvorů tvoří dřevohliníkové 

okna a dveře s izolačním trojsklem - Slavona. Celý objekt bude zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem z polystyrenu EPS. Venkovní zpevněné plochy budou řešeny 

betonovou dlažbou do drťového lože na zhutněném štěrkopískovém podkladu, 

asfaltovou vozovkou. Okapový chodník bude z betonových dlaždic. 

Bezpečnosti při užívání stavby: 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění 
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výbuchem a vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné 

legislativní předpisy. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

Musí být dodrženy veškeré požadavky a postupy při použití strojů a nářadí dle 

platného zákona a vyhlášek. 

Stavební fyzika: 

Tepelná technika: 

 Řešení je uvedeno v příloze projektu – Složka č. 6 – Stavební fyzika 

Osvětlení: 

 V projektu není řešeno, viz složka č. 6 – Stavební fyzika 

Oslunění: 

 V projektu není řešeno, viz složka č. 6 – Stavební fyzika 

Hluk a vibrace: 

 Řešení je uvedeno v příloze projektu – Složka č. 6 – Stavební fyzika 

b) Výkresová část  

Výkresová část architektonicko – stavebního řešení je uvedena v příloze 

projektu – Složka č. 3 – D.1.1  

c) Dokumenty podrobností 

Skladby konstrukcí, seznam částí výrobků a rozhodující detaily jsou 

v samostatné příloze. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Vytyčení stavby: 

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu a zaměřených bodů, viz samostatná 

příloha – Složka č. 2 – Koordinační situace. Zaměření a vytyčení stavby a inženýrských 

sítí bude provádět specializovaná geodetická firma, kterou zajistí zhotovitel stavby. 

Souřadnice jednotlivých bodů jsou v systému S-JTSK. 
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Výkopy: 

Po dokončení měřičských prací se provede sejmutí ornice v tloušťce cca 200 

mm. Část ornice bude odvezena na skládku a část se uloží ve východní části pozemku a 

bude použita na rekultivaci pozemku. Poté bude proveden výkop stavební jámy a vlastní 

výkopy základových spár podle výkresu základů. Výkopy boudou prováděny strojně a 

v blízkosti inženýrských sítí ručně. Základová spára bude začištěna ručně. Část 

vykopané zeminy se odveze na skládku a část se uloží ve východní části pozemku. Tato 

uložená zemina bude použita na budoucí zásypy, obsypy a násypy a řádně zhutněna. 

Základovou spáru je také nutné chránit proti klimatickým vlivům, zejména proti vodě, 

promrzání a zvětrávání. Zvýšená hladina spodní vody nebyl zjištěna, a proto lze 

konstatovat, že je v dostatečné hloubce a neohrožuje stavbu. 

Základy: 

Před zahájením betonářských prací musí být osazeno ležaté potrubí domovní a 

dešťové kanalizace. Veškeré prostupy je nutné vést v systémových hydroizolačních 

chráničkách. Před betonáží základů je také nutno osadit zemnící pásky bleskosvodu.  

Základy pod nosnými zdmi jsou navrženy jako základové pasy z prostého 

betonu C 16/20. Základ v místě dilatace stavby je řešen pomocí základového nosníku 

z železobetonu – beton C 20/25 a ocel B500B, který je uložen na základové pasy. 

Základ pod výtahem tvoří železobetonová deska - beton C 20/25 a ocel B500B. Výztuž 

v nosníku a desky nutno provést dle statického výpočtu. Jednotlivé rozměry 

základových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresu základů. Dále na základové pasy bude 

provedeno zdivo ze ztraceného bednění – betonové jádro a výztuž dle statického 

výpočtu. Na základovém zdivu bude provedena podkladní železobetonová deska tl. 150 

mm, která bude vyztužena svařovanou kari sítí 100/100/8 mm a zalita betonem C 20/25. 

Kari síť bude umístěna v ose desky. Na podkladní betonovou desku bude provedena 

hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu. Na základy po obvodu objektu 

bude použita hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu a budou zatepleny 

polystyrenem XPS. Podrobnější popis viz skladby konstrukcí.  

Svislé a kompletní konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce 1.NP jsou navrženy z tvarovek ze ztraceného bednění 

Best kladené na sucho tl. 400 mm. Do ztraceného bednění bude osazena výztuž dle 

statického výpočtu a zalita betonem C 20/25. 1.NP bude zatepleno polystyrenem Isover 

EPS GreyWall tl. 200 mm. V místech v kontaktu se zeminou bude použita hydroizolace 

z SBS modifikovaného asfaltového pásu zateplena polystyrenem XPS Styrodur 3000 

SQ.   

Svislé nosné konstrukce 2.NP a 3.NP jsou navrženy z keramických broušených 

tvárnic Porotherm 38 Profi (P15) tl. 380 mm. Tvárnice budou zděny pomocí malty pro 
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tenké spáry Porotherm Profi (M10) tl. 1 mm. 2.NP a 3.NP bude zatepleno polystyrenem 

Isover EPS 70 F tl. 200 mm.  

Vnitřní příčky jsou navrženy z tvárnic Porotherm v tl. 80, 115 a 190 mm. 

Instalační šachty jsou opět z tvárnic Porotherm 11,5 Profil tl. 115 mm. Tvárnice budou 

zděny pomocí malty pro tenké spáry Porotherm Profi (M10) tl. 1 mm. Příčky budou 

k obvodovému zdivu kotveny pomocí spojek z nerezové oceli. V místnostech koupelen, 

toalet, úklidových místností apod. budou provedeny instalační předstěny o celkové tl. 

150 mm. Tyto předstěny tvoří instalační mezeru, nosný rošt z pozinkovaných UW a CW 

profilů s vloženou minerální izolací a opláštění tvoří 2 x SDK deska tl. 12,5 mm odolná 

vůči zvýšené vlhkosti. V místnostech pokojů budou z důvodu akustiky provedeny 

předstěny o celkové tl. 100 mm. Tyto předstěny tvoří instalační mezeru, nosný rošt 

z pozinkovaných UD a CD profilů s vloženou minerální izolací a opláštění tvoří SDK 

deska tl. 12,5 mm – akustická.  

Výtahová šachta bude železobetonová – monolitická tl. 125 mm. Beton C 25/30 

a výztuž dle statického výpočtu. Podrobnější popis viz skladby konstrukcí. 

Vodorovné a vyrovnávací konstrukce: 

Stropy: 

Stropní konstrukci jednopodlažního objektu tvoří předpjaté dutinové panely 

Spiroll tl. 265 mm. Stropní konstrukci třípodlažního objektu tvoří předpjaté dutinové 

panely Spiroll tl. 320 mm. Stropní konstrukci nad 3.NP tvoří dolní pásnice příhradových 

vazníků s SDK podhledem. Nad každou nosnou zdí jsou v úrovni stropů vytvořeny 

železobetonové věnce – beton C 25/30 a ocel B500B. 

Překlady: 

Na nosném zdivu ze ztraceného bednění (1.NP) budou osazeny železobetonové 

překlady Best Unika 10. Ve zbytku objektu budou překlady od systému Porotherm. 

Podrobněji viz výpis překladů jednotlivých půdorysů. 

Podhledy: 

V celém objektu, vyjma strojovny VZT jsou navrženy SDK podhledy. Nosnou 

konstrukci tvoří dvouúrovňový křížový rošt z pozinkovaných UD a CD profilů 

kotvených do stropní konstrukce. Opláštění tvoří protipožární SDK desky tl. 12,5 mm. 

V místech se zvýšenou vlhkostí jsou SDK desky určené pro toto prostředí. Nad 

posledním podlažím jsou použity protipožární SDK desky tl. 20 mm. V místě schodiště 

je navržen samonosný podhled, kde ocelový rošt je kotvený do zdiva. Dále je v prostoru 

restaurace a vířivky navržen kazetový podhled, kde nosnou konstrukci tvoří T,T profily 

kotveny opět do stropní konstrukce a opláštění tvoří akustická SDK kazeta tl. 10 mm. 

V technické místnosti je z důvodu požární odolnosti stropu navržen protipožární SDK 
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obklad, který je tvořen pomocí pružného ocelového profilu kotveného do stropní 

konstrukce a protipožárních SDK desek tlouštěk 12,5 a 15 mm. Podrobnější popis viz 

skladby konstrukcí. 

Schodiště: 

Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonové – monolitické, dvouramenné, 

levotočivé. Beton C 25/30 a výztuž dle statického výpočtu. Jednotlivé ramena schodiště 

jsou uložena na podestových nosnících a mezipodesty jsou uloženy do kapes 

schodišťové stěny. Tloušťka ramen a mezipodesty je 160 mm. Pro eliminaci přenosu 

vibrací a hluku ze schodiště do okolních konstrukcí bude napojení železobetonové 

konstrukce schodiště, nosníků a podest na nosnou konstrukci provedeno pomocí 

systémových akustických vložek. Schodiště z 1.NP do 2.NP je tvořeno 22 stupni o šířce 

300 mm a výšce 169,1 mm. Schodiště z 2.NP do 3.NP je tvořeno 22 stupni o šířce 300 

mm a výšce 162,3 mm. Schodišťová ramena jsou široká 1300 mm a mezipodesta je 

široká 1400 mm. Po stranách schodiště je umístěno dřevěné madlo ve výšce 900 mm. 

V posledním podlaží je umístěno hliníkové tyčové zábradlí výšky 1000 mm. Povrchová 

úprava schodiště je řešena keramickou dlažbou. 

Dále se v objektu vyskytuje schodiště na terasu ve 2.NP. Toto schodiště je 

ocelové, schodnicové s tl. schodnice 10 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří ocelový rošt, který 

je kotven do schodnic. Celé schodiště je kotveno do podlahy. Schodiště je tvořeno 5 

stupni o šířce 300 mm a výšce 166 mm. Šířka schodišťového ramene je 1600 mm 

s délkou podesty 1600 mm. Po stranách schodiště je umístěno dřevěné madlo ve výšce 

900 mm. 

Venkovní schodiště je tvořeno pomocí prefabrikovaných betonových 

schodišťových bloků, které jsou uloženy do štěrkopískového podsypu a do maltového 

lože na ztracené bednění. Šířka stupně je 300 mm, výška 167 mm, délka 1500 mm a 

3000 mm.  

Střecha: 

Střešní konstrukcí jednopodlažního objektu tvoří plochá jednoplášťová střecha 

s klasickým pořadím vrstev, kde hydroizolaci tvoří souvrství z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Tato střecha tvoří zároveň terasu a pochozí vrstva je z betonové 

dlažby tl. 40 mm uložená na rektifikačních plastových terčích. Celá konstrukce je 

zateplená polystyrenem Isover EPS 200 o minimální tl. 260 mm. Odvodnění je zajištěno 

pomocí vnitřních vtoků Topwet. 

Třípodlažní objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou, kde střešní krytinu 

tvoří betonové tašky KM Beta se sklonem 20°. Nosnou konstrukci šikmé střechy tvoří 

dřevěné příhradové vazníky, sedlové spojené ocelovými deskami s prolisovanými trny. 

Vazníky jsou kotveny pomocí ocelových úhelníků a závitových tyčí do 

železobetonových věnců pomocí chemické malty. Konstrukce je zateplená pomocí 
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skelné vlny Isover Unirol Profi o celkové tl. 360 mm. Tepelná izolace je vložena pod, 

nad a mezi dolní pásnice vazníku. Podrobnější popis viz skladby konstrukcí. Přístup do 

půdního prostoru je zajištěn stahovacími schody Wippro isotec 200 o rozměrech 1300 x 

700 mm. Přístup na střechu je pomocí střešního výlezu Velux GVK o rozměrech 410 X 

550 mm. Odvodnění střechy je pomocí podokapních žlabů z titanzinkového plechu. Na 

střeše budou použity systémové prvky KM Beta jako jsou větrací komínky, větrací 

tašky, sněhové zábrany, bezpečnostní prvky apod.  

Podlahy: 

Podlahové konstrukce v 1.NP jsou navrženy s povrchovou úpravou z keramické 

dlažby. V místech sprch, wc, wellness, kde nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba je 

ve skladbě podlah navrženo podlahové vytápění. V technické místnosti a ve strojovně 

VZT nášlapnou vrstvu tvoří epoxidová pryskyřice. V pokojích, kancelářích a 

společenských místnostech nášlapnou vrstvu tvoří vinyl. V každé skladbě se nachází 

tepelná izolace a v podlahách na stropě i kročejová izolace. Dále ve všech podlahách 

roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina. Podrobnější popis viz skladby konstrukcí. 

Hydroizolace: 

Hydroizolaci spodní stavby tvoří SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 

Special Mineral, který je celoplošně nataven. Hydroizolaci ploché střechy tvoří 

souvrství z asfaltových pásů, kde první vrstva je z SBS modifikovaného asfaltového 

pásu Elastek 40 Special Mineral a tato vrstva je mechanicky kotvena pomocí 

teleskopických kotev. Druhá vrstva je rovněž z SBS modifikovaného asfaltového pásu 

Elastek Firestop a je celoplošně natavena. Podrobnější popis viz skladby konstrukcí. 

Izolace tepelné: 

Na stavbě je použit kontaktní zateplovací systém ETICS. 1.NP je zatepleno 

polystyrenem Isover EPS GreyWall tl. 200 mm. Soklové části a části pod zeminou jsou 

zatepleny polystyrenem XPS Styrodur 3000 SQ tl. 200 mm. 2.NP a 3.NP je zatepleno 

polystyrenem Isover EPS 70 F tl. 200 mm. Izolace jsou mechanicky kotveny pomocí 

talířových hmoždin pro zápustnou montáž. Izolace soklu a pod zeminou je pouze 

nalepena aby nedošlo k porušení hydroizolace. 

Tepelnou izolaci ploché střechy tvoří polystyren Isover EPS 200 o minimální 

tloušťce 260 mm. Tato izolace je mechanicky kotvena pomocí teleskopických kotev. 

Tepelnou izolaci šikmé střechy tvoří skelná vlna Isover Unirol Profi o celkové tloušťce 

360 mm. Tato izolace je volně vložena nad, pod a mezi dolní pásnice vazníku. 

Tepelnou izolaci podlah v 1.NP tvoří polystyren Isover EPS 200 tl. 170 mm. 

Tepelnou izolaci v dalších podlažích tvoří polystyren Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 30 

mm a Isover EPS 150 tl. 50 mm. Podrobněji viz výpis skladeb konstrukcí. 
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Povrchové úpravy:  

Vnitřní: 

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou převážně tvořeny jednovrstvou 

vápenocementovou omítkou strojní. V koupelnách, wc, kuchyni apod. bude použit 

keramický obklad. Povrchové úpravy sádrokartonu budou pomocí jemného pastovitého 

tmelu nebo keramického obkladu. V místnostech se zvýšenou vlhkostí bude před 

lepením obkladu aplikována hydroizolační stěrka. Malby budou pomocí silikátového 

nátěru a barevné řešení bude dle přání investora. 

Vnější:  

V 1.NP a v soklové části bude použita dekorativní omítka (Marmolit). 

V ostatních částech fasády bude použita tenkovrstvá silikonová omítka. Barevné řešení 

bude dle přání investora.  

Obklad přesahu střechy bude proveden z PVC palubek tl. 10 mm. Barva hnědá 

Podrobnější popis viz výpis skladeb konstrukcí. 

Komíny: 

V objektu je navržen komín typu SCHIEDEL ABS 18L s průduchem průměru 

180 mm. Rozměr komínu je 500 x 360 mm. Komín je určený pro odvod spalin z kotle 

na tuhá paliva. Komínový plášť je tvořen ze sendvičové konstrukce s integrovanou 

izolací a vnitřní tenkostěnnou keramickou vložkou. Provozní teplota je 400 °C. 

Povrchová úprava nadstřešní části komínu je stejná jako hlavní fasáda. 

Výplně otvorů: 

Vnější: 

Vnější dveře budou tvořit dřevohliníkové dveře Slavona HA 110 (Uw = 0,72 

W/m2.K) s izolačním trojsklem (Ug = 0,5 W/m2.K). Okna budou rovněž dřevohliníkové 

Slavona HA 110 (Uw = 0,72 W/m2.K) s izolačním trojsklem (Ug = 0,5 W/m2.K). 

Z interiéru barva dub, z exteriéru barva šedá ral 7022. 

Vnitřní: 

Vnitřní dveře budou dřevěné – Slavona, a protipožární také dřevěné – Masonite 

LUME EXTRA CLP LAMINO. Dveře budou osazeny na ocelové a obložkové zárubně.  

Podrobnější popis viz výpis oken a dveří. 
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Klempířské výrobky: 

Vnější parapety budou z hliníkového plechu, ostatní klempířské výrobky budou 

z titanzinkového plechu. Barva šedá ral 7022. Podrobnější popis viz výpis klempířských 

výrobků. 

Truhlářské výrobky: 

Vnitřní parapety tvoří dřevotřísková deska tl. 20 mm potažená laminátem. Barva 

dub. Podrobnější popis viz výpis truhlářských výrobků. 

Zámečnické výrobky: 

Všechny zámečnické výrobky jsou popsány ve výpisu zámečnických výrobků. 

Opatření proti pronikání radonu: 

Z výsledku radonového průzkumu vyplývá, že daný pozemek má nízký 

radonový index. Proto bude postačující provedení hydroizolace z asfaltového pásu 

s kvalitním provedením spojů hydroizolace. 

Likvidace dešťových vod: 

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny do ležatého potrubí, 

které ústí do vsakovacích boxů. Vsakovací boxy jsou umístěny v západní části 

pozemku. Kolem objektu je také navržen drenážní systém, který je sveden do 

vsakovacích boxů. Poloha těchto zařízení je znázorněna v projektové dokumentaci – 

koordinační situace a základové konstrukce. 

Terénní úpravy: 

Pozemek je svažitého charakteru, takže kolem objektu budou provedeny násypy, 

zásypy a svahování. Vzhledem k velkému svahu jsou navrženy opěrné zdi z gabionů a 

ztraceného bednění. Před objektem bude vytvořen chodník z betonové dlažby, který 

spojuje vchody do objektu a parkoviště tvořené asfaltem. Komunikace propojující 

parkoviště a místní komunikaci III. třídy bude také tvořena asfaltem. Kolem objektu 

bude vytvořen okapový chodník z betonové dlažby. Viz projektová dokumentace – 

koordinační situace. 

b) Podrobný statický výpočet: 

Podrobný statický výpočet nebyl součástí zadání diplomové práce. Statický 

výpočet nebyl proveden. 

c) Výkresová část  

Výkresová část stavebně konstrukčního řešení je v samostatné příloze Složka č. 

4 – D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení. 



48 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné příloze Složka č. 5 – D.1.3 – 

Požárně bezpečnostní řešení. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Technika prostředí staveb nebyla součástí zadání diplomové práce.  

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou součástí zadání. 

E Dokladová část 

Není součástí zadání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lipově dne 26.12.2019                                                 Vypracoval: Bc. Adam Karásek 
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Závěr  

 Cílem diplomové práce bylo navržení a vypracování projektové dokumentace 

pro novostavbu penzionu. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu 

odpovídajícím zadání diplomové práce. Při zpracování dokumentace a příloh byly 

dodržen platné zákony, vyhlášky, nařízení vlády a normy. Při vypracování tohoto 

projektu jsem čerpal hlavně ze znalostí získané při studiu a z odborných rad vedoucího 

práce. Vypracováním projektové dokumentace jsem získal spoustu nových informací a 

tuto zkušenost hodnotím jako velmi přínosnou.  

Výpis použitých norem  

ČSN 73 0802:2009 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty    

ČSN 73 0833:2010 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0810:2016 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

ČSN 73 0818:1997 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PB 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN ISO 4157-2:2010 Výkresy pozemních staveb – systémy označování 

ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny 

ČSN EN 62305-1:2006 Ochrana před bleskem 

ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 4200:2004 Komíny – Všeobecné požadavky 

ČSN 73 4201:2010 Komíny a kouřovody 

ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy 

ČSN 74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie. 
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ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody                

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 

Seznam použitých zdrojů 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno: Akademické 

nakladatelství CERM, 2007. Studijní opory pro studijní programy s kombinovanou 

formou studia. ISBN 978-80-7204-530-3. 

REMEŠ, Josef a Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 

2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5141-9. 

KUTNAR, Zdeněk KUTNAR: Izolace spodní stavby. Dektrade, 2009. 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Červenec 

2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatna: Sanitary facilities and changing rooms. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Česká 

technická norma, 2013. 

SATINSKÝ, Alexej a Jiří KUTÁČ. Soubor předpisů pro ochranu před bleskem a 

přepětím: ČSN EN 62305-3, ochrana před bleskem, část 3: hmotné škody na stavbách a 

nebezpečí života : ČSN EN 62305-4, ochrana před bleskem, část 4: elektrické a 

elektronické systémy ve stavbách : ČSN EN 62305-1, 2, 5, stručný výtah : ČSN EN 

ISO/IEC 17050-1 posuzování shody, prohlášení dodavatele o shodě, část 1: všeobecné 

požadavky : Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., práce ve výškách. Havířov: Iris, 2006. 

ISBN 80-903540-6-8. 
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ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. Praha: Český 

normalizační institut, 2007. 

ČSN 73 0580-1 ZMĚNA Z1. Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. 

Praha: Český normalizační institut, 2011. 

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

Praha: Český normalizační institut, 2007. 

ČSN 73 0581. Oslunění budov venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. Praha: 

Český normalizační institut, 2009. 

ČSN 01 3495. Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb. Praha: 

Český normalizační institut, 1997. 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Duben 

2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Listopad 

2005. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005. 

Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 
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ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami. Praha: Český 

normalizační institut, 1997. 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Září 2010. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 2003. 

Praha: Český normalizační institut, 2003. 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. Brno: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv. Brno: Český normalizační institut, 2010. 

ČSN 73 4200. Komíny – Všeobecné požadavky. Brno: Český normalizační institut, 

2004. 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Červen 2004. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 74 4505. Podlahy – Společná ustanovení. Praha: Český normalizační institut, 

2012. 

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Český 

normalizační institut, 2011. 

Zákon č. 163/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 2006 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 2001 

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 2006 

Zákon č. 320/2015 Sb. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů. 2015 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. 1985 
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Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. 2011 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 2001 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 2009 

Vyhláška č. 405/2017 Sb. o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 2006 

Vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. 2013 

Vyhláška č. 120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. 

2011 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 2001 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 2001 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. 2013 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 2006 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 2005 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 2011 
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Webové stránky  

WIENERBERGER. Dostupné z: https://www.wienerberger.cz/ 

ISOVER. Dostupné z: https://www.isover.cz/ 

DEK. Dostupné z: https://www.dek.cz/  

PREFA BRNO. Dostupné z: http://www.prefa.cz/ 

IZOLACE INFO. Dostupné z: https://www.izolace-info.cz/  

BEST. Dostupné z: https://www.best.info/ 

KM BETA. Dostupné z: https://www.kmbeta.cz/CZ 

TOPWET. Dostupné z: http://topwet.cz/ 

LC MAXI 1050. Dostupné z: http://www.lift-components.cz/  

SCHIEDEL. Dostupné z: https://www.schiedel.com/cz/  

CEMIX. Dostupné z: https://www.cemix.cz/ 

WEBER. Dostupné z: https://www.cz.weber/ 

TZB – INFO. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/ 

RAKO. Dostupné z: https://www.rako.cz/ 

VELUX. Dostupné z: https://www.velux.cz/  

SLAVONA. Dostupné z: https://www.slavona.cz/ 

RHEINZINK. Dostupné z: https://www.rheinzink.cz/ 

RIGIPS. Dostupné z: https://www.rigips.cz/ 

COMPACFOAM. Dostupné z: https://www.compacfoam.cz/ 

MEA. Dostupné z: https://www.mea-odvodneni.cz/ 
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QUICK – STEP. Dostupné z: https://www.quick-step.cz/cs-cz 

MASONITE. Dostupné z: http://www.masonite.cz/  

NAHLÍŽENÍ DO KATASTRU. Dostupné z: https://www.cuzk.cz/  

AS – KRECHT. Dostupné z: http://www.asio.cz/  

SOUDAL. Dostupné z: http://www.soudal.cz/ 

 

Seznam použitých zkratek 

EN – Evropská norma  

ČSN – Česká státní norma 

NP – Nadzemní podlaží 

PT – Původní terén 

UT – Upravený terén 

PP – Připravený terén 

Kce – Konstrukce 

TI – Tepelná izolace 

HI – Hydroizolace 

E – Elektroměr 

SO – Stavební objekt 

ER – Elektrická rozvodná skříň 

HŠ – Hlavní vstupní šachta 

RŠ – Revizní šachta 

VB – Vsakovací boxy  

https://www.quick-step.cz/cs-cz
http://www.masonite.cz/
https://www.cuzk.cz/
http://www.asio.cz/
http://www.soudal.cz/
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VŠ – Vodoměrná šachta 

ORL – Odlučovač ropných látek 

PD – Projektová dokumentace 

B.p.v – Balt po vyrovnání (výškový systém) 

m n.m. – Metr nad mořem 

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

tl. – Tloušťka  

ks – Kusů  

č. – Číslo 

Sb. – Sbírky  

R.Š. – Rozvinutá šířka 

NN – Nízké napětí 

IŠ – Instalační šachta 

PE – Polyethylen 

EPS – Expandovaný polystyren 

XPS – Extrudovaný polystyren 

ŽB – Železobeton 

SDK – Sádrokarton  

DN – Vnitřní průměr potrubí 

HDPE – Vysokohustotní polyetylen  

p.č. – Parcelní číslo 

p.ú. – Požární úsek 
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PBŘ – Požárně bezpečnostní řešení 

PBS – Požární bezpečnost staveb 

SPB – Stupeň požární bezpečnosti 

BOZP – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

dB – Decibel 

kN – Kilonewton  

U – Součinitel prostupu tepla 

∑ - Suma 

HT – Měrná ztráta prostupem tepla 

Uem – Průměrný součinitel prostupu tepla  

fRsi - Teplotní faktor   

λ – Součinitel tepelné vodivosti  

Oai – Návrhová teplota interiéru 

Oe – Návrhová teplota exteriéru 

PHP – Přenosný hasící přístroj 

NÚC – Nechráněná úniková cesta 

CHÚC B – Chráněná úniková cesta typu B 
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