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ABSTRAKT  

 
Předmětem mé diplomové práce je novostavba penzionu v obci Čeladná. Objekt má 
v jedné části dvě nadzemní podlaží a v druhé části je pouze jednopodlažní. Objekt je 
částečně podsklepen a nachází se na okraji obce na téměř rovinatém terénu. Druhé 
nadzemní podlaží slouží pouze pro ubytování hostů. V prvním nadzemním podlaží se 
nachází také restaurace penzionu s venkovní krytou terasou. Obvodové nosné stěny 
jsou v nadzemních podlažích tvořeny z cihelných tvárnic Porotherm a v podzemním 
podlaží z betonových tvárnic BUILD IN. Stropní konstrukce budovy je tvořena 
skládaným stropem z předpjatých stropních panelů spiroll. Zastřešení nad druhým 
nadzemním podlažím je tvořeno jako plochá dvouplášťová střecha. Nad prvním 
nadzemním podlažím je navržena vegetační plochá jednoplášťová střecha. Na východní 
straně budovy je navrženo parkování pro návštěvníky penzionu a na jižní straně 
parkoviště pro zaměstnance. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Penzion, spiroll, terasa, Porotherm, ztracené bednění 

ABSTRACT  

 
The subject of my diploma thesis is a new-build quest pension in Čeladná. The building 
has two above-ground floors in the first part and one floor is in the second part. The 
pension is partially with a cellar and i tis located in the periphery of tve village on nearly 
flat terrain. The second floor is only for pension quests. On the first floor, there i salso a 
restaurant with a covered terrace. The perimeter load-bearing walls of above-ground 
floors are mad of Porotherm brick blocks, underground walls are made of BUILD IN 
concrete blocks. The ceiling structure consists of a folded ceiling of prestressed spiral 
ceiling panels spiroll. The roof above the second floor is formed as a double-skin flat 
roof. A vegetation single-skin flat roof is designed above the first floor. The parking for 
visitors is located on the east side, also the parking for the epmloye is designed on the 
south side. 

KEYWORDS  
 
Pension, spiroll, terrace, Porotherm, permanent shuttering 
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ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby penzionu v obci Čeladná. Jedná se o novostavbu penzionu s částečným 

podsklepením uprostřed dispozice. Navržený objekt má v jedné části dvě nadzemní 

podlaží a v části je pouze jednopodlažní. Spojení mezi podlažími zajištuje osobní 

bezbariérový výtah a tříramenné schodiště. Objekt slouží pro přechodné ubytování hostů 

s relaxací v Beskydech.  

V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím pro zaměstnance a 

úschovna kol a lyží. Druhé nadzemní podlaží slouží pouze k ubytování hostů. Objekt je 

navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek a částečně ze ztraceného 

bednění. Stropy objektu tvoří předpjaté stropní panely spiroll.  

Objekt bude umístěn na parcelách 391/5, 391/16 a 391/17 spadajících do katastrálního 

území obce Čeladná. Jedná se o samostatně stojící objekt s venkovní krytou terasou. 

Půdorys je nepravidelného obdélníkového tvaru.  

Dokumentace obsahuje také řešení napojení na stávající komunikaci. Součástí diplomové 

práce je rovněž vypracování studií s řešením dispozic objektu vzhledem ke světovým 

stranám. Všechny výkresy budou vypracovány dle platných norem a předpisů. Textová 

část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu 

architektonicko - stavebního řešení. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Novostavba penzionu 

b) místo stavby 

Čeladná 739 12 
parc. č. 391/5, 391/16, 391/17 
katastrální území Čeladná [619116] 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Tomáš Novák, Novoměstská 58, Frýdek Místek 73801 

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Zpracovatel dokumentace:  
Bc. Martin Veřmiřovský, Komenského 518, Kopřivnice 74221, 
martin.vermirovsky@gypri.cz, tel. 604 367 651 
Vedoucí práce: 
Ing. Danuše Čuprová CSc. 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

SO 01 Penzion 
Z koordinační situace je zřejmá pozice i orientace navrženého penzionu.  
SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy tvoří převážně betonová dlažba a terasa je krytá 
polykarbonátovou krytinou. 
SO 06, SO 07, SO 08 Navržené přípojky 
Navržené přípojky jsou navrženy dle příslušných ochranných pásem. 
SO 09 Akumulační nádrž se vsakovacími bloky 
Na pozemku jsou navrženy akumulační nádrže pro zachycení srážkových 
vod. 
SO 10 Vyhrazený prostor pro zemní vrty tepelného čerpadla 
Na území pozemku je orientačně navržen vyhrazený prostor pro realizaci 
zemních vrtů tepelného čerpadla země/voda. 
SO 11 Dětské hřiště 
Z koordinační situace lze vyčíst pozici dětského hřiště na pozemku. 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

 aktuální územní plán obce Čeladná 

 platné normy, vyhlášky a předpisy 

 katastrální mapa 

 fotodokumentace a osobní průzkum 

 inženýrsko-geologický 

 požadavky investora 

 povodňová mapa, geologická mapa a další mapové podklady 

 architektonická studie 

 radonový průzkum 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Dotčené pozemky parc.č. 391/5, 391/16, 391/17 v katastrálním území 
Čeladná jsou nepravidelného obdélníkového tvaru na rovinném terénu. 
Pozemek je momentálně nezastavěn a nenachází se zde žádné křoviny. 
Okolo pozemků na východní straně se nachází silnice III a na severní 
straně polní cesta. Pozemek není připojen na technickou infrastrukturu. 
Objekt bude napojen na vodovodní řád, splaškovou kanalizaci a NN el. 
sítě. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem 

Navržená stavba penzionu je v souladu s územním plánem obce Čeladná.  
Parcely č. 391/5, 391/16, 391/17 jsou v územním plánu vedeny jako plocha 
SB- smíšená obytná. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Jedná se o novostavbu, tyto požadavky nebyly řešeny vzhledem 
k charakteru projektové dokumentace. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Novostavba penzionu nijak nenarušuje stávající požadavky na využívání 
území, tudíž nebyly podány žádné rozhodnutí a povolení výjimky. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny závazná stanoviska dotečených orgánů byla zapracována do 
projektová dokumentace. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V části předprojektové přípravy byly provedeno polohopisné a výškopisné 
zaměření pozemku vč. inženýrsko geologického průzkumu a měření 
množství radonu. Dále byl proveden vizuální průzkum pozemku. 
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g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 
2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a 
bezpečnostní pásma apod. 

Parcely se nachází na hranici Chráněné krajinné oblasti Beskydy, evropsky 
významné lokality natura 2000 Beskydy a Chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod Beskydy a vztahují se na ně určité omezení.  

Území není poddolované, ani se nenachází v záplavové zóně. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba je umístěna mimo záplavové a poddolované území.  

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Vliv navrženého objektu penzionu bude díky umístění a dodržení vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území minimální. 
Díky velikosti navrženého objektu nebude mít vliv na odtokové poměry 
daného území. 
Mimo vlastní stavební činnost nebude mít stavba vliv na okolní stavby. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před realizací nevrženého domu dojde k odstranění stávajících dřevin 
a ke skrývce ornice. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa  

Dočtené pozemky náleží do zemědělského půdního fondu a výpočet 
odejmutí je v příloze složky č.1 Studijní práce. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě 

Navržený objekt penzionu bude k dopravní infrastruktuře připojen dvěma 
navrženými sjezdy. Jeden sjezd na silnici III. třídy pro zaměstnance a 
zásobování a druhý sjezd na polní cestu pro příjezd hostů a návštěvníků 
penzionu. K technické infrastruktuře bude navržený objekt penzionu 
připojen navrženými přípojkami – el. energie NN, přípojky vodovodní a 
jednotné splaškové kanalizace.  

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Věcné a časové vazby nejsou známy, stejně jako podmiňující, vyvolané 
ani související investice. 



17 
 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umísťuje a provádí 

- Parcela číslo: 391/5 

- Katastrální území: Čeladná 

- Vlastník pozemku: Pazděrný Jiří 

č.p. 29, 73912 Čeladná 

- Parcela číslo: 391/16 

- Katastrální území: Čeladná 

- Vlastník pozemku: Pazděrný Jiří 

č.p. 29, 73912 Čeladná 

- Parcela číslo: 391/17 

- Katastrální území: Čeladná 

- Vlastník pozemku: Pazděrný Jiří 

č.p. 29, 73912 Čeladná 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
V rámci projektu penzionu nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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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 

Dokumentace řeší novostavbu penzionu. 

b) účel užívání stavby 

Penzion s restaurací bude sloužit jako objekt pro přechodné ubytování 
hostů a také jako restaurace pro návštěvníky. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, 
zvláště pak se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) a dále se souvisejícími právními předpisy, jmenovitě: 
vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu, vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití 
území a vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb. 

Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace byla uplatněna.  

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové 
dokumentace. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka 
apod. 

Novostavba nebude chráněnou kulturní památkou a nebude chráněna dle 
jiných právních předpisů 
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 zastavěná plocha: 540,86 m2 

 obestavěný prostor: 2912,4 m3 

 užitná plocha:  1726 m2 

 počet pokojů:  9 

 restaurace:  89,73 m2 

Pozn. zastavěná plocha je v souladu a byla počítána dle § 2 odst. 7 
stavebního zákona. 

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 potřeby vody 
- počet hostů 21 
- počet personálu 8 
- Směrné číslo roční potřeby vody dle vyhlášky 120/2011  

Penzion: 45 m3, Restaurace: 80m3 

- Roční potřeba vody: Qr= 21*45 + 8* 80= 1585 m3 
- Maximální denní potřeba vody: Qd= Qr * 1,5 / 365 = 6,51 m3 
- Maximální hodinová potřeba vody: Qh= Qd x 4,6 /24 =1248 

l/hod= 0,35 l/s 
Hospodaření s dešťovou vodou 
Dešťová voda bude odváděna z následujících ploch: 

- Betonová dlažba (chodníky)  221,69 m2 
- Střecha plochá 2.Pl   460,39 m2 
- Střecha šikmá (terasa)  40,93 m2 
- Střecha plocha 1.PL   86,65 m2 
- Betonová dlažba (pojízdné plochy) 910,00 m2 

Dešťová voda bude odváděna do akumulačních nádrží umístěných na 
pozemku. 
Dále z akumulační nádrže budou zaveden bezpečností přepad do vsaku. 
Dešťová voda bude využívána jak na zálivku, tak jako užitková voda 
v 1.NP. 
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Zařizovací 
předmět 

spotřeba množství celkem 

WC 2,0 l/s 18 36 

Umyvadlo 0,5 l/s 18 9 

Dřez 0,8 l/s 6 4,8 

Sprchový kout 0,8 l/s 9 7,2 

Výlevka 0,8 l/s 1 0,8 

Myčka 0,8 l/s 2 1,6 

Celkem= 54,4 l/s 
Qs= K * √∑ DU = 0,5 * √54,4 = 3,69 l/s 
 
Odpady 
Komunální odpad bude odvážen místními komunálními službami spolu 
s dalším odpadem v pravidelných periodách. Na pozemku bude zřízeno 
třídění odpadů. Na pozemku je vyhrazena plocha pro sběr komunálního 
odpadu. 
 
Vytápění 
Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním pomocí tepelného čerpadla 
země/voda umístěného v 1.PP. Dále budou také využívány 
vzduchotechnické jednotky s rekuperací. 
 
Elektroinstalace 
Elektroinstalace bude rozvedena z domovního rozvaděče umístěného na 
fasádě objektu. Uvnitř bude vedena drážkami ve zdivu. 
 
Vzduchotechnika 
V 1.NP bude řešeno větrání až na kuchyni vzduchotechnickou jednotkou 
umístěnou v 1.NP ve strojovně vzduchotechniky. Kuchyně bude 
samostatně větrána vzduchotechnickou jednotkou umístěnou ve 
venkovních prostorech. V 2.NP bude každý byt samostatně větrán pomocí 
rekuperačních jednotek umístěných v podhledech v místnostech koupelen. 
 
Energetická náročnost budovy 
Energetická náročnost je řešena v příloze posouzení z hlediska stavební 
fyziky 
 

a) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

 Předpokládané zahájení stavby:  září 2020 
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 Předpokládané ukončení stavby: březen 2021 
 
Výstavba penzionu bude probíhat v jednom časovém úseku bez 
přerušení. 
Členění na etapy: 

- Vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky 

- Základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby 

- Nosné vodorovné a svislé konstrukce včetně střechy 

- Vnitřní příčky, podhledy, vnitřní instalace 

- Vnitřní omítky, podlahy, obklady 

- Dokončovací práce 

- Úprava terénu okolo objektu 

b) orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavebních úprav BD byly dle obestavěného 

prostoru odhadnuty na cca 25 mil. Kč bez DPH 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle územního plánu obce Čeladná, která stanovuje požadavky na počet 
podlaží a tvar střechy v dané lokalitě, a to maximálně 2 nadzemní podlaží + 
podkroví. Tvarové uspořádání není plánem konkrétně stanoveno. Při návrhu 
stavby byly všechny fakty zohledněny tak, aby stavba nijak nenarušovala 
stávající architekturu a zapadla do prostředí. Navržený objekt má 2 
nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Na části domu je objekt pouze 
jednopodlažní a je zastřešen plochou jednoplášťovou střechou. Nad 2.NP je 
objekt zastřešen plochou dvouplášťovou střechou s přiznanými krokvemi, 
vaznicemi a pozednicemi. Tvar penzionu je rozšířen o předsazenou terasu a 
výhledem na Beskydy. 

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

Navržený objekt je dvoupodlažní s částečným podsklepením. V časti 
úschovny kol a lyží je pouze jednopodlažní a zastřešen jednoplášťovou 
plochou střechou. Ve zbylé části je objekt dvoupodlažní. Při návrhu objektu 
penzionu byl kladen maximální důraz na dispoziční uspořádání s ohledem 
na světové strany. Hlavní vstup se nachází z východní strany a plynuje 
navazuje na recepci, odkud je umožněn příchod do restaurace, úschovny kol 
a lyží, hygienického zázemí pro hosty a schodiště vedoucího jak do 1.NP 
tak do 1.PP. V suterénu se nachází strojovna vzduchotechniky a sklad pro 
sezónní věci penzionu. 2 .NP je rozděleno souvislou chodbou, ze které je 
umožněn přístup do všech pokojů hostů. Výlez na střechu je zprostředkován 
výlezem ve skladu prádla. Další vstup do objektu je z jižní strany, tento 



22 
 

vchod je pouze pro zaměstnance a pro zásobování penzionu. Další 2 zbylé 
vstupy jsou ze severní strany, jeden do úschovny kol a lyží a druhý do 
restaurace penzionu. Část objektu je řešena s fasádním obkladem 
z lehčeného betonu šedé barvy. Ostatní fasádní plochy jsou řešeny bílou 
silikátovou omítkou. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Příjezdy na pozemek jsou situovány jak z východní strany ze silnice III. 

třídy, kde se nachází parkoviště pro zaměstnance a prostor pro zásobování, 
tak ze severní strany z polní cesty, kde se nachází parkoviště pro hosty a 
návštěvníky. Hlavní vstup se nachází z východní strany a plynuje navazuje 
na recepci, odkud je umožněn příchod do restaurace, úschovny kol a lyží, 
hygienického zázemí pro hosty a schodiště vedoucího jak do 1.NP tak do 
1.PP. V suterénu se nachází strojovna vzduchotechniky a sklad pro sezónní 
věci penzionu. U recepce je samostatné WC pro zaměstnance recepce. 2 .NP 
je rozděleno souvislou chodbou, ze které je umožněn přístup do všech 
pokojů hostů. Další 2 zbylé vstupy jsou ze severní strany, jeden do úschovny 
kol a lyží a druhý do restaurace penzionu. Objekt je zařízen pro ubytování 
21 osob v 9 pokojích. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a 
přístupnosti pohybově a zrakově postižených jsou řešeny plně v souladu 
s vyhláškou 398/2009 Sb. Veškeré přístupy do budovy jsou řešeny 
bezbariérově. V objektu je navržen výtah a 1 pokoj pro invalidy 
s navrženými madly na dveřích ve výšce 800 mm nad podlahou. Pro 
imobilní řidiče jsou zřízena 2 parkovací stání odpovídajících rozměrů.  

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Navrhovaná stavba je navržena dle zásad bezpečnosti práce a technických 
zařízení vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. Bezpečnost práce na pracovištích bude 
odpovídat Nařízení vlády č. 105/2005 Sb. V souladu s § 156 Stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. musí mít technologické zařízení vlastnosti, které 
splňuje požadavky na požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie. Vlastnosti musí být ověřeny např. podle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky. 
Při výstavbě je nutno dodržet vyhl. ČÚBP č.324/1990 Sb. Bezpečnost při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se řídí 
Nařízením vlády č.362/2005 Sb. 
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B.2.6. Základní charakteristika objektu 
a)  Stavební řešení 
Stavba je řešena jako zděný objekt z keramických tvarovek a skládanými 
stropy ze spiroll panelů. Střecha nad 1.NP bude řešeno jako vegetační 
plocha jednoplášťová. Nad 2.NP bude řešena jako dvouplášťová plochá 
s hydroizolací z PVC-P. Vnitřní nosné konstrukce budou vyzděny 
z keramických tvarovek. Nenosné příčky budou vyzděny jak z keramických 
tvarovek, tak i ze sádrokartonu. Objekt bude založen na základových 
pasech. 

 
b)  Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce jsou zhotoveny z prostého betonu. Pouze pod 
výtahovou šachtou bude zrealizována železobetonová deska. Nosná 
konstrukce objektu v 1.PP bude po obvodu tvořena betonovými tvarovkami 
tzv. ztracené bednění s vylévaným betonem a vyztuženými ocelovými 
pruty. Ostatní nosné svislé konstrukce budou z keramických tvárnic 
Porotherm 30 Profi a Porotherm 30 aku sym. Podkladní beton základové 
konstrukce bude vyztužen kari sítí. Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří 
skládaný strop ze spiroll panelů tloušťky 250 mm. Střešní konstrukce nad 
2.NP bude zhotovena dvouplášťová plochá střecha zateplena minerálními 
deskami. Nad 1.NP bude zhotovena vegetační plochá jednoplášťová střecha 
zateplena expandovaným polystyrénem. Objekt bude zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS tloušťky 260 a 250 mm. Venkovní krytá 
terasa bude zastřešena dřevěnou konstrukcí s polykarbonátovými deskami. 
Podlaha terasy bude z WCP prken. Okolo objektu budou zhotoveny jak 
pochozí, tak pojízdné plochy z betonové vyspádované dlažby. V částech 
okolo objektu je navržen okapový chodník s kačírkem- 
 
c)  Mechanická odolnost a stabilita 
 
Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby objekt fungoval bez závad a 
problému po celou dobu životnosti. 
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B.2.7. Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení 

a) technické řešení 

Technické zařízení budovy bude řešeno takto: 

Vodoinstalace 

Pod silnicí III. třídy vede stávající vodovodní řád DN 100, ze kterého bude 
zhotovena vodovodní přípojka HDPE 80, která bude ukončena v navržené 
vodoměrné šachtě na pozemku. Od vodoměrné šachty bude zhotoven nový 
vodovod do 1.PP objektu penzionu. Zde bude ukončen hlavním uzávěrem 
vody pro objekt. OD uzávěru bude zhotoven rozvod pitné vody penzionu. 
Rozvod bude veden v podhledech, instalačních šachtách a ve drážkách ve 
zdivu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Kanalizace 

Kanalizace z objektu bude vedená do stávající jednotné kanalizace DN300 
PP, která je ve správě majetku obce Čeladná. Splaškové vody budou 
řešeny zvlášť z podsklepené části objektu a zvlášť z nepodsklepené části. 
V místě strojovny vzduchotechniky v 1.PP bude zřízena vpust, pod kterou 
bude instalována přečerpávající jímky DrainLift Box. V průběhu 
výkopových prací, bude v místě vtoku zřízen výkop o rozměrech 
1,0x1,0x1,2 m. Následně bude uložena ložní vrstva cca 200 mm z nosné 
směsi minerálů a zhutněna. Poté se položí vyrovnávací vrstva z písku cca 
100 mm. Při betonáži se otvor pro přečerpávající stanici obední a 
oddilatuje. Napojení na hydroizolaci spodní stavby se zhotoví pomocí 
těsnící manžety. V rámci této přípravy, musí být již zhotoveny přípojky 
kanalizace a vodovodu do přečerpávající stanice. Před objektem bude 
osazena revizní šachta, do které bude napojena splašková kanalizace přes 
lapač tuků např. AS FAKU 2ER. Dešťová voda bude svedena do 
akumulační nádrže na pozemku s bezpečnostním přepadem do vsaku. 
Voda bude využívána na zálivku a také jako užitková voda pro zařizovací 
předměty.  

Vytápění 

Vytápění objektu bude ústředním topením k radiátorům. V objektu jsou 
uvažována desková otopná tělesa, která budou rozmístěna v prostorech 
pod okny. Jako zdroj tepla je uvažováno tepelné čerpadlo země/voda 
umístěné ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. Tepelné čerpadlo bude 
odebírat teplotu ze země pomocí zemních vrtů, které budou realizovány na 
pozemku majitele. Jako předběžný návrh tepelného čerpadla vzhledem 
k orientačnímu výpočtu tepelných ztrát byla uvažováno čerpadlo IVT 
PREMIUM EQ E o výkonu 25 kW.  

Tepelné čerpadlo bude také sloužit k ohřevu teplé vody v zásobníku např. 
ROBC REGULUS o objemu 2500 litrů. Dále je uvažováno s využitím 
vytápění pomoci vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla. 
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Vzduchotechnika 

V navrženém objektu penzionu se uvažuje s větráním pomocí 
vzduchotechnických jednotek z důvodu zabránění tepelných ztrát 
větráním okny. 1. nadzemní podlaží je větráno pomocí vzduchotechnické 
jednotky umístěné ve strojovně vzduchotechniky. Přívod vzduchu 
k jednotce bude pomocí nasávacího sloupu se zemním výměníkem tepla, 
odvod vzduchu bude skrz střechu v instalační šachtě. V tomto případě je 
orientačně uvažováno s jednotkou AREA DUPLEX 1500 Multi 
s účinností 89% v parapetním provedení. Prostor kuchyně bude odvětrán 
zvlášť vzduchotechnickou jednotkou, která bude umístěna ve venkovním 
prostoru. Orientačně je uvažováno s jednotkou ATREA DUPLEX 3500 
Multi s účinností 86% v parapetním provedení. V druhém nadzemním 
podlaží bude mít každý pokoj vlastní vzduchotechnickou jednotku 
s rekuperací vzduchu umístěnou v podhledu v koupelně. Orientačně se 
uvažuje s jednotkou ATREA DUPLEX EASY 300 s účinností 85%. 
Přívod vzduchu bude společný otvorem ve fasádě v chodbě, odvod 
vzduchu se napojí v šachtě v prostoru schodiště na odvod vzduchu 
z jednotky umístěné v suterénu. 

Elektroinstalace 

Přípojka el. vedení bude realizována pomocí napojení na el. síť ve 
východní straně pozemku. Navržená přípojka el. energie bude napojeni na 
připojovací skříň na východní straně pozemku u parkoviště pro 
návštěvníky. Vlastní přípojka el. energie povede do suterénu do hlavního 
rozvaděče, skrze základové konstrukce. Z tohoto místa bude elektrická 
energie rozvedena do celého objektu. 

Objekt bude vybaven soustavou bleskosvodu, který bude uzemněn a 
napojen na zemnící pásky umístěné v základových pasech. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení je popsáno podrobněji 
v technické zprávě. 

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je podrobně popsáno v samostatné části 
projektové dokumentace, část D.1.3 

  



26 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Veškeré materiály splňují požadavky vyhlášek a norem, ČSN 730540 
Tepelná technika budov. Podrobněji řešeno ve zprávě D Technická zpráva, 
která je v příloze projektové dokumentace. 
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B.2.10 Úspora energie a tepelná ochrana 

Výměna vzduchu v navrženém objektu bude pomocí vzduchotechnických 
zařízení. Vytápění objektu bude pomocí tepelného čerpadla země/voda, 
které bude rovněž sloužit pro ohřev teplé vody. Osvětlení penzionu bude 
zajištění pomocí otvorů ve fasádě s dostatečným umělým osvětlením. 
Podrobněji řešeno v D.1.1.a Technické zprávě 

B.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Maximální radonový index byl stanoven pro pozemek jako nízký. 
Hydroizolace spodní stavby je navržena ze dvou SBS modifikovaných 
asfaltových pásů. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Díky charakteru stavby a provozu není s bludnými proud uvažováno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seismicitou není v projektu uvažována z důvodu 
typu a umístění řešeného objektu. 

 

d) ochrana před hlukem 

Z dostupných mapových podkladů a místních znalostí nebylo naleznuto 
v blízkosti stavby zdroje nadměrného hluku. Stavba nevyžaduje speciální 
řešení ochrany proti hluku. 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 
730532/2000 Z 1-05/2005 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
související akustické vlastnosti stavebních výrobků tak, aby hladina hluku 
vyhověla nař. vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění nař. vlády č. 88/2004 Sb. Hlučnost 
větracích zařízení bude maximálně omezena umístěním ventilátorů na 
málo frekventovaných místech. Hlučnost zařízení odpovídá podmínkám 
nařízení vlády č. 148/2006, o ochraně zdraví, před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. V objektu nebude nainstalováno žádné zařízení s 
nadměrnou hlučností.  

 

e) protipovodňová opatření 

V rámci novostavby penzionu není uvažováno s protipovodňovými 
opatřeními. Objekt se nenachází v záplavovém území. 
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f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

V rámci novostavby není uvažováno s ostatními účinky vnějšího prostředí. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojovací místa technické infrastruktury je podrobně popsáno výše 
v kapitole B.2.7 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jednotlivé připojení lze vyčíst z výkresu C.3 Koordinační situační výkres. 

B.4. Dopravní řešení  

a) dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Novostavba je napojena na dvěma sjezdy. Napojení pro vjezd 
zaměstnanců a zásobování je situován na východní straně pozemku na 
silnici III.třídy. Vjezd pro návštěvníky penzionu je ze severní strany a je 
napojen na místní polní cestu. Okolo objektu jsou navrženy chodníky 
z betonové dlažby vyspádované směrem od objektu. Vstupy do objektu 
jsou řešeny bezbariérově. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení je řešeno na stávající silnici III.třídy a polní cestu. Popsáno 
výše. 

c) Doprava v klidu 

V penzionu je navrženo ubytování pro 21 osob v 9 samostatných pokojích. 
Rovněž je v penzionu restaurace pro 52 osob. Plocha restaurace činí 
133,72 m2. Počet zaměstnanců je celkem 8. Celkový počet stání je 32 
parkovacích míst, z toho jsou 2 místa vyhrazená pro invalidy. Podrobnější 
výpočet je přiložen v projektové dokumentace, konkrétně ve složce 
přípravné práce. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nenachází se zde žádné pěší ani cyklistické stezky. 
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B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Po ukončení hrubých úprav terénu dojde k ohumusování a zatravnění 
ploch pozemku. 

b) použité vegetační prvky 

Podrobnější popis vegetačních úprav bude řešeno zvlášť v architektonické 
zahradní studii zpracované zahradním architektem. Orientační výsadba 
vegetace lze vyčíst z koordinační situace. 

c) biotechnická opatření 

V rámci novostavby není uvažováno s biotechnickým opatřením. 
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B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí  
vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě 
oprávněné k převzetí odpadů do vlastnictví dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, 
tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo k výkupu odpadů. 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb.) 

Číslo 
odpadu 

Název odpadu Kateg. Způsob likvidace 
Odhadované 

množství 
odpadu (t) 

15 01 01 Papír nebo lepenkový obal O 
Separace, materiálové 

využití 
0,3 

15 01 02 Plastové obaly O 
Separace, materiálové 

využití 
0,3 

17 01 01 Beton O Recyklace + využití 1,5 

17 01 02 Cihla O Recyklace + využití 1 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce 

betonu a keramických výrobků 
(dlažby, obklady) 

O Recyklace 
1 

17 02 01 Dřevo O 
Separace, materiálové 

využití 
0,3 

17 02 02 Sklo O 
Separace, materiálové 

využití 
0,2 

17 02 03 Plasty a PVC O 
Separace, materiálové 

využití 
0,2 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod číslem 17 03 01 

O Recyklace nebo skládka 0,1 

17 04 02 
Hliník (hliníkové odřezky, 

obložení stěn, krytina) 
O Recyklace 

0,08 

17 04 05 Železný šrot O Recyklace 0,3 

17 05 04 Zemina nebo kameny O 
Skládkování, využití 

Deponii určí investor 
stavby 

9 

17 06 04 
Izolační materiály (skelná 

nebo minerální vlna) 
O Odstranění skládkováním 

0,1 

17 09 04 
Směsný stavební nebo 

demoliční odpad 
O Odstranění skládkováním 

1 

 Odpady ze stavby celkem:   15,4 
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a) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině apod. 

Vzhledem k rozsahu navrženého objektu penzionu se vliv na přírodu a 
krajinu neřeší. 

b) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Novostavba se nachází na hranici Chráněné krajinné oblasti Beskydy, 
evropsky významné lokality natura 2000 Beskydy a chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod Beskydy. V navrženém projektu se tudíž počítá 
se zadržováním všech dešťových vod a následnému vsaku či zpětnému 
využití pomocí akumulační nádrže. 

c) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Novostavba penzionu nemá negativní vliv na životní prostředí. 

d) 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 

Vzhledem k rozsahu navržené novostavby se toto kritérium neřeší. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Vzhledem k navržené novostavbě penzionu a charakteru stavby 
nevzniknou omezení ani jiná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Nebylo uvažováno se vznesením požadavků na využití stavby k ochraně 
obyvatelstva. 
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B.8. Zásady organizace výstavby 
 

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

Pro potřeby výstavby a provozu novostavby bude objekt připojen 
navrženými přípojkami – el.energie NN, vodovodní přípojky a jednotné 
splaškové kanalizace. 

b) odvodnění staveniště 

V rámci výstavby bude řešeno odvodnění stanoviště přirozeným 
vsakováním na pozemku. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Doprava na místo staveniště bude zajištěna z místní komunikace III. třídy 
a sousední polní cesty. Díky dostatečné šířce v okolí stavby nebude ani 
případná vykládka stavebního materiálu nikterak omezovat stávající 
dopravu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během výstavby bude omezeno na nejnižší míru obtěžování nadměrným 
hlukem, vibracemi a prachem okolní stavby a pozemky. 

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

Při provádění stavebních prací dojde pouze k částečnému kácení dřevin. 
V rámci demolice nebyly vzneseny žádné požadavky. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

V rámci navržené novostavby penzionu není třeba řešit žádné trvalé ani 
dočasné zábory. Veškerý přivezený materiál bude skladován na pozemcích 
určených k výstavbě. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Požadavky na obchozí trasy nebyly vzneseny. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Odpady a jejich likvidace bude prováděna podle zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 275/2002 Sb.), vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. Odpady vzniklé při 
realizaci stavby objektu jsou zařazeny  
do kategorií dle vyhlášky NV č. 381/01 Sb.. 
Odpady vznikající při stavbě bude dodavatel třídit a evidovat. 
Nerecyklovatelný nespalitelný odpad bude odvezen na skládku k tomuto 
účelu určenou. Recyklovatelný odpad bude roztříděn (např. papír, kov a 
sklo) a bude odvezen do sběrny. Spalitelný odpad bude nabídnut ke spálení 
do spalovny. Nebezpečné odpady budou likvidovány odbornou firmou. 
Během provozu objektu vzniká běžný komunální odpad skladovaný v 
odpadních nádobách, které budou umístěny v prostorech před bytovým 
domem. 
Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být 
shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s 
ustanovením zákona o odpadech. 

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

Výkopové práce budou spočívat v provedení skrývky ornice, vyhloubení 
stavební jámy a rýh pro základové pasy. Vytěžená zemina bude následně 
použita při úpravách terénu okolo objektu a ornice použita na následné 
sadové úpravy. Přebytek zeminy bude odvezen zhotovitelem stavby na 
předem určené místo. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavební úpravy neovlivní negativně životní prostředí, neohrozí 
znečištěním podzemní ani povrchové vody. Dojde ke zvýšenému hluku, 
vibracím a prašnosti, ale nebudou překročeny dané limity. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Všechny montážní a stavební práce budou dodržovat bezpečnost práce dle 
BOZP. Provádění stavebních prací se bude řídit předpisy, které jsou 
stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užíván výstavbou dotčených staveb nejsou 
potřeba. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Charakter stavebních úprav stavby zásady pro dopravní inženýrská 
opatření neřeší.  
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod. 

Charakter navržené stavby nevyžaduje stanovení speciálních podmínek 
pro provádění stavby provozu, opatření proti účinkům prostředí při 
výstavbě. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládané zahájení stavby: září 2020 

 Předpokládané ukončení stavby: březen 2021 
 

Výstavba penzionu bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 
Členění na etapy: 

- Vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky 

- Základové konstrukce, hydroizolace spodní stavby 

- Nosné vodorovné a svislé konstrukce včetně střechy 

- Vnitřní příčky, podhledy, vnitřní instalace 

- Vnitřní omítky, podlahy, obklady 

- Dokončovací práce 

- Úprava terénu okolo objektu 
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D. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 

D.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Projekt řeší novostavbu penzionu v obci Čeladná. Objekt bude využíván pro 
přechodné ubytování návštěvníků. Hlavní náplň bude poskytovat přechodné 
ubytování o kapacitě 21 lůžek v 9 pokojích a také návštěvy restaurace pro 
široké okolí. Jedná se objekt určený pro krátkodobou relaxaci. V objektu se 
nachází 9 pokojů pro 21 osob a restaurace s kapacitou 52 míst k sezení. 
Venkovní přistavěná terasa bude sloužit pro účely restaurace pouze v letním 
období, cca duben–říjen. V objektu se rovněž bude nacházet úschovna kol a 
lyží vzhledem k charakteristice okolí. Na pozemku bude zřízeno menší 
dětské hřiště. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Architektonické řešení objektu je provedeno s ohledem na stávající 
zástavbu a okolí v části obce Čeladná. Novostavba je samostatně stojící 
objekt nepravidelného obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 
33,12mx17,42 m. Na jihozápadní straně je objekt rozšířen o terasu 
restaurace, která je zastřešena dřevěnou konstrukcí. Objekt je částečně 
podsklepen uprostřed dispozice. Budova má 2 nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Konstrukční výška podlaží se liší vzhledem k charakteristice 
daného podlaží. Maximální výška objektu je 9,735 m. Dispoziční řešení 
místností bylo řešeno s ohledem na orientaci ke světovým stranám, rovněž 
bylo při návrhu otvorů v obvodovém plášti zohledněna orientace ke 
světovým stranám.  

Budova je řešena jako budova s téměř nulovou spotřebou energie, z čehož 
vyplývá návrh jednotlivých skladeb a technického vybavení objektu. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o příčný nosný systém z keramického 
zdiva a stropních panelů spiroll. Pouze v suterénu se nachází obvodová 
nosná konstrukce ze ztraceného bednění vyplněného betonem a ocelovými 
pruty. V 2. nadzemním podlaží jsou nosné svislé konstrukce uvnitř objektu 
řešeny akustickými keramickými tvarovkami. V 2.NP se rovněž nachází 
vyložená balkónová konstrukce z prefabrikovaných panelů. Balkónová 
konstrukce je spojena se stropními panely spiroll pomocí izolačních nosníků 
např. firmy Schock. Vnitřní i obvodové nosné stěny jsou tloušťky 300 mm, 
vnitřní příčky v 1.NP a suterénu jsou keramického zdiva tloušťky 115 mm, 
v 2.NP jsou příčky tvořeny sádrokartonovými konstrukcemi tloušťky 
125mm z důvodu možností variabilního rozmístění příček.  

  



37 
 

Objekt je rozdělen výškově na dvě části. Nad úschovnou kol a lyží v 1.NP 
se nachází pouze vegetační jednoplášťová plochá střecha s hydroizolací 
z asfaltových pásů a tepelnou izolací z expandovaného polystyrénu. Nad 
zbylou částí penzionu, v místech pokojů se nachází plochá dvouplášťová 
provětrávaná střecha s hydroizolací z PVC-P. Objekt je založen na 
základových pásech z prostého betonu šířky od 600 mm do 900 mm. 
V místech obvodových pásů je navrhnuto nadezdění z betonových tvarovek 
tzv. ztraceného bednění pro možnost zatažení tepelné izolace co nejníže pod 
upravených povrch terénu. Stropní konstrukce je provedena jako skládaná 
z předpjatých stropních panelů spiroll tloušťky 250 mm. Fasáda objektu je 
zateplena vnějším zateplovacím certifikovaným systémem 
z expandovaného polystyrenu EPS 70 F tloušťky 260 mm v místech se 
silikátovou omítkou a 250 mm v místech s obkladem z lehčeného betonu.  

Vegetační jednoplášťová střecha sklonu 3% bude odvodněna dvěma svody, 
které nijak nenarušují dispoziční řešení penzionu a dešťová voda bude 
svedena do akumulační nádrže na pozemku. Plochá dvouplášťová střecha 
spádu 5% bude odvodněna přes okapový žlab rovněž do akumulační nádrže. 
Balkónová konstrukce spádu 3% bude také odvodněna přes okapový žlab 
do akumulační nádrže. Zateplení dvouplášťové ploché střechy bude 
v dolním plášti na stropní konstrukci z minerálních desek tloušťky 
2x180mm a horní plášť bude zateplen expandovaným polystyrénem EPS 
150 tloušťky 30 mm pro zamezí možné kondenzace. 

Podlaha v suterénu bude zateplena expandovaným polystyrénem tloušťky 
50 mm, taktéž stěny suterénu budou v místech odstupňování zatepleny 
polystyrénem 50 mm. V místech obvodové konstrukce bude soklová tepelná 
izolace tloušťky 140 mm zatažena až po podkladní desku suterénu. Podlaha 
na zemině v 1.NP bude zateplena deskou z fenolitické pěny tloušťky 100 
mm pro dodržení stejné výšky skladeb konstrukcí. Strop nad suterénem 
bude ze spodní části zateplen minerálními deskami tloušťky 50 mm 
z důvodu rozdílu teplot v suterénu a 1.NP.  

Fasádní výplně otvorů budou z plastových profilů, v částech s prosklením 
budou zaskleny izolačním trojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné 
v obložkové nebo ocelové zárubni. Prosklení bude v závislosti na umístění 
dveří. Vybrané interiérové dveře budou řešeny s požárními a 
vzduchotěsnícími vlastnostmi. Nášlapné vrstvy podlah budou tvořeny 
převážně z keramických dlaždic. Ostatní prostory (restaurace, kancelář, 
denní místnost a pokoje) budou řešeny zátěžovými hotelovými koberci. 

Zavěšené sádrokartonové podhledy na hliníkové konstrukci s dvojitým 
roštem jsou v celém objektu až na suterén. Podhledy jsou zřízeny z důvodu 
vedení vzduchotechniky a ostatních instalací. Zastřešení hlavního vchodu je 
provedeno ze skleněné konzolově vyložené stříšky z tvrzeného sklad.  
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Kotvení do fasády je provedeno pomocí montážních bloků pro kotvení 
těžkých konstrukcí, např. propasiv block D. Takto bude rovněž kotven 
nosný trám zastřešení terasy. Všechna oplechování objektu budou 
provedena z pozinkovaného Tizn plechu odstínu barvy RAL 7016.  
Hlavní vstup do objektu se nachází z východní strany, vstup navazuje 
plynule na vstupní halu s recepcí, odkud je umožněn přístup do restaurace, 
úschovny kol a lyží, hygienického zázemí a tříramenného schodiště 
s výtahem. Pro recepci jsou zvlášť zhotoveny hygienické místnosti. 
V penzionu je rovněž možnost využit úschovnu na recepci. Restaurace je 
funkčně spojena kyvnými dveřmi s kuchyní. V další části 1.NP se nachází 
zázemí zaměstnanců s hygienickými místnostmi, kanceláří a denní 
místností. V Suterénu se nachází pouze strojovna vzduchotechniky a sklad 
pro sezónní věci penzionu. Poslední nadzemní podlaží obsahuje pouze 
pokoje hostů a je rozděleno souvislou chodbou, ze které je umožněn přístup 
do jednotlivých pokojů. Další vstupy se nachází ze severní strany a vedou 
do úschovny kol a lyží a restaurace. Poslední vchod je pouze pro 
zaměstnance a slouží také pro zásobování penzionu. Všechny vstupy do 
objektu jsou řešeny jako bezbariérové. 

Příjezd na pozemek je umožněn ze dvou silnic. Příjezd pro zaměstnance a 
zásobování je řešen ze silnice III. třídy na východní straně pozemku. Příjezd 
na pozemek pro návštěvníky penzionu je řešen ze severní strany a je napojen 
na polní cestu, která se poté napojuje na již zmíněnou silnici ÏII. třídy. Před 
penzionem je navrženo parkoviště pro návštěvníky penzionu, z toho 2 místa 
jsou uzpůsobena pro invalidy a jsou v blízké vzdálenosti od hlavního 
vstupu. Celkem je navrženo 38 míst pro návštěvníky a 8 míst pro 
zaměstnance penzionu.  

V objektu novostavby penzionu se nebude nacházet žádné výrobní zařízení. 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení, technické vlastnosti 
stavby 

Stavba byla navržena tak, aby všechny konstrukce měly požadovanou 
kvalitu přibližně po její životnost. Technické řešení objektu bylo 
zpracováno v závislosti na použití současných obvyklých technologických 
postupů Na objektu budou použity ověřené, kvalitní a certifikované 
systémy, aby nedošlo k nepřiměřené degradaci materiálu v průběhu 
životnosti stavby. Průběžně však bude nutné kontrolovat konstrukce objektu 
k zabránění možných poruch. 

Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací budou veškeré inženýrské sítě vytyčeny. 
Nejprve bude zapotřebí odebrat ornici v ploště navrženého objektu 
v tloušťce 150 mm. Výkopové práce budou spočívat v provedení stavební 
jámy a rýh pro základové pásy z různých šířek, které jsou patrné z výkresu 
základových konstrukcí. Základové konstrukce musí být hloubeny vždy do 
nezámrzné hloubky pod upraveným terénem. Výkopy základové jámy a rýh 
pro základové pasy budou provedeny strojně, dočištění bude provedeno 
ručně. Vytěžená zemina se použije k úpravám terénu a přebytek bude 
odvezen dodavatelem stavby na místa k tomu určené. Hladina podzemní 
vody nebyla v průběhu průzkumných prací zjištěna. Výkop je zapotřebí 
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chránit před působením srážkové vody, aby nedošlo k znehodnocení rýhy. 
Násypy zeminy budou provedeny dle dokumentace a hutnění bude po cca 
200 mm. 

Základové konstrukce  

Spodní voda nebyla v místě pozemku zjištěna, takže při založení nebude 
ovlivňovat. Pod nosnými svislými konstrukcemi jsou navrženy základové 
pásy z prostého betonu. Pod výtahovou šachtou je navržena železobetonová 
základová deska, která je položena na podkladní vrstvě z prostého betonu. 
Šířka základových pásů i rozměry jsou patrné z projektové dokumentace. 
V obvodové části základových pásů bude provedeno nadezdění ze 
ztraceného bednění, které bude vyztuženo a zalito betonem, pro možnost 
lepšího bednění podkladní desky a také zatažení tepelné izolace pod 
upravený terén. Základové pasy i podkladní beton budou zhotoveny 
z betonu C 20/25. Podkladní beton bude vyztužen kari sítí 100/100/8 mm. 
Inženýrské sítě budou vždy vedeny v základech v systémových 
hydroizolačních chráničkách. Na podkladní beton bude provedena 
hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásu ve 2 vrstvách viz. 
skladby konstrukcí. Před betonáží je nutné osadit všechny potřebné prostupy 
a dbát na ochranu hydroizolace. Před betonáží bude na dně základových rýh 
uložen zemnící pásek hromosvodu. 

Svislé nosné konstrukce 

Navržené svislé nosné konstrukce budou převážně zhotoveny 
z keramických tvarovek tloušťky 300 mm. Pouze v suterénu bude obvodová 
stěna zhotovena ze ztraceného bednění, které bude následně vyztuženo a 
vylito betonem třídy C20/25. Po lepší napojení podsklepené a 
nepodsklepené části bude v místě styku dvou výškových úrovní zřízena 
podezdívka také ze ztraceného bednění tloušťky 150 mm. Obvodové stěny 
nad úrovní terénu jsou kontaktně zatepleny certifikovaným systémem 
ETICS, expandovaným polystyrénem EPS 70 f tloušťky 260 a 250 mm. 
Zateplení soklu a části suterénu bude provedeno extrudovaným 
polystyrénem tloušťky 140 mm. Prostupy a otvory pro různé instalace 
daných profesí je nutné provést dle jejich požadavků. 

Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce (příčky) budou v suterénu i prvním nadzemním 
podlaží zhotoveny z keramických tvarovek tloušťky 115 mm. Většina 
interiérových dveří bude osazena až po vyzdění všech otvorů, pouze 
v suterénu bude nutno obezdít ocelové zárubně dveří do strojovny 
vzduchotechniky a skladu. V posledním nadzemním podlaží jsou navrženy 
příčky ze sádrokartonu z důvodu lepší možnosti variabilního rozmístění. 
Sádrokartonové příčky budou tloušťky 125 mm Opláštění instalačních 
šachet bude provedeno ze sádrokartonu a celková tloušťka konstrukce bude 
75 mm. 
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Vodorovné nosné stavební konstrukce 

Stropní konstrukce budou zhotoveny jako skládané stropy z předpjatých 
stropních panelů spiroll tloušťky 250 mm. Vyložení balkónové konstrukce 
bude pomocí prefabrikované balkónové desky, spojené se stropem pomocí 
ISO nosníku. 

Překlady v obvodových stěnách budou tvořeny prefabrikovanými 
keramickými překlady šířky 70 mm, které jsou vyztuženy betonářskou 
výztuží. Nad keramickými příčkami budou osazeny také prefabrikované 
keramické překlady, pouze šířky 115 mm. Překlady v sádrokartonových 
konstrukcích budou řešeny systémově při výstavbě příček. V místě 
restaurace budou zhotoveny 4 železobetonové průvlaky, které budou 
navrhnuty autorizovaným statikem. 

Vodorovné nenosné stavební konstrukce 

Všechny místnosti až na suterén v projektované novostavbě penzionu budou 
mít podhled ze sádrokartonové konstrukce. Sádrokartonové podhledy budou 
řešeny jako zavěšené s ocelovou dvouúrovňovou konstrukcí ze 
systémových profilů. Budou opláštěny sádrokartonovými deskami tl 12,5 
mm. V hygienických místnostech a místnostech se zvýšenou vlhkostí budou 
opláštěny impregnovanými deskami. Konstrukce SDK podhledu bude 
tvořen obvodovými UD profily z pozinkovaného profilu o rozměrech 
27/28/27, které budou mechanicky kotveny do obvodových konstrukcí. 
Profily budou opatřeny samolepící těsnící páskou. Nosný rošt bude tvořen 
pomocí křížového dvouúrovňového roštu z CD profilů. Nosné a nenosné 
CD profily budou navzájem spojeny pomocí křížových spojek. Celý 
podhled bude zavěšen pomocí Noniusu. 

Konstrukce spojující úrovně 

V objektu novostavby penzionu je navrženo tříramenné prefabrikované 
schodiště spojující všechny úrovně. Schodiště bude do obvodové zdi 
uloženo pomocí akustických bloků pro přerušení akustického hluku. 
Schodišťové ramena uložené na spiroll panely budou rovněž osazeny na 
akustické podložky. Schodiště je opatřeno zábradlím ve výšce 900 mm. 

Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen dvěma typy střešních konstrukcí. 

Vegetační jednoplášťová plochá střecha. Střecha bude zateplena 
expandovaným polystyrénem a hydroizolační souvrství budou tvořit sbs 
modifikované asfaltové pásy, na kterých bude vytvořeno souvrství pro 
vegetační střechy. Spádování střechy bude pomocí spádových klínů 
z polystyrénu o sklonu 3%. V místě střechy budou 2 střešní vyhřívané 
vpusti TOPWET DN 125 a jeden bezpečnostní přepad. Vstup na střechu pro 
revizi tvoří dveře v 2. nadzemním podlaží. Atika bude spádována dovnitř 
střechy pod úhlem 3° . 
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Dvouplášťová plochá střecha nad 2. nadzemním podlaží bude zhotovena 
ze dvou střešních plášťů. Spodní plášť obsahuje parozábranu z sbs 
modifikovaného asfaltového pásu a je zateplen deskami z minerálních 
vláken o tloušťce 2x180 mm. Vrchní vrstvu tvoří větrotěsná difúzní fólie. 
Horní plášť je tvořen krokvemi, které utváří sklon střechy 5%, prkenným 
bedněním, expandovaným polystyrénem tloušťky 30 mm a hydroizolací 
z PVC-P. Střecha bude odvodněna přes 2 okapové žlaby a dešťová voda 
bude svedena do akumulační nádrže z bezpečnostním přepadem do vsaku. 

Vnější úpravy povrchů 

Vnější povrch obvodového pláště bude zateplen fasádním zateplovacím 
systémem dle ETICS s fasádním polystyrénem EPS 70  tl. 260 a 250 mm. 
Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem tl. 140 mm. V části objektu 
se zateplením 260 mm bude součástí kontaktního zateplení silikátová 
omítka bílé barvy. V části s tloušťkou 250 mm bude obklad z lehčeného 
betonu s imitací lomového kamene. V oblasti soklu bude ochranná 
marmolitová mozaiková omítka. 

Vnitřní úpravy povrchů 

Vnitřní povrchy stěn jsou tvořeny převážně vrchní vápenocementovou 
štukovou omítkou s interiérovou malířskou barvou, dle výběru investora. 
Keramické obklady v hygienických místnostech budou provedeny do 
výšek, které jsou patrné z projektové dokumentace. V místě sprchového 
koutu bude obklad do výšky podhledu. V místech sprchového koutu apod. 
bude provedena pod obkladem hydroizolační stěrka. Barevné řešení 
obkladů malby apod. bude řešeno v závislosti s požadavky investora. 
Vnitřní parapety budou dřevěné s laminátovým povrchem a bočními 
ochrannými krytkami. Pouze v suterénu bude použit plastový komůrkový 
parapet. Všechny stropy budou omítnuty stejnou omítkou jako stěny (viz. 
skladby konstrukcí) poté bude zhotoven podhled, který bude zatmelen na 
kvalitu Q3 a opatřen bílou malbou. V suterénu, kde je zateplen strop 
minerálními deskami, bude úprava povrchu pomocí nástřiku akrylátovou 
barvou ve 2 vrstvách. Všechny skladby konstrukcí jsou zvlášť uvedeny 
v projektové dokumentaci. 
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Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou řešeny dle projektové dokumentace v legendě 
půdorysů nebo dle výpisu skladeb konstrukcí. Podlahy jsou převážně 
s keramickou dlažbou. Pouze v suterénu je navržen epoxidový nátěr a 
v místnostech pokojů, restaurace, kanceláře a denní místnosti je navržen 
zátěžový hotelový koberec. Konkrétní rozměry, barevnost a typ dle výběru 
investora. Je třeba dodržet veškeré zásadní dilatace při provádění 
podlahových konstrukcí. V místnostech s keramickou dlažbou bude 
zhotoven keramický sokl viz. legenda místností. Taktéž se bude postupovat 
u podlahy s nášlapnou vrstvou z koberce a epoxidového nátěru. V místě 
změny nášlapné vrstvy podlahy je třeba umístit přechodovou lištu.  

Hydroizolace, izolace tepelné a akustické 

Hydroizolace spodní stavby bude provedena ze souvrství 2 sbs 
modifikovaných asfaltových pásů. První pás bude nataven na předem 
napenetrovaný podklad. Jednoplášťová plochá střecha bude izolována 
pomocí souvrství tří sbs modifikovaných asfaltových pásů. Hydroizolace 
dvouplášťové ploché střechy bude pomocí fólie z PVC-P. Vodorovnou 
hydroizolaci spodní stavby je třeba vytáhnou minimálně 300 mm nad 
upravený terén.  

Kročejová izolace podlah je navržena z minerální plsti v tloušťce celkem 
max 60 mm. Podlahové konstrukce budou od svislých konstrukcí 
oddilatovány dilatačním páskem.  

Konstrukce klempířské 

Klempířské konstrukce budou z titanzinkového plechu tl. min. 0,7 mm. 
Barevný odstín klempířských konstrukcí bude RAL 7016. Jedná se o vnější 
parapety, oplechování atiky, okapnice, dešťové žlaby a svody, lemování 
přechodu na svislou stěnu atd. viz PSV. Práce s plechem se budou řídit dle 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí a pokyny výrobce 
daného plechu. Klempířské prvky budou řešeny systémovými prvky dle 
dodavatele. 

Konstrukce zámečnické 

Zámečnické konstrukce jsou sestaveny z hydrantového systému, ocelových 
zárubní dveří, tlumících podložek a boxů k akustickému odizolování 
schodišť, výtahu, konstrukce zábradlí, systémových záchytných prvků 
střech, iso nosníků, větracích mřížek atd. viz PSV. Jednotlivé konstrukce 
jsou zvlášť popsány v projektové části. 

Konstrukce truhlářské 

Truhlářské výrobky zahrnují dřevěné parapety oken v dřevěném provedení. 
Jednotlivé výrobce jsou zvlášť popsány ve výpisu truhlářských výrobků 
v projektové dokumentaci objektu. 

Ostatní výrobky 

Všechny další konkretizované výrobky objektu jsou zvlášť popsány ve 
výpisu ostatních výrobků v projektové dokumentaci. 

Výtah 



43 
 

Výtahová šachta bude vyzděna z keramických tvárnic tloušťky 300 mm a 
bude zevnitř bezprašně upravena. Výtah bude bez strojovny a bude ukotven 
v nejvyšší části šachty pomocí ocelového nosníku, který bude opřen do 
zdiva šachty. Konkrétně je navrhnut výtah SCHINDLER 3000, 
bezpřevodový, bezbariérový s led osvětlením kabiny. Maximální počet osob 
15, nosnost až 1125 kg. Výrobek popsán v části zámečnické výrobky 
v projektové dokumentaci. Instalace a napojení výtahu bude provádět 
vybraná firma od dodavetele výrobku. 

Fasádní výplně otvorů 

Okna i dveře budou plastová. Okna budou s izolačními trojskly a dveře 
s prosklením budou s bezpečnostním izolačním trojsklem. Skutečné 
rozměry otvorů je nutno přeměřit na stavbě. Všechny instalované plastové 
výplně otvorů musí splňovat požadavky na součinitele prostupu tepla celé 
výplně. Okna budou instalována v předsazené montáži a na jižní a 
jihozápadní straně budou sloužit venkovní žaluzie jako dodatečné stínění. 
Dveře budou vždy osazeny na podkladní profil z termoplastické pěny 
(purenit). 

Úpravy v okolí objektu 

V části okolo objektu ze navržen okapový chodník s kačírkem. Pojízdné a 
pochozí plochy okolo objektu jsou navrženy z betonové dlažby a 
vyspádovány sklonem 2% od budovy. Chodníky budou navrženy se 
skladbou pro pochozí plochy a plochy pojízdné a parkoviště budou navržen 
se skladbou pro pojízdné plochy. Okolo zpevněných ploch jsou navrženy 
jak silniční obrubníky, tak nájezdové apod. viz koordinační situační výkres. 
Na hranici pozemku bude oplocení standardním pletivový oplocením ve 
výšce 1,8 m, které bude tvořeno ocelovými zabetonovanými sloupky 
s pletivem. Podlaha terasy bude z WPC prken, které budou uloženy na 
podkladních betonových dlaždicích, které jsou položeny na podkladní 
vrstvu viz skladby konstrukcí. 

Péče o bezpečnost práce 

Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny normy, vyhlášky o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také související předpisy. Všichni 
pracovníci budou řádně vyškoleni a budou kvalifikovaní k vybraným 
pracím. 

 
 
 
 
 

d)  Zásobování objektu a připojení na technickou infrastrukturu 

Vodoinstalace 

Pod silnicí III. třídy vede stávající vodovodní řád DN 100, ze kterého bude 
zhotovena vodovodní přípojka HDPE 80, která bude ukončena v navržené 
vodoměrné šachtě na pozemku. Od vodoměrné šachty bude zhotoven nový 
vodovod do 1.PP objektu penzionu. Zde bude ukončen hlavním uzávěrem 
vody pro objekt. OD uzávěru bude zhotoven rozvod pitné vody penzionu. 
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Rozvod bude veden v podhledech, instalačních šachtách a ve drážkách ve 
zdivu k jednotlivým zařizovacím předmětům. 

Kanalizace 

Kanalizace z objektu bude vedená do stávající jednotné kanalizace DN300 
PP, která je ve správě majetku obce Čeladná. Splaškové vody budou 
řešeny zvlášť z podsklepené části objektu a zvlášť z nepodsklepené části. 
V místě strojovny vzduchotechniky v 1.PP bude zřízena vpust, pod kterou 
bude instalována přečerpávající jímky DrainLift Box. V průběhu 
výkopových prací, bude v místě vtoku zřízen výkop o rozměrech 
1,0x1,0x1,2 m. Následně bude uložena ložní vrstva cca 200 mm z nosné 
směsi minerálů a zhutněna. Poté se položí vyrovnávací vrstva z písku cca 
100 mm. Při betonáži se otvor pro přečerpávající stanici obední a 
oddilatuje. Napojení na hydroizolaci spodní stavby se zhotoví pomocí 
těsnící manžety. V rámci této přípravy, musí být již zhotoveny přípojky 
kanalizace a vodovodu do přečerpávající stanice. Před objektem bude 
osazena revizní šachta, do které bude napojena splašková kanalizace přes 
lapač tuků např. AS FAKU 2ER. Dešťová voda bude svedena do 
akumulační nádrže na pozemku s bezpečnostním přepadem do vsaku. 
Voda bude využívána na zálivku a také jako užitková voda pro zařizovací 
předměty.  

Vytápění 

Vytápění objektu bude ústředním topením k radiátorům. V objektu jsou 
uvažována desková otopná tělesa, která budou rozmístěna v prostorech 
pod okny. Jako zdroj tepla je uvažováno tepelné čerpadlo země/voda 
umístěné ve strojovně vzduchotechniky v suterénu. Tepelné čerpadlo bude 
odebírat teplotu ze země pomocí zemních vrtů, které budou realizovány na 
pozemku majitele. Jako předběžný návrh tepelného čerpadla vzhledem 
k orientačnímu výpočtu tepelných ztrát byla uvažováno čerpadlo IVT 
PREMIUM EQ E o výkonu 25 kW.  

Tepelné čerpadlo bude také sloužit k ohřevu teplé vody v zásobníku např. 
ROBC REGULUS o objemu 2500 litrů. Dále je uvažováno s využitím 
vytápění pomoci vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla. 
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Vzduchotechnika 

V navrženém objektu penzionu se uvažuje s větráním pomocí 
vzduchotechnických jednotek z důvodu zabránění tepelných ztrát větráním 
okny. 1. nadzemní podlaží je větráno pomocí vzduchotechnické jednotky 
umístěné ve strojovně vzduchotechniky. Přívod vzduchu k jednotce bude 
pomocí nasávacího sloupu se zemním výměníkem tepla, odvod vzduchu 
bude skrz střechu v instalační šachtě. V tomto případě je orientačně 
uvažováno s jednotkou AREA DUPLEX 1500 Multi s účinností 89% 
v parapetním provedení. Prostor kuchyně bude odvětrán zvlášť 
vzduchotechnickou jednotkou, která bude umístěna ve venkovním 
prostoru. Orientačně je uvažováno s jednotkou ATREA DUPLEX 3500 
Multi s účinností 86% v parapetním provedení. V druhém nadzemním 
podlaží bude mít každý pokoj vlastní vzduchotechnickou jednotku 
s rekuperací vzduchu umístěnou v podhledu v koupelně. Orientačně se 
uvažuje s jednotkou ATREA DUPLEX EASY 300 s účinností 85%. 
Přívod vzduchu bude společný otvorem ve fasádě v chodbě, odvod 
vzduchu se napojí v šachtě v prostoru schodiště na odvod vzduchu 
z jednotky umístěné v suterénu. 

Elektroinstalace 

Přípojka el. vedení bude realizována pomocí napojení na el. síť ve 
východní straně pozemku. Navržená přípojka el. energie bude napojeni na 
připojovací skříň na východní straně pozemku u parkoviště pro 
návštěvníky. Vlastní přípojka el. energie povede do suterénu do hlavního 
rozvaděče, skrze základové konstrukce. Z tohoto místa bude elektrická 
energie rozvedena do celého objektu. 

Objekt bude vybaven soustavou bleskosvodu, který bude uzemněn a 
napojen na zemnící pásky umístěné v základových pasech. 

e) Bezpečnost při užívání stavby 

V rámci propojení restaurace s penzionem bude zřízen zabezpečovací 
kamerový systém v prostoru vstupní haly. Automatické dveře výtahů 
budou zabezpečeny blokovacím mechanismem v případě výskytu 
překážky. Zasklení dveřních výplní bude z bezpečnostního skla. Podlahové 
krytiny budou splňovat veškeré požadavky ať už na protiskluznost nebo 
ochranné pásky schodišťových stupňů. Stavba je v rámci bezpečnosti 
navržena tak, aby byl omezen vstup veřejnosti do míst, které nejsou tomu 
určené. 

f) Stavební fyzika 

Na základě projektové dokumentace bylo provedeno tepelně technické 
posouzení objektu, posouzení osvětlení a proslunění a akustiky. 

Všechny tyto zmiňované výpočty jsou v příloze projektové dokumentace. 

Konkrétně v příloze Stavební fyzika. 
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g)  Zásady hospodaření s energiemi 

Hlavním kritériem tepelně technického hodnocení budovy je splnění 
minimálních požadavků hodnot součinitele prostupu tepla jednotlivých 
konstrukcí obálky budovy a také splnění požadované hodnoty průměrného 
součinitele prostupu tepla obálkou budovy. 

Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana 
budovy zařazena dle výpočtu do kategorie B – úsporná budova. Průměrný 
součinitel prostupu tepla budovy Uem = 0,16 W/m2K 

Vzhledem k navržení vzduchotechnických jednotek s rekuperačním 
výměníkem pro zpětné získávání tepla, kde účinnost dosahuje až 89% je 
možné uvažovat s využitím alternativního zdroje energie. 

h) Ochrana stavby před negativními účinky vnější prostředí 

Tato kapitola byla již řešena v projektové dokumentaci, viz. zpráva B 
Souhrnná technická zpráva. 

i) Požadavky na požární ochranu 

Tato část je řešena samostatně v projektové dokumentaci. Konkrétně 
v příloze D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby 

j) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Všechny použité materiály, provedení jednotlivých profesí a konstrukcí 
bude požadováno se zvýšenou kvalitou a jakostí pro zajištění dlouhodobé 
funkčnosti objektu. 
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ZÁVĚR 
 
Zadáním mé diplomové práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro novostavbu 

penzionu ve stupni provádění dle platných předpisů a norem. Při zpracování jsem využil 

jak odborných rad od vedoucího práce, tak vědomostí získaných během studia. 

První a zásadním krokem byl výběr vhodného pozemku a předběžný návrh dispozice a 

funkčního řešení objektu. Následně probíhaly postupně změny dispozic až do konečného 

stavu. K nejzásadnějším změnám v průběhu návrhu bylo navržení částečného 

podsklepení budovy. Příčinou změny byl dostačující prostor pro suterénní místnosti 

pouze pod části domu. Práce byla vypracována v grafickém programu AutoCad a 

v textovém editoru Word a Excel. 

Při zpracování diplomové práce jsem získal mnoho zkušeností z oblasti ubytovacích 

zařízení a také postupů a výběru materiálu při tvorbě dokumentace. Diplomová práce byla 

zpracována dle platných norem a předpisů v rozsahu daným zadáním. 
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[5] Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
[6] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky 
š. 20/2012 Sb. 
[7] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 
[8] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů 
[9] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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vibrací 
[11] Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

Normy: 
  
[13] ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 
požadavky.  
[14] ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných 
budov.  
[15] ČSN 730525 -Akustika -Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné 
zásady. [ 
[16] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, včetně změn; 
[17] ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, včetně změn; 
[18] ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, 
včetně změn; 
[19] ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení, včetně změn; 
[20] ČSN 73 6110- Projektování místních komunikací 
[21] ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel, včetně změn; 
[22] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
  



49 
 

Literatura: 
 
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. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., 
AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ. Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 
 

BERKA, Josef a Dagmar MATOUŠKOVÁ. Stavitelství II. 1. vyd. Praha: SNTL, 1979. ISBN 
413-33991. 
 
BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana BENEŠOVÁ a Táňa 
ŠVECOVÁ, Požární bezpečnost staveb: modul M01 : požární bezpečnost staveb. Brno: 
Akademické vydavatelství CERM, 2016. Studijní opory pro studijní programy 
s kombinovanou formou studia. ISBN 978-80-7204-431-1 

Internetové stránky: 
 
www.baumit.cz 
www.isover.cz 
www.google.cz 
www.tzb-info.cz 
www.siko.cz 
www.mapy.cz 
www.nahlizenidokn.cuzk.cz 
www.ikatastr.cz 
www.pozemni-stavitelstvi.wz.cz 
www.cemix.cz 
www.fce.vutbr.cz 
www.dek.cz 
www.knauf.cz 
www.presbeton.cz 
www.rigips.cz 
www.stavskola.cz 
www.zakonyprolidi.cz 
www.wienerberger.cz 
www.presbeton.cz 
www.propasiv.cz 
https://www.schoeck-wittek.cz/  
https://www.okna.eu/  
www.slavona.cz 



50 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

BD   bytový dům 
B.p.v   výškový systém Balt po vyrovnání 
EL   elektrika 
EPS   pěnový polystyren 
ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
IŠ   instalační šachta 
J   jih 
KS   kus 
k.ú.  katastrální území 
m.n.m.  metrů nad mořem 
NP   nadzemní podlaží 
NN   nízké napětí 
NÚC   nechráněná úniková cesta 
OZN.   označení 
Pozn.   poznámka 
PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 
p.č.   parcelní číslo 
PD   projektová dokumentace 
PT   původní terén 
PÚ   požární úsek 
SDK   sádrokarton 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 
SO   stavební objekt 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
S   sever 
tl.   tloušťka 
UT   upravený terén 
XPS   extrudovaný polystyren 
V   východ 
Z   západ 
ŽB   železobeton 
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