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(1) Směrnice děkana k VŠKP v platném znění; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném a účinném znění; (4) 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další předpisy související s řešeným tématem; 

(8) Platné technické normy ČSN, EN, ČSN EN ISO; (9) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních 

systémů, stavebních výrobků; (10) Odborná literatura a (11) Vlastní dispoziční řešení budovy 

s architektonickým návrhem.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie, částečně nebo plně podsklepené. Cíle: Vyřešení dispozice 

budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním 

okolní zástavby a územního plánu včetně regulativů pro výstavbu na daném území. 

Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude 

obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie 

obsahující předběžné návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující 

předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová 

část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých 

řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) 

tvaru stropní konstrukce všech podlaží. Součástí dokumentace budou dle D.1.1. bod c), stavebně 

fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části. V rámci stavebně 

fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků stavebního řešení pro 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále obsahovat koncepci 

větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana 

k VŠKP v platném znění. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem pro VŠKP bez podpisu. 

Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou 

průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a 

ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady návrhu budovy s téměř 

nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude i poster formátu B1 s údaji 

o objektu, příklady dispozičního řešení v půdorysech a řezech a jeho grafickou vizualizací včetně 

začlenění objektu do prostředí a okolní zástavby.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem této diplomové práce jé návrh novostavby penzionu ve Vyškově. Objekt je 

navržen jako samostatně stojící. Pozemek , na kterém je objekt navržen, se nachází v 

jižní části města Vyškov na ulici Brněnská. Navrhovaný stavební objekt má 1 podzemní 

podlaží a 3 nadzemní podlaží. První patro má půdorysný tvar odpovídající tvaru L o 

rozměrech nejdelších stran 43x28,9 m. Další dvě patra jsou rozdílných tvarů. V 

podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a skladovací prostory.V prvním 

nadzemním podlaží se nachází restaurace, společenská místnost, zázemí pro 

zaměstnance, kolárna, kočárkárna, pokoj pro imobilní, recepce a kuchyň restaurace se 

skladovacími prostory. Další dvě nadzemní podlaží slouží pro ubytování a disponují 

celkem 13 pokojovými jednotkami. Ve druhém patře se dále nachází kancelář 

provozního. Konstrukční systém objektu je příčný stěnový zděný. Obvodový plášť 

objektu je z broušených cíhelných bloků Porotherm, zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické 

stropní desky. Střešní plášť objektu tvoří 3 různé ploché střechy. Střešní plášť nad 

prvním nadzemním podlaží je řešen jako pochůzí terasa s nášlapnou vrstvou z betonové 

dlažby na rektifikačních podložkách. Střecha nad druhým nadzemním podlaží je řešena 

jako vegetační a střecha nad třetím nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťova s 

klasickým pořadím vrstev. 

Penzion, restaurace, plochá střecha, ETICS, terasa, monolitické stropní konstrukce 

The subject of this diploma thesis is the design of a new boarding house in Vyškov. The 

building is designed as a detached house. The land on which the building is designed is 

located in the southern part of Vyškov on Brněnská Street. The proposed building has 1 

underground floor and 3 above-ground floors. The first floor has an L-shaped floor plan 

with the dimensions of the longest sides 43x28.9 m. The other two floors are different 

shapes. In the basement there is a technical background of the building and storage 

space. The other two floors are used for accommodation and have a total of 13 room 

units. On the second floor there is also an operating office. The construction system of 

the building is transversely brick. The perimeter of the building is made of ground 

Porotherm brick blocks, insulated with the ETICS contact thermal insulation system. The 

ceiling structures are designed as reinforced concrete monolithic ceiling slabs. The roof 

of the building consists of 3 different flat roofs. The roof cladding above the first floor is 

designed as a walkable terrace with a tread layer of concrete paving on rectifying pads. 

The roof above the second floor is designed as a vegetation and the roof above the third 

floor is designed as a single skin with a classic order of layers. 

 

Boarding house, restaurant, flat roof, ETICS, terrace, monolithic ceiling structures 
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Bc. Radek Jachan Penzion. Brno, 2021. 56 s., 677 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení 
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Penzion je 

shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 7. 1. 2022  

 

 

Bc. Radek Jachan 
autor práce 
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1. ÚVOD 

 

Předmětem této diplomové práce jé návrh novostavby penzionu ve Vyškově. Objekt je 

navržen jako samostatně stojící. Pozemek , na kterém je objekt navržen, se nachází v 

jižní části města Vyškov na ulici Brněnská. Navrhovaný stavební objekt má 1 podzemní 

podlaží a 3 nadzemní podlaží. První patro má půdorysný tvar odpovídající tvaru L o 

rozměrech nejdelších stran 43x28,9 m. Další dvě patra jsou rozdílných tvarů. V 

podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a skladovací prostory.V prvním 

nadzemním podlaží se nachází restaurace, společenská místnost, zázemí pro 

zaměstnance, kolárna, kočárkárna, pokoj pro imobilní, recepce a kuchyň restaurace se 

skladovacími prostory. Další dvě nadzemní podlaží slouží pro ubytování a disponují 

celkem 13 pokojovými jednotkami. Ve druhém patře se dále nachází kancelář 

provozního. Konstrukční systém objektu je příčný stěnový zděný . Obvodový plášť 

objektu je z broušených cíhelných bloků Porotherm, zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické 

stropní desky. Střešní plášť objektu tvoří 3 různé ploché střechy. Střešní plášť nad 

prvním nadzemním podlaží je řešen jako pochůzí terasa s nášlapnou vrstvou z betonové 

dlažby na rektifikačních podložkách. Střecha nad druhým nadzemním podlaží je řešena 

jako vegetační a střecha nad třetím nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťova s 

klasickým pořadím vrstev. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě : 

 

a) název stavby :    Penzion 

 

b) místo stavby :    Vyškov , katastrální území Vyškov   

      (788571), parcelní čísla 2123/64, 2123/86, 

      2123/72, kraj Jihomoravský 

 

c) předmět dokumentace :   Projektová dokumentace řeší novostavbu 

      Penzionu, p.č. 2123/64, 2123/86, 2123/72 ve

      městě Vyškov, včetně zpevněných ploch a 

      přípojek inženýrských sítí, jedná se o stavbu 

      trvalou. 

  

d) stupeň :     Doumentace pro provedení stavby 

 

e) stavební záměr :    Novostavba Penzionu. 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi : 

 

a)      Radek Jachan 196967@vutbr.cz 

      Pustiměř 222 

      Pustiměř 68321  
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace : 

 

a) architektonické a stavebně technické řešení :    Radek Jachan 

         196967@vutbr.cz 

          Pustiměř 222 

          Pustiměř 68321 

 

b) stavebně konstrukční řešení :      Radek Jachan 

         196967@vutbr.cz 

          Pustiměř 222 

          Pustiměř 68321  

 

c) PBŘ :         Radek Jachan 

         196967@vutbr.cz 

          Pustiměř 222 

          Pustiměř 68321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizace :  doc. Ing. Miloš Lavický, Ph.D.  
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A.2 Členení stavby na objekty a technická a technologická zažízení 

 

SO.01 - Penzion 

SO.02 - Zpevněné plochy (parkoviště, chodníky) 

SO.03 - Betonový odvodňovací žlab 

SO.04 - Vodovodní přípojka 

SO.05 - Areálové vedení dešťové kanalizace 

SO.06 - Plynovodní přípojka NTL 

SO.07-  Přípojka jednotné splaškové kanalizace 

SO.08 - Přípojka podzemního elektrického vedení NN do 1 kV 

SO.09 - Přípojka optického kabelu 

SO.10 - Okapový chodník 

SO.11 - Sjezd z obslužné komunikace 

SO.12 - Plocha pro sběr komunálního odpadu 

SO.13 - Přípojka pro areálové osvětlení 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

 

Katastrální mapa - cuzk.cz 

Terénní průzkum pozemku 

Obhlídka pozemku 

Zadání investora 

Architektonická studie 

Technické listy výrobců 

Územní plán Vyškov 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

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 se nachází v katastrálním území Vyškov (788571). Stavební pozemek 

se skláda z parcel : 2123/64 (PB PLAST, spol. s.r.o.), 2123/86 (Přibral Jaroslav), 2123/72 

(Přibral Jaroslav). Stavební pozemek je rovinatý bez větších výškových rozdílů. Pozemek 

se nachází v jižní části města Vyškov v oblasti se střední zastavěností. Celková výměra 

stavebního pozemku je 7085 m2. Parcely stavebního pozemku jsou nezastavěné. 

Nenachází se zde žádné stávající stavební objekty. Všechny parcely jsou tvořeny ornou 

půdou. Na všech parcelách se nachízí travní porost.  

 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba se bude 

nacházet na pozemku OV 1. 
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Plochy občanského vybavení - OV 

Hlavní využití 

- občanské vybavení pro : 

- vzdělání a výchovu 

- sociální služby 

- zdravotní služby 

- veřejnou správu, administrativu 

-  ochranu obyvatelstva 

- obchodní prodej 

- ubytování, stravování 

- služby výrobní a nevýrobní 

- vědu a výzkum 

- tělovýchovu a sport 

Přípustné využití 

- technická infrastruktura 

- dopravní infrastruktura (doprava silniční, pěší a cyklistická) 

- vícepodlažní garáže 

- veřejná prostranství, zeleň 

- protipovodňová opatření 

- protihluková opatření 

Podmíněné přípustné využití 

- byty v objektech hlavního využití 

Nepřípustné využití 

-  bydlení v bytových a rodinných domech 

- rekreace 

- průmyslová a zemědělská výroba 

- občanská vybavenost (obchodní prodej o výměře pozemků pro budovy větší než 

 1500 m2 

Podmínky prostorového uspořádání 

- koeficient zastavění - do 60% 

- maximální výška zástavby do 15 metrů, s ohledem na výškovou hladinu okolní 

 zástavby 

 

Stavba penzionu svým záměrem splňuje požadavky hlavního využití pozemku, konkrétně 

tedy ubytování a stravování. Taktéž splňuje podmínky prostorového uspořádání, tedy 

koeficient zastavění pozemku do 60 % a maximální výšku zástavby 15 metrů. Stavba  

zaplňuje parcelu z 15 % plochy a nejvyšší atika stavby je 13,16 metrů. 

 

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

využívání území 

Nebyly zjištěné žádné požadavky. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci projektové dokumentace budou splněny závazná stanoviska dotčených orgánů. 

Podmínky dotčených orgánů budou uvedeny v dokladové části. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, apod., 

Byl proveden kompletní průzkum pozemku. Geologický, hydrogeologický, radonový 

průzkum. Provedena byla také fotodokumentace pozemku. Geologický průzkum stanovil 

zeminu písčitou hlínu . Nebyla zjištěna podzemní voda. Pozemek je vhodný i 

k zasakování. Radonové riziko je nízké. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů  - památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod., 

Dle katastru nemovitostí se novostvaba nachází na pozemku chráněném zemědělským 

půdním fondem. Jiné ochrany území nejsou známy. 

 

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

Pozemek se nenachází v záplavové oblasti. 
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Pozemek se nenachází na poddolovaném území. 

 
 

Pozemek leží v nízkém radonovém riziku. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Navrhovaný objekt má zanedbatelný vliv na okolní zástavbu (stínění, hluk, doprava, atd.). 

Budou splněny minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb podle platné 

normy. 

Stavba neovlivní negativně odtokové poměry v území. Dešťové vody ze zpevněných 

ploch budou vsakované na pozemku. 

 

j) požadavky na asanase, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází vzrostlá zeleň. Nejsou kladené žádné požadavky na asanace či 

demolice.  

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Pozemek je pod ochranou zemědělského půdního fondu.  Stavba vyžaduje zábory 

pozemků ZPF. Jedná se o IV. třídu ochrany ZPF. Ze ZPF bude vyjmuta plocha o výměře 

7085 m2. Zábor lesních pozemků nebo pozemků určených k plnění funkci funkci lesa se 

nepředpokládá. 

 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude napojena na areálovou komunikaci vedoucí přes parkoviště, která bude 

napojena betonovým sjezdem na stávající obslužnou komunikaci. V souladu s 

příslušnými předpisy bude provedené svislé i vodorovné značení. 

Přípojka vody bude nově vybudovaná a napojena na východní straně pozemku na 

stávající veřejný vodovodní řad PE 100/90x5,4 SDR 17.  Pro přípojku NTL plynu bude 

vybudovaný HUP na hranici pozemku. Přípojka plynu bude připojena na stavající plynový 

NTL řad ocel DN 150, který se nachází v chodníku v severní části za silnicí II. třídy. Bude 

nutno provézt protlak pod silnící II. třídy.  Přípojka podzemního kabelu NN do 1 kV bude 

taktéž zbudována v severní části pozemku a bude připojena na stávající kabel NN. Na 

hranici pozemku bude také vybudována přípojovací elektroměrná skříň pro přípojku.  

Uvnitř objektu bude dále vybudována rozvodna nízkého napětí, kde bude elektroměrná 

skříň s hlavním rozvaděčem pro objekt. Dešťové vody ze zpevněných ploch a z plochých 

střech budou svedeny pomocí areálové kanalizace do vsakovacích boxů, které se 

nachází za objektem v jižní části pozemku.  Přípojka splaškové kanalizace z objektu bude 

vedená do revizní šachty v severní části pozemku  a odtud bude napojena na veřejný 

kanalizační řad (kamenina DN 400). Přístup ke stavbně penzionu je navrhovaný 

vzhledem na bezbariérovost. Zpevněná plocha před hlavním vstupem do objektu v 

severní části pozemku má sklon 2%. 

 

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

Žádné věcné a časové vazby nevznikají, stejně jako podmiňující, vyvolané ani související 

investice. 

 

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

parcela č. 2123/64, vlastnické právo : PB PLAST, spol. s.r.o. 
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parcela č. 2123/86, vlastnické právo : Přibral Jaroslav 

parcela č. 2123/72, vlastnické právo : Přibral Jaroslav 

parcela č. 2123/4, vlastnické právo : Město Vyškov 

parcela č. 2123/2, vlastnické právo : Město Vyškov 

parcela č. 3542/1, vlastnické právo : Státní pozemkový úřad 

parcela č. 2123/2, vlastnické právo : Město Vyškov 

parcela č. 2123/3, vlastnické právo : Město Vyškov 

parcela č. 3548/39, vlastnické právo : ředitelství silnic a dálnic ČR 

parcela č. 3548/1, vlastnické právo : ředitelství silnic a dálnic ČR 

parcela č. 3548/38, vlastnické právo : ředitelství silnic a dálnic ČR 

parcela č. 3548/3, vlastnické právo : Město Vyškov 

parcela č. 3554/2, vlastnické právo : ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Ochranná pásma od nově budovaných sítí vzniknou na parcelách : 

parcela č. 2123/64 

parcela č. 2123/86 

parcela č. 2123/72 

parcela č. 2123/4 

parcela č. 2123/2 

parcela č. 3542/1 

parcela č. 2123/2 

parcela č. 2123/3 

parcela č. 3548/39 

parcela č. 3548/1 

parcela č. 3548/38 

parcela č. 3548/3 

parcela č. 3554/2 

 

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 penzionu. 

 

b) účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu pro přechodné bydlení. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro navrhovaný objekt nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků pro stavby 

podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a 

dalšími souvisejícími předpisy a také podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškerá podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou splněna a doložena v 

dokladové části. 

 

f) ochrana stavavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje žádnou ochranu podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby 

Obestavěný prostor 9961,51 m3 

Počet funkčních jednotek 14 

Počet lůžek 36 

Počet nadzemních podlaží 3 

Počet podzemních podlaží 1 

Počet parkovacích stání 37 (z toho 2 imobilní) 

Celková plocha pozemku 7 085 m2 

Zastavěná plocha pozemku 1003,5 m2 

Zastavěnost pozemku 15 % 

Výška objektu (nejvyšší atika) 13,16 m 

Zpevněné plochy na pozemku 2446 m2 

Plocha zeleně 4490 m2 

 

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. 

 

Odhad spotřeby pitné vody : 

 

Využití Počet osob Spotřeba (m3/os. 

rok) 

Potřeba (m3/rok) 

Restaurace 10 zaměstnanců, 54 

hostů, celkově 64 

8 512 

Hosté penzionu 36 45  1620 

Zaměstnanci 10 80 800 

Roční potřeba vody (m3/rok) 2932 

Denní potřeba vody (m3/den) 8,04 
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Odhad bilance dešťových vod : 

 

- odvodnění plochých střech objektu penzionu 871,9 m2 (Ψ=0,9) 

- zpevněné plochy 2446 m2 (Ψ=0,6) 

- průměrný roční úhrn srážek na pozemku cca 600 mm 

 

Q=(871,9x0,9 + 2446 x0,6)x0,6=1163,06 m3/rok 

 

Dešťová voda bude vsakovacích boxů umístěných na pozemku. 

 

Odhad spotřeby elektrické energie : 

 

Předpokládaná spotřeba dle online kalkulačky : 50 MWh 

 

Odhad bilance odtoku splaškových vod : 

 

Qds= qs x n 

Qds= 100 x 110 = 1100 l / den = 1,1 m3/ den 

qs - 100l/os.den 

 

Qrs = Qds x d 

 Qrs= 1,1 x 365 = 401,5 m3/ rok 

 

Odhad bilance spotřeby plynu : 

 

Předpokládaná spotřeba plynu pro vytápění dle online kalkulačky :  35 213,6 m3/rok 

 

Předpokládaná spotřeba plynu pro ohřev vody dle online kalkulačky :  5 112,8 m3/rok 

 

Celkem : 40 326,4 m3/rok 

 

Odhad množstí odpadu : 

 

- běžný komunální odpad 

- počet osob 80 (4l/os./den) ---> 80*4 = 320 l/den = 2240 l/týden 

 

Energetická náročnost budovy : 

Řešeno v samostatné příloze - viz. stavební fyzika. 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

předpokládané zahájení stavby :    02/2022 

předpokládané dokončení stavby :    02/2024 

 



24 

 

j) orientační náklady stavby 

Cena je stanovena odhadem : 1 m3 = 15 000 Kč = 149 422 650 Kč. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt je navržen v souladu s územním plánem města Vyškov. Pozemek se nachází v 

jižní části města Vyškov v oblasti se střední zastavěností. Celková výměra stavebního 

pozemku je 7085 m2. Parcely stavebního pozemku jsou nezastavěné. Nenachází se zde 

žádné stávající stavební objekty. Všechny parcely jsou tvořeny ornou půdou. Na všech 

parcelách se nachízí travní porost. Stavba penzionu svým záměrem splňuje požadavky 

hlavního využití pozemku, konkrétně tedy ubytování a stravování. Taktéž splňuje 

podmínky prostorového uspořádání, tedy koeficient zastavění pozemku do 60 % a 

maximální výšku zástavby 15 metrů. Stavba zaplňuje parcelu z 15 % plochy a nejvyšší 

atika stavby je 13,16 metrů. 

 

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

Objekt je navržen jako samostatně stojící. Navrhovaný stavební objekt má 1 podzemní 

podlaží a 3 nadzemní podlaží. První patro má půdorysný tvar odpovídající tvaru L o 

rozměrech nejdelších stran 43x28,9 m. Další dvě patra jsou rozdílných tvarů. V 

podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a skladovací prostory.V prvním 

nadzemním podlaží se nachází restaurace, společenská místnost, zázemí pro 

zaměstnance, kolárna, kočárkárna, pokoj pro imobilní, recepce a kuchyň restaurace se 

skladovacími prostory. Další dvě nadzemní podlaží slouží pro ubytování a disponují 

celkem 13 pokojovými jednotkami. Ve druhém patře se dále nachází kancelář 

provozního. Konstrukční systém objektu je příčný zděný . Obvodový plášť objektu je z 

broušených cíhelných bloků Porotherm tl. 300mm, zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS ze sendvičově uspořádaných tepelně izolačních desek Isover twinner tl. 

200mm. Vnitřní nosné zdivo je také z broušených cihelných bloků porotherm tl. 300mm. 

Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické stropní desky tl. 

250mm. Střešní plášť objektu tvoří 3 různé ploché střechy. Střešní plášť nad prvním 

nadzemním podlaží je řešen jako pochůzí terasa s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby 

na rektifikačních podložkách. Střecha nad druhým nadzemním podlaží je řešena jako 

vegetační a střecha nad třetím nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťova s 

klasickým pořadím vrstev. Okna objektu mají barvu antracitové šedi. Fasádu objektu 

tvoří tenkovrstvá silikátová omítka v šedé barvě RAL 7035. Soklová část objektu je z 

dekorativní mozaikové omítky weberpas marmolit.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt penzionu navržen tak, že bude sloužit pro ubytování a v 1.NP se bude nácházet 

restaurace pro výdej jídel pro hosty penzionu, ale i jako restaurace pro veřejnost . 

Kapacita penzionu je 36 lůžek včetně přistýlek  ve 14 pokojích pro hosty, v prostorách 

restaurace je navrženo 26 míst pro sezení a dalších 20 míst je ve venkovní části v 

prostorách před vstupem do restaurace. Provoz restaurace je denně  v čase od 10:00 do 

22:00, pro hosty penzionu je navíc restaurace otevřena pro výdej snídání v čase od 8:00 

do 10:00. Dále se v 1.NP nachází společenské prostory s kuchyňkou pro hosty penzionu  

a bezbariérový apartmán pro hosty.  Prostory dalších dvou pater jsou určeny pro pokoje 

pro hosty a ve 2. NP se dále také nachází kancelář provozního objektu a další 

společenská místnost s kuchyňkou. Ve 2.NP se nachází 8 pokojů a ve 3.NP 5 pokojů. 

Pokoje pro hosty jsou navrženy jako apartmány, obsahují samostatnou koupelnu a 

relaxační část s prostorem na spaní. Prostory suterénu jsou navrženy pro technické 

zázemí objektu - náhradní zdroj, strojovny VZT, kotelna a skladové prostory. Přístup do 

1.S je schodiště vedoucího z 1.NP a výtahem.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

Návrh byl proveden dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. obecné technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové využívání staveb. 

Stavba, jako občanská budova, je určena pro veřejnost, je řešena jako 

bezbariérová. Je navržen 1 apartmán v 1.NP pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Výškový rozdíl v úrovni podlahy nepřekračuje více než 20 mm. Nášlapná vrstva se 

smykovým třením min. 0,5. Řešeno je také překonání výškového rozdílu mezi okolním 

terénem a 1.NP pomocí zpevněných ploch, které mají nejvyšší sklon 2%. Jelikož se jedná 

o stavbu určenou pro veřejnost, je navrženo v prostorách 1.NP v restauraci hygienické 

zázemí zvlášť pro ženy a pro muže. Stavba je vybavena výtahem, nástupní plocha před 

výtahem splňuje požadavek 1,5x1,5 m. Minimální rozměry výtahu  1,1mx1,4 m a šířka 

dveří  0,9 m jsou splněny. Vstup do objektu je navržen na min. rozměr 1,25 m, dveře jsou  

zasklené  od výšky 0,4 m, zámek dveří je navržen ve výši max. 1,0 m, klika ve výšce 1 m. 

Při návrhu parkovacích stání jsou při počtu 21- 40 parkovacích stání navrženy alespoň 2 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu.  

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užíváni stavby 

 

Stavba je navržena tak, aby po dobu jejího provozu byla zaručena bezpečnost. Objekt 

splňuje OTP (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby). Stavba je 

konstrukčně a technicky řešena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí. Povrchy nášlapných vrstev podlah budou protiskluzné  třída R10. Proti pádu 

jsou v apartmánech u francouzských oken navrženy prosklená zábradlí z tvrzeného skla  

výšky 1000 mm. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 

a),b)  stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení 

Objekt má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je 

příčný zděný. 

Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pasy z prostého betonu C 16/20. 

Obvodové nosné zdivo v podzemním podlaží je z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 

300mm vylité betonem a je zatepleno polystyrenem XPS . Vnitřní nosné zdivo v suterénu 

je z cihlených bloků porotherm 30 profi tl. 300mm. Nenosné příčky jsou z broušených 

cihlených bloků porotherm 14 profi tl. 140mm. 

Obvodový plášť ostatních třech nadzemních podlaží je tvořen z broušených cihelných 

bloků porotherm 30 profi tl. 300mm a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, z tepelně izolačních desek isover twinner tl. 200mm.  

Vnitřní nosné zdivo v prvním nadzemním podlaží je také z broušených cihelných bloků 

porotherm 30 profi tl. 300mm. Nenosné příčky jsou z broušených cihelných bloků 

porotherm 14 profi tl. 140mm.  

Vnitřní nosné zdivo druhého a třetího nadzemního podlaží je z nosných akustických 

broušených cihelných bloků porotherm 30 aku z tl. 300mm. Nenosné příčky jsou taktež 

jako ve spodních podlažích z broušených cihelných bloků porotherm 14 profi tl. 140mm. 

Dále jsou ve druhém a třetím nadzemních podlaží broušené cihelné bloky heluz 17,5 aku 

tl. 175mm oddělující pokojové jednotky od chodeb. Stěny výtahové šachty jsou řešeny 

jako železobetonové monolitické stěny tl. 250mm. Překlady nad otvroy v nosných 

stěnách jsou z překladů porotherm kp7 různých délek dle velikosti otvorů. 

Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažimi jsou řešeny jako monolitické 

železobetonové stropní desky tl. 250mm. Střešní plášť objektu tvoří 3 různé ploché 

střechy. Střešní plášť nad prvním nadzemním podlaží je řešen jako pochůzí terasa s 

nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na rektifikačních podložkách. Střecha nad druhým 

nadzemním podlaží je řešena jako vegetační a střecha nad třetím nadzemním podlaží je 

řešena jako jednoplášťova s klasickým pořadím vrstev. Skladby střech jsou uvedeny ve 

výpisu skladeb viz. složka architektonicko-stavební řešení. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby objekt fungoval bez závad a problémů po 

celou dobu životnosti a úžívání stavby. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) technické řešení 

 

Vodovod  

Bude zřízena nová přípojka napojená na veřejný vodovod PE 100/90x5,4 SDR 17. 

 

 

 

 

 



27 

 

 

Kanalizace 

Bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci (kamenina ND400). Přípojka bude 

vedena od veřejné kanalizace k hlavní revizní šachtě na pozemku a odtud do objektů. 

Splašková kanalizace bude sloužit jen k odvodu splaškových vod z objektu. Dešťová voda 

ze střech a parkoviště bude vsakována na pozemku. 

 

Vytápění 

Vytápění je zajištěno 2 plynovými  kondenzačními kotli, umístěnými v 1.S v kotelně. Ve 

všech místnostech penzionu budou umístěny radiátory.  V koupelnách pokojů pro hosty 

bude elektrický otopný radiátor. 

 

Větrání 

1. NP bude větráno centrální VZT jednoutkou umístěnou v 1.S.  

CHÚC (prostor schodiště) bude větrán samostatnou VZT centrální jednotkou umístěnou 

v 1.S. 

Pokoje ve 2. a 3. NP budou větrány lokálními rekuperačními chladícími jednotkami 

umístěnými v podhledech v předsíni pokojů. 

 

Elektrická energie 

Bude napojený na veřejnou síť NN do 1 kV podzemní přípojkou. 

 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Evakuační výtah bez strojovny, centrální VZT jednotka pro 1.NP, centrální VZT jednotka 

pro CHÚC, lokální rekuperační jednotky s chlazením v pokojích, automatické posuvné 

dveře 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Viz. samostatná příloha - složka č. 5 - Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

 

Viz. samostatná příloha - 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 prostorů v 1.NP je řešeno pomocí VZT jednotky umístěné v 1.S. Větrání pokojů je 

řešeno lokálními rekuperačními chladícími jednotkami umístěnými v podhledech 

v předsíních ubytovacích jednotek. V místě přípravy jídel v 1.NP (1.21 kuchyň) bude 

digestoř s odtahem spalin přes fasádu do exteriéru. 

Osvětlení a proslunění bude zajištěno prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé 

osvětlení bude řešeno svítidly dle projektu elektro. 
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Vytápění bude zajištěno plynovými kondenzačními kotli umístěným v 1.S. Kotel bude 

napojen na zásobníkový ohřívač vody a bude vytvářet teplou vodu pro objekt. Vytápění 

bude zajištěno otopnými tělesy a v koupelnách bude žebříkový elektrický radiátor. 

Zásobování vodou bude z veřejného vodovodu. 

Odpady budou skladovány na vyhrazeném místě na pozemku. 

V objektu nebude instalován žádný zdroj vibrací a hluku, který by zhoršil hlukové 

poměry v okolí. Pouze VZT zařízení, které by mohlo být zdrojem hluku, bude navrženo 

tak ,aby přiváděcí a odváděcí otvory byly umístěny tam, kde budou  co nejméně 

narušovat pohodu hostů.  

Vstupní prostory jsou navrženy pro plynulý příjem hostů. Minimální šířky chodeb je  1 

500 m, pro zaměstnance je to 1 200 mm. Nejmenší průchozí šířka schodiště je navržena 

na min. 1 100 mm. Světlé výšky pokojů pro hosty jsou navrženy na min. 2 600 mm. 

Předsíň v pokoji pro hosty má min. 900 mm. Plochy pokojů pro hosty jsou větší než 12,6 

m2 . Hygienické zázemí mají min. 4,0 m2. V objektu je navržen evakuační výtah. 

V prostorách kde je poskytována stravovacia služba jsou navrženy zvlášť WC pro muže a 

zvlášť pro ženy, zároveň jsou navrženy WC pro ženy a muže s omezenou schopností 

pohybu. 

 

 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového indexu spadá řešený pozemek do oblasti s nízkým radonovým 

indexem. Jako ochrana proti radonu je vyhovující hydroizolační vrstva ve skladbě 

podlahy na terénu ( 2x asfaltový pás tl. 4 mm). 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

V okolí se nenachází žádné bludné proudy. Není zapotřebí speciálních ochranných 

opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Na pozemku ne nepředpokládá namáhání technickou seizmicitou. Není zapotřebí 

speciálních ochranných opatření. 

 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana proti hluku bude řešena okny a obvodovým pláštěm budovy s dostatečným 

akustickým útlumem.  

 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek se nenachází v záplavovém území. Nejsou zapotřebí žádná protipovodňová 

opatření. 

 



29 

 

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod. 

Stavba není ohrožena žádnými dalšími negativními účinky. Na pozemku nehrozí 

poddolování ani zde není výskyt metanu. Není nutné navrhovat opatření. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno v projektové dokumentaci v 

situačním výkresu C.3. Situace obsahuje napojení dopravní infrastruktury, vodovodu, 

plynovodu, elektřiny, kanalizace a sdělovacího kabelu. 

Objekt penzionu bude napojen na rozvod vody novou vodovodní přípojkou na stávající 

vodovodní řa PE 100/90x5,4 SDR 17. Nová vodovodní přípojka bude vedena ze stávající 

veřejné sítě na pozemek k vodoměrné šachtě s o průměru 1000 mm, která je osazena ve 

východní části na hranici pozemku. Od vodoměrné šachty bude domovní vodovod 

veden do penzionu do kotelny - odtud bude rozvedený po celém objektu. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci kamenina DN 400. Přípojka bude vedena 

od veřejné kanalizace k hlavní revizní šachtě o průměru 1000 mm, která je osazena v 

severní části na hranici pozemku. Odtud bude vedena do objektu. 

Dešťová kanalizace bude sloužit pro odvod vody z plochých střech a zpevněných ploch 

na pozemku a povede do vsakovacích boxů (84 ks), které se nachází za objektem 

penzionu v jižní části pozemku.  

Objekt penzionu bude vytápěn dvěma plynovými kondenzačními kotli, které se nachází v 

kotelně a kam bude přivedena přípojka NTL plynu 40x3,7 mm od hlavního uzávěru plynu 

v severní části na hranici pozemku. Objekt bude dále napojen na veřejnou síť elektrické 

energie a to podzemní přípojkou vedenou od elektrického rozvaděče s elektroměrem v 

severní části na hranici pozemku. Od rozvaděče bude následně elektrická přípojka 

vedena do objektu, konkrétně do místnosti archivu. 

 

- přípojka splaškové kanalizace  

- vodovodní přípojka  

- plynovodní přípojka  

-přípojka elektrického vedení NN do 1 kV  

 

b) připojovací rozměry, výkonnové kapacity a délky 

Nutné posouzení a návrh odborníkem na TZB. 
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B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístup a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek se nachází v jižní části města Vyškov. Podél celé východní hranice pozemku 

vede obslužná komunikace na kterou je napojen sjezd z pozemku o šířce 8 m, vedoucí 

na parkoviště objetku. Podél celé severní hranice pozemku vede chodík s asfaltovým 

povrchem, na který je napojený nově vybudovaný chodník na pozemku ze zámkové 

dlažby vedoucí k hlavnímu vstupu do penzionu, šířka nově navrženého chodníku je 3,0m 

a jeho sklon je 2%. Za stávajcím chodníkem se nachází silnice II. třídy, podél které se dále 

nachází odstavné a parkovací plochy. Kolem objektu se nacházejí zpevněné plochy ze 

zámkové dlažby přizpůsobené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení pozemku na stávající obslužnou komunikacu bude provedeno pomocí sjezdu 

šířky 8,0 m s betonovým povrchem. Bližší spesifikace viz. situační výkres C.3. 

 

c) doprava v klidu 

Parkoviště pro hosty penzionu a restaurace je situované ve východní části pozemku, 

dále v severní části pozemku je situované další parkoviště pro zásobováni a pro osoby se 

sníženou schopností pohybu. Viz. situační výkres C.3. 
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Podle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb, při počtu parkovacích míst 21 - 40 musí být alespoň 2 

parkovací stání pro osoby těžce postižené. 

 

Návrh :  37 parkovacích stání z toho 2 parkovací stání pro ZTP 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Podél severní hranice pozemku se nachází chodník pro pěší s asfaltovým povrchem šířky 

2,5 m, na který je napojena zpevněná plocha (chodník)na pozemku ze zámkové dlažby, 

který vede k hlavnímu vstupu do objektu (šířka chodníku 3,0m, spád 2%). 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) terénní úpravy 

 V okolí objektu se nachází rovinatý terén. Projekt řeší jen nezbytné terénní úpravy a to 

zejména spádování okolo objektu a hloubení podsklepení (sklon 1:1). Po dokončení 

stavebních činností bude pozemek dorovnán do požadované výšky doveženou zeminou. 

Je nutné terén v blízkosti objektu vyspádovat tak, aby nedocházelo k hromadění 

povrchové vody v okolí objektu. 

 

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné části budou zatravněny travním semenem. 
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c) biotechnická opatření 

Na pozemku nejsou žádná biotechnická opatření požadována. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

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

Stavba má na své okolí minimální vliv. Jde o nevýrobní objekt a po jeho dokončení 

nebude vykazovat zvýšenou hladinu hluku a vibrací, které by měly negativní vliv na 

okolní prostředí. Všechny výpočty k posouzení hluku jsou uvedeny v častí Stavebni 

fyzika. Kromě plynového kondenzačního kotle nebude objekt zdrojem škodlivých 

zplodin. U objektu nedojde ke znečištění spodních a povrchových vod. Po realizaci 

během provozu nebude mít stavba na své okolí zásadní negativní vliv. 

Likvidace dešťových vod bude vsakováním na pozemku.  

Komunální odpad bude uskladněn do sběrných nádob a bude pravidelně vyvážen. 

 

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

a žovočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Vzhledem k rozsahu a charakteru staveby není předpokládán negativní vliv na přirodu a 

krajinu. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba penzionu nemá vliv na soustavu chráněného území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Vzheledem k rozsahu navržené novostavby se toto kritérium něřeší. 

 

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 

Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

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

podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Objekt nepodléhá plnění ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

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

Na staveništi bude potřeba vody a energie pro potřebu výstavby. Energie a voda budou 

odebírány ze stejných odběrných míst pro budoucí objekt. Na území pozemku bude 

zřízena vodoměrná šachta podle PD, která bude po ukončení stavby sloužit jako 

vodoměrná šachta objektu. Z této šachty bude zřízeno provizorní vedení vody pro 

potřebu výstavby. Energie bude odebírána z nově vybudované přípojky NN, která bude 

ukončena v HDS na hranici pozemku. Z HDS bude elektrický proud doveden do 

provizorního staveništního rozvaděče pro potřebu výstavby. 

 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění bude probíhat přirozeným vsakem. V případě déle trvajícího deště, kdy by 

voda nestačila odtékat se bude voda přečerpávat. Přečerpávání je nutné také v případě, 

že by stékající voda mohla znečistit přilehlé komunikace a sousední pozemky. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Energie a voda pro stavbu bude zajištěna prostřednictvím přípojky el. energie, která 

bude napojena na elektroměrový rozvaděč a voda bude zajištěna připojením na 

vodoměrnou sestavu, která bude umístěna ve vodoměrné šachtě na pozemku investora. 

Příjezd na stavbu bude  z místní obslužné komunikace. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je potřeba 

minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných stavebních 

strojů. Během výstavby je nutno dodržet hygienické limity ekvivalentních hlukových 

hladin v okolí výstavby (dle vyhlášky č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny v denní době od 7:00 do 21:00 

hodin, hluk nepřesáhne přípustnou hodnotu akustického tlaku A ze stavební činnosti 

LAeq,s = 65 dB ve vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov. Komunikace mimo 

obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle silničního zákona. 

 

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

Staveniště bude během prací oploceno mobilním oplocením. Pohyb třetích osob na 

staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků dodavatele nebo investora 

a v jejich doprovodu. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle 

platných předpisů. Dodavatel je povinen vymezit prostor zařízení staveniště a vyloučit 

přístup osob do prostoru, kde by mohlo dojít k jejich zranění. U všech vstupů na 

staveniště musí být umístěny informační a výstražné tabule se zákazem vstupu 

nepovolaných osob. Požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin nejsou 

stavbou vyvolány. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory nejsou požadovány, staveniště bude pouze na pozemku, který je v majetku 

investora. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba nijak nebude zasahovat do běžného provozu. Neřeší se. 

 

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

likvidace 

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti budou likvidovány. Zodpovědnou osobou 

za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může smluvně přenést na dodavatele 

stavby, nebo jinou fyzickou či právnickou osobu.  
Tab. 2 Zařazení odpadů vzniklých při výstavbě a způsob likvidace 

Kód   Název odpadu     Kat.   Způsob nakládání 

08 01 11  Odpadní laky obsahující org. rozp.  N   skladování, řízená 

          skládka  

08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky ředitelné vodou O   skladování, řízená 

          skládka  

08 04 10  Jiné odpadní lepidla a těsnící materiály  O   skladování, řízená 

          skládka  

15 01 01  Papírové lepenkové obaly    O   skladování, řízená 

          skládka využití  

15 01 02  Plastové obaly     O   skladování, řízená 

          skládka  

15 01 03  Dřevěné obaly    O   skladování, řízená 

          skládka využití  
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15 01 06  Směsné obaly     O   skladování, řízená 

          skládka  

15 02 02  Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami  N   skladování, řízená 

         skládka  

15 02 03  Absorpční činidla, čistící tkaniny a ochranné 

oděvy neznečištěné nebezpečnými látkami O   skladování, řízená 

         skládka  

17 01 01  Beton       O   skladování, řízená 

          skládka  

17 01 02  Zlomky tvárnic     O   skladování, řízená 

          skládka  

17 02 01  Dřevo (bednění)     O   skladování, řízená 

          skládka využití 

17 02 02  Sklo (obaly)      O   skladování, řízená 

          skládka  

17 02 03  Plasty       O   skladování, řízená 

          skládka  

17 03 02  Asfaltové směsi bez dehtu    O   skladování, řízená 

          skládka  

17 04 05  Železo a ocel      O   skladování, řízená 

          skládka  

17 04 11  Kabely (neobsahují nebezpečné látky)  O   skladování, řízená 

          skládka  

17 05 04  Zemina a kamení(neobsah.nebezp. látky)  O   skládka stavební 

          suti  

17 06 04  Izolační materiály (neobsahují nebez. látky)  O  skladování, řízená 

          skládka  

20 03 01  Směsný komunální odpad    O   skladování, řízená 

          sklád 

 

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

Zemní práce zahrnují případné výkopy a rýhy, zemina z nich bude opětovně použita na 

terénní úpravy, případné přebytky budou uloženy na skládku. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Výstavba penzionu nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. S odpady 

bude nakládáno dle platných právních předpisů a norem. Odpady budou zatříděny 

podle katalogu odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Na stavbě budou pouze stavební 

stroje ve způsobilém technickém stavu. U stavebních strojů bude pravidelně 

kontrolováno, zda nedochází u úniku oleje, pohonných hmot či jiných nebezpečných 

látek. Během výstavby dojde ke zvýšení hluku a prašnosti, ale nebudou překročeny 

maximální limity.  
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na stavbě musí pracovat jen kvalifikovaní pracovníci. Všichni pracovníci jsou povinni 

užívat OOPP a musí být proškoleni v BOZP. V průběhu výstavby je nutné dodržovat 

základní požadavky dle:  

- 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,  

- Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se stanová podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění nařízení vlády č. 32/2016 Sb., 

 - Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů ve znění nařízení 

vlády č. 133/2016 Sb., 

- Nařízení vlády č. 378 /2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

V bezprostředním okolí se nenachází žádné stavby s bezbariérovým přístupem a úpravy 

tedy nejsou potřeba. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Výstavbou nebude omezen provoz na přilehlé veřejné komunikaci. Vjezd na staveniště 

bude označen značkou „pozor, výjezd vozidel stavby“.  

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Práce na staveništi musí být v souladu s předpisy BOZP. Nejsou stanoveny žádné 

speciální podmínky. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba není členěna na etapy a bude prováděna jednorázově. Předpokládaná doba 

výstavby činí 24 měsíců od započetí prací. Stavební práce budou prováděny oprávněnou 

stavební firmou dle výběru investora. Podrobný harmonogram stavebních a montážních 

prací vypracuje vybraný dodavatel stavby. V harmonogramu stavebních a montážních 

prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou 

produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny 

apod.). V rámci výstavby se uvažuje s plánem kontrolních prohlídek stavby po 

následujících ucelených etapách výstavby:  

 

Prohlídka č. 1 Při předání staveniště –zde může být ze strany dotčených orgánů vznesen 

požadavek na případné další kontrolní prohlídky mimo tento plán prohlídek.  

Prohlídka č. 2 Při realizaci pokládky inženýrských sítí (před záhozem).  

Prohlídka č. 3 Při zahájení prací na provádění zpevněných ploch (zemní práce, podkladní 

konstrukce). 

Prohlídka č. 4 Při dokončení prací a zahájení přejímacího řízení (předkolaudační 

prohlídka).  
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Zjednodušený postup výstavby:  

- vytyčení stavby, výkopové práce, přípojky, základy  

- spodní stavba s hydroizolací - svislé a vodorovné nosné konstrukce  

- střešní konstrukce  

- příčky a vnitřní instalace  

- výplně otvorů  

- dokončovací práce  

- zpevněné plochy a úprava terénu 

 

Předpokládané zahájení stavby: 02/2022 

Předpokládané ukončení stavby: 02/2024 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Na pozemku se nachází dostatečné množství trávnatých ploch s dobře propustnou 

zeminou, která umožní vsakování dešťové vody. Dešťová voda ze střechy bude 

odváděna střešními vtoky a následně vedena do vsakovacíh boxů. Splaškové vody 

budou napojeny do hlavního řadu splaškové kanalizace. 
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D. DOKKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
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D.1 Dokumentace stvebního objektu 
 

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení 

 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Jedná se o stavbu pro přechodné bydlení. Funkční ná 

 

Obestavěný prostor 9961,51 m3 

Počet funkčních jednotek 14 

Počet lůžek 36 

Počet nadzemních podlaží 3 

Počet podzemních podlaží 1 

Počet parkovacích stání 37 (z toho 2 imobilní) 

Celková plocha pozemku 7 085 m2 

Zastavěná plocha pozemku 1003,5 m2 

Zastavěnost pozemku 15 % 

Výška objektu (nejvyšší atika) 13,16 m 

Zpevněné plochy na pozemku 2446 m2 

Plocha zeleně 4490 m2 

 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen jako samostatně stojící. Navrhovaný stavební objekt má 1 podzemní 

podlaží a 3 nadzemní podlaží. První patro má půdorysný tvar odpovídající tvaru L o 

rozměrech nejdelších stran 43x28,9 m. Další dvě patra jsou rozdílných tvarů. V 

podzemním podlaží se nachází technické zázemí objektu a skladovací prostory.V prvním 

nadzemním podlaží se nachází restaurace, společenská místnost, zázemí pro 

zaměstnance, kolárna, kočárkárna, pokoj pro imobilní, recepce a kuchyň restaurace se 

skladovacími prostory. Další dvě nadzemní podlaží slouží pro ubytování a disponují 

celkem 13 pokojovými jednotkami. Ve druhém patře se dále nachází kancelář 

provozního. Konstrukční systém objektu je příčný zděný . Obvodový plášť objektu je z 

broušených cíhelných bloků Porotherm tl. 300mm, zateplen kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS ze sendvičově uspořádaných tepelně izolačních desek Isover twinner tl. 

200mm. Vnitřní nosné zdivo je také z broušených cihelných bloků porotherm tl. 300mm. 

Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické stropní desky tl. 

250mm. Střešní plášť objektu tvoří 3 různé ploché střechy. Střešní plášť nad prvním 

nadzemním podlaží je řešen jako pochůzí terasa s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby 

na rektifikačních podložkách. Střecha nad druhým nadzemním podlaží je řešena jako 

vegetační a střecha nad třetím nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťova s 

klasickým pořadím vrstev. Okna objektu mají barvu antracitové šedi. Fasádu objektu 

tvoří tenkovrstvá silikátová omítka v šedé barvě RAL 7035. Soklová část objektu je z 

dekorativní mozaikové omítky weberpas marmolit. 

Stavba, jako občanská budova, je určena pro veřejnost, je řešena jako 

bezbariérová. Je navržen 1 apartmán v 1.NP pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Výškový rozdíl v úrovni podlahy nepřekračuje více než 20 mm. Nášlapná vrstva se 

smykovým třením min. 0,5. Řešeno je také překonání výškového rozdílu mezi okolním 

terénem a 1.NP pomocí zpevněných ploch, které mají nejvyšší sklon 2%. Jelikož se jedná 
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o stavbu určenou pro veřejnost, je navrženo v prostorách 1.NP v restauraci hygienické 

zázemí zvlášť pro ženy a pro muže. Stavba je vybavena výtahem, nástupní plocha před 

výtahem splňuje požadavek 1,5x1,5 m. Minimální rozměry výtahu  1,1mx1,4 m a šířka 

dveří  0,9 m jsou splněny. Vstup do objektu je navržen na min. rozměr 1,25 m, dveře jsou  

zasklené  od výšky 0,4 m, zámek dveří je navržen ve výši max. 1,0 m, klika ve výšce 1 m. 

Při návrhu parkovacích stání jsou při počtu 21- 40 parkovacích stání navrženy alespoň 2 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt penzionu navržen tak, že bude sloužit pro ubytování a v 1.NP se bude nácházet 

restaurace pro výdej jídel pro hosty penzionu, ale i jako restaurace pro veřejnost . 

Kapacita penzionu je 36 lůžek včetně přistýlek  ve 14 pokojích pro hosty, v prostorách 

restaurace je navrženo 26 míst pro sezení a dalších 20 míst je ve venkovní části v 

prostorách před vstupem do restaurace. Provoz restaurace je denně  v čase od 10:00 do 

22:00, pro hosty penzionu je navíc restaurace otevřena pro výdej snídání v čase od 8:00 

do 10:00. Dále se v 1.NP nachází společenské prostory s kuchyňkou pro hosty penzionu  

a bezbariérový apartmán pro hosty.  Prostory dalších dvou pater jsou určeny pro pokoje 

pro hosty a ve 2. NP se dále také nachází kancelář provozního objektu a další 

společenská místnost s kuchyňkou. Ve 2.NP se nachází 8 pokojů a ve 3.NP 5 pokojů. 

Pokoje pro hosty jsou navrženy jako apartmány, obsahují samostatnou koupelnu a 

relaxační část s prostorem na spaní. Prostory suterénu jsou navrženy pro technické 

zázemí objektu - náhradní zdroj, strojovny VZT, kotelna a skladové prostory. Přístup do 

1.S je schodiště vedoucího z 1.NP a výtahem. 

 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

Zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení věškerých inženýrských sítí. 

Po vytyčení inženýrských sítí bude následně provedena skrývka ornice hloubky 300mm. 

Skrývka bude provedena pod celou stavbou a jejími přilehlými částmi. Ornice bude poté 

uložena na deponii na pozemku a zpětně použita po dokončení stavby na dotvarování 

území. Přebytečná ornice bude odvezena na rekultivaci pozemků určených investorem.  

Jakmile bude provedena skrývka ornice, budou následovat hlavní zemní práce v podobě 

hloubení stavební jámy pro podsklepenou část objektu. Sklon jámy je zvolen v poměru 

1:1. Nebyla zjištěna hladina podzemní vody, tudíž nebudou zemní práce podzemní 

vodou nikterak ovlivňovány. Hloubení jámy bude prováděno strojně. Po vyhloubění 

stavební jámy bude následovat hloubení základových rýh pro základové konstrukce. 

Šířky a výšky hloubení rýh pro základové pasy budou provedeny dle výkresu základových 

konstrukcí. Hloubení základových rýh pro základové pasy bude provedeno taktéž strojně 

a základová spára bude poté dočištěna ručně. Společně se základy budou hloubeny rýhy 

pro přípojky inženýrských sítí. Po dokončení výstavby podzemního podlaží bude 

provedeno opětovné obsypání podsklepené části pomocí zeminy uložené na deponii. 

Násypy budou hutněny max. po 300mm.  
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Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Pod výtahovou 

šachtou bude provedena monolitická železobetoná deska tl.300 mm z betonu C 25/30 a 

ocele B500B. Před samotnou betonáží základových pasů bude na dno základů uložen 

zemnící pásek FeZn 30/4 a budou provedeny vývody pro bleskovod. Všechny základy 

budou provedeny do nezámrzné hloubky. Prostupy v záklaech budou provedeny dle 

projektové dokumentace. Na základy  bude následně proveden podkladní beton tl. 

150mm z betonu C20/25  vyztužený kari sítěmi, které budou podloženy do osy 

podkladního betonu. Po dokončení a technologické přestávce bude na podkladní beton 

provedena hydroizolace v podobě hydroizolačních asfaltových pásů.  Prostupy 

podkladním betonem budou provedeny v požadované kvalitě. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo v podzemním podlaží je z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 

300mm vylité betonem a vyztuženo ocelí B500B. Na obvodové stěny v suterénu bude 

napojena hydroizoalce pomocí zpětného spoje s hydroizolací podkladního betonu. Na 

hydroizolaci bude následně nalepena polystyren XPS tl. 140mm.  Vnitřní nosné zdivo v 

suterénu je z cihlených bloků porotherm 30 profi tl. 300mm a bude na obvodové zdivo 

ze ztraceného bednění napojeno tupým spojem. Obvodový plášť ostatních třech 

nadzemních podlaží je tvořen z broušených cihelných bloků porotherm 30 profi tl. 

300mm a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS, z tepelně izolačních 

desek isover twinner tl. 200mm. Vnitřní nosné zdivo v prvním nadzemním podlaží je také 

z broušených cihelných bloků porotherm 30 profi tl. 300mm. Vnitřní nosné zdivo 

druhého a třetího nadzemního podlaží je z nosných akustických broušených cihelných 

bloků porotherm 30 aku z tl. 300mm oddělující od sebe pokojové jednotky. Stěny 

výtahové šachty jsou navrženy jako monilitické železobetonvé tloušťky 250mm. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

Svislé zděné nenosné zdivo bude v celém objektu z broušených cihlených bloků tlouštěk 

115, 140 a 175mm. Zdivo tlouštky 115mm bude použito na vyzdění instalačních šachet v 

celém objektu. Další zdivo tloušťky 140mm jsou klasické nenosně příčky porotherm 14 

profi a jsou použity po celém objektu tam, kde nejsou požadavky na akustické vlastnosti. 

Poslední druh nenosného zdiva budou akustické přičky heluz 17,5 aku tl. 175mm 

oddělující od sebe pokojové jednotky a chodby. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny stropní konstrukce v objektu jsou řešeny jako železobetonové monolitické 

stropní desky tl. 250mm z betonu třídy C25/30 a oceli B500B, v něktrých místech 

půdorysu budou vytvořeny nosné průvlaky, které budou propojené se stropními 

deskami. Dimenze těchto průvlaků budou navrženy statikem ve výkresech betonových 

konstrukcí, ve výkresech tvarů jsou pouze orientační návrhy. 

 

Překlady 

Prvním druhem použitých překladů jsou prefabrikované železobetonové překlady RZP, 

které budou použity v suterénu nad otvory v obhvodových stěnách. Dalším druhem 

budou železobetonové monolitické překlady a ty budou použity pouze nad okenními 
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otvory na schodišti. Dimeze těchto překladů navrhne statik a budou uvedeny ve 

výkresech betonových konstrukcí. Posledním druhem překladů jsou prefabrikové 

překlady porotherm. Překlady porotherm budou šířky 70mm a výšky 238mm pro nosné 

stěny  (porotherm kp7) a překlady šířky 145mm a výšky 71mm pro nenosné stěny 

(porotherm kp 14,5). 

 

Průvlaky 

Průvlaky budou provedeny jako železobetonové monolitické a budou propojeny se 

stropními železobetonovými deskami. Všechny průvlaky v objektu budou navrženy 

statikem a jejich dimenze budou zobrazeny ve výkresech betonových konstrukcí. 

 

Vodorovné nenosné konstrukce 

V objektu budou použity pouze nenosné sádrokartonové podhledy, které budou 

provedeny ve všech podlaží kromě suterénu. Nosná konstrukce podhledů bude tvořena 

pomocí přímých závěsů a křížového roštu z pozinkovaných nosných a montážních 

profilů. Otvory v podhledech budou provedeny dle požadavků profesanta provádějícího 

TZB. 

 

Schodiště 

Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Obvod celého schodiště bude 

pružně oddělen od okolních konstrukcí pomocí systému Shöck Tronsole a bude tak 

zabráněno šíření kročejového hluku. Co se týče schodišťových desek, tak ty budou 

osazeny do nosných konstrukcí pomocí osazovacích nosných akustických bloků, taktéž 

systému Shöck Tronsole (podrobněji řešeno viz. výpočet schodiště a výkresy tvarů) 

 

Střešní konstrukce 

Střešní plášť objektu tvoří 3 různé ploché střechy. Střešní plášť nad prvním nadzemním 

podlaží je řešen jako pochůzí terasa s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na 

rektifikačních podložkách. Střecha nad druhým nadzemním podlaží je řešena jako 

vegetační a střecha nad třetím nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťova s 

klasickým pořadím vrstev. Podrobné výkresy a skladby viz. složka č.3 architektonicko-

stavební řešení. 

 

Komínové těleso 

Odvod spalin z plynových kondenzačních kotlů bude řešeno pomocí systémového 

dvouprůduchového komínu Schiedel Absolut. Tvarovky tohoto komínu mají rozměry 

650X360mm, průměry průduchů jsou 140 a 180mm. Systém je dle technických listů 

výrobce vhodný na odvod spalin z plynových kondenzačních kotlů. 

 

Výtah 

V objektu bude použit evakuační bezstrojovnový výtah LC OneSpace 2000. Vnitřní 

rozměr kabiny výtahu je 1500x2700 mm. Rychlost, kterou se výtah pobyhuje je 1m/s. 

Výtah má 4 stanice. Hloubka prohlubně výtahu muí být min. 1250mm. výška šachty v 

posledním podlaží min. 3500mm.  Výtah bude umístěn ve výtahové šachtě viz. půdorysy. 

Rozměry šachty jsou navrhnuty dle technických listů výrobce. Projektová dokumentace 
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montáže výtahu a samotná montáž bude provedena specializovanou firmou od 

dodavatele výtahu. 

  

Vnitřní úpravy svislých a vodorovných konstrukcí 

Povrchová úprava povrchů vnitřích konstrukcí bude tvořena vnitřní jemnou štukovou 

omítkou tl. 2mm nebo keramickým obkladem tl. 7mm (viz. půdprysy). Detailní popisy 

povrchových úprav vnitřních konstrukí jsou vypsány ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

Vnější úpravy povrchů 

Celý obvodový plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS, z tepelně 

izolačních desek isover twinner tl. 200mm. Soklová část, která bude do výšky 300mm 

nad upravený terén a bude taktéž zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 

z tepelně izolačních desek XPS tl. 140mm. Povrchová úprava soklu bude z marmolitu. 

Povchová úprava všech ostatních obvodových stěn bude z tenkovrstvé modifikované 

silikátové omítky s fotokatalytickým efektem v barvě šedé RAL 7035, tloušťka téo omítky 

bude 2mm. 

 

Podlahy 

Nášlapné vrstvy podlah budou tří druhů : keramická dlažba, epoxid a vynil. Podrobné 

skladby podlah jsou vypsány ve výpisu skladeb konstrukcí a v půdorysech jsou u legendy 

místností označeny, která skladba bude použita. 

 

Izolace proti vodě a radonu 

Pro hydroizolaci spodní stavby bude použito souvrství dvou hydroizolačních SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Spodní pás bude s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny a tloušťka pásu bude 4mm. jako horní pás souvrství bude použit asfaltový pás s 

nousnoou vložkou z polyesterové rohože a tloušťka pásu bude také 4mm. Souvrství 

bude takté vytaženo po obvodových stěnách spodní stavby a to až do soklové čáasti 

stavby, minimálně 300mm nad upravený terén.  

Co se týče hydroizolací střešních konstrukcí, tak ty budou provedeny z hydroizolačních 

fólií z měkčeného PVC. Všechny hydroizolace jsou detailně popsány ve výpisu skladeb 

konstrukcí. 

 

Tepelné izolace 

Tepelná izolace podlah v suterénu bude polystyrenu EPS 150 tl. 100mm. Polystyren EPS 

150 bude dále použit jako tepelná izolace podlahy v 1.NP a jako tepelná izolace na 

střechách o různých tloušťkách. Tepelná izolace obvodových stěn suterénu a soklové 

časti objketu bude z polystyrenu XPS tl. 140mm. Tepelná izolace obvodových stěn bude z 

tepelně izolačních desek isover twinner tl. 200mm. Posledním druhem tepelné izolace 

jsou tepelně izolační PIR desky tl. 100mm a ty budou použity ve střeše nad 1.NP (terasa) 

pod rektifikačními podložkami. Podrobnejší specifikace tepelných izolací jsou uvedeny ve 

výpisu skladeb konstrukcí. 
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Akustická izolace 

Jako kročejové izolace podlah budou použity elastifikované desky z pěnového 

polysytrenu isover eps rigfloor 4000 v tloušťce 50mm (podlahy 2.np a 3.np). 

 

Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky jsou popsány ve výpisu prvků (viz. složka č.3 

architentonicko - stavební řešení). 

 

Zámečnické výrobky 

Všechny zámečnické výrobky jsou popsány ve výpisu prvků (viz. složka č.3 

architentonicko - stavební řešení). 

 

Doplňkové výrobky 

Všechny použité doplňkové výrobky jsou popsány ve výpisu prvků (viz složka č.3 

architektonicko - stavební řešení). 

 

Výplně otvorů 

Všechny použité výplně otvorů jsou detailně popsány ve výpisu oken a dveří (viz složka 

č.3 architektonicko - stavební řešení). Všechny otvory budou zaměřeny na stavbě 

dodavatelem po dokončení hrubé stavby. Jejich montáž bude taktéž provádět 

dodavatelská (specializovaná ) firma. 

 

Technické vlastnosti stavby 

 

Vzduchotechnika 

První nadzemní podlaží bude větráno centrální VZT jednoutkou umístěnou v 1.S.  

CHÚC (prostor schodiště) bude větrán samostatnou VZT centrální jednotkou umístěnou 

v 1.S. 

Pokoje ve 2. a 3. NP budou větrány lokálními rekuperačními chladícími jednotkami 

umístěnými v podhledech v předsíních pokojů. Přívodní potrubí vzduchu pro 

rekuperační jednotky s chlazením bude vedeno v hlavních chodbách v podhledu. Odvod 

vzduchu těchto jednotek bude řešen v každé pokojové jednotce prostupem přes fasádu 

do exteriéru. Veškerá větrací zařízeni budou navržena odborníkem na TZB. 

 

Vytápění 

Vytápění bude zajištěno 2 plynovými kondenzačními kotli umístěným v 1.S. Kotel bude 

napojen na zásobníkový ohřívač vody a bude vytvářet teplou vodu pro objekt. Vytápění 

bude zajištěno otopnými tělesy a v koupelnách bude žebříkový elektrický radiátor. 

 

Vodovod 

Objekt penzionu bude napojen na rozvod vody novou vodovodní přípojkou na stávající 

vodovodní řad PE 100/90x5,4 SDR 17. Nová vodovodní přípojka bude vedena ze stávající 

veřejné sítě na pozemek k vodoměrné šachtě s o průměru 1000 mm, která je osazena ve 

východní části na hranici pozemku. Od vodoměrné šachty bude domovní vodovod 

veden do penzionu do kotelny - odtud bude rozvedený po celém objektu. 
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Kanalizace 

Bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci (kamenina ND400). Přípojka bude 

vedena od veřejné kanalizace k hlavní revizní šachtě na pozemku a odtud do objektu. 

Splašková kanalizace bude sloužit jen k odvodu splaškových vod z objektu. Dešťová voda 

ze střech a parkoviště bude vsakována na pozemku. Veškeré tyto stavby budou 

navrženy odborníkem.  

 

Elektroinstalace 

Přípojka podzemního kabelu NN do 1 kV bude  zbudována v severní části pozemku a 

bude připojena na stávající kabel NN. Na hranici pozemku bude také vybudována 

přípojovací elektroměrná skříň pro přípojku.  Uvnitř objektu bude dále vybudována 

rozvodna nízkého napětí, kde bude elektroměrná skříň s hlavním rozvaděčem pro 

objekt. Vše bude nutno navrhnout odborníkem elektro. 

 

e) Bezpečnost při užíváni stavby, ochrana zdraví a pracovního prostředí 

Stavba je navržena tak, aby po dobu jejího provozu byla zaručena bezpečnost. Objekt 

splňuje OTP (Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby). Stavba je 

konstrukčně a technicky řešena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí. Povrchy nášlapných vrstev podlah budou protiskluzné  třída R10. Proti pádu 

jsou v apartmánech u francouzských oken navrženy prosklená zábradlí z tvrzeného skla  

výšky 1000 mm. 

 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, vibrace, zásady 

hodspodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Objekt je navržen tak. aby bylo dosaženo co největsích úspor z hlediska energií.  

Co se týče osvětlení budovy, tak bylo provedeno posouzení na činitele denní osvětlenosti 

v kritických místnostech. Oslunění nebylo posuzováno, jelikož stavby pro přechodné 

ubytování nemají požadavek na oslunění. 

Z hlediska akustiky a vibrací byly navrženy konstrukce tak, aby tyto požadavky byly 

splěny. 

 

g) Požadavky na požárni ochranu konstrukcí 

Řešeno v samostatné části viz. složka č.5 Požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 

Objekt má 1 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Konstrukční systém objektu je 

příčný stěnový zděný. 

Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pasy z prostého betonu C 16/20. 

Obvodové nosné zdivo v podzemním podlaží je z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 

300mm vylité betonem C25/30 a vyztužené ocelí B500B a je zatepleno polystyrenem 

XPS.  Vnitřní nosné zdivo v suterénu je z cihlených bloků porotherm 30 profi tl. 300mm. 

Nenosné příčky jsou z broušených cihlených bloků porotherm 14 profi tl. 140mm. 

Obvodový plášť ostatních třech nadzemních podlaží je tvořen z broušených cihelných 

bloků porotherm 30 profi tl. 300mm a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS, z tepelně izolačních desek isover twinner tl. 200mm.  

Vnitřní nosné zdivo v prvním nadzemním podlaží je také z broušených cihelných bloků 

porotherm 30 profi tl. 300mm. Nenosné příčky jsou z broušených cihelných bloků 

porotherm 14 profi tl. 140mm.  

Vnitřní nosné zdivo druhého a třetího nadzemního podlaží je z nosných akustických 

broušených cihelných bloků porotherm 30 aku z tl. 300mm. Nenosné příčky jsou taktež 

jako ve spodních podlažích z broušených cihelných bloků porotherm 14 profi tl. 140mm. 

Dále jsou ve druhém a třetím nadzemních podlaží broušené cihelné bloky heluz 17,5 aku 

tl. 175mm oddělující pokojové jednotky od chodeb. Stěny výtahové šachty jsou řešeny 

jako železobetonové monolitické stěny tl. 250mm.  

Co se týče překladů jsou použity tři druhy překladů.Prvním druhem použitých překladů 

jsou prefabrikované železobetonové překlady RZP, které budou použity v suterénu nad 

otvory v obhvodových stěnách. Dalším druhem budou železobetonové monolitické 

překlady a ty budou použity pouze nad okenními otvory na schodišti. Dimeze těchto 

překladů navrhne statik a budou uvedeny ve výkresech betonových konstrukcí. 

Posledním druhem překladů jsou prefabrikové překlady porotherm. Překlady 

porotherm budou šířky 70mm a výšky 238mm pro nosné stěny  (porotherm kp7) a 

překlady šířky 145mm a výšky 71mm pro nenosné stěny (porotherm kp 14,5). 

Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažimi jsou řešeny jako monolitické 

železobetonové stropní desky tl. 250mm z betonu C25/30 a oceli B500B. Střešní plášť 

objektu tvoří 3 různé ploché střechy. Střešní plášť nad prvním nadzemním podlaží je 

řešen jako pochůzí terasa s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby na rektifikačních 

podložkách. Střecha nad druhým nadzemním podlaží je řešena jako vegetační a střecha 

nad třetím nadzemním podlaží je řešena jako jednoplášťova s klasickým pořadím vrstev. 

Skladby střech jsou uvedeny ve výpisu skladeb viz. složka architektonicko-stavební 

řešení. 

 

b) Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na 

výkresovou dokumentaci 

Není součástí diplomové práce. 

 

 

 



48 

 

c) Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu-stálá, užitná, klimatická, od 

anténních soustav, mimořádná apod 

Není součástí diplomové práce. 

 

d) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

Není součástí diplomové práce. 

 

e) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

Není součástí diplomové práce. 

 

f) Zajištění stavební jámy 

Není součástí diplomové práce. 

 

g) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

Není součástí diplomové práce. 

 

h) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby-obsah a 

rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat 

Není součástí diplomové práce. 

 

i) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz. samostátná část složka č.5 požárně bezpečnostní řešení. 

 

j) Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí-odkaz na příslušné 

předpisy a normy 

Není součástí diplomové práce. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

Viz. samostatná složka Č. 5 - D.1.3 požárně bepečnostní řešení 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Není součástí diplomové práce. 
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování projektu novostavby penzionu. Novostavba 

je umístěna na realném pozemku v příměstské části města Vyškov. Práce je zpracována 

v požadovaném rozsahu a jsou splněny všechny podmínky a zásady vypracování 

diplomové práce. Při práci byly využity programy AutoCad, Deksoft, Buildingdesign, Fire -

nx 802 pro, Archicad, Lumion.  Součástí práce jsou posouzení z hlediska tepelné 

techniky, akustiky, požární bezpečnosti, denního osvětlení. Tato diplomová práce pro mě 

byla velkým přínosem nových informací v oblasti projektování pozemních staveb. 
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Seznam použitých zdrojů 

 

Normy 

 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny, záchody 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení 

ČSN 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách aposuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730525 -Akustika-Projektování v oboru prostorové akustiky-Všeobecné zásady 

ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov-Část 1: Terminologie 

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 0810 – PBS – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0833 – PBS – Objekty pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0821, ed.2 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 4201 ed.2 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

ČSN 74 6077: 2018 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Pravní předpisy 

 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 

20/2012 Sb 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů 

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

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 

znění pozdějších předpisů 

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

některých zákonů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb 

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

požárního dozoru 

Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby 

Vyhláška č. 381/2001 Sb., katalog odpadů 

Vyhláška č. 93/2016 Sb., O katalogu odpadů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby 

Vyhláška č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
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Internetové stránky 

 

https://www.schoeck.com/cs/tronsole 

https://www.wienerberger.cz 

https://www.heluz.cz 

http://www.isover.cz 

http://www.tzb-info.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.knauf.cz 

http://www.dek.cz 

http://www.mea.cz 

http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.cemix.cz 

http://www.quick-step.cz 

http://www.compacfoam.cz 

http://www.rigips.cz 

http://www.vekra.cz 

http://www.topwet.cz 

http://www.zakonyprolidi.cz 

http://www.schiedel.com 

http://www.cuzk.cz 

https://www.google.com 

http://www.deksoft.cz 

http://www.cemex.cz 

https://www.rako.cz 

https://www.best.info 

http://www.vars.cz 

https://www.cz.weber 

http://www.ceresit.cz 
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KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Brno: CERM, 2007. ISBN 978- 80-7204-

530-3. 

FIŠAROVÁ, Zuzana. Stavební fyzika - stavební akustika v teorii a praxi. Brno: LITERA, 2014. 

ISBN 978-80-214-4878-0 

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 

PODKLAD PRO NAVRHOVÁNÍ Porotherm– Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., v červnu 

2017–15. vydání, 258s. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

NP   nadzemní podlaží  

ŽB    železobeton  

XPS    extrudovaný polystyren  

EPS   expandovaný polystyren  

PD    projektová dokumentace  

DPS    dokumentace provedení stavby  

PBŘ    požárně bezpečnostní řešení  

1.S   suterén 

1.NP    první nadzemní podlaží  

2.NP    druhé nadzemní podlaží  

3.NP    třetí nadzemní podlaží  

SO    stavební objekt  

TZB    technické zařízení budov  

ZTI    zdravotně technické instalace  

HI    hydroizolace  

TI    tepelná izolace  

UP    upravený terén  

PT    původní terén  

NTL    nízkotlaký  

NN    nízké napětí  

PUR    polyuretan  

PE    polyethylen  

HUP    hlavní uzávěr plynu  

KV    konstrukční výška  

SV    světlá výška  

SPB    stupeň požární bezpečnosti  

PÚ    požární úsek  

ČSN    česká národní norma  

DN    jmenovitá světlost  

BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

ETICS    vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém  

ZPF    zemědělský půdní fond  

S-JTSK    systém jednotné trigonometrické sítě katastrální  

R.Š.    rozvinutá šířka  

B.p.v.    Balt po vyrovnání  

m.n.m   metrů nad mořem  

tl.    tloušťka  

hl.   hloubka  

dl.    délka  

celk.    celková  

např.    například  

min.    minimálně / minimální  

max.    maximálně / maximální  

tab.    tabulka  
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č.    číslo  

sb.    sbírky  

č.p.    číslo popisné  

p.č.    parcelní číslo  

k.ú.    katastrální území  

ks    počet kusů  

Ø    průměr  

λ    součinitel tepelné vodivosti  

U    součinitel prostupu tepla  

R    tepelný odpor  

Rsi    teplený odpor při přestupu tepla na vnitřním povrchu  

Rse    tepelný odpor při přestupu tepla na vnějším povrchu  

μ    faktor difúzního odporu  

θi    návrhová vnitřní teplota  

θe    návrhová vnější teplota  

Uem    průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,rq    požadovaná hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  

Uem,rc    doporučená hodnota průměrného součinitele tepelného odporu  

Rdt    tabulková výpočtová únosnost zeminy  

pv    výpočtové požární zatížení 

φi   návrhová vlhkost vnitřního vzduchu 

φe   relativní vlhkost vnějšího vzduchu 

fRsi   teplotní faktor vnitřního povrchu 

HT    měrná ztráta prostupem tepla 

Mca   dílčí množství zkondenzované vodní páry  

Mev,a   dílčí množství vypařitelné vodní páry 

Ln,w   laboratorní normalizovaná kročejová neprůzvučnost  
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