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Abstrakt 
 
V diplomové práci je řešena rekonstrukce stávajících hospodářských stavení. Po celkové 
rekonstrukci bude objekt sloužit jako penzion se školícím centrem. Součástí zařízení bude 
restaurace s vlastním zázemím kuchyně a dále objekt bude doplněn o wellness centrum,  
které se bude nacházet v nové části zástavby. Objekt wellness centra bude pravděpodobně 
dořešen kompletně v etapě výstavby B. Objekt se nachází v obci Býkovice, k.ú.Býkovice 
(616524), čísla popisná: č.p.30, č.p.82, parcelní čísla pozemků: 120/1, 120/2, 121/1. 
Daný objekt bude tvořen třemi podlažími, jedno podlaží bude z části podzemní,  
dále nadzemní podlaží, které bude přímo přístupné ze severní části a podkroví. Celková 
zastavěná plocha bude činit cca 526m². Výška hřebene je 5.250m a 3.840m. Objekt je založen 
na stávajících základech, nová část wellness centra je založena na základových pasech 
z prostého betonu C16/20. Podkladní betonové desky budou provedeny nové v celém objektu, 
vyztuženy KARI sítí 150x150x6. Obvodové nosné a vnitřní nosné zdi zůstanou ve velké míře 
zachovány (zdivo cihelné, kamenné a smíšené). Nové konstrukce budou navrženy v systému 
Porotherm a doplněny lehkými příčkami Fermacell (SDK). Strop bude ocelobetonový a strop 
v nové části bude v systému Porotherm. Schodiště je ocelové, schodnicové. Střecha domu je 
sedlová (hlavní objekt) a pultová (východní křídlo), nad školícím centrem je střecha rovněž 
sedlová. Všechny střechy jsou opatřeny plechovou krytinou. 
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Abstract 
 
The thesis dealt with the reconstruction of the existing farm buildings. After a complete 
reconstruction of the object it will serve as a guest house with training center. The equipment 
includes the restaurant with its own kitchen facilities and building will be completed by the 
wellness center, which will be located in the new part of development. Object of wellness 
center will probably be completely resolved in the construction phase B. The property is 
located in the village Býkovice, Býkovice (616524 ), house No. 30, No. 82, land parcel  
numbers: 120/1 , 120/2 , 121/1. 
That object will consist of three floors, one floor is partly underground, further aboveground 
floor which will be directly accessible from the northern part and attic. The total built-up area 
will be approximately 526 m². Ridge height is 5,250 m and 3,840 m. The building is based on 
the existing foundations and the new wellness center is based on the footings of plain concrete 
C16/20. The base concrete slabs will be made new in the entire building, reinforced with 
KARI networks 150x150x6. Peripheral bearing and interior bearing walls remain largely 
preserved (masonry, brick, stone and mixed). New structures will be designed in Porotherm 
and added with light rails Fermacell (SDK). The steel-concrete ceiling and ceiling in the new 
part will be made of Porotherm. The staircase is made of steel, staircase. The roof is gabled 
house (main building) and desk (east wing), above the training center is also gabled roof.  
All roofs are fitted with metal roofing. 
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Anotace práce V diplomové práci je řešena rekonstrukce stávajících hospodářských 

stavení. Po celkové rekonstrukci bude objekt sloužit jako penzion se 
školícím centrem. Součástí zařízení bude restaurace s vlastním zázemím 
kuchyně a dále objekt bude doplněn o wellness centrum, které se bude 
nacházet v nové části zástavby. Objekt wellness centra bude pravděpodobně 
dořešen kompletně v etapě výstavby B. Objekt se nachází v obci Býkovice, 
k.ú.Býkovice (616524), čísla popisná: č.p.30, č.p.82, parcelní čísla 
pozemků: 120/1, 120/2, 121/1. 
Daný objekt bude tvořen třemi podlažími, jedno podlaží bude z části 
podzemní, dále nadzemní podlaží, které bude přímo přístupné ze severní 
části a podkroví. Celková zastavěná plocha bude činit cca 526m². Výška 
hřebene je 5.250m a 3.840m. Objekt je založen na stávajících základech, 
nová část wellness centra je založena na základových pasech z prostého 
betonu C16/20. Podkladní betonové desky budou provedeny nové v celém 
objektu, vyztuženy KARI sítí 150x150x6. Obvodové nosné a vnitřní nosné 
zdi zůstanou ve velké míře zachovány (zdivo cihelné, kamenné a smíšené). 



Nové konstrukce budou navrženy v systému Porotherm a doplněny lehkými 
příčkami Fermacell (SDK). Strop bude ocelobetonový a strop v nové části 
bude v systému Porotherm. Schodiště je ocelové, schodnicové. Střecha 
domu je sedlová (hlavní objekt) a pultová (východní křídlo), nad školícím 
centrem je střecha rovněž sedlová. Všechny střechy jsou opatřeny 
plechovou krytinou. 
 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

The thesis dealt with the reconstruction of the existing farm buildings. After 
a complete reconstruction of the object it will serve as a guest house with 
training center. The equipment includes the restaurant with its own kitchen 
facilities and building will be completed by the wellness center, which will 
be located in the new part of development. Object of wellness center will 
probably be completely resolved in the construction phase B. The property 
is located in the village Býkovice, Býkovice (616524 ), house No. 30, No. 
82, land parcel numbers: 120/1 , 120/2 , 121/1. 
That object will consist of three floors, one floor is partly underground, 
further aboveground floor which will be directly accessible from the 
northern part and attic. The total built-up area will be approximately 526m². 
Ridge height is 5,250 m and 3,840 m. The building is based on the existing 
foundations and the new wellness center is based on the footings of plain 
concrete C16/20. The base concrete slabs will be made new in the entire 
building, reinforced with KARI networks 150x150x6. Peripheral bearing 
and interior bearing walls remain largely preserved (masonry, brick, stone 
and mixed). New structures will be designed in Porotherm and added with 
light rails Fermacell (SDK). The steel-concrete ceiling and ceiling in the 
new part will be made of Porotherm. The staircase is made of steel, 
staircase. The roof is gabled house (main building) and desk (east wing), 
above the training center is also gabled roof.  
All roofs are fitted with metal roofing. 
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Úvod: 
 
Rekonstrukce je navržena v souladu se zadáním. 
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A.1 Identifika ní údaje

A. 1.1 Údaje o stavb
a) název stavby:

Penzion Býkovice – rekonstrukce

b) místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla pozemk )
Obec: Býkovice, k.ú.Býkovice (616524)

ísla popisná: .p.30, .p. 82 
Parcelní ísla pozemk : 120/1, 120/2, 121/1

c) p edm t dokumentace.
Dokumentace pro provád ní stavby. DPS

A. 1.2 Údaje o žadateli
b) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající)
PSMONT PLUS s.r.o., Kosmákova 28, 615 00, Brno
autorizovaný inženýr: Ing. Jan Vlaha ( KAIT . 1001331)
Bc. Zuzana Da ková

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
a) jméno, p íjmení, obchodní firma, I , bylo-li p id leno, místo podnikání (fyzická osoba

podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I , bylo-li p id leno, adresa sídla (právnická
osoba)

PSMONT PLUS s.r.o., Kosmákova 28, 615 00, Brno
autorizovaný inženýr: Ing. Jan Vlaha ( KAIT . 1001331)

b) jméno a p íjmení hlavního projektanta v etn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci
autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou komorou
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem, pop ípad
specializací jeho autorizace,

autorizovaný inženýr: Ing. Jan Vlaha ( KAIT . 1001331)

c) jména a p íjmení projektant jednotlivých ástí dokumentace v etn ísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo eskou
komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , s vyzna eným oborem,
pop ípad  specializací jejich autorizace.

Bc. Zuzana Da ková,
PSMONT PLUS s.r.o., Kosmákova 28, 615 00, Brno

A.2 Seznam vstupních podklad

Dokumentace p vodního stavu objektu.
Dokumentace investi ního zám ru investora.
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A.3 Údaje o území

a) rozsah ešeného území; zastav né / nezastav né území
Parcela se nachází na území ur eném územním plánem obce Býkovice k bydlení v rodinných
domech s ve ejn  p ístupnou zelení v blízkém okolí plánované stavby.
Stavba se nachází v bezprost edním sousedství stávající místní komunikace, ze které je
zajišt n p ístup na pozemek stavby vybudovaným sjezdem.
Pozemek stavby je mírn  svažitý. Prostor kolem stavby je vybaven komunikacemi, chodníky,
zelení ap. Volné plochy jsou ozelen ny. Stav veškerých za ízení odpovídá jejich stá í.

b) dosavadní využití a zastav nost území
Pozemek je zastav n bývalými hospodá skými budovami. Nachází se ve stávající zástavb
rodinných dom  k nimž ve v tší mí e p ísluší rovn ž rozsáhlá zem d lská stavení.

c) údaje o ochran území podle jiných právních p edpis 1)(památková rezervace, památková zóna,
zvlášt chrán né území, záplavové území apod.).
Parcelu nepostihují žádná omezení. Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce.
Pozemek stavby se nachází v zastav ném  území na funk ní ploše, odpovídající stávajícímu
ú elu stavby. Stavba je umíst na mimo památkov chrán né zóny a není kulturní památkou

d) údaje o odtokových pom rech
Pozemek je mírn svažitý na jižní stranu. Nep edpokládá se problém s odtokem vody.
Veškeré vody odvád né ze st ech objektu budou svedeny deš ovou kanalizací do podzemní
záchytné jímky umíst né na zahrad .

e) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování
Budova spl uje požadavky platného územního plánu obce Býkovice. A spl uje požadavky
územn  plánovací informace.

f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území
Budova spl uje požadavky na využití území a to plocha nezastav né ásti pozemku je
3271m2, zastav ná plocha 526m2, zastav ná plocha nep ekra uje limit 30% celkové plochy
pozemku.

g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán
Objekt spl uje veškeré požadavky dot ených orgán . Viz. P íloha dot ených orgán .

h) seznam výjimek a úlevových ešení
Objekt nevyžaduje ud lení žádné výjimky .

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic
Budova je ešena samostatn bez vedlejších závazk . Nep edpokládá se nutnost žádných
výrazn jších investic v d sledku výstavby.
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j) seznam pozemk a staveb dot ených umíst ním stavby (podle katastru nemovitostí).
Stavební pozemky:
parc. . druh pozemku vlastník (jméno, adresa) vým ra m2 kat.území

1. 120/2 Zastav ná pl. FULGUR, spol. s r. o. 220  Býkovice
a nádvo í Svitavská 839/39, Husovice, 61400 Brno

2. 121/1 Zahrada FULGUR, spol. s r. o. 1758  Býkovice
Svitavská 839/39, Husovice, 61400 Brno

3. 120/1 Zastav ná pl. FULGUR, spol. s r. o. 1293  Býkovice
a nádvo í Svitavská 839/39, Husovice, 61400 Brno

Sousední pozemky:

parc. . druh pozemku vlastník (jméno, adresa) kat.území
1. 118 Zahrada Hrn í Miroslav 1207  Býkovice

nám. Republiky 1392/8, 67801 Blansko
Matalová Radmila
.p. 16, 67971 Býkovice

Poláková Milada MUDr.
brat í apk 383/12, Veve í, 60200 Brno

parc. . druh pozemku vlastník (jméno, adresa) vým ra m2 kat.území

2. 119 Zastav ná pl. Matalová Radmila 665 Býkovice
a nádvo í .p. 16, 67971 Býkovice

3. 122/1 Zahrada Sv rákr Pavel 1194 Býkovice
.p. 18, 67922 Svinošice

4. 123 Zastav ná pl. Sv rákPavel 1387 Býkovice
a nádvo í .p. 18, 67922 Svinošice

5. 1332 Ostatní pl. Obec Býkovice 1231 Býkovice
Býkovice, 67971 Býkovice

6. 1096/6 Zahrada Hrn í Miroslav 1826  Býkovice
nám. Republiky 1392/8, 67801 Blansko
Matalová Radmila
.p. 16, 67971 Býkovice

Poláková Milada MUDr.
brat í apk 383/12, Veve í, 60200 Brno

7. 1257 Ostatní pl. Jihomoravský kraj 21083   Býkovice
Žerotínovo nám stí 449/3, Veve í, 60182 Brno
Hospoda ení s majetkem:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p ísp vková organizace kraje
Žerotínovo nám stí 449/3, Veve í, 60182 Brno

A.4 Údaje o stavb

a) nová stavba nebo zm na dokon ené stavby
Jedná se o rekonstrukci stávajících hospodá ských stavení. Stávající objekt podlehne z v tší
ásti kompletní rekonstrukci. Stavba bude po dokon ení plnit funkci rekreace a školení.
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b) ú el užívání stavby
Objekt bude využíván jako penzion se školícím centrem.

c) trvalá nebo do asná stavba
Stavba je trvalého charakteru.

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis 1)(kulturní památka apod.)
Stavba se nenachází v m stské památkové zón , m stské památkové rezervaci apod.
Ochrana navržených staveb není požadovaná.

e) údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických požadavk
zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb
Navržené ešení je v souladu s požadavky vyhlášky .268/2009 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu.
Zejména je dbáno ustanovení:
-o obecných požadavcích na výrobky pro stavby,
-o tepeln technických a energetických požadavcích na stavby,
-o požární bezpe nosti staveb
Budova je áste n ešena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/2009 Sb.ze dne 5. listopadu
2009 o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb.

f) údaje o spln ní požadavk dot ených orgán a požadavk vyplývajících z jiných právních
p edpis 2)
Spl uje veškeré vyplývající požadavky dot ených orgán .

g) seznam výjimek a úlevových ešení

h) navrhované kapacity stavby
Zastav ná plocha: 526m2

Plocha stavebního pozemku: 3271m2

Procento zastav ní: cca. 16%
Po et funk ních jednotek: 8 pokoj
Plánovaný po et zam stnanc : cca.5 zam stnanc
Plánovaný po et ubytovaných: cca. 16 ubytovaných

j) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpad a emisí apod.)
Orienta ní ro ní spot eba užitkové vody bude z 50% zajiš ovat záchytová nádrž deš ové
vody.
Množství pot eby energie  na vytáp ní v zimním období bude zajiš ovat plynový kotel.
Oh ev vody bude taktéž zajišt n plynovým kotlem.

Celkové množství produkovaných odpadu budovy: Plasty
Papír
Komunální odpad
Sklo
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j) základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)
Doba výstavby se p edpokládá v trvání cca 2 rok po zapo etí stavby. Stavba
je len na na 2 etapy, ale nejspíše bude provedena jako jednorázová akce.
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku p edpokládají b žný postup výstavby:
- bourací práce a zednické práce
- hrubá stavba – st ny, p í ky a podlaha
- vnit ní kompletace - podhledy
- kompletace vnit ních rozvod
- dokon ovací stavební práce
- okolní zpevn né plochy
P edpokládané zahájení stavby je na ja e 2014.

k) orienta ní náklady stavby.
 P edpokládané náklady na provedení rekonstrukce stávajících hospodá ských stavení na

objekt Penzionu se školícím centrem je cca 10 mil.korun

A.5 len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení

SO – 01 Penzion – Býkovice (etapa A, B)
SO – 02 Vodovodní p ípojka
SO – 03 Kanaliza ní p ípojka
SO – 04 Plynovodní p ípojka
SO – 05 P ipojení elektrických silových rozvod
SO – 06 P ípojka telekomunika ních sítí
SO – 07 Finální terénní úpravy území
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika stavebního pozemku
Stavební pozemek je z velké ásti v mírném spádu. Jeho délka znateln  p ekonává celkovou
ší ku pozemku. V severní ásti je pozemek p ístupný z místní komunikace, která je sou ástí
menšího nám stí (p ístup ze severní ásti bude omezen na minimum, bude sloužit p evážn
pro ubytované hosty v penzionu a dále pro zásobování). Jako hlavní p ístup na pozemek bude
vybudován nový vjezd a to na jižní ásti pozemku z místní komunikace (sm r erná Hora,
Dlouhá Lhota). Sou asn  s vjezdem bude dále vybudováno parkovišt  s možností parkování
16 osobních auto mobil a sou astn  dv  parkovací místa pro invalidy.
Na pozemku se nacházejí stávající hospodá ská stavení, která podlehnou kompletní
rekonstrukci. Ur ité ásti bude nutno po dohod  s investorem odstranit (viz. Výkres bouracích
prací).
Z hlediska uvažovaných prací pot ebných pro dobrý pr b h rekonstrukce je staveništ  vhodné
a jeho dostupnost je dobrá. Staveništní doprava bude vedena po místních komunikacích. Není
o ekáváno velké navýšení dopravy v d sledku provád ní stavby, tudíž nebude provoz na
místních komunikacích stavbou nijak významn  ovlivn n.

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum a rozbor (geologický pr zkum,
hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.)

Hydrogeologický pr zkum nebyl prozatím proveden. Vzhledem k tomu, že navrhovaná
stavba není náro ná na základové pom ry, bude geologické a hydrogeologické posouzení
provedeno p i výkopu jámy pro základy  nových ástí objektu.
Vzhledem k místním zkušenostem nebylo nutné provád t geologický pr zkum,
nep edpokládá se problém p i zakládání stavby.
Vytý ení podzemních a nadzemních vedení musí být provedeno investorem p ed zahájením
stavby!
Stavebn  historický pr zkum nebylo nutné provád t, i když se jedná o rekonstrukci, bylo
zjišt no, že stavba nepodléhá žádnému historickému významu.

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma
Na daném pozemku se nevyskytují žádná bezpe nostní a ochranná pásma.

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod.
Daný pozemek se nenachází v blízkosti žádných vodních ploch a tok , tudíž se nevyskytuje
ani v záplavovém území. Sou astn  se také nejedená o pozemek, který by ležel na
poddolovaném území.

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
pom ry v území

Stavba bude probíhat pouze na pozemku investora. Vliv stavby (rekonstrukce) Penzionu
na okolí bude minimální. Stavba se nachází ve stávající zástavb . Veškeré práce budou 
provád ny, aby nedocházelo k omezování provozu v ostatních objektech.
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d evin
Nejsou kladeny žádné požadavky na asanace daného stavebního pozemku. Na pozemku bude
provedeno kácení d evin a to po dohod  s p íslušným ú adem (jedná se o nevýznamné stromy,
povolení vykácení bude do ešeno novou výsadbou d evin na daném pozemku).
Veškeré demoli ní práce budou provád ny dle schválené projektové dokumentace. P ípadné
zm ny budou v dostate ném p edstihu projednávány s p íslušným stavebním ú adem.

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa (do asné/trvalé)

P i výstavb  nebude docházet k žádnému záboru zem d lského p dního fondu nebo pozemk
ur ených k pln ní funkce lesa.

h) Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu)

Dopravn je navrhovaná stavba p ipojena na ve ejnou komunikaci (sm r erná Hora, Dlouhá
Lhota) sjezdem z p ilehlých prostor pro parkování na daném pozemku. Navrhovanou stavbou
nevznikají žádné nároky na nutnost vybudování nové ve ejné dopravní a technické
infrastruktury. Napojení na dopravní sí se provede pouze sjezdem na stávající ve ejnou
komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo p ípojkami ze stávajících
ve ejných vedení. Hlavní stavební objekt bude napojen na stávající vodovodní ad,
kanaliza ní ad, plynovodní ad a silnoproudé elektrické podzemní vedení.

i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice
Stavba by m la být provedena dle daných termín v projektové dokumentaci. Zm na termínu
je možná po dohod  s p íslušným stavebním ú adem. Daná stavba nevyvolává další významné
investice (bude vybudován nový sjezd z p iléhající místní komunikace na pozemek a dále
bude provedena výsadba nových strom a zelen na daném pozemku).

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1. Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek
Jedná se o rekonstrukci stávajících hospodá ských stavení. Po celkové rekonstrukci bude
objekt sloužit jako penzion se školícím centrem. Sou ástí za ízení bude restaurace s vlastním
zázemím kuchyn a dále objekt bude dopln n o wellness centrum, které se bude nacháet
v nové ásti zástavby, objekt wellness centra bude pravd podobn  do ešen kompletn  v etap
výstavby B. Daný objekt bude tvo en t emi podlažími, jedno podlaží bude z ásti podzemní,
dále nadzemní podlaží, které bude p ímo p ístupné ze severní ásti a podkroví.

- navrhované kapacity stavby :
Zastav ná plocha: 526m2
Plocha stavebního pozemku: 3271m2
Procento zastav ní: cca. 16%
Po et funk ních jednotek: 8 pokoj
Plánovaný po et zam stnanc : cca.5 zam stnanc
Plánovaný po et ubytovaných: cca. 16 ubytovaných
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení
Jedná se stávající objekt, který podlehne celkové rekonstrukci, objekt bude mít ve velké mí e
ponechány veškeré obvodové konstrukce, tudíž nebude výrazn zasahováno do tvarového
ešení celého objektu, uli ní ára bude rovn ž ponechána jako p vodní. Nebude výrazn

m n n ú el objektu, proto je daný rekonstruovaný objekt hospodá ských stavení na Penzion
v souladu s územn  plánovací informací.

b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení
Daný rekonstruovaný objekt bude mít tvarové ešení tém totožné s p vodním objektem
hospodá ských stavení. Bude docházet pouze ke zm nám výškovým. Je nutnost zajistit
v celém objektu vyšší sv tlé výšky jednotlivých podlaží, touto podmínkou bude docházet
k navýšení celkové výšky objektu.
Objekt v etap A.
Severní fasáda bude m n na také pouze v ásti krovu, který bude nov  dopln n o st ešní
viký e, které budou zajiš ovat osv tlení a také dobré prov trání p ístupových prostor do 
jednotlivých pokoj  nacházejících se v 2.NP. Jižní fasáda bude v podobném duchu jako tomu
bylo p ed rekonstrukcí. Stávající d ev ná pavla bude nahrazena balkony p ístupnými
z pokoj  host . Další významn jší zm na na fasád  bude rovn ž v míst  krovu, který bude
dopln n o st ešní okna v kombinaci s lomenými st ešními okny.
Východní fasáda bude rovn ž dopln na balkony p ístupnými z pokoj  pro hosty. Došlo také
k výraznému navýšení celé této ásti objektu, kde došlo ke kompletní demontáži krovu, který
byl nahrazen novou pultovou st echou.
Objekt v etap B.
Jedná se o objekt školícího centra, který plynule navazuje na ubytovací ást v 1.NP. Je také
p ístupný pouze p es ubytovací ást. V prostoru pod školícím centrem v 1.PP. se nachází
klidová a odpo inková zóna celého objektu a to je wellness centru. Objekt v etap B je pojat
jako novostavba. Na jeho míst  došlo k demolici stávajícího seníku, která byla výhodn jší než
provád ní celkové rekonstrukce. Fasády nového objektu jsou provád ny v souladu se
vzhledem fasád na objektu provád ném v etap  výstavby A.
Daný objekt má tudíž dv  výškové úrovn  h eben  st ech, hlavní ást objektu v etap A má
sedlovou st echu s h ebenem ve výšce +8.305m. Objekt v etap A, který je zast ešen pultovou
st echou má shodnou výšku h ebene jako zcela nový objekt v etap B +4.665m.
Materiálov je stavba pojata k tradi ním duchu, jelikož se jedná o rekonstrukci bude ve velké
mí e také využito stávajících materiál z demolice, které budou p evážn  využívány na
pot ebné dozdívky. Nové nosné ásti objektu budou vyzd ny z keramických cihel
Porotherm 40CB. Dále budou keramické cihly Porothetm použity pouze na p í ky v 1.PP. a to
p evážn  na p í ky nacházející se v zázemí kuchyn . Ostatní konstrukce p í ek budou ešeny
jako lehké (konstrukce oplášt na deskami sádrokartonovými nebo deskami Fermacell).
Jelikož se v podkrovních prostorech nevyskytují nosné prvky je nutnost vytvo ení ocelových
rám , které vytvo í nosnou konstrukci krovu. Rámy budou použity v etap A i B a to vždy u 
sedlové st echy.
Barevn  bude objekt ešen dle požadavk investora a také na základ vyjád ení stavebního
ú adu. Fasáda je vytvo ena na základ  okolní zástavby, aby rekonstrukce do stávající zástavyb
dob e zapadala.



PENZION – BÝKOVICE
Diplomová práce

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

6

B.2.3. Celkové provozní ešení, technologie výroby
Penzion sestává ze t í podlaží. Podlaží 1.PP je áste n zasaženo do terénu na severní ásti
pozemku. Z prostoru dvoru je p ímo p ístupné. V tomto podlaží se nachází hlavní vstup do 
celého objektu. Ten p ímo navazuje na vnit ní schodišt a také na restauraci, která má svoje
vlastní zázemí kuchyn . Tyto prostory jsou samoz ejm  dopln ny o hygienické zázemí pro
zákazníky. Dále se v 1.PP. nachází technické zázemí jakož je strojovna vzcduchotechnické
jednotky, kotelna a samoz ejm technická místnost pro provoz wellness centra. Wellness
centrum se také nachází v 1.PP., sestává z prostoru bazénu, sauny, samoz ejm  prostor  pro
zákazníky (jako jsou šatny, odd lené pro muže a ženy) a pro personál (šatna, úklidová komora
a recepce). Podlaží 1.NP. je p ímo p ístupné v severní ásti objektu z místního nám stí. Tento
vstup není považován za hlavní, bude využíván p evážn jako vstup pro ubytované
v penzionu a dále se v severní ásti nachází vstup do dvoru, který bude p evážn využíván pro
zásobování. V podlaží 1.NP. se nachází vstupní prostor do kterého se napojuje schodišt a
také výstup z výtahu, dále se zde nacházejí p evážn  ubytovací jednotky (pokoje pro hosty) a
p es dané podlaží je možnost vstupu do prostor  školícího centra, které je rovn ž vybaveno
hygienickým zázemím a menší kuchy kou.
Podlaží 2.NP. je ešeno pouze jako ubytovací prostor, ve kterém se nacházejí ubytovací
jednotky (pokoje host ) a byt pro správce celého objektu.
Objekt je komunika n propojen chodbami, výškov je propojen to itým ocelovým
schodišt m, které je dopln no výtahem, který je provozován mezi 1.PP. a 1.NP.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby.

B.2.5. Bezpe nost p i užívání stavby
Stavba je navržena pro bezpe né užívání - protiskluznost dlažeb

- zábradlí dle SN 74 3305

B.2.6. Základní charakteristika objekt

a) Stavební ešení
Jedná se o t ípodlažní objekt. Jedno podlaží je ešeno jako áste n  vsazené do terénu a je
nazváno jako 1.PP. Podlaží 1.NP je áste n zast ešeno sedlovou a pultovou st echou, která je
pro velmi nízký spád opat ena plechovou krytinou, vhodnou pro dané podmínky. Podlaží
2.NP. je kompletn zast ešeno sedlovou st echou, která je rovn ž opat ena plechovou
krytinou. Jedná se o rekonstrukci objektu, proto budou podmínky stavebního ešení
uzp sobeny specifickým požadavk m.

b) Konstruk ní a materiálové ešení
Konstruk ní a materiálové ešení je kompletn  patrné z výkresové dokumentace, která je dále
dopln na o výpisy použitých skladeb.
Jedná se o rekonstrukci, kde je v tšina obvodových a i vnit ních nosných zdí zachována,
dochází pouze k jejich dozdívání a p ípadným opravám. Nosné zdivo je p evážn z cihel
plných vyzdívaných v r zných tlouš kách 550-720mm.
Nové zd né konstrukce jsou vyzd ny z cihel Porotherm CB40 p ípadn Porotherm CB24.
Konstrukce krovu je ešena jako ocelová, nosnou konstrukci zde tvo í ocelové rámy
2xU180(pouze u sedlových st ech), na kterých jsou osazeny ocelové vaznice 2xU120.
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c) Mechanická odolnost a stabilita
Vlastní nosná konstrukce stavby je navržená dle empirických vztah a podklad výrobce.
Tudíž je zajišt na mechanická odolnost a stabilita celého objektu.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických za ízení

a) Technické ešení
P esná technická ešení technologických celk jsou sou ástí díl ích ástí projektu, které jsou
ešeny ve velké mí e specialistem.

b) Vý et technických a technologických za ízení
Mezi technologická a technická za ízení se budou adit vzduchotechnické jednotky, za ízení
zajiš ující vytáp ní a oh ev vody pro celý objekt a celá technologie bazénu nacházejícího se
v prostoru wellness centra, který bude kompletn dodán specialistou (v etn  návrhu celého
technologického ešení, skladeb a také výpo tu tepelné techniky).

B.2.8. Požárn bezpe nostní ešení

Viz. samostatná ást této PD - ást „C4“ – PB .

B.2.9. Zásady hospoda ení s energiemi

a) Kritéria tepeln technického hodnocení
Všechny konstrukce a výpln  otvor byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavk m normy

SN 730540 – Tepelná ochrana budov a SN 730532 – Akustika
Viz. Energetický štítek budovy.

b) Posouzení využití alternativních zdroj energií
V projektu rekonstrukce statku na Penzion nebylo provedeno posouzení využití alternativních
zdroj energií. Alternativní zdroje energie nejsou projektovány.

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prost edí

Stavba spl uje základní hygienické požadavky pro bydlení a ubytování, jsou vy len ny
prostory pro o istu t la (koupelny, WC, hygienická zázemí pro ve ejnost), prostor pro
p ípravu jídla (kuchy ), všechny prostory jsou prosv tleny, je zabezpe eno denní osv tlení
okny s dopl kovým um lým osv tlením el. svítidly. Objekt je z v tší ásti v trán p irozen
(v tráním okny) v prostorech pro ve ejnost a z zázemí kuchyn a restaurace v 1.PP. je
p irozené v trání dopln no v tráním p es vzduchotechnickou jednotku (je to p evážn
v prostorech, kde není možné žádné nebo dostate né p irozené v trání okny). Objekt je
vytáp n úst edním vytáp ním dimenzovaným na požadované normové vnit ní teploty.
Splašková kanalizace je napojená na místní kanaliza ní sí s OV. Deš ová kanalizace je
napojena na nádrž nacházející se na pozemku investora. Objekt má navrženou skladbu
obvodových st n a st ešního plášt tak, aby nebylo ohroženo zdraví osob výskytem zvýšené
vlhkosti v konstrukcích. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí.
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B.2.11. Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí

a) Ochrana p ed pronikáním radonu z podloží
b) Ochrana p ed bludnými proudy
c) Ochrana p ed technickou seizmicitou
d) Ochrana p ed hlukem
e) Protipovod ová opat ení
f) Ostatní ú inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Nebylo provedeno m ení radonu. Zájmové území spadá do kategorie se st edním radonovým
indexem pozemku. Bylo provedeno navržení protiradonové izolace (v podob hydroizolace
základových desek). Ostatní škodlivé vlivy a bezpe nostní pásma se nevyskytují. Ochrana
p ed hlukem je zajišt na obvodovými st nami, které spl ují veškeré podmínky normy.

B.3 P IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Napojení na technickou infrastrukturu je navrženo p ípojkami ze stávajících ve ejných vedení.
Hlavní stavební objekt bude napojen na stávající vodovodní ad, kanaliza ní ad, plynovodní
ad a silnoproudé elektrické podzemní vedení.

b) P ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky
Veškeré pot ebné dimenze, délky a ochranná pásma vedení jsou stanovena dle p íslušných
norem a vyhlášek.

B.4 DOPRAVNÍ EŠENÍ

a) Popis dopravního ešení
Dopravu na daném pozemku nebude nutno ešit, bude pouze provedeno napojení nov
vybudovaných parkovacích stání na místní komunikaci.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Dopravn je navrhovaná stavba p ipojena na ve ejnou komunikaci (ve sm rech erná Hora,
Dlouhá Lhota) sjezdem z p iléhajících prostor pro parkování v jižní ásti pozemku.
Navrhovanou stavbou nevznikají žádné nároky na nutnost vybudování nové ve ejné dopravní
a technické infrastruktury. Napojení na dopravní sí  se provede pouze sjezdem na stávající
ve ejnou komunikaci.

c) Doprava v klidu
Doprava v klidu bude zajišt na nov vybudovanými parkovacími místy v jižní ásti pozemku.
Jedná se o šestnáct nových stání pro osobní automobily a dále o dv  stání pro invalidy.

d) P ší a cyklistické stezky
P ší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dot eny.
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B.5 EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy
V rámci celé stavby a dále terénních úprav budou provedeny nové zpevn né plochy,
parkovací zpevn né plochy. Dále bude provedeno vyrovnání prostoru dvoru, tento prostor
bude oset travou. Prostor zahrady bude rovn ž oset travou a také bude provedena výsadba
nových d evin.

b) Použité vegeta ní prvky
Budou p evážn  použity d eviny, p ípadn ke e menšího vzr stu. Návrh sadových úprav bude
podstoupen zahradnímu architektovi.

c) Biotechnická opat ení
Žádná biotechnická opat ení nebudou navrhována.

B.6 POPIS VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ A JEHO OCHRANU

a) Vliv na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prost edí. Provoz stavby neobsahuje žádnou
výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Hluk bude
vznikat pouze b žným pohybem návšt vník . Splaškové vody budou svedeny do ve ejné
kanalizace, deš ové vody budou svád ny do nádrže nacházející se v prostoru zahrady. P i
provozu bude vznikat b žný komunální odpad, který bude ukládán do kontejner a následn
odvážen. P i likvidaci odpad  se bude postupovat dle zákona 185/2001 Sb. O odpadech,
vyhláška 381/2001 stanovující katalog odpad .
P da nebude nijak zne iš ována.
Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a
p íslušné normy a p edpisy.

b) Vliv na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , ochrana rostlin
a živo ich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin

Stavba nebude mít žádný významný vliv na p írodu ani krajinu.

c) Vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000
Stavba se nachází v blízkosti chrán ného území spadající do Natura 2000, ale toto území
nebude stavbou nijak ohroženo.

d) Navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany
podle jiných právních p edpis

Není nutnost navrhovat žádná ochranná, bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních p edpis .

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spln ní základních požadavk z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva
Všechny základní požadavky z hlediska pln ní úkol  ochrany obyvatelstva budou spln ny.
Stavba nebude pro obyvatelstvo nebezpe ná.
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) Pot eby a spot eby rozhodujících medií a hmot, jejich zajišt ní
Staveništ  bude zajišt no dodávkou elektrické energie a vody z vnit ních rozvod
stávajícího objektu. Dodavatel stavby si smluvn zajistí požadovaný odb r energií a
dohodne detailní zp sob staveništního odb ru se stavebníkem, p ípadn i s p íslušným
správcem sít .

b) Odvodn ní staveništ
Není p edm tem dokumentace.

c) Napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Pro odb r elekt iny b hem stavby bude využit stávající elektrom rový rozvad a
vnit ní rozvody objektu. Zásobování stavby bude zajišt no po místní komunikaci.

d) Vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky
P i realizaci stavby je pot eba minimalizovat dopady na okolí staveništ z hlediska
hluku, vibrací, prašnosti apod.

e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, kácení d evin
Pokud není staveništ zajišt no jiným zp sobem, musí být oploceno v zastav ném území obce
souvislým oplocením výšky minimáln  1,8 m tak, aby byla zajišt na ochrana staveništ a byl
odd len prostor staveništ  od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových pom r je
pot eba d sledn  postupovat podle na ízení vlády ze dne 21.1. 2004, kterým se m ní na ízení
vlády . 502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nebezpe nými ú inky hluku a vibrací,
uve ejn né ve sbírce zákon R . 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chrán ném
venkovním prostoru, v chrán ných vnit ních prostorech staveb a v chrán ných venkovních
prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší p ípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru.
Vzhledem k tomu, že pracovní doba, p i provád ní stavby, bude v asovém rozmezí dle výše
uvedeného p edpisu, budou požadavky na nejvyšší p ípustnou ekvivalentní hladinu
akustického tlaku dle p íslušného p edpisu spln ny. Skladovaný prašný materiál bude ádn
zakryt a p i manipulaci s ním bude pokud možno zkráp n vodou, aby se zamezilo nadm rné
prašnosti. Dopravní prost edky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být
uzav eny. Zárove  budou p i odjezdu na ve ejnou komunikaci o išt ny. Odpady,
které vzniknou p i výstavb , budou likvidovány v souladu se zákonem .154/2010 Sb.
o odpadech, jeho provád cími p edpisy a p edpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP
. 381/2001, 383/2001). P i veškerých pracích je nutno dodržovat bezpe nostní p edpisy,

zejména vyhl. . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu
zdraví p i práci na staveništích. Staveništ  se musí za ídit, uspo ádat a vybavit p ísunovými
cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla ádn a bezpe n provád t.

f) Maximální zábory pro staveništ (do asné/trvalé)
Trvalý zábor staveništ je vymezen vn jšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li
to nutné, vzniknou do asné zábory na p ilehlých okolních pozemcích, zejména
b hem napojování p ípojek. Do asné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu 
nezbytn  nutnou a budou p edem domluveny s p íslušným vlastníkem pozemku a
správcem sít .
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g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí p i výstavb , jejich likvidace
Odpady, které vzniknou p i stavb , budou v souladu se zákonem .154/2010 Sb.
O odpadech, jeho provád cími p edpisy a p edpisy s ním souvisejícími likvidovány na
stavb , odvozem do sb rných surovin nebo na skládku k tomu ur enou.
17 01 01  beton O
17 01 02 cihla O
17 02 01  d evo O
17 02 02 sklo O
17 02 03 plasty O
17 04 05 železo/ocel O
17 05 01 zemina/kameny O
17 09 04 sm sný stavební a demoli ní odpad O

h) Bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin
Zemní práce budou provád ny v pot ebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí
a p ípojek. P edb žn  se nep edpokládá nutnost p ísunu nebo deponie zeminy. Výkopek ze
základ  bude znovu použit na násypy kolem stavby.

i) Ochrana životního prost edí p i výstavb
P i provád ní stavby se musí brát v úvahu okolní prost edí. Je nutné dodržovat všechny
p edpisy a vyhlášky týkající se provád ní staveb a ochrany životního prost edí a dále p edpisy
o bezpe nosti práce. V pr b hu realizace budou vznikat b žné staveništní odpady, které
budou odváženy na ízené skládky k tomu ur ené. Realiza ní firma nebo osoby angažované v 
realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou p i výstavb
a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem . 154/2010 Sb. O odpadech, jeho
provád cími p edpisy a p edpisy souvisejícími vyhláška MŽP . 381/2001 Sb. a . 383/2001
Sb. Stavební su a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u p íslušné
odborné firmy. Obaly stavebních materiál  budou odváženy na ízené skládky k tomu ur ené.
Dopravní prost edky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzav eny.
Zárove  budou dopravní prost edky p i odjezdu na ve ejnou komunikaci o išt ny.
Skladovaný prašný materiál bude ádn zakryt a p i manipulaci s ním bude pokud možno
zkráp n vodou, aby se zamezilo nadm rné prašnosti.

j) Zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních p edpis

P i provád ní stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpe nostní
p edpisy v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví pracovník  dodavatele, zejména základní
vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví
p i práci na staveništích a další platné normy pro provád ní staveb. Tato podmínka se
vztahuje rovn ž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávn né zdržovat
se na stavb . Dále musí být dodrženy obecn  platné p edpisy, normy pro použití stavebních
materiál a provád ní stavebních prací a další p ípadné dohodnuté podmínky ve smlouv
o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly
provád ny ú eln a hospodárn . P i manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled
vyškolené osoby. Výkop realizovaný v zastav né ásti a na ve ejných prostranstvích, musí být
zajišt n proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé st ny výkop provád né ru n musí být
zajišt ny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy
mimo vlastní staveništ (nap . b hem napojování navrhované komunikace nebo b hem
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budování p ípojek), dodavatel stavby je musí zabezpe it v souladu s p íslušnými
bezpe nostními p edpisy. P i práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být
provedena p íslušná opat ení k zamezení sklouznutí materiál a pracovník  po svahu výkopu. 
Pracující musí být vybaveni ochrannými pom ckami (ochranné p ilby, rukavice, respirátory
apod.), pot ebným ná adím a proškoleni z bezpe nostních p edpis . Za ízení staveništ  bude
sou ástí uzav eného areálu, který bude oplocen pop . jinak zajišt n. Ve ejnost do 
bezprost ední blízkosti stavby nebude mít p ístup. Všechny vstupy na staveništ musí být
ozna eny bezpe nostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb
Výstavbou nejsou dot eny žádné další stavby, tudíž není t eba provád t úpravy pro jejich
bezbariérové užívání.

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ení
P i zásobování staveništ  bude respektován provoz ve ejné dopravy a chodc . Stavbou
nebudou vznikat zvláštní dopravn inženýrská opat ení.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu,
opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb apod.)

Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku.

n) Postup výstavby, rozhodující díl í termíny
Doba výstavby se p edpokládá v trvání cca 2 rok po zapo etí stavby. Stavba
je len na na 2 etapy, ale nejspíše bude provedena jako jednorázová akce.
Navržená stavba i ostatní úpravy na pozemku p edpokládají b žný postup výstavby:
- bourací práce a zednické práce
- hrubá stavba – st ny, p í ky a podlaha
- vnit ní kompletace - podhledy
- kompletace vnit ních rozvod
- dokon ovací stavební práce
- okolní zpevn né plochy
P edpokládané zapo etí stavby je na ja e 2014.



VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

PENZION
PENSION

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE BC. ZUZANA DA KOVÁ
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. V RA MACEKOVÁ, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2014



PENZION – BÝKOVICE
Diplomová práce

D.1.1. Technická zpráva stavebního objektu

2

Obsah :
1. Ú EL OBJEKTU, FUNK NÍ NÁPL , KAPACITNÍ ÚDAJE 3
1.1 Dispozi ní ešení stávajícího domu a stavebn tech. pr zkum 4
1.2 Navrhované kapacity stavby : 4
2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZI NÍ EŠENÍ 5
2.1 Popis stávajícího domu a stavebn  tech. pr zkum 5
2.2 Popis domu po rekonstrukci 5
2.2.1 Architektonické ešení    5
2.2.2 Dispozi ní ešení    6
2.2.3 Bezbariérové užívání stavby    6
2.2.4 Materiálové ešení    6
3. KONSTRUK NÍ A STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ, TECHNICKÉ VLASTNOSTI

STAVBY 7
3.1 Výkopy, zemní práce a zakládání 7
3.2 Stru ný popis statické ásti 7
3.3 Bourání 7
3.4 Svislé konstrukce 8
3.5 Nové stropy 8
3.6 Krov 8
3.7 Komín 9
3.8 Vodorovné konstrukce 9
3.9 Konstrukce st echy 9
3.10 Výtahová šachta 9
3.11 Klempí ské výrobky 10
3.12 Záme nické výrobky 10
3.13 Hydroizolace 10
3.14 Tepelná izolace a zvuková izolace 10
3.15 Podlahy, podhledy, obklady, úpravy povrch 10
3.16 Výpln  otvor 11
3.17 Zdravotechnika a oh ev TUV 11
3.18 Vytáp ní 11
3.19 V trání a vzducotechnika 11
3.20 Elektroinstalace 11
3.21 Plynoinstalace 11
3.22 Vodoinstalace 11
4. BEZPE NOST P I UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍHO

PROST EDÍ 11
5. TEPELN TECHNICKÉ EŠENÍ 12
6. OCHRANA OBJEKTU P ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN JŠÍHO PROST EDÍ 12
7. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK  NA VÝSTAVBU 12
8. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 12
9. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁL

A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 12
10. POPIS NETRADI NÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUP A ZVLÁŠTNÍCH

POŽADAVK NA PROVÁD NÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 13
11. POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠ OVANÉ

ZHOTOVITELEM STAVBY-OBSAH A ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE 13

12. STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ
A P ÍPADNÝCH KONTROLNÍCH M ENÍ A ZKOUŠEK,
POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC POVINNÝCH-STANOVENÝCH
P ÍSLUŠNÝMI TECHNOLOGICKÝMI P EDPISY A NORMAMI 13

13. VÝPIS POUŽITÝCH NOREM 13



PENZION – BÝKOVICE
Diplomová práce

D.1.1. Technická zpráva stavebního objektu

3

1.  Ú el objektu, funk ní nápl , kapacitní údaje
Investor vlastní d m v Býkovicích, .p. 30 a 81, který byl p vodn  užíván jako zem d lský
statek se dv ma byty v uli ní ásti a hospodá skými budovami kolem vnit ního dvora. Jedná se
o d m v adové zástavb na jižní stran  býkovické návsi. Náves je zastav na z obou stran
adovou zástavbou p ízemních dom  se sedlovými st echami. Ke spodní ad  dom  p iléhá

místní asfaltová komunikace, která klesá od kapli ky k požární nádrži. Mezi komunikací a horní
adou dom jsou plochy zelen , které se svažují sm rem ke komunikaci.

Tato dokumentace eší zm nu užívání objektu ze zem d lské usedlosti na Penzion.
Zastav ná plocha objektu z stane zachována. Ze ty  k ídel kolem dvora budou t i k ídla
upraveny pro nové využití. Upraven bude uli ní trakt a bo ní, východní k ídlo (etapa výstavby
A.) a jižní k ídlo (etapa výstavby B.). Uli ní trakt byl využívaný v p ízemí pro bydlení a ve
spodním podlaží (p ístupném z úrovn  nádvo í) m l sklepy a technické vybavení. Bo ní,
východní k ídlo p vodn  sloužilo jako stáje a spodní k ídlo sloužilo jako stodola. Zbývající
k ídlo (bo ní krytý pr jezd) bude pouze staticky zajišt n a tvo í výhledovou možnost pro
rozší ení nového provozu.
Stávající d m je v podmíne n  dobrém technickém stavu, který odpovídá dob  ve které byl
postaven a použitým dobovým materiál m. D m byl stav n postupn . Do dnešní podoby prošel
n kolika rekonstrukcemi. Nejstarší ásti jsou staré více než sto let, poslední úpravy byly
provád ny ve druhé polovin minulého století. Stávající nosné konstrukce suterénu a p ízemí
jsou z kvalitních zd ných konstrukcí a dovolují provést navrhovanou nástavbu domu o další
podkroví. U základových konstrukcí p edpokládáme jejich dostate nou hloubku pro zajišt ní
nosnosti celého objektu. V rámci provedení stavebn technického pr zkumu p ed a v pr b hu
provád ní stavby bude jejich dostate nost prov ena, eventueln  navržena vhodná úprava.
Stávající d m je za ezán do svahu. Z ulice terén klesá sm rem doprost ed zahrady, a potom
zahradou stoupá až k druhému vjezdu na pozemek z místní komunikace ve sm ru na ernou
horu. Terén dvora je v horní ásti na úrovni podlahy 1. PP uli ního k ídla a klesá sm rem ke
stodole. Terén uvnit  dvora bude v pr b hu výstavby upraven a dorovnán na pot ebnou výšku.
Jedná se o pln  podsklepený d m s jedním nadzemním a jedním podzemním podlažím. D m má
do ulice a na stodole sedlovou st echou s pálenou krytinou. Na obou bo ních k ídlech má ploché
pultové st echy spádované do dvora. Uli ní fasáda domu je orientována k severu, bo ní dvorní
fasáda stájí je na západ.
P edkládaný projekt stavby je rozd len do jednotlivých stavebních objekt , které krom  opravy
a rekonstrukce domu eší také nové inženýrské sít  na zastav né ásti a na zahrad .
Vlastní oprava a rekonstrukce domu na Penzion je zahrnutá do SO 01 a eší stavební úpravy a
opravy domu, které budou zahrnovat:

Ø bourací práce
Ø z ízení nových provoz v suterénu a p ízemí domu.
Ø využití podkrovních prostor nového krovu domu
Ø úpravu nádvo í a nejbližšího okolí domu.

Dále budou v rámci stavby vybudovány nové vnit ních rozvody ÚT, plynu, ZTI a
elektroinstalace. Stávající p ípojky pitné vody a plynu budou zesíleny a provedeny jako nové.
P ípojka elektro bude zachována. P ípojky kanalizace budou provedeny rovn ž jako nové a
budou svedeny do obecní kanalizace (nov vybudované) nacházející se na hranici s pozemkem
(na jeho jižní stran ). Stávající ležatá kanalizace pod domem bude nová.
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1.1 Dispozi ní ešení stávajícího domu a stavebn tech. pr zkum
Zastav ná ást statku, který je ešen v rámci jednoho stavebního objektu SO 01 má kolem
vnit ního hospodá ského dvora ty i samostatná k ídla:
Uli ní - obytná ást má fasády oto ené na sever do ulice a na jih do dvora. Celá ást je
podsklepená se sedlovou st echou a zaujímá plochu cca 26 x 9,2m =239,2 m2. Do domu jsou
z chodníku p ed domem dva vstupy do dvou byt . V pravé ásti uli ní fronty jsou vjezdová
vrata do krytého pr jezdu, který je otev ený do vnit ního nádvo í a p es pr jezd ve stodole ústí
do zahrady za domem.
Pravý vstup vede do p edsín  s n kolika schody do menšího bytu 2+1. Levý, hlavní vstup do 
domu ústí do p edsín , která kon í schodišt m do podzemního podlaží a na p du. Z p edsín  se
vstupuje do bytu 3+1, který má p íslušenství ve vedlejším k ídle nad chlévy. Ve spodním
podlaží p ístupném po schodišti z p ízemí, nebo ze dvora jsou sklepy, plynová kotelna a garáž.
P da je rozd lena požární zdí. D íve se využívala pro skladování sena a obilí. Stavební
dispozice je z ejmá z výkres  stávajícího stavu.
Východní dvorní ást se využívala pro chlévy p ístupné z kryté náspy v úrovni dvora. Z obytné
ásti je vchod ke chlév m p es vnit ní schodišt  v hlavní ásti objektu. Pozd ji byla vedle

stodoly z ízena garáž, která má oproti chlév m podlahu sníženou o 0,9 m. Vedlejší ást má
dvorní fasádu oto enou na západ, není podsklepená a má pultovou st echou spádovanou do 
dvora. Zaujímá plochu cca 16,2 x 5,5m =89,1 m2. Do chlév jsou z krytého chodníku - náspy
dva vstupy. V pravé ásti fasády jsou vjezdová vrata do garáže. P da s pultovou st echou je
p ístupná z prádelny bytu v p ízemí. Východní st na vedlejší ásti sousedí se sousedním
dvorem. Dispozice je z ejmá z výkres  stávajícího stavu.
Stodola uzavírá dv r z jihu od zahrady. Fasády má oto ené na sever do dvora a na jih do 
zahrady. Stodola je p ízemní, nepodsklepená se sedlovou st echou a p ístavkem do zahrady
s pultovou st echou. ást C zaujímá plochu cca 22 x 9,0 m + 6 x 6 m =234,0 m2. Do stodoly
jsou dva vstupy vraty ze dvora, zahrady a volný otvor z pr jezdu, který je od zahrady uzav en
vraty, ale je otev ený do vnit ního nádvo í. Ve spodním podlaží byla v nedávné dob  dílna, pro
kterou byly do nosné konstrukce provedeny necitlivé zásahy. P da se d íve využívala pro
skladování sena a obilí. Stavební dispozice je z ejmá z výkres  stávajícího stavu.
Krytý pr jezd má fasádu i pultovou st echu oto enou na východ do dvora. Celá ást je
nepodsklepená s podlahou ve spádu od ulice do zahrady a pr jezd je otev ený do vnit ního
nádvo í. Má tesa skou konstrukcí patra s fošnovou podlahou, která stup ovit  klesá podle spádu
terénu. Pr jezd zaujímá plochu cca 16 x 5 m =80 m2. Vjezdová vrata do krytého pr jezdu jsou
sou ástí uli ního a zahradního k ídla.

1.2 Navrhované kapacity stavby :
Zastav ná plocha: 526m2
Plocha stavebního pozemku: 3271m2
Procento zastav ní: cca. 16%
Po et funk ních jednotek: 8 pokoj
Plánovaný po et zam stnanc : cca.5 zam stnanc
Plánovaný po et ubytovaných: cca. 16 ubytovaných
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ní ešení

2.1 Popis stávajícího domu a stavebn  tech. pr zkum
Dispozi ní ešení stávajícího domu s hospodá ským p íslušenstvím byl popsán v úvodu této
zprávy.
Pozemek pat ící k domu – p. . 30 a 81 má ší ku cca 22 až 26,9 m a hloubku zastav né ásti cca
35,5 m. Dále pokra uje zahrada v ší ce cca 21m a délce cca 121m.
Celkové oslun ní domu je krom  uli ní fasády dobré. Dv r je v lét  oslun n dob e, v zim  bude
dobré oslun ní pouze p es polední hodiny. Dvorní st na jižní objektu SO 01- bude na úrovni
p ízemí dob e oslun na i v zim . Dvorní st na východní objektu SO 01- bude dob e oslun na
jen v lét , v zim jenom krátkou dobu v odpoledních hodinách.
Nosné zdivo domu je ve spodním podlaží na úrovni dvora p evážn z kamenného zdiva tl. 500 
až 750mm, obytná ást p ízemí je z cihel plných tlouš ky 300 až 600 mm. Stropy nad p ízemím
jsou d ev né trámové s oboustranným bedn ním a p dní cihelnou dlažbou. Stropy nad
podzemním podlaží jsou z cihelných kleneb do ocelových nosník . ást nejstarších kleneb tvo í
kamenná valená klenba tl.450mm do kamenných st n. ást nejnov jších strop je keramických
hurdových do ocelových nosník . Strop pavla e na úrovni 0,0 m je ocelový s d ev nou
podlahou. Stropy stodoly a pr jezdu jsou d ev né trámové s fošnovou podlahou. St echa do 
ulice a na stodole je d ev ná sedlová s vazními trámy a ležatou stolicí. St echa nad dalšími
ástmi je d ev ná pultová. Všechny st echy mají pálenou krytinou se sklonem cca 40°. Dv r má

zpevn né betonové povrchy.
Okna a dve e jsou d ev né, podlahy d ev né palubové a áste n z keramické dlažby.
Vytáp ní je úst ední. Zdrojem tepla je stávající plynový kotel umíst ný v koteln  v 1.PP. Oh ev
teplé vody je elektrickým boilerem, který je umíst n vedle kotle. D m je napojen na ve ejný
vodovod a áste n  na kanalizaci v ulici. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy ve dvo e.
Vodom rná sestava je ve sklep  domu.

2.2 Popis domu po rekonstrukci
Návrh stavebních úprav a p ístavby domu uvažuje se zm nou využití celého domu. Po
dokon ení stavebních prací bude objekt využíván jako Penzion.

2.2.1 Architektonické ešení
Architektonické ešení stavebních úprav se snaží zachovat stávající charakter domu, který tvo í
spolu s ostatními podobnými domy býkovické návsi architektonický celek venkovské zástavby
adových p ízemních dom  se sedlovými st echami a krytými pr jezdy do hospodá ských

dvor . Stávající uli ní fasáda má zachovány proporce otvor . St echa je zvednuta mírn  nad
úrove  sousedních dom , a je do ní vsazen podélný viký . Nová fasáda je v p vodním duchu,
aby co nejvíce zapadala do okolní zástavby. Dvorní fasády ve spodních podlažích v tšinou
respektují otvory v p vodním kamenném, smíšeném a cihelném zdivu, krom  nového v tšího
okna do jídelny. Nep vodní garážová vrata jsou nahrazeny novými okenními prvky. Do
dvorních fasád jsou z ubytovacích pokoj  navrženy d ev né balkóny, resp. st ešní lomená okna,
která jsou umíst na soub žn  s balkónovými dve mi nižšího podlaží. Fasáda pr jezdu nebude
v této fázi stavby opravována, ale pouze povrchov  konzervována.
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2.2.2 Dispozi ní ešení
2.2.2.1 Spodní podlaží – 1.PP
Do tohoto podlaží je pro návšt vníky hlavní vstup z prostoru dvoru, ze kterého vejdeme do 
chodby vedoucí do restaurace, v chodb se dále nachází p ístup do hygienického zázemí
restaurace. Z chodby je p ístupné samostatné WC invalid . Na prostor restaurace dále navazuje
jeho zázemí (Místnost ofisu pro íšníky. Z tohoto prostoru je p ístupná kuchyn , sklad nápoj a
prostor sklad , p ípravny zeleniny, úklidové komory a šaten a WC personálu. Chodba sklad
vede dve mi do ásti dvora vy len ného pro zásobování.). Z chodby, kterou se dostaneme do 
restaurace jsou rovn ž p ístupné prostory v 1.NP a 2.NP (výšková úrove mezi 1.PP a 1.NP a
zdolávána pomocí to itého ocelového schodišt nebo za pomocí výtahu, který je z ízen na
základ  požadavku na bezbariérové užívání objektu).
Wellness centrum zahrnuje vstupní prostor (recepce), ze kterého jsou p ístupné šatny, d lené pro
muže a ženy. Šatny jsou vybaveny pot ebným hygienickým za ízením. Z prostor  šaten se
návšt vník dostává do hlavní ásti wellness centra, ve které se nachází bazén. Sou ástí prostor
je dále sauna s odpo ívárnou a rovn ž zázemí pro obsluhu centra.
Sou ástí dvora bude zpevn ná plocha p ed jídelnou. Na tuto plochu je možno rozší it stolování
v restauraci po otev ení dve í ve st n restaurace. Dv r bude dopln n vzrostlou nízkou i
vysokou zelení a kv tinovými a travnatými plochami. ást zpevn ných ploch p iléhající
k pr jezdu a sklad m kuchyn  bude vyhrazena pro zásobování gastro provozu.
2.2.2.2 P ízemí – 1.NP
Do objektu se vstupuje z ulice p vodním vstupem do vstupní haly, jejíž sou ástí je prostor
schodišt , které spojuje dané podlaží s 1.PP a 2.NP a rovn ž prostor výtahu. Hala pokra uje do 
ubytovací ásti. Hned za vstupem, je podél venkovní uli ní zdi chodba do ubytovací ásti.
V p ízemí je celkem p t dvoul žkových pokoj  s hygienickým p íslušenstvím (p edsí  se
sk ín mi a vstupem do koupelny s WC,umývadlem a sprchou). Jeden z t chto pokoj je za ízen
s veškerým pot ebným bezbariérovým vybavením. Ze vstupní haly vede další chodba okolo
zbývajících dvou pokuju a skladových místností do prostor  školícího centra, které je vybaveno
hygienickým za ízením a menší kuchy kou.
2.2.2.3 Patro – Podkroví – 2.NP
V tomto podlaží se nachází trojice dvoul žkových pokoj , které jsou p ístupny z chodby, která
kopíruje uli ní st nu objektu. Tato chodba je prosv tlena pr b žným viký em. Na konci dané
chodby se nachází také vstup do bytu správce objektu. Podlaží je p ístupné z 1.NP za pomocí
ocelového schodišt . Do daného podlaží již není navržen výtah. Trojice pokoj má okenní
otvory orientovány na jižní stranu. Otvory tvo í st ešní okna a st ešní lomená okna.

2.2.3 Bezbariérové užívání stavby
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích
zabezpe ujících bezbariérové užívání stavby.

2.2.4 Materiálové ešení
Materiálov je stavba pojata v tradi ním duchu, jelikož se jedná o rekonstrukci bude ve velké
mí e také využito stávajících materiál z demolice, které budou p evážn  využívány na pot ebné
dozdívky. Nové nosné ásti objektu budou vyzd ny z keramických cihel Porotherm 40CB.
Dále budou keramické cihly Porothetm použity pouze na p í ky v 1.PP. a to p evážn  na p í ky
nacházející se v zázemí kuchyn . Ostatní konstrukce p í ek budou ešeny jako lehké
(konstrukce oplášt na deskami sádrokartonovými nebo deskami Fermacell).
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Jelikož se v podkrovních prostorech nevyskytují nosné prvky je nutnost vytvo ení ocelových
rám , které vytvo í nosnou konstrukci krovu. Rámy budou použity v etap A i B a to vždy u 
sedlové st echy.
Barevn  bude objekt ešen dle požadavk investora a také na základ vyjád ení stavebního
ú adu. Fasáda je vytvo ena na základ  okolní zástavby, aby rekonstrukce do stávající zástavby
dob e zapadala.

3. Konstruk ní a stavebn technické ešení, technické vlastnosti
stavby

3.1 Výkopy, zemní práce a zakládání
Výkopy pro nové základy se týkají pouze základu pod nový komín a rovn ž snížení základové
desky, která bude vytvá et základ výtahové šachty. Její tlouš ka bude rozší ena na 200mm.
Další nové základové konstrukce budou prován ny pro nové obvodové zdivo, což se týká
p evážn  objektu wellness centra (výstavby v etap B.). U obvodového zdiva ve dvo e se budou 
výkopy provád t do nezámrzné hloubky. Vnit ní základy budou provád ny do hloubek dle
projektové dokumentace (není nutné je provád t do nezámrzné hloubky). Další výkopy budou 
provád ny pro vnit ní kanaliza ní rozvody. Ty se také musí v provád cích projektech
koordinovat se stávajícími i novými základy.
Dále budou odstran ny veškeré základové desky a budou provedeny jako nové, vyztuženy
KARI sítí. V prostorech zázemí restaurace, pod zd nými p í kami bude provedeno v tší
vyztužení základové desky.
Geologický pr zkum nebyl provád n. Kvalita základové spáry bude ov ena p i provád ní
stavby. V t chto p ípadech je nezbytná ú ast projektanta p i p evzetí základové spáry. Také stav
stávající nepoužívané žumpy ve dvo e bude prov en, aby negativn  neovlivnil stabilitu
založení domu.

3.2 Stru ný popis statické ásti
P i rekonstrukci statku v Býkovicích se provádí n kolik typ prací a to:
Ø bourací práce a demontáže
Ø nové stropy
Ø nové krovy

3.3 Bourání
V rámci rekonstrukce statku v Býkovicích budou postupn  bourány ásti stavby a nahrazované
novými.
Kv li zm n využití podkrovních prostor  se stávající krovy v hlavním objektu rozeberou a
následn  nahradí novými konstrukcemi (výstavba v etap A.). P i odstra ování stávající st ešní
krytiny a d ev ného krovu je nutné postupovat opatrn za dodržení všech bezpe nostních
p edpis .
Bourání strop  se provede postupn  po jednotlivých úsecích postupným rozebíráním konstrukcí.
Postupnost prací je nutná z d vodu zachování prostorové tuhosti celého objektu.
Bourání st n bude také provád no postupn . V ase, kdy jsou vybourané stropy, zajiš ují st ny,
nebo alespo  ponechané pilí e z p vodních st n tuhost celého objektu. Postup bourání
doporu uji pr b žn  konzultovat s projektantem.
V prvním podzemním podlaží bude upravována sv tlost strop  umíst ním nových strop  do 
vyšší výšky.
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Bourací práce jsou vykresleny na výkresech bourání stávajícího stavu v etn jednoduchého
popisu.

3.4 Svislé konstrukce
Obvodové nosné stávající konstrukce z stanou ve velké mí e zachovány. Jsou provedeny ve
spodním podlaží na úrovni dvora p evážn z kamenného a smíšeného zdiva tl. 500 až 750mm,
obytná ást p ízemí je z cihel plných tlouš ky 300 až 600 mm.
Dvorní fasády ve spodních podlažích v tšinou respektují otvory v p vodním kamenném zdivu,
krom  nových v tších oken do restaurace, které vzniknou vybouráním dvou pilí z kamenného
zdiva. Nové otvory se p eklenou p eklady z ocelových válcovaných profil . Nep vodní
garážová vrata garáží se dozdí novým zdivem.
P dní nadezdívky a štítové st ny budou vyzd ny z POROTHERMU CB40.

ást nových podchycujících a dopl ujících zdí bude provedena z vybouraných plných cihel na
vápenocementovou maltu. Veškeré obvodové st ny stávající budou podle požadavku architekta
zatepleny 120 mm zateplenou fasádou. P í ky budou z keramických tvárnic v tlouš kách
125mm na lepidlo (jedná se o p í ky, které se nachází v prostorách zázemí restaurace),
nebo sádrokartonové (p ípadn  oplášt ny deskami Feramacell.
Nové i vybourané otvory budou p eloženy ocelovými, nebo keramickými p eklady (keramické
se nacházejí p evážn  u nov vyzdívaných ástí). Schodišt  do pater je navrženo s d ev nými
stupnicemi, které spo ívají na nosné ocelové konstrukci. Jedná se o schodišt  ocelové,
schodnicové. Celá ocelová konstrukce schodišt  bude dodána specializovanou firmou jako celek
(v etn  podrobného projektu ke schodišti).
Svislé konstrukce stávajících i nových st n budou spojeny ztužujícími v nci. Nové
železobetonové stropy budou v p ízemí kotveny pomocí táhel, která budou protažena p vodním
zdivem. V pat e pod nadezdívkou krovu bude proveden nový ztužující v nec propojený do 
nového železobetonového stropu.
Ocelové nosné konstrukce jsou chrán ny protipožárním nát rem, nebo obkladem. Požadované
požární odolnosti jsou popsány v technické zpráv PO, v etn  požadavk na odstupové
vzdálenosti a stanovení výjimky p i p esahu do okolních pozemk .

3.5 Nové stropy
V n kolika ástech rekonstruovaného objektu se nahrazují stávající nevyhovující stropy novými.
Vlastní návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce je ešeno v samostatném statickém
výpo tu.
Hlavní nosnou konstrukci tvo í ocelové válcované profily. Profily jsou podepírané stávajícími
obvodovými st nami a také vnit ními nosnými st nami. K nosník m se p ikotví trapézové
plechy, specifikované ve statickém výpo tu (nast elí, p išroubují, nebo p es podložku p iva í).
Na takto p ipravenou plochu se položí další vrstvy stropu. Nové stropy rovn ž ztužují celý
objekt.

3.6 Krov
Vlastní návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce bude ešen specialistem v samostatném
statickém výpo tu.
Z d vodu navrhovaného využití podkroví je nejvýhodn jší varianta nové nosné konstrukce
st echy kombinace ocelových a d ev ných konstrukcí. Nosná ocelová konstrukce eší podep ení
d ev ných krokví a to pomocí p í ných rám , na které se uloží 2 ocelové vaznice. Nosné rámy
jsou navrženy na rozp tí cca 5,250m a jejich geometrie je dána tvarem budoucí st echy. Na
rámy jsou p ipevn ny vaznice, rovn ž z uzav eného profilu. Na vaznice a pozednice jsou
umíst ny d ev né krokve.
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V p ípad  nutnosti zajišt ní podélné tuhosti bude mezi 2 p í né vazby umíst no ztužidlo (tento
požadavek muže vyplynout ze statického výpo tu, který bude dále ešen specialistem).
Podrobný popis této statické ásti bude uveden v samostatné ásti dokumentace
C5. Specializace (Statika).
V podobném duchu bude ešeno rovn ž podkroví na novém objektu, který nám nahrazuje
stávající seník (výstavba v etap B.) Nosná konstrukce st echy je v kombinaci ocelových a
d ev ných prvk . Nosná ocelová konstrukce eší podep ení d ev ných krokví a to pomocí
p í ných rám , na které se uloží 2 ocelové vaznice. Nosné rámy jsou navrženy na rozp tí cca
3,840m a jejich geometrie je dána tvarem budoucí st echy. Na rámy jsou p ipevn ny vaznice,
rovn ž z uzav eného profilu. Na vaznice a pozednice jsou umíst ny d ev né krokve. V p ípad
nutnosti budou rámy dopln ny o ztužidla, což op t ur í p esn ji specialista. Vše bude
podrobn ji op t popsáno v samostatné ásti dokumentace C5. Specializace (Statika).

3.7 Komín
Komín je navržen systémem Schiedel UNI PLUS 360/830. Vymetání komínu je zajišt no ze
st echy. P i jeho realizaci budou dodrženy pokyny výrobce.

3.8 Vodorovné konstrukce
V rámci opravy domu se vyskytují tyto druhy stávajících stropních konstrukcí:
stropy d ev né trámové – tl. 250 mm
stropy d ev né povalové – tl. 250 mm
cihelné klenby tl. 150mm do ocelových nosník
cihelné klenby tl. 300mm valené do bo ních zdí
kamenné klenby tl. 500mm valené do bo ních kamenných zdí
strop hurdiskový do ocelových nosník .
Nov  navržené stropní konstrukce jsou tyto:
strop nový – ocelový rošt z válcovaných profil a profil. plechu v . dobetonávky se sítí– tl.
85+60 mm.
Podrobn jší konstruk ní ešení vodorovných konstrukcí je popsáno ve statické ásti
„C5. Specializace.“.

3.9 Konstrukce st echy
Stávající sedlová a pultová st echa s pálenou krytinou do ulice a v bo ním k ídle (výstavba
v etap A) jsou nahrazeny novými st echami stejného typu. Nový sedlový krov nad uli ní ástí
má nosnou ocelovou konstrukci, která eší podep ení d ev ných krokví pomocí p í ných rám
s ocelovými vaznicemi. D ev né krokve dále leží na d ev ných pozednicích.
Tesa ské konstrukce jsou navrženy z jehli natého eziva t ídy SI, které bude impregnováno proti
houbám, plísním a hmyzu.
St ešní krytina bude provedena z plechové st ešní krytiny s pojistnou hydroizolací.
Do st echy jsou osazeny atypické d ev né viký e která zajiš ují prosv tlení a v trání
podkrovních místností (jedná se p evážn  o chodbu v 2.NP.
Podrobn  bude konstrukce st echy popsána ve statické ásti C5. Specializace.

3.10 Výtahová šachta
Provedení výtahové šachty musí odpovídat národním stavebním p edpis m a požadavk m

SN EN – 81-2.
Výtahová šachta je provedena jako železobetonová konstrukce, její založení spo ívá na
základové desce, která v míst šachty klesá cca o 200mm a její mocnost je rovn ž rozší ena na
200mm.
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Šachta je projektována s ohledem na SN 27 4210. St ny, podlaha a strop šachty bude proveden
z neho lavého materiálu. Musí mít dobrou mechanickou odolnost, aby odolaly zatížení a také
trvalé deformaci. Prohlube šachty bude izolována proti pronikání vlhkosti, dále bude taky
tepeln odizolována. Dno šachty bude opat eno protiolejovým nát rem do výšky st ny cca
100mm. V šacht není dovoleno umis ovat žádná jiná za ízení a ni el.vedení. Šachta bude trvala
osv tlena namontovanými svítidly. Na veškeré elektropráce je nutné dodat revizní elektro
zprávu. Montáž za ízení výtahu bude provád no specializovanou firmou, která dodavateli
stavby p edá p esné podklady stavební p ipravenosti šachty.

3.11 Klempí ské výrobky
Deš ové svody a žlaby jsou z pozinkovaného plechu opat ený polyesterovým povlakem.
Venkovní parapetní desky oken jsou z hliníkového plechu, který je opat ený eloxovanou
vrstvou.

3.12 Záme nické výrobky
Schodišt je opat eno nerezovým zábradlím výšky 1100 mm. Pro balkónové zábradlí je použita
nerezová nosná konstrukce, taktéž pro zábradlí požárního schodišt . (viz. výpis záme nických
výrobk ). Ocelové nosné prvky krovu jsou tvo eny z dvojice válcovaných profilu 2xU 180,
které tvo í nosný rám na n mž spo ívají ocelové vaznice 2xU120.

3.13 Hydroizolace
Izolace podlah je navržena proti zemní vlhkosti – POLYELAST tl. 4 mm. Asfaltový pás bude
vytažen 300 mm nad terén. Podklad pod pás bude opat en penetra ním asfaltovým nát rem
(izola ní pás Polyelast je dostate n funk ní i jako protiradonová izolace).
Ve st ešním plášti je navržena pojistná hydroizolace. Z vnit ní strany šikmin a stropu v podkroví
bude vložena parozábrana. V koupelnách a WC v patrech bude provedena pod keramickou
dlažbu hydroizola ní st rka vyztužená v rozích skelnou sí kou. Parot sné zábrany a pojistná
hydroizolace jsou sou ástí skladby st echy, resp. konstrukcí podhled . Dále bude t eba provést
pr zkum vlhkosti stávajícího zdiva nad terénem a navrhnout jeho p ípadnou sanaci a také
p ípadnou sanaci zdiva pod terénem, které sm uje do ulice.

3.14 Tepelná izolace a zvuková izolace
Tepelná a kro ejová izolace podlah je navržena s ohledem na požadavky pohody prost edí.
Bude ešena z polystyrenu p íslušné kvality v tlouš kách dle jednotlivých skladeb.
Zateplení fasád bude stabilizovanými fasádními deskami polystyrenu. Podrobné skladby
konstrukcí jsou uvedeny ve výpisu skladeb.

3.15 Podlahy, podhledy, obklady, úpravy povrch
Podlahy jsou navrženy podle ú elu místnostní v legendách p dorys . P evážn  se jedná o 
keramické dlažby a podlahy pokryté koberci. Vnit ní obklady v koupelnách, WC,šatnách, saun
a kuchyni jsou keramické.
Vnit ní podhledy jsou opat eny deskami SDK nebo Fermacell. Všechny venkovní podhledy
p esah  st ech jsou d ev né.
P ízemí uli ní fasády bude provedeno s hrubou omítkou. ást viký  bude obložena d evem
se speciální povrchovou úpravou.
Vnit ní omítky jsou p evážn  vápenné štukové nebo hladké. Po dokon ení bude celý objekt
vymalován.
Fasády budou opat eny omítkou dle podkladu (omítka Baumit). St rková omítka bude na
zateplených fasádách. Barevn  bude d m lad n do odstín  podle architektonického návrhu.
Bude se jednat o barevnou kombinaci se d evem, veškeré odstíny budou lad ny p írodn .
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P íjezd k domu a zpevn né plochy p ed domem jsou stávající. Ve dvo e budou zpevn né plochy
z betonové dlažby na zhutn ném makadamovém podkladu. Po obvodu domu bude okapový
chodník z oblázk .

3.16 Výpln otvor
Okna a vn jší dve e budou d ev ná – (Slavona) barvy  sv tle hn dé, zasklené izola ním
dvojsklem v etn atypických oken – výkladc  v restauraci a wellness. Vnit ní dve e budou 
d ev né s obložkovou zárubní. Výpln  otvor  na hranici požárních úsek budou spl ovat
požadavky požární odolnosti dle požární zprávy.

3.17 Zdravotechnika a oh ev TUV
Rozvod vody je veden plastovým potrubím EKOPLASTIK k za izovacím p edm t m. Jako
zdroj pro oh ev TUV je plynový kotel umíst ný v koteln . (Projekt eší specialista).

3.18 Vytáp ní
Vytáp ní je navrženo plynovým kotlem umíst ným v koteln . Jako otopná t lesa budou použity
ocelové deskové radiátory a žeb íkové radiátory.

3.19 V trání a vzducotechnika
V trání objektu je zajišt no infiltrací okny, ke které dochází v d sledku net snosti. V p ípad
zvýšení rychlosti vým ny vzduchu – otevírání oken. V prostoru restaurace a kuchyn bude
možnost zajišt ní v trání vzduchotechnickou jednotkou (vzduchotechnika bude ešena
specialistem). Vzduchotechnické instalace budou provedeny v prostoru podhledu (prostor byl
p edb žn  nadimenzován).

3.20 Elektroinstalace
Vnit ní elektrické rozvody sv telné a zásuvkové jsou napojeny z rozvad e. Kabely jsou vedeny
pod omítkou ve st nách a stropech. Uzemn ní a hromosvody jsou ešeny h ebenovým vedením
a ty ovým hromosvodem. Na hranici pozemku se nachází elektrom r. (Projekt blíže ne eší).

3.21 Plynoinstalace
Nová plynová p ípojka je vedena ze stávajícího nízkotlakého potrubí. Na hranici pozemku se
nachází HUP. (Projekt blíže ne eší)

3.22 Vodoinstalace
Vnit ní rozvod teplé i studené pitné vody je napojený na vnit ní vodovodní rozvody. Voda bude
rozvedena k jednotlivým za izovacím p edm t m. (Projekt blíže ne eší)

4. Bezpe nost p i užívání stavby, ochrana zdraví a pracovního
prost edí

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby p i jejím užívání nedocházelo k úraz m.
Požadavky na bezpe nost p i provád ní staveb jsou upraveny Vyhláškou . 591/2006 Sb. a
362/2005 Sb. o bezpe nosti práce a technických za ízení p i stavebních pracích. P i provád ní a
užívání staveb nesmí být ohrožena bezpe nost provozu na pozemních komunikacích.
Po dokon ení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak p edpokládal projekt nebo tak jak
p edpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém,
bezchybném stavu a budou provád ny standardní udržovací práce vyplývající z povahy
a užívání konstrukce.
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Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatel
ani uživatel  okolních staveb a aby neohrožovala životní prost edí. Stavba je navržena a musí
být provedena tak, aby p i jejím užívání nedocházelo k úraz m. Požadavky na bezpe nost p i
provád ní staveb jsou upraveny Vyhláškou . 324/1990 Sb., o bezpe nosti práce a technických
za ízení p i stavebních pracích.
Musí být dodrženy požadavky vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a
p íslušné normy a p edpisy.
P i výstavb  m že dojít k mírnému zvýšení prašnosti a hluku ze stroj . Stavbou nebude
ohroženo životní prost edí, nedojde ke vzniku zne iš ujících tuhých a plynných látek ani jiných
škodlivin. Dodavatel stavby musí dbát na po ádek a istotu na staveništi a po ukon ení stavby
zlikvidovat veškerý odpad.
S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech. Objekt je navržen v souladu
s požadavky zákona 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví
a na ízení vlády 502/2000 Sb. o ochran zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a vibrací.

5. Tepeln technické ešení
Všechny konstrukce a výpln  otvor byly navrženy tak, aby vyhovovaly požadavk m normy

SN 730540 – Tepelná ochrana budov a SN 730532 – Akustika. Více podrobností
v samostatné ásti PD – Tepelná technika.

6. Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí
Nebylo provedeno m ení radonu. Zájmové území spadá do kategorie se st edním radonovým
indexem pozemku. Bylo provedeno navržení protiradonové izolace (v podob hydroizolace
základových desek). Ostatní škodlivé vlivy a bezpe nostní pásma se nevyskytují. Ochrana p ed
hlukem je zajišt na obvodovými st nami, které spl ují veškeré podmínky normy.

7. Dodržení obecných požadavk na výstavbu
Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s požadavky vyhlášky . 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby a SN 734301 Obytné budovy; p íslušných norem a
p edpis .

8. Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Vše je ešeno samostatnou p ílohou PD. Viz p íloha C5 Specializace.

9. Údaje o požadované jakosti navržených materiál
a o požadované jakosti provedení

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové
dokumentaci), musí s nimi být manipulováno p esn  v souladu s podmínkami stanovenými
výrobcem a montáž (nebo provád ní konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody
konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení pracovních postup  stanovených výrobcem
zajiš uje požadovanou jakost provedení.
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10.Popis netradi ních technologických postup a zvláštních
požadavk na provád ní a jakost navržených konstrukcí

Nejsou navrženy netradi ní technologické postupy.

11.Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované
zhotovitelem stavby-obsah a rozsah výrobní a dílenské
dokumentace zhotovitele

Není p edm tem ešení DP.

12.Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a
p ípadných kontrolních m ení a zkoušek, pokud jsou
požadovány nad rámec povinných-stanovených p íslušnými
technologickými p edpisy a normami

Není p edm tem ešení DP.

13.Výpis použitých norem
Stavební zákon 183/2006 Sb.

SN 73 4108 Hygienická za ízení a šatny
SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb – Nevýrobní objekty
SN 73 0835 Požární bezpe nost staveb – Budovy zdravotnických za ízení a sociální pé e

Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
Vyhláška . 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb se zm nami 62/2013 Sb.
Vyhláška 398/2009 Sb. obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové
užívání staveb
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posouzení objektu, předběžný výpočet základů, požární posouzení objektu, seminární práci  
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