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 Abstrakt 

Tato diplomová práce řeší vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

HORSKÉHO PENZIONU. Objekt je situován v okrajové části obce Řeka, na svažitém 

pozemku. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s jedním podzemním podlažím a třemi 

nadzemními. Obvodové nosné konstrukce v suterénu a 1NP v místě nepřímého kontaktu 

se zeminou, jsou vyzděny ze ztraceného bednění a zmonolitněné betonem. Vnitřní a 

obvodové nosné zdivo je vyzděno z keramických tvárnic. Stropní konstrukci tvoří 

keramicko-betonové panely. Schodiště a výtahové šachty jsou železobetonové. Stavba 

je zastřešena sedlovou střechou, která je nad hlavním vchodem rozdělena střechou 

pultovou. Část půdního prostoru je využívána jako podkroví.  
  

Klíčová slova 
penzion, recepce, pokoje, lázeň, restaurace, varna, sedlová střecha  

  

  
  
Abstract 
This thesis describes the preparation of a project documentation for construction of a 

mountain guest house. The building is situated in the outskirts of the village Řeka on 

sloping land. It is a four-storey building with a basement and three floors. Peripheral 

bearing structures in the basement and first floor are in indirect contact with the soil and 

are lined with shuttering and a monolithic concrete. Perimeter and interior bearing walls 

are lined with ceramic blocks. The ceiling structure consists of a pramic - concrete 

panels. Stairways and elevator shafts are reinforced with a concrete . The building is 

covered with a gable roof, which is divided in the centre by an aisle roof. The part of the 

loft is used as an attic.  

  

Keywords 
A guest house, a reception, rooms, a bath, a restaurant, space for cooking, a gabled roof  

… 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá dokumentací pro novostavbu Horského 

penzionu. Cílem práce je vyřešení dispozice pro daný účel. Práce je zaměřená na 

navržení stavebních konstrukcí, použití vhodného materiálu a vhodného zastřešením 

budovy.    
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2. Vlastní text práce 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1.          Identifikační údaje 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby HORSKÝ PENZION 

b) místo stavby Řeka, 679 08 okres Frýdek Místek 

 katastrální území Frýdek Místek 

c) předmět dokumentace zhotoveno pro stavební povolení 

A.1.2. Údaje o žadateli 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  Radek Nový 

  Žernovník 78 

  67921 Černá Hora 

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentu 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ Vítězslav Doušek, VUT FAST 

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

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou  

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, 

popř. specializací jeho autorizace 

Ing. Marek Zlatý, autorizovaný inženýr, č. autorizace 123456 

 

c) jména a příjmení hlavních projektantů jednotlivých částí dokumentací, včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě s vyznačeným oborem, popř. specializací jeho autorizace 

 

A.2. Seznam vstupních podkladů 

Požadavky stavebníka 

Místní ohledání a zaměření stávajících staveb 

Geologický a hydrogeologický průzkum 

Radonový průzkum 

Katastrální mapa  
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Původní dokumentace stávajících stavů 

Příslušná vyjádření dotyčných orgánů 

 

A.3. Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 

Řešené území je v zástavbě rodinných domů na ulici Požární. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

  Území je využíváno jako vegetační plocha. Na parcele číslo 231 není umístěn 

žádný stavební objekt. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, záplavové území atd.) 

Území nepodléhá žádným ochranným předpisům a neleží v ochranném pásmu 

ani záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech  

Objekt bude napojen na stávající oddílnou kanalizaci. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

Dokumentace je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Viz samostatná příloha. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících podmínek 

Stavba nepožaduje tyto podmínky. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Dotčené parcely: Jan a Jana Nevímovi, Požární 357, Řeka  

Bach Johan, Požární 356, Řeka 

   101/2- Radek Dobiáš, Malostranská 245, Brno  

   Obec Řeka, Tišnovská 351 
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A.4. Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

  Nová stavba 

b) účel užívání stavby 

Stavba pro ubytování a stravování 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalého charakteru 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba nepodléhá ochraně 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků  

Stavba má bezbariérová opatření, je tedy dostupná i pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Stavba splňuje veškeré požadavky.  

g) seznam výjimek a úlevových řešení  

Bez výjimek a úlevových řešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha:   1089,3 m
2
 

Obestavěný prostor:  13687,4 m
3
 

Procento zastavění:        43,9 m
2
 

Výška stavby:        15,505 m 

Počet nadzemních podlaží:  3 

Počet podzemních podlaží:  1 

 

i) základní bilance stavby (potřeba a spotřeba medií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Viz samostatná příloha. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba bude mít 3 základní etapy:  

1. Přípravná – vytyčení pozemku, likvidace křovin, sejmutí ornice, zhotovení  

zařízení staveniště  

2. Hlavní – zhotovení hrubé stavby, včetně přívodu inženýrských sítí 

3. Dokončovací – dokončení stavby, úpravy terénu, osazení rostlin  

 

k) orientační náklady stavby  

Objekt:  54 749 600 Kč 

Přípojky:      734 220 Kč 

Zpevněné plochy:    3 690 000 Kč 

Celková orientační cena:  63 473 820 Kč 

 

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

zařízení 

1. Horský penzion  

2. Přípojky 

3. Zpevněné plochy 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1.  Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází ve svažitém terénu, v zastavěné části obce Řeka. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Geologické ani hydrogeologické průzkumy staveniště neměl projektant 

k dispozici. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Budou respektována ochranná pásma liniových staveb a inženýrských sítí. 

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

Území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry  na území 

Stavba svým charakterem nemá vliv na okolní stavby ani okolní pozemky a 

nenarušuje odtokové poměry v krajině. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty, které by bylo nutné odstranit. 

Odstraněn bude pouze porost na pozemku, a to konkrétně křoviny do 1,5 m výšky. 

Práce budou provádět proškolení pracovníci. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Po dohodě se zemědělským půdním fondem, bude dočasně využito max. 100 m
2 

zemědělského pozemku č. 256/2 vzdáleného 500 m od parcely 304 k uložení ornice.  

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a  

technickou infrastruktura) 

Stavba bude napojena na stávající pozemní komunikaci, stávající vodovod, 

kanalizaci, plynovod a síť elektrického vedení. Viz situace. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Žádné vazby na podmiňující ani jiné investice nejsou. 

 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je určena pro ubytování, stravování a relaxaci 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt, je umístěna uprostřed pozemku. Kolem objektu je v okruhu 10 m 

provedeno vodorovné srovnání terénu. Zbytek parcely kopíruje původní šikmý terén 

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

Objekt je obdélníkového půdorysu 16x72 m Střecha sedlová a pultová 

dvouplášťová, krov je vaznicové soustavy se stojatou stolicí s keramickou krytinou 

tmavě červené barvy a střešními vikýři. Svislé konstrukce jsou řešeny keramickými 

bloky Heluz a pomocí betonové bednící tvarovky PRESBETON zmonolitněné betonem. 
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Barva fasády světle hnědá. Vodorovné konstrukce jsou provedeny z keramicko-

betonových panelů Heluz. Schodiště je železobetonové monolitické.  

Objekt má 3 nadzemní podlaží, 1 podzemní podlaží.  

B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

V podzemním podlaží je technická místnost, sklady potravin, lázeň, masáže, 

odpočinková místnost, výtah, který slouží pro přepravu osob a nákladu do 1NP. Do 1NP 

vedou dvě tříramenné železobetonové schodiště s mezipodestami. V zrcadle schodiště 

pro hosty je umístěn výtah. V 1NP  je umístěna restaurace, varna, WC zaměstnanců a 

hostů a recepce hotelu. Do 2NP pokračují dvě schodiště ze suterénu, v zrcadle schodiště 

pro hosty pokračuje výtah. V 3NP se nacházejí dva byty, hygienické zázemí pro 

zaměstnance, denní místnost, kanceláře, pokoj pro pokojskou, sklady prádla a pokoje 

pro hosty. Do 3NP pokračuje pouze schodiště pro hosty s výtahem. Ve 3NP se 

nacházejí pokoje pro hosty, sklady prádla a úklid.   

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby  

Při připojení na místní komunikaci bude brán ohled na přístup a možné užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Vchod do objektu, je řešen bezbariérově – výškový rozdíl 150 mm z terénu k 

vchodovým dveřím, je překonán rampou. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby  

Je třeba dodržovat platné vyhlášky v oblasti BOZ 

B.2.6. Základní technický popis stavby  

B.2.7. Technická a technologická zařízení, zásady řešení zařízení, 

potřeby a spotřeby rozhodujících médií  

projekt neřeší 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

Posouzení technických podmínek požární ochrany 

a) výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných 

úseků  viz samostatná příloha 

b) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

viz samostatná příloha 



 

18 
 

c) předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 

včetně stanovení požadavků pro provedení stavby  viz samostatná příloha 

d) zhodnocení přístupových komunikací a nástupných ploch pro požární techniku 

včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany   viz samostatná příloha 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

kritéria tepelně technického hodnocení viz samostatná příloha 

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 vlivů stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání v suterénu a v prvním nadzemním podlaží zajistí vzduchotechnické jednotky 

umístěné v technické místnosti ostatní místnosti budou větrány přirozenou výměnou 

vzduchu okny. Vytápění bude řešeno plynovým kotlem požadovaného výkonu (viz 

příloha). Osvětlení místnosti (viz samostatná dokumentace). Objekt bude napojen na 

veřejný vodovod navrtávkou vodovodního řádu. Kanalizace bude napojena na předem 

připravenou kanalizační přípojku. Elektická energie bude do objektu dodávána z místní 

elektrické sítě. Stavba nebude zatěžovat okolí nadměrným hlukem, prašností ani 

vibracemi. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová 

opatření apod. 

Objekt bude umístěn v zastavěné oblasti, která není poddolována, je seizmicky 

neaktivní,  nachází se v mírném radonovém pásmu a bez rizik styku s agresivními typy 

vod či povodňovém území, proto není nutné speciálních úprav ochrany stavby před 

těmito vnějšími vlivy. 

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: 

Jednotlivé inženýrské objekty stavby, budou napojeny na veřejné sítě, a to 

v místech předepsaných projektem. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky dokumentace neřeší 
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B.4. Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení: 

Místní komunikace je dvouproudá s omezenou rychlostí automobilů (obytná 

zóna), zhotovena je ve vzdálenosti 48,2 m od objektu. Obě strany komunikace lemuje 

chodník. V místní komunikaci a chodníku vedou technické rozvody (voda, plyn, …) 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je přístupný na místní komunikaci, pomocí vlastní komunikace vedoucí 

na srovnané ploše vedle objektu. 

c) doprava v klidu Parkovací místa, jsou umístěna na pozemku žadatele před 

objektem.  

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Kolem objektu bude terén vyrovnán do výšky předepsané projektem a to do 

vzdálenosti 10 m od vnější strany objektu. Hrana bude pozvolna přecházet až na úroveň 

původního terénu. Na pozemku budou vysázeny okrasné dřeviny do výšky max. 2,5 m.  

 

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

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

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí 

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

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V tomto území není evidován žádný přírodní úkaz či živočich, který by podléhal 

ochraně. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

dokumentace neřeší 

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

podle jiných právních předpisů viz samostatná příloha 
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva budou splněny 

B.8. Zásady organizace výstavby  

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Na staveništi je zhotovena provizorní zpevněná komunikace, pro dopravu 

materiálu, napojená na místní komunikaci. 

Napojení na vodovodní a elektrickou síť, je po dobu výstavby řešeno přes 

stávající sousední objekt na parcele číslo 356. 

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

Na pozemku se nenachází žádné stávající objekty, které by bylo nutné odstranit. 

Odstraněn bude pouze porost na pozemku, a to konkrétně křoviny do 1,5 m výšky. 

Kolem pozemku bude před započetím prací osazen plot o výšce 2 m, proti vniknutí 

nepovolaných osob na staveniště. 

 

c) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

Na parcele bude umístěna stavební buňka, sloužící jako sklad drobného 

materiálu a nářadí. Skladovací, zpevněný prostor pro ukládání materiálu (poblíž 

komunikace).   

Po dohodě se zemědělským půdním fondem, bude dočasně využito max. 100 m
2 

zemědělského pozemku č. 256/2 k uložení ornice. 

 

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

dokumentace neřeší 

 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1. Situační výkres širších vztahů 

Není součástí projektové dokumentace. 

C.2. Celkový situační výkres stavby 

Viz výkresová dokumentace, výkres č.15 
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C.3. Koordinační situace 

Viz výkresová dokumentace, výkres č.15 

C.4. Katastrální situační výkres 

a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

b) zákres navrhované stavby, 

c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

C.5. Speciální situační výkresy 

Není součástí projektové dokumentace.  

 

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1.  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 

 

a) technická zpráva  

Projektová dokumentace řeší návrh novostavby horského penzionu v obci Řeka. 

Účelem objektu je ubytování a stravování. Jedná se o samostatně stojící čtyřpodlažní 

objekt zastřešený sedlovou střechou tradiční vaznicové soustavy a dvouplášťovou 

střechou. Provedení domu je řešeno s částečným podsklepením (lázeň a sklady 

v suterénu).  

Stavba je založena na základových pasech v nezámrzné hloubce. 

Horní stavba je řešena jako zděná stavba ze systému HELUZ. Stěny v suterénu a stěny 

v 1NP, které jsou ve skladbě se zeminou jsou provedeny z tvárnic ztraceného bednění 

PRESBETON a zmonolitněné betonem C20/25. Exteriérová strana domu je řešena 

barevnou silikátovou rýhovanou omítkou a v místě soklu a v suterénu marmolitem. 

Spojení objektu s veřejnou komunikací a okolní úpravy objektu jsou řešeny 

v situaci, viz výkresová část. Je brán zřetel na užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Orientace objektu ke světovým stranám, osvětlení a 
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oslunění je patrné z výkresu situace stavby a v samostatné příloze. Založení objektu je 

řešeno pro jednoduché základové podmínky, nízké radonové riziko a tlakovou spodní 

vodu. V případě zjištění odlišných základových podmínek nebo nevhodného stavu 

základových podmínek je třeba toto zohlednit a prověřit. Stavba je založena na 

základových pasech v nezámrzné hloubce. Prostor mezi základovými pasy je řešen 

podkladním betonem v tloušťce 100 mm z prostého betonu s vloženou kari sítí 

100x100x8 mm. 

Použité stavební materiály a technologie jsou tradiční, ekologické. Pro zvolené 

území a tvar pozemku je konstrukční a technické řešení objektu optimální z hlediska 

jednoduché údržby stavby. Je třeba dbát na dodržování pravidelné běžné údržby. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů jsou součástí 

samostatného projektu. Viz příloha. 

  

  b)  Výkresová  část  

Seznam příloh projektové dokumentace: 

výkres č. 1 - Základy 

výkres č. 2 - Půdorys 1NP 

výkres č. 3 - Půdorys 1S 

výkres č. 4 - Půdorys 2NP 

výkres č. 5 - Půdorys 3NP 

výkres č. 6 - Stropy nad 1S 

výkres č. 7 - Stropy nad 1NP 

výkres č. 8 - Stropy nad 2NP 

výkres č. 9 - Stropy nad 3NP 

výkres č. 9 - Krov 

výkres č. 11 – Řez A-A´ 

výkres č. 12 – Řez B-B´ 

výkres č. 13 – Řez C-C´ 

výkres č. 14 - Pohledy 

výkres č. 15- Pohledy 

výkres č. 16 - Situace 
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D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

 

   a)  Technická   

Je zvolen příčný nosný konstrukční systém z cihelných bloků HELUZ. Nosné 

vnitřní zdivo mezi místnostmi, kde jsou vyžadovány nároky před hlukem, tvoří HELUZ 

25 AKU.  Příčky jsou řešeny z příčkovek HELUZ 14, a kde jsou vyžadovány nároky 

před hlukem, je vnitřní nenosné zdivo z příčkovek HELUZ 17,5 AKU. Obvodové zdivo 

v suterénu a v 1NP při styku se zeminou je ze ztraceného bednění PRESBETON a 

zmonolitněné betonem C20/25. Ostatní obvodové zdivo je vyzděno z keramických 

bloků HELUZ FAMILY 50 2in1. Nosné stěny jsou vyneseny do nezámrzné hloubky na 

základových pasech z prostého betonu C20/25. Stropní konstrukce je vyskládána 

z keramicko-betonových stropních panelů HELUZ. Nosná konstrukce zastřešení je 

z hraněného jedlového řeziva. 

   b)  Výkresová  část   

Základy jsou tvořeny základovými pasy z prostého betonu C20/25 se 

základovou spárou do nezámrzné hloubky. Viz výkresová část – základy. 

Stropy jsou vyskládány z keramicko-betonových panelů HELUZ. Na obvodové stěně 

jsou panely uloženy na železobetonovém pozedním věnci. Viz výkresová část – stropy. 

Zastřešení objektu je sedlovou střechou vaznicové soustavy se stojatou stolicí a 

nad prostřední částí dvouplášťovou pultovou střechou. Dřevěné prvky jsou z hraněného 

jedlového řeziva.  

   c)  Statické  posouzení   

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

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

nepřípustného přetvoření, nedošlo k poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

nebo poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

   d)   Plán   kontroly   spolehlivosti   konstrukcí    

U všech obvodových konstrukcí je před konečným uzavřením montážních spár a 

otvorů zkontrolováno prolepení a těsnost vzduchotěsné vrstvy.  

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

   a)  technická zpráva  viz požárně bezpečnostní řešení. 

   b)  výkresová  část    viz požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.4. Technika prostředí staveb 

 

Vzduchotechnika a vytápění, chlazení 

Vzduchotechnické jednotky budou umístěny v suterénu objektu v technické 

místnosti. Návrh VZT bude samostatným projektem, zajištěný kvalifikovaným 

odborníkem. 

 

Měření a regulace 

Regulace teploty topné vody do jednotlivých větví ústředního topení. Regulace 

VZT. 

 

Kanalizace 

Přípojka na splaškovou kanalizaci obce pomocí revizní šachty. Splaškové vody 

budou odvedeny přes kanalizační přípojku do veřejné kanalizační sítě. Kanalizační 

přípojka bude z potrubí PVC KG DN 200 mm se spádem min. 2 % směrem od objektu 

k místu napojení v nezámrzné hloubce. Před realizací je nezbytné ověřit hloubku jejího 

uložení. 

V místě, kde je navrženo odvětrání kanalizace, bude stoupající potrubí HT DN 

150 mm, které bude vytaženo až nad střešní rovinu a bude sloužit jako odvětrání nebo 

bude odvětráno ventilační hlavicí suchou typ HL pod střešním pláštěm. Rozvody pro 

připojení zařizovacích předmětů budou vedeny výhradně v instalačních předstěrách. 

Dešťové vody ze šikmých střech rodinného domu budou svedeny svody po fasádě přes 

lapače střešní krytiny HL 600 do potrubí z PVC KG DN 150 mm. 

Odpadní vody budou odvedeny do oddílné veřejné kanalizační sítě.   

 

Vodovod 

Objekt bude napojen na pitnou vodu z vodovodního řadu procházejícího podél 

místní komunikace. Vodoměrná šachta bude provedena v nezámrzné hloubce. 

Vodovodní přípojka bude připojena pomocí PE potrubí DN 100 mm, povede v 

nezámrzné hloubce. 

Potrubí budou vedena výhradně v šachtách a v instalačních předstěrách. Technické 

řešení rozvodů bude provedeno odbornou firmou. Po skončení montáže se provede 

tlaková zkouška systému. 
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Hromosvody 

Zřízení hromosvodu je nutno zajistit u odborné firmy. 

 

Plyn 

V kuchyni budou umístěny tři plynové varné desky. Objekt bude napojen 

pomocí PE potrubí DN 40 na místní plynovodní řád. Na hranici pozemku bude 

umístěna uzamykatelná skříň s plynoměrem. Skříň bude přístupná. 

Při kladení elektrického vedení je nutno dodržet všeobecné znění ČSN 341050. Veškeré 

spoje v krabicích musí být pečlivě svorkovány. 

 

Elektronické komunikace a další. 

V objektu budou provedeny rozvody televizního a rádiového signálu pomocí 

koaxiálních kabelů. Budou instalovány rozvody datových sítí pomocí UTP kabelů. Tyto 

rozvody budou použity také pro přenos telefonního signálu. 

   

Silnoproudá elektrotechnika 

Objekt bude obsahovat standardní vybavení silnoproudé elektrotechniky. 

Objekt bude připojen k rozvodné síti 230/400V. 

 

Závěrečná ustanovení 

Před předáním elektrických rozvodů do provozu musí být dodavatelem předána 

výchozí zpráva dle ČSN 33 2000-6-61. Dále je nutné, aby dodavatel montážních prací 

řádně poučil uživatele o provozu a funkci zařízení, o provádění kontroly ochrany před 

nebezpečným dotykovým napětím. Doporučujeme uživateli, aby v určených lhůtách 

požádal odborný závod o přezkoušení funkce a ochrany elektrického zařízení. 

Elektromontážní práce nesmí být prováděny svépomocí. Všechny montážní práce je 

nutno provést dle platných elektrotechnických předpisů a ČSN. Stavební úpravy jsou 

obsaženy ve stavební části projektu. 

 

   a)  Technickou  zprávu   

Vlastnosti jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů jsou součástí samostatného 

projektu. Viz příloha. Výměna vzduchu v suterénu a v 1NP bude řešena pomocí 

vzduchotechnické jednotky umístěné v suterénu objektu, ostatní prostory s okenními 
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otvory budou větrány přirozeným větráním. Do místností bez okenních otvorů bude 

přívod vzduchu a odvod s osazeným ventilátorem. 

   b) Výkresovou  část   

Není součástí projektové dokumentace. 

   c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

V budově se nachází běžné stroje a zařízení varny bez technologických 

požadavků. 

 

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení 

   přívodní   vedení   a   rozvody  veškeré  technické  infrastruktury 

    

Objekt je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektrickou síť. Domovní 

rozvod jednotlivých sítí není součástí dokumentace. 

   - přeložky vedení technické infrastruktury, 

Jednotlivé sítě se nacházení v dostatečné vzdálenosti od objektu, není třeba řešit žádnou 

přeložku sítě.  

   -  zařízení  vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení 

   pro  dopravu  osob  s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační 

   nebo požární zařízení, 

V objektu jsou umístěny dva výtahy, jeden lanový výtah bez strojovny určený pro 

přepravu osob a nákladu do varny. Druhý je hydraulický, se strojovnou umístěnou pod 

schodištěm, určený zejména pro přepravu návštěvníků penzionu. 

 

   - vyhrazená technická zařízení, 

   - vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

viz požárně bezpečnostní řešení stavby.  

   Dokumentace  se  zpracovává  po  jednotlivých provozních nebo funkčních 

   souborech a zařízeních. 
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   Následující  obsah  a  rozsah  dokumentace je uveden jako maximální a v 

konkrétním  případě  bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti 

   dané stavby. Člení se na: 

 

a) Technickou  zprávu 

Objekt slouží pro ubytování a stravování osob. V 1S jsou umístěny sklady, které 

jsou využívány k zásobování hotelu a restaurace. V budově  jsou umístěna 2 schodiště a 

2 výtahy. Jeden z výtahů slouží pro přepravu návštěvníků hotelu a druhů je určen pro 

potřeby restaurace a personálu. Penzion je napojen na místní plynovod a vodovodní síť. 

Plyn je využíván k vytápění budovy a ve varně penzionové restaurace k přípravu 

pokrmů.   
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3. Závěr 

Ze začátku jsem si našel správnou lokalitu, pro stavbu mého penzionu. Hledal 

jsem místo se svažitým terénem a s ideálním prostředím pro stavbu Horského penzionu. 

Rozhodl jsme se pro parcelu č. 231 v obci Řeka, která se nachází v Moravskoslezském 

kraji.  

Penzion má 1 suterén a 3 nadzemní podlaží. V suterénu se nacházejí sklady a 

welness pro návštěvníky penzionu. Součástí penzionu je restaurace, která se nachází 

v 1 nadzemním podlaží a slouží nejen pro ubytované. Restaurace má svoji vlastní varnu 

k přípravě pokrmů. Požadavkem investora bylo co možná nejvíce dispozičně oddělit 

penzion od restaurace, proto jsem i tak učinil. Druhé nadzemním podlaží slouží jako 

zázemí zaměstnancům a k ubytování hostů. Třetí nadzemní podlaží je umístěno 

v podkroví a slouží výhradně pro ubytování hostů. 

Celý objekt je postaven z keramických tvarovek a v místě suterénu z betonových 

tvarovek z monolitněné betonem. Obvodové stěny suterénu jsou izolovány 

extrudovaným polystyrenem. Stropy jsou vyskládány z keramicko-betonových panelů. 

Objekt je zastřešen sedlovou střechou s betonovou střešní krytinou. Nosnou část střechy 

tvoří krov vaznicové soustavy se stojatou stolicí. Střecha se nachází ve dvou výškových 

úrovní, kterou rozděluje pultová dvouplášťová střecha. 

 Při řešení tohoto úkolu jsem si zdokonalil své znalosti a dovednosti.  
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4. Seznam použitých zdrojů 

Katalogy a odborná literatura 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Zákon č. 350/2012 Sb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. 

Vyhláška 268/2009 Sb. 

Vyhláška 398/2009 Sb. 

Platné ČSN 

dodatky Stavebního zákona  
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5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

1S první podzemní podlaží (suterén)  

ČNS česká státní norma 

PE polyetylen 

NP nadzemní podlaží 

WC toaleta  
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6. Přílohy 

Složka č. 1  

 01 – Půdorys 1S, M1:100 

 02 – Půdorys 1NP, M1:100 

 03 – Půdorys 2NP, M1:100 

 04 – Půdorys 3NP, M1:100 

 Vizualizace 

 Výpočet základů 

 Skladby konstrukcí 

 

Složka č. 2  

 1 – Základy, M1:50 

 2 – Půdorys 1NP, M1:50 

 3 – Půdorys 1S, M1:50 

 4 – Půdorys 2NP, M1:50 

 5 – Půdorys 3NP, M1:50 

 6 – Strop nad 1S, M1:50 

 7 – Strop nad 1NP, M1:50 

 8 – Strop nad 2NP, M1:50 

 9 – Strop nad 3NP, M1:50 

 

Složka č. 3  

 10  – Krov, M1:50 

 11 – Řez A-A´, M1:50 

 12 – Řez B-B´, M1:50 

 13 – Řez C-C´, M1:50 

 14 – Pohledy, M1:50 

 15 – Pohledy, M1:50 

 16 – Situace, M1:400 

 

Složka č. 4   

 17 – Detail 1 – okap, M1:5 

 18 – Detail 2 – parapet, M1:5 



 

32 
 

 19 – Detail 3 – nadpraží, M1:5 

 20 – Detail4 – sokl, M1:5 

 21 – Detail 5 – u prahu dveří, M1:5 

 

Složka č. 5   

 Požárně bezpečnostní řešení 

 1 – Situace, M1:400  

 01 – Půdorys 1S, M1:100 

 02 – Půdorys 1NP, M1:100 

 03 – Půdorys 2NP, M1:100 

 04 – Půdorys 3NP, M1:100 

 Pohledy 

 

Složka č. 6 

Výpočty tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí 

Výpočet dvourozměrného stacionárního pole teplot 

Energetický štítek obálky budovy + výpočty 

Skladby konstrukcí 

Výpočet skutečného součinitele prostupu tepla výplní otvorů 

 

 

 

 

 



S03
ÚKLID

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

S01
ZÁDVEŘÍ

S02
SCHOD.

PROASTOR

S05
ODPOČINKOVÁ

MÍSTNOST

S04
MASÁŽE

S06
LÁZEŇ

S08
ŠATNY ŽENY

S10
ŠATNY MUŽI

S11
WC - MUŽI

S09
WC - ŽENY

S12
ÚKLID

S15
TECHNICKÁ MÍSTNOST

S13
CHODBA +

SCHOD. PROSTOR

S17
CHODBA

S18
SKLAD

ČISTÉHO
PRÁDLA

S19
SKLAD

ŠPINAVÉHO
PRÁDLA

S20
DÍLNA

S21
SKLAD

MYCÍCH
PROSTŘEDKŮ

S22
SKLAD

INVENTÁŘE

S23
SKLAD

SUCHÝCH
POTRAVIN

S24
SKLAD

MLÉČNÝCH
VÝROBKŮ

S25
SKLAD

ZELENINY

S26
SKLAD MASA

S27
SKLAD
OBALŮ

S28
SKLAD

NÁPOJŮ

S07
ZÁDVEŘÍ

POZNÁMKA

125

C'

S29
SAUNA

S14

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVOSTAVBA
HORSKÉHO PENZIONU

VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

1:100 01PŮDORYS 1S

N

S16
TECHNICKÁ
MÍSTNOST



RESTAURACE

OFFICE

VARNA

VÝČEP

SKLAD ORG.
ODPADU

SKLAD MASA

DENNÍ SKLAD

ÚKLID
ŠÉFKUCHAŘ

CHODBA
CHODBA

ZÁDVEŘÍ

SCHOD.
PROSTOR

WC MUŽI

WC ŽENY
WC VOZÍČ. WC MUŽI

WC ŽENY
WC

131
ZÁDVEŘÍ

102
RESTAURACE

103
OFFICE

116
VARNA

117
VÝČEP

104
UMÝVÁRNA105

SKLAD ORG.
ODPADU

107
SKLAD

ZELENINY

111
CHODBA

108
SKLAD MASA

109
DENNÍ SKLAD

112
113

ŠÉFKUCHAŘ

114

115
119 120

121
124

125
ÚKLID 126

ÚSCHOVNA
ZAVAZADEL

122
VSTUPNÍ HALA

+RECEPCE118
CHODBA

123
CHODBA

127

129

131

132
ÚSCHOVNA LYŽÍ, KOL

+ SUŠENÍ BOT

101
ZÁDVEŘÍ

110

106
CHODBA

WC ŽENY

128
CHODBA

130
WC VOZÍČ.

WC MUŽI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVOSTAVBA
HORSKÉHO PENZIONU

VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

1:100 02PŮDORYS 1NP

N



202
CHODBA

203
ŠATNY ŽENY

204
SPRCHY ŽENY

205
WC - ŽENY

206
WC - MUŽI

207
ŠATNA MUŽI

208
SPRCHY MUŽI

212
SKLAD ČISTÉHO

PRÁDLA

209
CHODBA

211
ÚKLID

217
CHODBA + SCHOD.

PROSTOR

216
POKOJSKÁ

220
POKOJ

223
POKOJ

226
POKOJ

229
POKOJ

238
POKOJ

241
POKOJ

244
POKOJ

247
POKOJ

250
POKOJ

253
POKOJ

256
POKOJ

257
KANCELÁŘ258

KANCELÁŘ259
ARCHIV

260
KANCELÁŘ

262
DENNÍ MÍSTNOST

264
KUCHYNĚ +

JÍDELNA263268

265
LOŽNICE

266
267

KOUPELNA

269 274

273
KOUPELNA

272

271
LOŽNICE

270
KUCHYNĚ +

JÍDELNA

218
PŘEDSÍŇ

224
PŘEDSÍŇ

221
PŘEDSÍŇ

227
PŘEDSÍŇ

331
PŘEDSÍŇ

233
PŘEDSÍŇ

236
PŘEDSÍŇ239

PŘEDSÍŇ
242

PŘEDSÍŇ
245

PŘEDSÍŇ
248

PŘEDSÍŇ
251

PŘEDSÍŇ
254

PŘEDSÍŇ

232
POKOJ

235
POKOJ

201
SCHOD.

PROSTOR

210
PŘEDSÍŇ 214

PŘEDSÍŇ

213
SKLAD ŠPIN.

PRÁDLA

215
KOUPELNA

219
KOUPELNA

222
KOUPELNA

225
KOUPELNA

228
KOUPELNA

230
KOUPELNA

234
KOUPELNA

237
KOUPELNA

240
KOUPELNA

243
KOUPELNA

246
KOUPELNA

249
KOUPELNA

252
KOUPELNA

255
KOUPELNA

WCWC

PŘEDSÍŇ
PŘEDSÍŇ ŠATNA ŠATNA

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVOSTAVBA
HORSKÉHO PENZIONU

VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

1:100 03PŮDORYS 2NP

N

LEGENDA MÍSTNOSTÍ LEGENDA MÍSTNOST (POKRAČOVÁNÍ)

261
CHODBA



321

322
POKOJ

324

325
POKOJ

327

328
POKOJ

330

331
POKOJ

333

334
POKOJ

336

337
POKOJ

340
SKLAD

ČISTÉHO
PRÁDLA339

SKLAD
ŠPINAVÉHO

PRÁDLA

338
PŘEDSÍŇ

341
ÚKLID

302
PŘEDSÍŇ

305 308 311 314 317

304
POKOJ

303

307
POKOJ

306

310
POKOJ

309

316
POKOJ

315

313
POKOJ

312 318

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KOUPELNA KOUPELNA KOUPELNA KOUPELNA KOUPELNA KOUPELNA

KOUPELNAKOUPELNAKOUPELNAKOUPELNAKOUPELNA KOUPELNA PŘEDSÍŇ PŘEDSÍŇ PŘEDSÍŇ PŘEDSÍŇ PŘEDSÍŇ

320
PŘEDSÍŇ

323
PŘEDSÍŇ

326
PŘEDSÍŇ

329
PŘEDSÍŇ

332
PŘEDSÍŇ

335
PŘEDSÍŇ

301
CHODBA + SCHOD.

PROSTOR

DIPLOMOVÁ PRÁCE

NOVOSTAVBA
HORSKÉHO PENZIONU

VYSOKÉ UČENÍ
TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA STAVEBNÍ

ÚSTAV POZEMNÍHO
STAVITELSTVÍ

1:100 04PŮDORYS 3NP

N

319
POKOJ


































