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Abstrakt
Diplomová práce �eší projektovou dokumentaci penzionu v Uherském Ostrohu 
na ulici Dlouhá 249. Objekt je ur�en pro ubytování až 48 host�, kterým je k 
dispozici restaurace. Restaurace má kapacitu šedesáti osob, kuchyn� má  
p�edpokládaný výdej do 200 jídel za den. 
Navržený objekt se nachází v rovin�, je nepodsklepený a má dv� nadzemní 
podlaží. Stavba se zast�ešena z �ásti sedlovou st�echou, z �ásti pochozí 
plochou st�echou.  

Klí�ová slova
Penzion, ubytování, restaurace, sedlová st�echa, dv� nadzemní podlaží, 
pochozí plochá st�echa, Uherský Ostroh 

Abstract 
This thesis addresses the design documentation for Guest House in Uherský 
Ostroh at street  Dlouhá 249. The building is designed to accommodate up to 
48 guests, which is available restaurant. The restaurant has a capacity of sixty 
people, the kitchen is expected to serving 200 meals per day. 
The proposed facility is located in the plane is no basement and has two floors. 
The building is covered with a gable roof in part, in part walkable flat roof. 
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Guest House, accommodation, restaurants, gabled roof, two floors, walkable 
flat roof, Uherský Ostroh 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací dvoupodlažní budovy, 
která je ú�elov� �ešena, jako penzion, ve kterém je prostor sloužící pro 
stravování - restaurace. Cílem této práce je vytvo�ení projektu stavby, která 
bude svým uživatel�m sloužit, jako kvalitní zázemí pro krátkodobé ubytování. 
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A Pr�vodní zpráva

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�
 a) Název stavby:  Penzion 
 b) Místo stavby:   Uherský Ostroh, �.p. 249, KÚ Ostrožské  
      P�edm�stí, Parcela �. 7977 
 c) P�edm�t dokumentace:  Dokumentace pro provád�ní stavby 
A.1.2. Údaje o žadateli 
 Obchodní firma: ŠT�RK s.r.o. 
 I�:    368965275 
 Adresa Sídla:  68736 ul. Uherský Ostroh, ul. Dlouhá �.p. 121 
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 a) zpracovatel projektové dokumentace: Bc. Mirka Tome�ková, FAST 
VUT              Brno 
 b) hlavní projektant: Bc. Mirka Tome�ková, FAST VUT Brno 

A.2 Seznam vstupních podklad�
 Stavba byla povolená na základ� rozhodnutí p�íslušného stavebního 
 ú�adu. 
 Stavba je projektovaná v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a novely 
 350/20125  o územním plánování a územním po�ádku umíst�ná v 
 souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
 území. 
 Stavba je navrhnutá s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášky 

�. 268/2009 Sb., s obecnými technickými požadavky zabezpe�ujícími 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 podle vyhlášky �. 398/2009 Sb. 

A.3  Údaje o území: 
 a) Parcela, na které bude stavba provád�na, má plochu 7100 m2.  
 Zastav�ná plocha penzionu:  885 m2 

  S01 -  Ubytovací �ást penzionu o zas. ploše: 375 m2  
  S02 - Ubytovací �ást penzionu + restaurace a zázemí pro   
  zam�stnance o zas. ploše: 436 m2  
  S03 - Hala a vstupní prostor o zas. ploše: 74 m2

  Zastav�ná plocha zpevn�né plochy:  je 1685 m2

  plochy parkoviš	 : 1000 m2

  p�ístupové chodníky je 275 m2

  plocha pro zásobování je 410 m2

 Obestav�ný prostor : 5169 m3

 b)  Pozemek ur�ený pro výstavbu penzionu se nachází v okrajové �ásti 
 m�sta Uherský Ostroh. V blízkosti se nenachází žádné jiné stavby. 



 Sousední parcely  jsou: p. �. 7972,7976, 7997, 8003, 8006, 8007, 8008, 
 8009, 8018. Všechny tyto  parcely vlastní M�sto Uherský Ostroh, 
 Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh. 
 Terén, který je rovinatý a nebude upravován. P�ed výstavbou bude 
 pouze vykonána skrývka ornice. 
 Podzemní voda se na staveništi nep�edpokládá, základová spára bude 
 trvale nad hladinou spodní vody. Pozemek se nenachází v záplavovém 
 území. 
 Po dobu výstavby bude p�ístup zabezpe�en po zpevn�né komunikaci s 
 p�íchodem na pozemek. 
 c) V blízkosti budoucího objektu, t.j. 2 km, se nachází památková zóna: 
 M�stská památková zóna Uherský Ostroh, ve které je hlavní 
 památkou zámek v  Uherském Ostrohu. 
 d) Úpravy terénu b�hem stavby nemohou ovlivnit odtokové pom�ry 
 takovým zp�sobem, aby došlo k ohrožení. 
 e) Dokumentace respektuje podmínky stanovené územním plánem a 
 byla v  rozpracovanosti konzultována  s p�íslušným stavebním ú�adem. 
 P�ipomínky byly zpracovány do kone�né verze dokumentace. 
 f) Stavba nemá žádnou vazbu na sousední zástavbu. Jedná se 
 novostavbu, která  neovlivní okolí. V souvislosti s výstavbou je možné 
 o�ekávat zvýšenou hlu�nost a prašnost v okolí pozemku a zvýšenou 
 dopravní zát�ž na p�íjezdové komunikaci.   
 Stavba nemá �asové návaznosti na p�edcházející nebo následující 
 výstavbu. 
 g) Stavba je navrhnutá tak, aby splnila obecné požadavky podle 
 vyhlášky �. 268/2009 Sb. 
 h) Nejsou pot�eba žádné výjimky a úlevová �ešení. 
 i) seznam souvisejících a podmi
ujících investic - Netýká se. 
 j) Stavební parcela je parcelou �. 7977, KÚ Ostrožské P�edm�stí 
 Sousední parcely jsou: p. �. 7972, 7976, 7997, 8003, 8006, 8007, 8008, 
 8009,  8018.  Všechny tyto parcely vlastní M�sto Uherský Ostroh, 
 Zámecká 24, 687  24 Uherský Ostroh. 

A.4 Údaje o stavb�
 a) P�edm�tem projektové dokumentace je novostavba samostatn�
 stojícího objetu -  penzionu.  
 b) Objekt slouží  jako ubytovací za�ízení s restaurací pro ubytované.  
 c) Jedná se o trvalou stavbu. 
 d) Objekt není chrán�n dle jiných právních p�edpis�.  
 e) Stavba je navrhnutá s obecnými požadavky na výstavbu podle 
 vyhlášky �.  268/2009 Sb., s obecnými technickými požadavky 
 zabezpe�ujícími užívání  staveb osobami s omezenou schopností 
 pohybu a orientace podle vyhlášky �. 398/2009 Sb. 
 f) Stavba povolena na základ� rozhodnutí p�íslušného stavebního ú�adu. 



 Stavba je projektována v souladu se zákonem 183/2006 Sb. a novely 
 350/20125  o územním plánování a územním po�ádku umíst�ná v 
 souladu s vyhláškou 501/2006 Sb.  o obecných požadavcích na 
 využívání území. 
 g) Nejsou pot�eba žádné výjimky a úlevová �ešení. 
 h) Navrhované kapacity stavby: 
  Zastav�ná plocha penzionu:  885 m2  
  Obestav�ný prostor : 5169 m3 

  Zastav�ná plocha zpevn�né plochy:  je 1685 m2, 
  S01 -  Ubytovací �ást penzionu o zas. ploše: 375 m2  
  S02 - Ubytovací �ást penzionu + restaurace a zázemí pro   
  zam�stnance o zas. ploše: 436 m2  
  S03 - Hala a vstupní prostor o zas. ploše: 74 m2 

 Objekt je navržený pro pobyt 48 - 50 osob. 
  Navržený po�et zam�stnanc� je cca 8-10. 
 i) Na daný objekt nejsou kladeny požadavky na spln�ní energetické 
 náro�nosti  budovy. S odpady ze stavebních �innosti a následného 
 užívání stavby bude nakládáno zp�sobem co nejšetrn�jším k ochran�
 p�írody - tzn. t�íd�ní odpad� dle  zák.�. 185/2001 Sb., novely zákona �. 
 31/2011 Sb., vyhl.�. 381/2001 Sb. a  novely vyhl.�. 154/2010 Sb. 
 Deš	ová voda bude svedena do reten�ní nádrže a bude zp�tn�
 využívána, pop�.  vsakována do pozemku. 
 j)  P�edpokládaná doba výstavby:  20 m�síc�
     P�edpokládané zahájení výstavby:  4/2015 
     P�edpoklad dokon�ení výstavby:  11/2016 
 Na pozemku bude instalovaný staveništní rozvad�� s m��ením spot�eby 
 elektrické energie. P�ed provedením vlastní stavby bude vyhotovená 
 provizorní  p�íjezdová cesta z betonových panel� od ve�ejné 
 komunikace až k místu stavby  penzionu. Po ukon�ení t�chto 
 p�ípravných prací bude zahájena stavba vlastního  objektu. Bude 
 provedena skrývka ornice, dále výkopové práce, vybetonování 
 základ� a provedení nosné konstrukce 1 NP, stropní konstrukce, nosné 
 konstrukce 2 NP a konstrukce st�ech. Následovat bude provedení 
 jednotlivých  p�í�ek podlaží a ostatní práce související s kone�nými 
 dokon�ovacími prácemi.  
 Stavbu bude realizovat odborná stavební firma. 
 k) P�edpokládané celkové náklady byly vypo�ítány na základ� p�ímé 
 orienta�ní ceny na m�rnou a ú�elovou jednotku, která �iní (cena bez 
 DPH) za m3 3.830 K�. 
 Celková cena za budovu penzionu �iní cca 19 798 000 K�. 
  
 Podlahová plocha S01:  1NP = 317 m2 

     2NP = 264 m2

                581 m2 



 Podlahová plocha S02: 1NP = 377,5 m2 

     2NP = 264 m2

      641,5 m2

 Podlahová plocha S03: 1NP = 73,9 m2
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Pozemek ur�ený pro výstavbu penzionu se nachází v okrajové �ásti 
 m�sta Uherský Ostroh. V blízkosti se nenachází žádné jiné stavby. 
 Sousední parcely  jsou: p. �. 7972, 7976, 7997, 8003, 8006, 8007, 
 8008, 8009, 8018. Všechny tyto  parcely vlastní M�sto Uherský Ostroh, 
 Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh. 
  
 b) Na pozemku nebyly vykonány žádné rozbory, podklady pro 
 zpracování PD byli p�evzaty z mapových podklad�. Z mapových 
 podklad� bylo zjišt�no nízké radonové riziko. HI základ� navržena, 
 jako protiradonová. Hydrogeologický pr�zkum nebyl vykonaný, protože 
 se nejedná o velkou stavbu.   
 Jedná se o 1. geologickou kategorii, kde se dá vycházet z tabulkových 
 hodnot výpo�tové únosnosti podloží. 
  
 c) Stavba se nenachází v památkové rezervaci ani zón�, takže stavebn�
 historický resp. archeologický pr�zkum není pot�ebný. 
  
 d) Pozemek se nenachází v záplavovém území. 
  
 e) Stavba nemá žádnou vazbu na sousední zástavbu. Jedná se 
 novostavbu, která  neovlivní okolí. V souvislosti s výstavbou je možné 
 o�ekávat zvýšenou hlu�nost a prašnost v okolí pozemku a zvýšenou 
 dopravní zát�ž na p�íjezdové komunikaci.   
 Stavba nemá �asové návaznosti na p�edcházející nebo následující 
 výstavbu. 
 Úpravy terénu b�hem stavby nemohou ovlivnit odtokové pom�ry 
 takovým zp�sobem, aby došlo k ohrožení. 
  
 f) Na pozemku se nenachází žádné vysoké d�eviny, ani stavby, které by 
 bylo pot�eba odstra
ovat.   
  
 h) Stavba bude p�ístupná z p�íjezdové komunikace na pozemku parcela 

�.7962. Na tuto komunikaci bude napojená nová p�íjezdová asfaltová 
 cesta ší�ky 6 m o  celkové délce 100 m, kde se dále napojuje na 
 stávající komunikaci na severní stran� objektu. 
 Napojení na místní komunikaci bude �ešeno dle požadavk� odboru 
 dopravy místního stavebního ú�adu. Samostatný výkres dopravní situace 
 a dopravní �ešení není sou�ástí této PD. 



 U hlavní budovy bude vybudovaných 6 parkovacích míst z toho jedno pro 
 osoby s omezenou schopností pohybu, sloužící pouze pro krátkodobé 
 stání. Dalších 20 stání je na západní stran� pozemku s dv�ma pro osoby 
 s omezenou schopností  pohybu a parkovišt� pro zam�stnance. 
 Parkovací plochy budou zpevn�né zámkovou dlažbou. 
 Na pozemku bude vybudování p�ípojka NN a umíst�ny staveništní 
 rozvad�� a  venkovní vodovod. V rámci stavby bude provedené p�ípojka 
 splaškové kanalizace, deš	ové vody plynovodní p�ípojka a terénní 
 úpravy. Deš	ová voda  od st�ech objektu bude odvád�na do 
 akumula�ní jímky.  
 Objekt bude napojen novými p�ípojkami inženýrských sítí na stávající sít�
 (vodovod, el. vedení, plynovod, kanalizaci) v blízkosti pozemku. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby 
 P�edm�tem projektové dokumentace je novostavba samostatn� stojícího 
 objetu - penzionu. Objekt slouží  jako ubytovací za�ízení s restaurací pro 
 ubytované.  Jedná se o trvalou stavbu, která je navržená pro pobyt 48 - 
 50 osob. Navrhovaný po�et zam�stnanc� je cca 8-10. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
  
 a) Navrhovaný objekt stejn� jako celý nov� vybudovaný areál se 
 p�irozeným  zp�sobem za�lení do okolního prost�edí. Penzion se skládá 
 ze t�í hlavních �ástí.  
 První je objekt S03, ve kterém se nachází hala s recepcí a místností pro 
 recep�ní. Tato �ást budovy je jedno podlažní s pultovým zast�ešením. 
 Druhým je objekt S02, ve kterém se v 1 NP nachází restaurace s kuchyní 
 a hygienickým zázemím pro hosty restaurace. Dále je zde i zázemí pro 
 zam�stnance jak kuchyn� tak celého penzionu. Ve 2 NP jsou prostory 
 pro ubytování host� penzionu o dvou r�zných velikostech. Menší pokoje 
 mají ložnici koupelnu s WC a p�edsí
. V�tší pokoje mají navíc kuchy
 a 
 samostatný  velký pokoj. 
 Poslední �ásti penzionu je stavební objekt S01, který je celý vyhrazen 
 ubytování osob a v 1 NP se nachází i jeden pokoj pro osoby s omezenou 
 schopností pohybu. 
 Objekty S01 a S02 jsou z �ásti zast�ešeny sedlovou st�echou, z �ásti 
 plochou pochozí st�echou (terasa 2, terasa 3). 
 P�íjezdová cesta k objektu se nachází na západní stran� kde je 
 situováno i 6  parkovacích míst pro krátkodobé parkování. Ze západní 
 strany je i hlavní vstup do budovy, který je dopln�n i bezbariérovou 
 rampou pro osoby s omezenou  schopností pohybu.  



 Zásobování kuchyn� a odvážení odpad� bude provád�no z jihovýchodní 
 strany ze zpevn�né plochy navazující na stávající komunikaci na jižní 
 stran� objektu. 
  
 b) Architektonické ztvárn�ní objektu respektuje okolní p�írodu a snaží se 
 být její p�irozenou sou�ástí. Velká �ást venkovní fasády je obložená 
 d�evem, zbytek fasády je proveden v bílé barv�. St�echa nad  ubytovací 

�ástí objektu je �ešena jako dvoupláš	ová sedlová, sklon st�echy je 15°. 
 Terasy jsou provedeny jako pochozí ploché st�echy s keramickou 
 dlažbou na ter�ích. 
 Na jednopodlažním stavebním objektem S03 se nachází pultová st�echa 
 z vazník�, taktéž ve sklonu 15°. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení 
 V nov� vybudovaném objektu nejsou navržena žádné výrobní 
 technologie. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba je navrhnutá s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášky 

�. 268/2009 Sb., s obecnými technickými požadavky zabezpe�ujícími 
 užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 podle vyhlášky �.  398/2009 Sb. 
 V objektu se nachází pokoj pro osoby t�lesn� postižené s menšími 
 nároky na vybavení a to v 1NP ve stavebním objektu S01. Do budovy 
 vede vedle hlavního vstupu rampa ve sklonu 1:16 (6,25%). Veškeré 
 dve�e jak do haly tak do  restaurace a objektu S01 jsou provedeny jako 
 bezprahé.  
 Všechny komunikace jsou �ešeny tak, aby byl maximální výškový rozdíl 
 20 mm. Všechny dve�e do spole�ných a ve�ejných prostor jsou o min. 
 pr�chozí ší�ce 800  mm a jsou vybaveny madly. Vstupní dve�e jsou ší�ky 
 minimáln� 900 mm. P�i dlážd�ní zpevn�ných ploch budou aplikovány 
 bezpe�nostní a varovné prvky. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 
 Stavba je navrhnutá tak, aby byla p�i používání bezpe�ná. Konstrukce 
 zábradlí je navržená tak, aby odpovídala platným normám. Výška  madla 
 je 1m. Vzdálenost  mezi p�í�nými prvky je menší jako 120 mm. 
 Všechny plochy jsou z protismykového materiálu. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�
 a) stavební �ešení 
 Objekt je z hlediska stavebního �ešen následovn�: Do objektu se hlavním 
 vstupem dostaneme do stavebního objektu S03, ve kterém se nachází 
 hala s recepcí pro ubytované. Odtud se dostaneme bu� do pravé budovy 



 (SO 02) kde se v 1NP nachází restaurace, kuchy
 se zázemím pro 
 zam�stnance a hygienické zázemí pro hosty restaurace v 2NP pak 
 pokoje pro hosty penzionu a nebo do  levé �ásti penzionu (SO1), 
 kde se v obou patrech nachází ubytování pro hosty  penzionu. V 2NP se  
 v objektu  SO1 tak SO2 nachází terasy p�ístupné pro  ubytované 
 osoby. 
  
 b) - Zemní práce se stávají ze skrývky humusového horizontu tl. 0,3 m v 
 rozsahu budoucí zastav�né plochy. Dále budou provedeny výkopové 
 práce pro základové konstrukce navrhovaných základových pás� a 
 patek. Vyt�ženou zeminu z výkop� je pot�eba odvést na ur�enou 
 skládku. Po odhalení základové spáry je pot�eba zavolat statika a 
 provést posouzení základových pom�r�. Výkopové jámy je dle pot�eby 
 nutné zapažit a dbát o bezpe�nost a ochranu zdraví pracovník� na 
 stavb�. Výkopy se zhotoví v souladu s výkresem �. D.1.1.2 P�dorys a 

�ezy základ�. 
  
 - Základy budou provedeny z betonu t�ídy C 25/30, konzistence S2. Ší�ka 
 základových  pás� je 500 mm pod vn�jší obvodovou st�nou a 600 mm 
 pod vnit�ními obvodovými st�nami. Základová spára leží na kót� 1,380 
 m. Základ pod ŽB sloupy v 1NP budou ŽB patky 900 x 900 mm o výšce 
 650 mm. Na základové pásy bude provedena podkladní betonová deska 
 tl. 150 mm z betonu t�ídy C 25/30, která bude vyztužena KARI sítí o 
 pr�m�ru prut� 6 mm a velikosti ok 150/150 mm. U základ� pod 
 obvodovými st�nami bude provedena tepelná izolace z TI desek Isover 
 XPS 30 tl.   120 mm -  �D = 0,037 W/mK do hloubky - 0,880 m. Pod ŽB 
 základy sloup� je pot�eba provést podkladní betonovou vrstvu tl. 100 mm 
 do hloubky -1,030 m. Zásypy a podsypy je nutné zhutnit. Nesmí se 
 zapomenout na vynechání prostup� pro rozvody zdravotechniky. Základy 
 budou provedené podle výkresu �. D.1.1.2 P�dorys a �ezy základ�.  
 Základová konstrukce pod betonovými rampami a betonovými 
 venkovními schodišti jsou provedeny jako št�rková lože dle Výpisu 
 skladeb - skladba S8. 
  
  - Svislé nosné konstrukce jsou navrhnuté z keramických tvárnic 
 Porotherm 25 SK Profi tl. 250 mm na maltu pro tenké spáry s kontaktním 
 zateplovacím systémem ISOVER EPS 70F, �D = 0,039 W/mK tl. 160 
 mm. ŽB sloupy v 1NP jsou navrhnuté z betonu C 25/30 a ocele B 500 B. 
 Konstrukce mezi jednotlivými pokoji jsou provedeny z keramických 
 tvárnic Porotherm 25 AKU Z na pero a drážku na MVC 10,0 MPa.  D�lící 
 konstrukce jsou navrženy z cihel Porotherm 11,5 P+D na MVC  10,0 
 MPa. 
 Fasádní omítka je tenkovrstvá Baumit open Top bílé barvy o zrnitosti 3 
 mm. �ást fasády je obložena d�ev�ným obkladem, který je uložený na 



 latích  ukotvených do obvodové st�ny. Sokl je proveden do výšky     
 +0,020 m (250 mm  nad terénem) a je obložený obkladovým um�lým 
 kamenem Carolina. 
  
 - Vodorovné konstrukce nad 1 NP tvo�í ŽB spojitá stropní deska tl. 130 
 mm z  betonu C 25/30, ocel B 500 B, konzistence S2. Pro prostupy ve 
 stopu je nutné vynechat otvory, jejichž poloha je vyzna�ená ve výkresech 
 stropu. Vyztužení  stropních konstrukcí je �ešené zvláštním projektem a 
 je nutné posouzení  statikem. Strop nad 2NP je také tvo�en také ŽB 
 spojitou stropní deskou tl. 130 mm, C 25/30, ocel B 500 B, konzistence 
 S2, která je z horní �ásti zateplena a  provedena jako spodní nosná 
 konstrukce dvoupláš	ové v�trané šikmé st�echy. Všechny v�nce jsou 
 navrženy jako monolitické z betonu C 25/30 a probíhají po celém 
 obvodu budovy pod úrovní strop�. 
  
 - St�ešní konstrukce nad hlavními ubytovacími �ástmi nad druhým 
 nadzemním  podlažím jsou provedeny jako sedlové st�echy s h�ebem ve 
 výšce +8,890 m z  p�íhradových lamelových sbíjených vazník�, t�ídy 
 pevnosti d�eva GL24C, dle doporu�ení statika. Nad objektem S03 je 
 st�ešní konstrukce rovn�ž provedena z p�íhradových lamelových 
 sbíjených vazník� GL24C, dle statika. Tyto vazníky jsou uloženy na 
 pozednici a dopln�ný krokvemi. 
  
 - Vnit�ní schodišt� do 2NP je provedeno v objektu S01 i S02 jako ŽB 
 monolitické. Zatížení bude p�enášet nosník pod schodiš	ovými stupni o 
 rozm�rech 300x420 mm. Další skrytý nosník bude p�enášet zatížení od 
 podest. Oba tyto nosníky budou uloženy do nosních st�n do 
 antivibra�ního bloku Schöck Tronsole typ AZ, celé schodišt� bude kv�li 
 kro�ejové nepr�zvu�nosti oddilatováno pomocí dilatace z Schöck 
 Spárových desek PL tl. 15 mm. 
  
 - Výpln� otvor�: okna, dve�e a balkónové dve�e jsou navrhnuty z 
 platových profil� zna�ky Vekra typ Standard (Desing EVO) s 
 izola�ním trojsklem, hn�dé barvy. Dodávka oken je i s vnit�ním plastovým 
 a vn�jším hliníkovým parapetem bílé a hn�dé barvy dle p�ání investora. 
 Zp�soby otevírání oken jsou dle výpisu prvk� otvíravé, skláp�cí a 
 výsuvné. Dve�e vnit�ní jsou op�t dle výpisu prvk� provedeny jako 
 d�ev�né hladké s obložkovou zárubní s oboustrannými klikami a 
 oby�ejným zámkem. V prostorách pro zam�stnance jsou zárubn�
 provedeny  ocelové. 
  

- Nášlapné vrstvy podlah tvo�í v závislosti na funk�ním využití místnosti 
 keramická dlažba, laminátová podlaha nebo koberec. Podlahy jsou 
 specifikovány ve výpisu skladeb, Barvu a odstín si volí investor. 



  
 - Omítky vnit�ních st�n a strop� budou vápeno-cementové, hladké 
 opat�ené vnit�ní malbou. Vyzna�ené �ásti st�n v hygienických prostorách 
 a kuchyni budou obložené keramickým obkladem, pod keramický obklad 
 bude provedená omítka hrubá nehlazená. V koupelnách a WC se pod 
 obklad nanese tekutá hydroizolace. Barvy a odstín si op�t volí investor. 
  
 c) Mechanická odolnost o stabilita: 
 Vlastní konstrukce je navržená ze systému Porotherm, ŽB sloup� a 
 stropních desek. Statickým výpo�tem hlavních stavebních konstrukcí -  
 základ�, zdiva, strop� a konstrukce st�echy je prokázané, že stavba je 
 navržená tak, aby zát�ž na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání 
 nem�lo za následek:  
  - z�ícení stavby nebo její �ásti 
  - vyšší stupe
 nep�ípustného p�etvo�ení 
  - poškození ostatních �ástí stavby, technických za�ízení nebo  
  instalovaného vybavení v d�sledku vyššího p�etvo�ení nosné  
  konstrukce 
  - poškozená v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
 a) technické �ešení:  
  V objektu nebudou umíst�ny žádná za�ízené výrobního charakteru 
 b) vý�et technických a technologických za�ízení: 
  V objektu se žádné technologické za�ízení nenachází. 

B.2.8. Požárn� bezpe�nostní �ešení 
 Bude �ešen samostatným projektem (p�íloha D.1.3). P�edm�tem požárn�
 bezpe�nostního �ešení bude posouzení projektové dokumentace, která 

�eší stavbu objektu penzionu s restaurací a pokoji pro hosty.  
 Konstruk�ní systém je smíšený, jelikož nosná konstrukce st�echy nad 
 halou není opat�ená protipožárním podhledem. Požárn� nebezpe�ný 
 prostor penzionu nep�esahuje za hranice stavebního pozemku. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 
 a)Jsou spln�ny všechny požadavky energetické hospodárnosti. Úspora 
 energie je zabezpe�ená správnou volbou zdiva (Porotherm 25 SK Profi 
 tl. 250 mm) se zateplením ( Isover EPS 70F, �D=0,039W/mK, tl. 160 
 mm), podlahové konstrukce p�ilehlé k zemin� ( TI Isover EPS 150 S, 

�D=0,035 W/mK, tl.120 mm) a skladbami st�ešních pláš	� a dostate�nou 
 tlouš	kou tepelné izolace (viz. Výpis skladeb).  



B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
 Likvidace odpadních vod deš	ových i kanaliza�ních bude zabezpe�ená. 
 Stavba má navrhnutou povlakovou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel 
 nebylo ohrožené výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Obytné 
 místnosti mají zabezpe�ené dostate�né denní osv�tlení, p�ímé v�trání a 
 vytáp�ní. 
 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby odpovídaly platné norm�

�SN 730532 Akustika - ochrana proti hluku v budovách a související 
 akustické vlastnosti stavebních konstrukcí. Všechny instalace budou 

�ádn� zaizolovány, stoupa�ky kanalizace jsou obalené m�kkou minerální 
 vlnou pro utlumení zvukového vln�ní. 
 Stavba nebude mít žádné negativní ú�inky na okolní stavby a pozemky. 
 V souvislosti se stavbou se dá p�edpokládá zvýšenou hlu�nost a 
 prašnost v okolí stavby. Po dobu stavby bude pot�eba �istit kola 
 dopravních prost�edk� tak, aby nedocházelo k zne�iš	ování komunikace. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
 a) Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku, se nevyžadují 
 speciální protiradonové opat�ení, je navrhnuté provedení všech 
 kontaktních konstrukcí v  2.kategorii t�snosti, tzn. podlahová konstrukce 
 obsahuje více než jednu vrstvu  celistvé povlakové hydroizolace s 
 vodot�sn� provedenými spoji a prostupy ut�sn�nými podle �SN 730601 
 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
 b) Ochrana p�ed bludnými proudy není pot�eba, jelikož kabely jsou 
 provedeny s  plášti  z um�lých hmot, tudíž nejsou ohroženy a nevyžadují 
 protikorozní  opat�ení. 
 c) Ochrana p�ed technickou seizmicitou není pot�eba. 
 d) Ochrana p�ed hlukem. 
 Vnit�ní prostory jsou chrán�ny p�ed hlukem svými obvodovými 
 konstrukcemi. P�i návrhu byly respektovány následující obecn� platné 

�eské normy, p�edpisy a  hygienické p�edpisy: 
  - zákon �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní  
  pozd�jších  p�edpis�
  - vyhl.�. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na  
  stavby, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
  - na�ízení vlády �. 178/2001, kterou se stanoví podmínky ochrany  
  zdraví zam�stnanc� p�i práci ve zn�ní pozd�jších p�edpis� dle  
  na�ízení vlády �. 523/2002 Sb. a zm�n� na�ízení vlády                            
  �. 441/2004 Sb. 

 e) Protipovod
ová opat�ení nejsou pot�eba. 
 f) V míst� stavby se nevyskytuje metan ani zde není znám žádný vliv 
 poddolování. 



B.3  P�ipojení na technickou infrastrukturu 
 a)Odvodn�ní území je provedeno p�irozeným sklonem okolního 
 pozemku.  
 Zásobování vodou je zabezpe�ené m�stským vodovodem. Napojení je 
 provedeno na vodovodní �ád v jižní strany parcely p�ípojným potrubím 
 p�ed vodom�rnou šachtu do objektu. 
 Na kanalizaci je objekt napojen také z jižní strany parcely p�ed revizní 
 šachtu. U objektu bude vybudována reten�ní nádrž na deš	ovou vodu. 
 Kanalizace vedena  samospádem do stávajícího kanaliza�ního �ádu. 
 P�ipojovací místo st�edotlakého plynovodu na parcele bude umíst�no na 
 jižní �ásti parcely a vedeno p�es HUP do 1NP. 
 V blízkosti objektu se nachází vedení NN, na které bude budovy 
 napojena z jižní strany objektu p�es elektrom�rnou sk�í
 uvnit� budovy. 

B.4 Dopravní �ešení
Na jižní stran� stavby vede místní komunikace, na kterou bude 

 provedeno  napojení nov� vybudované p�íjezdové komunikace objektu. 
 Z této komunikace  je proveden i sjezd na prostor zásobovací a prostor 
 parkovišt� na východní stran� pozemku. 
 Chodníky pro p�ší jsou vedle komunikace a i na pozemku novostavby. 
 Ve vzdálenosti cca 500 m od objektu vede cyklostezka, na kterou je 
 možné se napojit p�es nov� budovanou p�íjezdovou komunikaci. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 a) terénní úpravy 
 Po vyhloubení základových konstrukcí bude vykopaná zemina použita na 
 úpravy kolem objektu, tzn. na vyrovnání svažitosti terénu a vegeta�ní 
 úpravy. 
 Kone�né terénní úpravy budou v co nejv�tší mí�e respektovat a kopírovat 
 stávající sklon terénu, aby došlo k v�rohodnému za�len�ní objektu do 
 situace. 
 Kolem objektu bude vytvo�en okapový chodník z ka�írku frakce 16-32 v 
 ší�ce  0,5m. 
 b) použité vegeta�ní prvky

Stávající zele
 na pozemku bude odstran�na. Jedná se p�edevším o 
plevel. Po dokon�ení stavebního objektu dojde k nové výsadb� zelen�. 
Jedná se o trávník, stromy a ke�e. 

 V blízkosti ve�ejné komunikace bude vysazena pouze zele
, které svým 
 vzr�stem nebudou zhoršovat rozhledové podmínky. 



B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 
Po dobu provád�ní stavebních prací bude okolí objektu mírn� negativn�
zatíženo hlukem ze stavebních stroj� a ná�adí. Práce na stavb� budou 
provád�ny pouze v denních hodinách, nebudou provád�ny v no�ních 
hodinách. Negativní ú�inky na okolí, zejména zvýšená prašnost bude po 
dobu výstavby minimalizována investorskými opat�eními spo�ívajícími v 
kropení, �išt�ní komunikace p�i jejím zne�išt�ní stavebními stroji apod. 
S odpady ze stavební �innosti bude nakládáno zp�sobem co 
nejšetrn�jším k ochran� p�írody – tzn. t�íd�ní odpad� dle zák. �. 
185/2001 Sb., novely zák. �. 31/2011 Sb.,   vyhl. �. 381/2001 Sb. a 
novely vyhl. �. 154/2010 Sb. Odpady z  provozu objektu nevznikají. 
Výstavba a stavební úpravy nezvyšují celkový vliv stavby na životní 
prost�edí. 
P�i provozu objektu nebudu okolí zatíženo hlukem. Provoz p�edpokládá 
mírné navýšení množství ne�istot v ovzduší a to provozem kotl� na 
plynná paliva. Toto navýšení nemá výrazn�jší vliv na celkovou �istotu 
ovzduší v dané lokalit�.  
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdroj� nebo lé�ivých pramen�. 
Nebezpe�ní zne�išt�ní vodní zdroj� je tedy bezp�edm�tné. 

b) Na pozemku, na kterém se stavba nachází, se nenalézá žádný 
památky strom. Ekologické funkce a vazby nebudou nijak zvláš	
narušeny. 

c) Stavba nebude mít vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000. 

d) Stavba není takového rozsahu ani takového zam��ení, kde by bylo 
pot�eba zjiš	ovat stanovisko EIA. 

e) Není pot�eba navrhovat žádná ochranná ani bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Jsou spln�ny všechny požadavky na situování a ochranu obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 
Staveništ� bude na el. energii a vodovod napojeno z nov� budovaných 
p�ípojek objektu p�es samostatné m��ící jednotky. 



b) odvodn�ní staveništ�
Staveništ� bude odvodn�no do nov� vybudované kanaliza�ní p�ípojky a 
odtud do ve�ejné kanalizace. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
P�ístup a p�íjezd na staveništ� je umožn�n z místní komunikace v ulici 
Dlouhá, a dále bude p�ístup a p�íjezd na staveništ� po nov�
zbudovaných zpevn�ných staveništních plochách na pozemku parc. �. 
7977 v k. ú. Ostrožské P�edm�stí. 
Staveništní komunikace š. 5,2 m s obratišt�m bude realizována z 
betonových panel� a bude odstran�na po skon�ení prací. 
Staveništ� bude na el. energii a vodovod napojeno z nov� budovaných 
p�ípojek a odvodn�no p�es novou kanaliza�ní p�ípojku do ve�ejné 
kanalizace. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Po dobu provád�ní stavebních prací bude okolí objektu mírn� negativn�
zatíženo hlukem ze stavebních stroj� a ná�adí. Práce na stavb� budou 
probíhat pouze v denních hodinách, nebudou provád�ny v no�ních 
hodinách. Negativní ú�inky na okolí po dobu výstavby budou z pohledu 
investora minimalizovány opat�eními, jako jsou kropení proti zvýšení 
prašnosti, nebo �išt�ní komunikace v p�ípad� jejího zne�išt�ní 
stavebními stroji apod. 
Staveništ� bude po celou dobu výstavby oploceno drát�ným plotem 
výšky 2 m a vstup na staveništ� pouze p�es bránu u vjezdu na pozemek. 
P�i z�izování nových p�ípojek ve�ejné sít� budou všechny výkopy 
zabezpe�eny proti sesuvu a pádu osob. Další vliv stavby související s 
jejím provozem na okolní pozemky a stavby se nep�edpokládá. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d�evin 
Ve�ejné zájmy nebudou za�ízením staveništ� ohroženy. P�i výstavb�
nebude omezen provoz na místní komunikaci. 
Dojde-li p�i výstavb� objektu k nep�edvídatelným nález�m kulturn�
cenných p�edm�t�, chrán�ných �ástí p�írody �i archeologickým nález�m, 
je stavebník povinen neprodlen� oznámit nález stavebnímu ú�adu a 
orgánu státní památkové pé�e nebo orgánu ochrany p�írody a zárove

u�init opat�ení nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo 
zni�ením, a práce v míst� nálezu p�erušit. Nedojde k žádnému pokácení 
vzrostlých strom�, jelikož se na pozemku nevyskytují. Po dokon�ení 
prací dojde k nové výsadb� strom� a zelen�. 



f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 
Na parcele �. 7977, k. ú. Ostrožské P�edm�stí bude vy�len�n prostor pro 
uskladn�ní materiál� nepodléhajících pov�trnostním vliv�m za jejich 
sou�asného zabezpe�ení proti nep�íznivým ú�ink�m dešt�. Pro 
uskladn�ní materiálu podléhajícího pov�trnostním vliv�m, ná�adí a 
vybavení bude vybudován p�echodný skladový uzamykatelný objekt ze 
skladových kontejner�. Dále bude na staveništi umíst�no zázemí pro 
personál, jako jsou šatna, umývárna, kancelá�. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i 
výstavb�, jejich likvidace 
S odpady ze stavební �innosti a následného užívání stavby bude 
nakládáno zp�sobem co nejšetrn�jším k ochran� p�írody - tzn. t�íd�ní 
odpad� dle zák. �. 185/2001 Sb., novely zák. �. 31/2011 Sb., vyhl. �. 
381/2001 Sb. a novely vyhl. �. 154/2010 Sb. apod. 

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�
Objekt Penzionu je navržen v souladu s platnými normami a p�edpisy. P�i 
provád�ní prací musí být tyto práce provád�ny v souladu s platnými 
p�edpisy na úseku bezpe�nosti práce a ochran� zdraví p�i práci, a to 
vyhl. �. 309/2006 Sb., zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci, dále na�. vlády �. 101/2005 Sb., o budoucím provozu. 
Dále je nutno dodržovat na�. vlády �. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 
nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky, vyhlášku �. 363/2005 Sb., o 
bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích a 
vyhlášku �. 591/2006 Sb., požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na staveništích. 
Bezpe�nost práce a ochrana zdraví pracovník� p�i provád�ní stavby a p�i 
provozu se �ídí stávajícími platnými obecnými bezpe�nostními p�edpisy. 
Dále, pak musí být v souladu se zák. 309/2006 Sb. a na�. vlády 591/2006 
Sb., o bezpe�nosti práce p�i provád�ní staveb, ve zn�ní novel. Dále na�. 
vlády 101/2005 Sb., o budoucím provozu, o požadavcích na obecn�
platné p�edpisy p�i provád�ní stavby. Dále je nutno dodržovat na�. vlády 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Dle na�. vlády 591/2006 Sb., je nutno respektovat zejména:
- §3 Zhotovitel zajistí spln�ní požadavk� na organizaci práce a pracovní 
postupy dle p�ílohy �. 3. 
- §7 Koordinátor b�hem p�ípravy stavby koordinuje spolupráci zhotovitel�
nebo osob jím pov��ených k zajišt�ní bezpe�nosti práce. 



- §8 Koordinátor b�hem realizace stavby - v p�ípad� výskytu 
mimo�ádných podmínek v pr�b�hu stavby ur�í dodavatel stavby 
p�ípadn� ve spolupráci 
s projektantem pot�ebná opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce.  
Dle na�. vlády 362/2005 Sb.: 
- §3 odst. 3 - je v pr�b�hu výstavby nutno up�ednostnit kolektivní 
prost�edky ochrany pracovník� (použití zábradlí apod).  
Dále jsou pracovníci provád�cí firmy povinni dodržovat, bezpe�nostní 
p�edpisy výrobc�, výrobc� jednotlivých pracovních za�ízení a interních 
pokyn� bezpe�nostního technika. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 
Úpravy staveništ� pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
nebudou provád�ny, jelikož po dobu provád�ní stavebních prací 
nebudou mít tyto osoby povolený p�ístup na pozemek. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 
Netýká se – není �ešeno. 

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.) 
Staveništ� bude po celou dobu výstavby oploceno drát�ným plotem 
výšky 2 m a vstup na staveništ� pouze p�es bránu u vjezdu na pozemek. 
Místo bude opat�eno výstražnými cedulemi pro informování osob 
pohybujících se v blízkosti staveništ�.  

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 
P�edpokládaný termín zahájení výstavby: duben  2015 
P�edpokládaný termín ukon�ení výstavby:  listopad 2016 
P�edpokládaný postup výstavby: 
1. etapa – SO1, SO2, SO3 

a) p�íprava staveništ�
b) p�eložky inženýrských sítí a p�ípojky 
c) zemní práce 
d) základové konstrukce 
e) hrubá stavba – nosné konstrukce 
f) hrubá stavba- ostatní konstrukce 
g) dokon�ovací a montážní práce 
h) kompletace 

2. etapa – Zpevn�né plochy 
a) zemní práce 
b) zpevn�né komunikace 



ZÁV�R:  
Všechny práce musí být realizované podle platných norem a bezpe�nostních 
p�edpis�. 
Projektant si nárokuje právo na odsouhlasení t�chto �ástí: 
 - p�ebrání základové spáry 
 - p�ebrání systému armování monolitických ŽB desek a jejich betonáže 
 - p�izvat na up�esn�ní montáže st�ešní konstrukce p�ed zapo�etím prací    
   na montáži konstrukce  
 - barevné �ešení m�že být po dobu realizace pozm�n�né konzultacemi s 
   investorem, dodavatelem a projektantem 
Zásadní zm�ny v dispozi�ním a konstruk�ním �ešení je pot�ebné odsouhlasit s 
projektantem. 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

   

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF  BUILDING STRUCTURES 

PENZION
GUEST HOUSE 

D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE BC. MIRKA TOME�KOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE ING. MILOŠ LAVICKÝ, PH.D 
SUPERVISOR 

BRNO 2015 



D.1 Dokumentace stavebního objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební �ešení 

a)  Údaje o stavb�
 -  Název stavby:  Penzion 

-  Místo stavby:  Uherský Ostroh, �.p. 249, KÚ Ostrožské 
P�edm�stí, Parcela �. 7977 

 -  P�edm�t dokumentace:  Dokumentace pro provád�ní stavby 
  
 Údaje o žadateli 
 - Obchodní firma: ŠT�RK s.r.o. 
 - I�:    368965275 
 - Adresa Sídla: 68736 ul. Uherský Ostroh, ul. Dlouhá �.p. 121 
  
 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 - zpracovatel projektové dokumentace: Bc. Mirka Tome�ková, FAST VUT 
       Brno 
 - hlavní projektant: Bc. Mirka Tome�ková, FAST VUT Brno 

b) Ú�el objektu, funk�ní nápl�
  

Stavba penzionu v navrhovaném rozsahu a �len�ní �eší vybudování 
provozu restaurace o kapacit� 60 osob, kuchyn� s p�edpokládaným 
výdejem do 200 jídel za den. 
Dále �eší ubytování pro hosty v nov� budovaném objektu, ubytovací 
kapacita jednoho pokoje je dv� osoby s možností p�istýlek ve �ty�ech z 
nich. Celková kapacita objektu je tedy 48 osob. 
Pozemek se nachází v blízkosti cyklostezky a jezera, které je s oblibou 
využívané na koupání a vodní sporty. 
Celé okolí je známé tradi�ní výrobou vína a organizací velkého množství 
kulturních akcí. Díky tomu je penzion vhodné využít pro rodinné dovolené 
s d�tmi i pro konání firemních i jiných ve�írk�. 

 Dispozice stavebních objekt�: 
 SO3 -   je primárn� ur�ený pro p�ijímání host�. 
  Nachází se zde hala, recepce a místnost pro recep�ní 
 SO2 -  1NP je ur�eno pro stravování host� penzionu. 

Nachází se zde schodišt�, restaurace s kuchyní a zázemím pro 
zam�stnance se sklady, šatnami, kancelá�emi, je zde i technická 
místnost a toalety jak pro zam�stnance, tak pro hosty restaurace, 
2NP slouží pro ubytování host� s možností relaxace a odpo�inku 
na terase a balkónech jednotlivých pokoj�.  

  Nachází se zde 5 malých pokoj� a 2 velké pokoje.   



 SO1 -  1NP slouží pro ubytování host�
Nachází se zde 9 malých pokoj�, 1 velký pokoj pro osoby t�lesn�
postižené s menšími nároky na vybavení a schodišt�. 
2NP slouží pro ubytování host� s možností relaxace a odpo�inku 
na terase a balkónech jednotlivých pokoj�

  Nachází se zde 5 malých pokoj� a 2 velké pokoje. 
  
 Po�et uživatel�/pracovník� v penzionu: 
  Hosté restaurace: 60 osob 
  Zam�stnanci:  10 osob 
  Ubytovaní hosté: 48 osob 

c) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, 
bezbariérové užívání stavby 

c.1)  Urbanistické a architektonické �ešení stavby 
  
 - Navrhovaný objekt stejn� jako celý nov� vybudovaný areál se 
 p�irozeným  zp�sobem za�lení do okolního prost�edí. Penzion se skládá 
 ze t�í hlavních �ástí.  

První je objekt S03, ve kterém se nachází hala s recepcí a místností pro 
recep�ní. Tato �ást budovy je jedno podlažní s pultovým zast�ešením se 
sklonem 15°. Do budovy vede vedle hlavního vstupu rampa ve sklonu 
1:16 (6,25%). Veškeré dve�e jak do haly, tak do restaurace a objektu S01 
jsou provedeny jako bezprahé. 
Druhým je objekt S02, ve kterém se v 1 NP nachází restaurace s kuchyní 
a hygienickým zázemím pro hosty restaurace. Dále je zde i zázemí pro 
zam�stnance jak kuchyn�, tak celého penzionu. Ve 2 NP jsou prostory 
pro ubytování host� penzionu o  dvou r�zných velikostech. Menší pokoje 
mají ložnici koupelnu s WC a p�edsí
. V�tší  pokoje mají navíc kuchy

a samostatný velký pokoj s funkcí ložnice i obývacího pokoje. 
Poslední �ásti penzionu je stavební objekt S01, který je celý vyhrazen 
ubytování osob a v 1 NP se nachází i jeden pokoj pro osoby t�lesn�
postižené s menšími nároky na vybavení. Ve 2 NP jsou op�t prostory pro 
ubytování host� penzionu o dvou r�zných  velikostech. Menší pokoje 
mají ložnici koupelnu s WC a p�edsí
. V�tší pokoje mají navíc kuchy
 a 
samostatný velký pokoj s funkcí ložnice i obývacího pokoje. 
Objekty S01 a S02 jsou z �ásti zast�ešeny sedlovou st�echou, z �ásti 
plochou pochozí st�echou (terasa 2, terasa 3). 

  
 P�íjezdová cesta k objektu se nachází na západní stran� kde je 
situováno i 6  parkovacích míst pro krátkodobé parkování. Ze západní 
strany je i hlavní vstup do budovy, který je dopln�n i bezbariérovou 
rampou pro osoby s omezenou schopností pohybu.  



  
 Zásobování kuchyn� a odvážení odpad� bude provád�no z jihovýchodní 
strany ze zpevn�né plochy navazující na stávající komunikaci na jižní 
stran� objektu. 
Architektonické ztvárn�ní objektu respektuje okolní p�írodu a snaží se být 
její p�irozenou sou�ástí. Velká �ást venkovní fasády je obložená d�evem, 
zbytek fasády je proveden v bílé barv�. St�echa nad ubytovací �ástí 
objektu je �ešena jako dvoupláš	ová sedlová, sklon st�echy je 15°. 
Terasy jsou provedeny jako pochozí ploché st�echy s keramickou 
dlažbou na ter�ích. 

c.2)  Stavebn� technické �ešení 
  

- Zemní práce se stávají ze skrývky humusového horizontu tl. 0,3 m v 
rozsahu budoucí zastav�né plochy. Dále budou provedeny výkopové 
práce pro základové konstrukce navrhovaných základových pás� a 
patek. Vyt�ženou zeminu z výkop� je pot�eba odvést na ur�enou 
skládku. Po odhalení základové spáry je pot�eba zavolat statika a 
provést posouzení základových pom�r�. Výkopové jámy jsou ve sklonu 
1:025 a nemusí se pa�it, je pot�eba dbát o bezpe�nost a ochranu zdraví 
pracovník� na stavb�. Výkopy se zhotoví v souladu s výkresem �. 
D.1.1.2 P�dorys a �ezy základ�

  
- Základy budou provedeny z betonu t�ídy C 25/30, konzistence S2. Ší�ka 
základových pás� je 500 mm pod vn�jší obvodovou st�nou a 600 mm 
pod vnit�ními obvodovými st�nami. Základová spára leží na kót� 1,380 
m. Základ pod ŽB sloupy v 1NP budou  ŽB patky 900 x 900 mm o výšce 
550 mm. Na základové pásy bude provedena podkladní betonová deska 
tl. 150 mm z betonu t�ídy C 25/30, která bude vyztužena KARI sítí o 
pr�m�ru prut� 6 mm a velikosti ok 150/150 mm. U  základ� pod 
obvodovými st�nami bude provedena tepelná izolace z TI desek Isover 
XPS 30 tl.120 mm -  �D = 0,037 W/mK do hloubky - 0,880 m. Zásypy a 
podsypy je nutné zhutnit. Nesmí se zapomenout na vynechání prostup�
pro rozvody zdravotechniky. Základy budou provedené podle výkresem 
�. D.1.1.2 P�dorys a �ezy základ�. Základová konstrukce pod 
betonovými rampami a betonovými venkovními schodišti jsou provedeny 
jako št�rková lože dle Výpisu skladeb - skladba S8.  

- Svislé nosné konstrukce jsou navrhnuté z keramických tvárnic 
Porotherm 25 SK Profi tl. 250 mm na maltu pro tenké spáry s kontaktním 
zateplovacím systémem ISOVER EPS 70F, �D = 0,039 W/mK tl. 160 
mm. ŽB sloupy v 1NP jsou navrhnuté z betonu C 25/30 a ocele B 500 B. 
Konstrukce mezi jednotlivými pokoji jsou provedeny z keramických 
tvárnic Porotherm 25 AKU Z na pero a drážku na MVC 10,0 MPa. D�lící 



konstrukce jsou navrženy z cihel Porotherm 11,5 P+D na MVC 10,0 
MPa. 

Fasádní omítka je tenkovrstvá Baumit open Top bílé barvy o zrnitosti 3 
mm. �ást fasády je obložena d�ev�ným obkladem, který je uložený na 
latích ukotvených do obvodové st�ny. Sokl je proveden do výšky +0,020 
m (250 mm nad terénem) a je obložený obkladovým um�lým kamenem 
Carolina. 

  
 - Vodorovné konstrukce nad 1 NP tvo�í ŽB spojitá stropní deska tl. 130 
mm z betonu C 25/30, ocel B 500 B, konzistence S2. Pro prostupy ve 
stopu je nutné vynechat otvory, jejichž poloha je vyzna�ená ve výkresech 
stropu. Vyztužení stropních konstrukcí je �ešené zvláštním projektem a je 
nutné posouzení statikem. Strop nad 2NP je také tvo�en také ŽB spojitou 
stropní deskou tl. 130 mm, C 25/30, ocel B 500 B,  konzistence S2, 
která je z horní �ásti zateplena a provedena jako spodní nosná 
konstrukce dvoupláš	ové v�trané šikmé st�echy. Všechny v�nce jsou 
navrženy jako monolitické z betonu C 25/30 a probíhají po celém obvodu 
budovy pod úrovní strop�. 

  
 - St�ešní konstrukce nad hlavními ubytovacími �ástmi nad druhým 
nadzemním  podlažím jsou provedeny jako sedlové st�echy s h�ebem ve 
výšce +8,890 m z  p�íhradových lamelových sbíjených vazník�, t�ídy 
pevnosti d�eva GL24C, dle doporu�ení statika. Nad objektem S03 je 
st�ešní konstrukce rovn�ž provedena z  p�íhradových lamelových 
sbíjených vazník� GL24C, dle statika. Tyto vazníky jsou uloženy na 
pozednici a dopln�ný krokvemi. 

  
 - Vnit�ní schodišt� do 2NP je provedeno v objektu S01 i S02 jako ŽB 
monolitické.  Zatížení bude p�enášet nosník pod schodiš	ovými stupni o 
rozm�rech 300x420 mm.  Další skrytý nosník bude p�enášet zatížení od 
podest. Oba tyto nosníky budou uloženy do nosních st�n do 
antivibra�ního bloku Schöck Tronsole typ AZ, celé schodišt� bude kv�li 
kro�ejové nepr�zvu�nosti oddilatováno pomocí dilatace z Schöck 
Spárových desek PL tl. 15 mm. 

  
 - Výpln� otvor�: okna, dve�e a balkónové dve�e  jsou navrhnuty z 
platových profil� zna�ky Vekra typ Standard (Desing EVO) s izola�ním 
trojsklem, hn�dé barvy.  Dodávka oken je i s vnit�ním plastovým a 
vn�jším hliníkovým parapetem bílé a  hn�dé  barvy dle p�ání 
investora. Zp�soby otevírání oken jsou dle výpisu prvk�  otvíravé, 
skláp�cí a výsuvné. Dve�e vnit�ní jsou op�t dle výpisu prvk� provedeny 
jako d�ev�né hladké s obložkovou zárubní s oboustrannými klikami a 



oby�ejným zámkem. V prostorách pro zam�stnance jsou zárubn�
provedeny ocelové. 

  
- Nášlapné vrstvy podlah tvo�í v závislosti na funk�ním využití místnosti 
keramická dlažba, laminátová podlaha nebo koberec. Podlahy jsou 
specifikovány ve výpisu skladeb, Barvu a odstín si volí investor. 

  
 - Omítky vnit�ních st�n a strop� budou vápeno-cementové, hladké 
opat�ené vnit�ní  malbou. Vyzna�ené �ásti st�n v hygienických 
prostorách a kuchyni budou obložené keramickým obkladem, pod 
keramický obklad bude provedená omítka hrubá  nehlazená. 
V koupelnách a WC se pod obklad nanese tekutá hydroizolace. Barvy a 
odstín si op�t volí investor. 

  
 - Požárn� bezpe�nostní �ešení 

Bude �ešen samostatným projektem (p�íloha D.1.3). P�edm�tem požárn�
bezpe�nostního �ešení bude posouzení projektové dokumentace, která 
�eší stavbu  objektu penzionu s restaurací a pokoji pro hosty.  

 Konstruk�ní systém je smíšený, jelikož nosná konstrukce st�echy nad 
 halou není opat�ená protipožárním podhledem. Požárn� nebezpe�ný 
 prostor penzionu nep�esahuje za hranice stavebního pozemku. 
 - Údaje o požadované jakosti navrhnutých materiál� a o požadované 
 jakosti provedení 

Tyto údaje vyplývají z navrhnutého (doporu�eného) složení jednotlivých 
skladeb a typ� konstrukcí. 

  

 - Hygienické požadavky na stavby 
Likvidace odpadních vod deš	ových i kanaliza�ních bude zabezpe�ená. 
Stavba má navrhnutou povlakovou hydroizolaci tak, aby zdraví obyvatel 
nebylo ohrožené výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Obytné 
místnosti mají zabezpe�ené dostate�né denní osv�tlení, p�ímé v�trání a 
vytáp�ní. 
Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 
 stavebních  konstrukcí. Všechny instalace budou �ádn� zaizolovány, 
stoupa�ky kanalizace jsou obalené m�kkou minerální vlnou pro utlumení 
zvukového vln�ní. 

  
 - Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba je navrhnutá tak, aby byla p�i používání bezpe�ná. Konstrukce 
zábradlí je navržená tak, aby odpovídala platným normám. Výška madla 
je 1m. Vzdálenost mezi p�í�nými prvky je menší jako 120 mm. Všechny 
plochy jsou z protismykového materiálu. 

  



 - Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 
Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku, se nevyžadují 
speciální protiradonové opat�ení, je navrhnuté provedení všech 
kontaktních konstrukcí v 2. kategorii t�snosti, tzn. podlahová konstrukce 
obsahuje více než jednu vrstvu celistvé povlakové hydroizolace s 
vodot�sn� provedenými spoji a  prostupy ut�sn�nými podle �SN 
730601 Ochrana staveb proti radonu z podloží. 
Ochrana p�ed bludnými proudy není pot�eba, jelikož kabely jsou 
provedeny s plášti z um�lých hmot, tudíž nejsou ohroženy a nevyžadují 
protikorozní  opat�ení. 

 Ochrana p�ed technickou seizmicitou není pot�eba. 
 Ochrana p�ed hlukem není pot�eba. 
 Protipovod
ová opat�ení nejsou pot�eba. 
 V míst� stavby se nevyskytuje metan ani zde není znám žádný vliv 
 poddolování.  
  
 - Zásady hospoda�ení s energiemi 

Jsou spln�ny všechny požadavky energetické hospodárnosti. Úspora 
energie je zabezpe�ená správnou volbou zdiva ( Porotherm 25 SK Profi 
tl. 250 mm) se zateplením ( Isover EPS 70F, �D=0,039W/mK, tl. 160 
mm), podlahové konstrukce p�ilehlé k zemin� ( TI Isover EPS 150 S 120, 
�D=0,035 W/mK, tl.120 mm) a  skladbami st�ešních pláš	� a 
dostate�nou tlouš	kou tepelné izolace (viz Výpis skladeb). 

d) Stavební fyzika - tepelná technika, oslun�ní, akustika/hluk, 
 vibrace,... 

Všechny tyto informace jsou zpracovány v samostatné technické zpráv�
D.1.1  Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro ú�ely 
diplomové práce zpracovávané na ústavu pozemního stavitelství, FAST, 
VUT v Brn�

e) Údaje o požadované jakosti navržených materiál� a o požadované 
 jakosti provedení 

Použité stavební materiály a provedení stavby by m�ly spl
ovat obecnou 
certifikaci výrobk� a práce ve stavebnictví, 

f) Popis netradi�ních technologických postup� a zvláštních 
 požadavk� na provád�ní a jakost navržených konstrukcí 
  

V rámci navrhovaného objektu se jedná o tradi�ní technologické postupy 
 bez zvláštních požadavk� na provád�ní a jakost navržených konstrukcí. 



g)  Požadavky na vypracování dokumentace zajiš�ované zhotovitelem 
 stavby -  obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 
 zhotovitele 

Dokumentace zajiš	ovaná zhotovitele stavby bude vypracována v 
rozsahu pot�ebném pro provedení stavby - tzn. výrobní a dílenská 
dokumentace dle zam��ení stavební p�ipravenosti pro jednotlivé prvky 
(okna, dve�e, ocelové konstrukce apod.) na míst�  stavby. 

 Dokumentace pro provád�ní stavby není výrobní dokumentací. 

h) 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 

B�hem provád�ní podkladních vrstev je pot�eba provád�t zkoušky jejich 
p�edepsané únosnosti. 

Výpis použitých norem 
�SN 73 4108. Hygienická za�ízení a šatny. Praha: Ú�ad pro technickou  
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 
�SN 73 4130. Schodišt� a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: 
Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
�SN 73 4301. Obytné budovy. Praha: �eský normaliza�ní institut, 2004. 
�SN P 73 0600. Hydroizolace staveb: Základní ustanovení. Praha: 
�eský normaliza�ní institut, 2000. 
�SN 73 1901. Navrhování st�ech: Základní ustanovení. Praha: Ú�ad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 
�SN 74 4505. Podlahy: Spole�ná ustanovení. Praha: Ú�ad pro 
technickou   normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 
�SN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres� stavební 
�ásti. 



Záv�r 

Cíle diplomové práce byly napln�ny dle zadání. P�edm�tem zadání je 
koncep�ní návrh budovy, sloužící pro ubytování. Projekt byl zpracován dle 
právních p�edpis� a norem platných v �eské republice. 
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