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Abstrakt  

Jedná se o horský penzion s restaurací, situovaný v obci Pstruží. Stavba má 
půdorys L. Je částečně podsklepena a má dvě nadzemní podlaží. Objekt se 
dělí na část pro veřejnost a na část provozní, což je provoz restaurace. Střecha 
je sedlová se sklonem 35°. V druhém patře se nachází kanceláře vedení 
penzionu. V suterénu se nachází technické zázemí.  

  

Klíčová slova  

Horský penzion, konstrukce ze ztraceného bednění, sedlová střecha, částečně 
podsklepeno, restaurace  

  

  

  

Abstract  

It is a mountain inn with restaurant, situated in the village Pstruží. The building 
has a footprint L. partial basement and has two floors. The object is divided into 
a public part and the operating part, which is the operation of the restaurant. 
The roof is pitched with a slope of 35 °. On the second floor are offices 
leadership pension. In the basement there is a technical background.  

 

Keywords  

Mountain pension, construction of permanent formwork, gabled roof, part 
basement, restaurant  
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ÚVOD 
 
 
Předmětem mého řešení diplomové práce je projekt novostavby 
dvoupodlažního objektu ze ztraceného bednění, kterým je Horský penzion 
s restaurací. Práce se zabývá správným řešením dispozice pro tento účel 
stavby, návrhem konstrukční soustavy, nosného systému, vypracováním 
výkresové dokumentace společně s textovou částí a přílohami. V rámci 
specializace práce jsou řešeny zdravotně technické a plynovodní instalace a 
výpočet základového pasu pod suterénní stěnou. 

Cílem práce je projektová dokumentace, která obsahuje optimální řešení všech 
požadavků na daný typ stavby v určené lokalitě. Stavba byla navržena, tak aby 
nenarušovala ráz okolní zástavby. Objekt je také řešen částečně jako 
bezbariérový. 

Práce je členěná na několik částí, jsou to přípravné a studijní práce, situační 
výkresy, architektonicko-stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně 
bezpečností řešení, základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky a 
řešení zdravotně technických a plynovodních instalací a výpočet základového 
pasu pod suterénní stěnou. Tyto části dohromady vytvářejí jeden funkční celek. 

 

 



A. Průvodní zpráva 
 

Obsah pr ůvodní zprávy 

 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

A.1.2 Údaje o žadateli 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.1 Identifika ční údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavb ě 

a) Název stavby 

Horský penzion s restaurací 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků), 

Adresa: Pstruží, 739 11 

Katastrální území: Pstruží (736465) 

Parcelní čísla pozemků: 1005/10 

 

c) předmět dokumentace 

Horský penzion s restaurací s jedním podzemním a dvěmi nadzemními 
podlažími. Budova je ze ztraceného bednění, částečně podsklepená a 
zastřešená sedlovou střechou a střechou plochou. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:  

Boris Rotmajer, Kulturní 1752,  
Rožnov pod Radhoštěm 75661 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IĆ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba). 

Projektant: Bc. Klára Schwarzová, Kulturní 1752, Ro žnov pod Radhošt ěm 
75661 

 

A.2 Seznam vstupních podklad ů 
Legislativní požadavky na ubytovací stavby dle platných vyhlášek České 
republiky. Katastrální mapa území a blízkého okolí stavby. Údaje o geologii 
daného území a údaje o záplavových oblastech. 
 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
Výměra pozemku (parc.č. 1005/10) je 8116 m2 z toho zastavěnost parcely činí 
795,8m2. 



Objekt je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba 
se sedlovou střechou ve sklonu 35° stupňů s různou výškovou úrovní ve tvaru 
L.  

b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území 
apod.) 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nezasahuje do 
památkově chráněných území. Stavební pozemek se taktéž nenachází v jinak 
chráněném nebo záplavovém území. 

c) údaje o odtokových pom ěrech 

Stavební pozemek je mírně svažitý s celkovým převýšením cca 4 m. Pozemek 
je svahován směrem na sever od cesty. Dešťové vody, ze střechy  a 
zpevněných ploch, jsou svedeny do retenční nádrže a posléze vypuštěny do 
potoka. Na pozemku není narušeno přirozenému vsakování srážkové vody. 

d) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opat ření, pop řípadě nebyl-li vydán 
územní souhlas  

Stavba splňuje všechny podmínky regulačního plánu i územního rozhodnutí 
podle § 104 odst. 1 stavebního zákona. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve řejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlas em, pop řípadě s 
regula čním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní ro zhodnutí, a v 
případě stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby údaje o 
jejím souladu s územn ě plánovací dokumentací 

Údaje nejsou pro stavbu vyžadovány. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 

Stavba je umístěna na pozemku s ohledem na odstupy od stávajících hranic 
pozemků a případných sousedních objektů. Odstupové vzdálenosti jsou 
dodrženy dle vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby. 

g) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 

požadavky dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace 
po jejich projednání. 

h)  seznam výjimek a úlevových řešení 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

Navrhovaná stavba je investována stavebníkem, nevyžaduje další podmiňující 
investice. 



j) seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle 
katastru nemovitostí). 

č. parcely: vlastník druh pozemku 

č.1011/31 Karel Petr 

Pstruží 69 

orná půda/ 
zastavěná plocha  

č.1009/8 Markéta Paťová 

Pstruží 68 

orná půda/ 
zastavěná plocha  

č.1005/2 Martin Januš 

Pstruží 65 

orná půda/ 
zastavěná plocha  

 

A.4 Údaje o stavb ě 
a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby 

Dům obsahuje 10 ubytovacích jednotek. V 1NP se nachází 4 ubytovacích 
jednotky pro 2 osoby a ubytovací jednotka řešená bezbariérově pro 2 osoby. 
Pro hosty je přístupna kolárna/ lyžárna. Dále je obsahem objektu restaurace a 
její provoz, šatny a umývárny pro personál. Ve 2NP je zbytek ubytovacích 
jednotek: 4 ubytovacích jednotky pro 2 osoby a ubytovací jednotka pro 3 osoby. 
Zde jsou také pro hosty přístupné společenské místnosti. Dále se ve 2NP se 
nachází administrativa celého penzionu a půda s úložnými prostory. 
V návaznosti na objekt penzionu budou vybudovány zpevněné příjezdové 
komunikace a parkování. 

c) trvalá nebo do časná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných p ředpis ů (kulturní památka apod.) 

Objekt se nenachází v chráněném území. 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a o obecných 
technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Objekt horský penzion s restaurací je navržen v souladu s vyhláškou MMR č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby (dříve vyhláška 137/1998 
Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu). 

f) údaje o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů a požadavk ů 
vyplývajících z jiných právních p ředpis ů 

Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Navrhovaná stavba nevyžaduje žádné výjimky ani úlevová řešení. 



h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, 
užitná plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů 
/pracovník ů a pod.) 
 
Statistické údaje (plochy, výšky, počty): 
- zastavěná plocha    (SO01) 795,8m2 
- příjezdová cesta s parkovištěm (SO06) 347,2 m2 
- užitná plocha 1617,67 m2 
- obestavěný prostor 6384,18  m3  
- terasa na zemině  82.52 m2 
- střešní terasy  60,12 + 55,61 m2 
- výška stavby RD 9,580 m 
- počet bytových jednotek v RD 10 
- počet nadzemních podlaží 2 

 

i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření 
s deš ťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a 
emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod.) 

Potřeby a spotřeby médií a hmot: v objektu je uvažováno s dodávkou elektrické 
energie a zemního plynu. 

Hospodaření s dešťovou vodou: dešťová voda ze střechy je odváděna do 
retenční nádrže na pozemku investora (možnost využívání na zalévání 
zahrady) a dále pak vypouštěna do potoka. 

Třída energetické náro čnosti budov: B 

Odpady: 

Při provádění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán 
k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat 
osoba oprávněná k likvidaci. 

 

Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů:  

Předpokládá se následující produkce a množství odpadů: 

I. Fáze produkce –výstavba 

Skupina 15 – odpadní obaly  

Podskupina 15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového 
odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly 

Podskupina 17 02 Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 01 03 Plasty 

Podskupina 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01;  

Podskupina 17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín; 17 04 07 



Směsné kovy 

Podskupina 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  

Podskupina 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly  

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

Tyto jednorázové odpady od původce vzniknou stavební činností v době 
výstavby. Jako takové budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu 
předány provozovateli ke skladování a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. ve znění zák. č. 188/2004 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. 

 

Způsob odstran ění odpad ů 

Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. 

Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná 
právnická osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným 
způsobem za poplatek od producenta ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění 
zák. č. 188/2001 Sb., v platném znění. 

Třída energetické náročnosti 
budov: 

B/C 

 

j) základní p ředpoklady stavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 

Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání 
diplomové práce, tudíž lhůta výstavby není známá. 

Členění na etapy: 

1. vytýčení stavby včetně stávajících inženýrských sítí 

2. sejmutí ornice a terénní úpravy 

3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 

4. provedení základových konstrukcí 

5. provedení hrubé stavby 

6. provedení střechy 

7. provedení instalací 

8. montáž oken a dveří 

9. montáž elektroinstalace 

10. dokončovací práce, malby, nátěry a kompletace 

11. kolaudace stavby 



k) orienta ční náklady stavby 

Obestavěný prostor:  6384,18  m3 
Účelové měrné jednotky:  
 
801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci, svislá nosná konstrukce 
monolitická betonová plošná 6 415 Kč 
Orientační hodnota stavby: 6384,18*6415= 40, 95mil. Kč 

 

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

1. Přípojky inženýrských sítí 

2. Novostavba objektu 

3. Zpevněné plochy 

4. Terénní úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 01/2015 Bc. Klára Schwarzová 



B. Souhrnná technická zpráva 
 

Obsah souhrnné technické zprávy 
 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

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

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

f) požadavky asanace, demolice, kácení dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

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

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – území regulace, kompozice prostorového řešení 

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

řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 



B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a 
komunální prost ředí. Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) ochrana před bludnými proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

e) protipovodňová opatření 

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

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 

c) biotechnické opatření 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochranu 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

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

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby  



B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Terén je mírně svažitý k severu s převýšením cca 4-5 m. Pozemek se nachází 
ve vesnici Pstruží. Pozemek je v současné době nezastavěný, neoplocený, 
zatravněný. Výměra pozemku (p.č. 1005/10) je 8116 m2. 
 

b) vý čet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Hydrogeologie, kvalita podzemní vody, geologie: 

Geologický pr ůzkum:   

na pozemku se nachází štěrkovo-písčitá hlína tabulková únosnost zeminy Rdt = 
250 kPa = 0,25 MPa, je doporučeno zakládat do nezámrzné hloubky tj. min 1 
m– 1,2 m od upraveného terénu. 

Hydrogeologický pr ůzkum:   

hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která bezprostředně neohrožuje 
objekt. 

Radonové riziko: 
Stavba není přímo ohrožena radonovým výskytem, jde o pozemek s nízkým 
radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální opatření, nutno dbát pouze na 
správné těsnění hydroizolačních spojů. 
 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Stavební pozemek se nenachází v žádném z výše uvedených pásem. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu apod. 

Pozemek se nenachází v oblasti záplavového území, není zde povodňové 
riziko. 
 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 
Objekt svou charakteristikou a provozem nebude negativně ovlivňovat okolní 
pozemky a zástavbu. 
Dešťová voda bude používána k zalévání a její přebytek bude vypuštěn do 
potoka. 
 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Na stavebním pozemku není vyžadováno vykácení dřevin. Nevyžadují se 
asanace, demolice. 

 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 



Pro staveniště se neuvažují zábory dočasné ani trvalé. Pro skladování 
materiálu, pojezd strojů a dočasnou stavbu bude plně využit pozemek na 
stavební parcele 1005/10. 

 

h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 

V rámci stavby budou provedeny přípojky inženýrských sítí a to: elektro NN, 
přípojka vodovodu, plynovodu, domovní přípojka dešťové a splaškové 
kanalizace – do čističky odpadních vod posléze vypuštění do potoka. 
Komunikační propojení se stávající dopravní infrastrukturou je řešeno výjezdem 
na komunikaci místního významu – asfaltovou silnici. 
 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
investice. 

Související investice se nepředpokládají. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Účel objektu: Penzion s restaurací 

Základní kapacity funkčních jednotek: 

Počet uživatelů/pracovníků 1 pracovník na recepci penzionu, 3 pracovníci 
v kanceláři penzionu, 8 pracovníků pro restauraci s kuchyní.  

Počet ubytovaných osob: 20 osob. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení   

V lokalitě se nachází rozptýlená zástavba samostatně stojících rodinných domů 
různých hmotových řešení. Vzhledem k umístění na okraji obce, nemění 
zásadně koncepci uspořádání krajiny schválenou v územním plánu. 

V lokalitě je navržena otevřená urbanistická struktura s jednopodlažními RD 
(event. s využitím podkroví).  

Objekt je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba 
se sedlovou střechou ve sklonu 35° stupňů s různou výškovou úrovní ve tvaru 
L. Dům obsahuje 10 ubytovacích jednotek. V 1NP se nachází 4 ubytovacích 
jednotky pro 2 osoby a ubytovací jednotka řešená bezbariérově pro 2 osoby. 
Pro hosty je přístupna kolárna/ lyžárna. Dále je obsahem objektu restaurace a 
její provoz, šatny a umývárny pro personál. Ve 2NP je zbytek ubytovacích 
jednotek: 5 ubytovacích jednotek pro 2 osoby. Zde jsou také pro hosty 
přístupné společenské místnosti. Dále se ve 2NP se nachází administrativa 
celého penzionu a půda s úložnými prostory. V návaznosti na objekt penzionu 
budou vybudovány zpevněné příjezdové komunikace a parkování. Objekt má 
sedlovou střechu se sklonem 35°. 



Objekt má hlavní a vedlejší vstup ze severozápadní strany, vstup pro příjem 
zboží je řešen z opačné strany objektu čili jihovýchod.   

 

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

Objekt je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba 
se sedlovou střechou ve sklonu 35° stupňů s různou výškovou úrovní ve tvaru L 
o stranách 40,8 m a 31,44m s vystoupenou restaurací o rozměrech 8,6 x 6,5 m 
Objekt má sedlovou střechu se sklonem 35°, na této střeše je řešeno několik 
vikýřů, dále má objekt terasu tvořenou  plochou střechou s odvodem vody od 
objektu ve sklonu 2%. Krytinou je lehká plechová krytina Satjam rapid 510 se 
svislou drážkou ve světle stříbrné barvě. Výška domu je v nejvyšším bodě 
9,580 m. Fasáda má barvu pískovou, jedná se o tenkovrstvou silikátovou 
omítku baumit. Okapy a střešní svody jsou řešeny od firmy Lindab RainLine ve 
stříbrné barvě. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt se dá jednoduše rozdělit na část ubytovací a na část provozu, čímž je 
myšlen provoz kuchyně restaurace a kanceláří penzionu. Ubytování je možno 
po dvou osobách na pokoji jak v prvním nadzemním podlaží, tak v řešeném 
podkroví. Celkově je možno ubytovat 20 osob, z toho v prvním nadzemním 
podlaží 5 pokojů po dvou osobách a jeden pokoj je navržen jako bezbariérový 
s kapacitou dvou osob. V podkroví se nachází také 5 pokojů. 4 pokoje mají 
přístup na malou soukromou terasu. Každý pokoj má vlastní předsíň a koupelnu 
se záchodem a sprchovým koutem. 

Dále je pro ubytované a další návštěvníky navržena restaurace o celkové 
kapacitě do 40 osob v přízemí objektu. A herna v podkroví s přístupem na 
terasu umožňující výhled do horské krajiny. V přízemí objektu je dále řešeno 
veřejné WC pro muže a ženy, obě hygienické jednotky jsou bezbariérově 
řešeny. 

Provoz restaurace se nachází v přízemí a obsahuje sklady potravin, masa, 
zeleniny, jejich přípravu, sklady prádla, místnosti pro mytí nádobí, jak pro účel 
kuchyně, tak restaurace. Středem provozu je kuchyně. Pro zaměstnance jsou 
řešeny šatny s hygienickou jednotkou, šatny jsou řešeny zvlášť pro muže a 
zvlášť pro ženy. Dále je pro zaměstnance otevřena denní místnost. Provoz je 
ukončen skladem obalů a odpadů. V podkroví jsou zřízeny kanceláře provozu 
penzionu s WC a kuchyňkou.  

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Novostavba horského penzionu s restaurací má bezbariérové řešení pro první 
nadzemní podlaží. Vstup je řešen formou nájezdových ramp ve sklonu 1:16. 
veřejné hygienické jednotky jsou bezbariérově řešeny. Penzion má jeden pokoj 
řešen bezbariérově pro dvě osoby s bezbariérovou koupelnou se sprchovým 
koutem a WC. 

 



B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Stavba je navržena bezpečně pro následné užívání stavby. Otázka požární 
bezpečnosti objektu je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost 
objektu je zajištěna vhodným návrhem konstrukcí a v souladu s vyhl.č. 
268/2009 Sb. O obecných požadavcích na stavby (dříve  vyhl. 137/1998 Sb. O 
obecných technických požadavcích na výstavbu). V oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při provozu se vychází z platných norem a bezpečnostních 
předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o 
zákon č. 258/2000 Sb.  O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění (změna 301/2009 Sb.). 

 



B.2.6 Základní charakteristika objekt ů 

a) stavební řešení 

Založení stavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu do 
nezámrzné hloubky 1200mm pod terénem, na terénu je provedena betonová 
deska tl. 100 mm. Na konstrukce je použit beton C 16/20 s vloženou KARI sítí o 
průměru ok 100 mm. Objekt je realizován jako ztracené bednění Velox. 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

Pro vytvoření obvodového zdiva suterénu bylo  použito ztracené bednění Velox 
skládající se ze, štěpkocementové desky tl. 50 a 35 mm s ŽB jádrem tl. 215 
mm, beton c 20/25, ocel B500B. Nadzemní část objektu bude vyzděna také 
systémem  ztraceného bednění Velox. Obvodové zdivo je tvořeno Al 37 Plus 
sestávající se ze štěpkocementových desek o tl.35 mm, 150 mm ŽB jádra, 
beton c 20/25, ocel B500B, a tepelné izolace v rámci desky EPS s přidaným 
grafitem v tl. 150 mm (WS-EPS), vnitřní nosné stěny jsou tvořeny pomocí 
ztraceného bednění stejného typu a tl. Jako u suterénní stěny tedy GT30 
s 215mm ŽB jádra. Komín je firmy Schiedel uni plus 1418 dvouprůduchový 
s rozměry 360x640 mm+20 mm dilatace.  
- Příčky budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 8 na MVC. 
- stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. 
Vodorovné ztužení objektu bude provedeno železobetonovými věnci na úrovni 
a 250 mm pod stropními konstrukcemi. Pro vytvoření překladů ve nosných 
stěnách ztraceného bednění bude použito vyztužení dle návrhu autorizovaného 
statika. Nad příčkami budou cihelné překlady POROTHERM. Dále budou ve 
výšce 2,500 m ztuženy železobetonovým věncem v 1NP.  
- konstrukce schodiště bude provedena jako monolitická železobetonová 
deska. Jedná se o tři schodiště dvouramenné s mezipodestou. Stupně budou 
opatřeny nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Výška stupně do suterénu je 
181,47 mm a šířka 270 mm. Šířka stupňů na schodištích do pater je 300 a jejich 
výška je 162,273 mm. 
- střecha je navržena sedlová šikmá se sklonem 35° s výškou vyššího hřebene 
+9,580, nižší hřeben má výškovou polohu +8,940 m. na objektu jsou části 
střechy tvořeny střechou plochou – pochozí terasou se sklonem 3% 
s vyspádováním vně objektu. Pro odvod dešťové vody budou na konstrukcích 
osazeny střešní žlaby a svody, z důvodu vyšší nadmořské výšky, budou tyto 
kce vyhřívány v zimním období topnými kabely, následně odvádějí vodu do 
retenční nádrže a vypouštějí ji do potoka při přebytcích. Na střeše budou 
osazeny větrací komínky pro odvětrání odpadní kanalizace. 
- stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C12/15. 
Základová spára nepodsklepené části bude v hloubce -1,400 m. Suterénní část 
bude mít základovou spáru v úrovni -3,240 m. dále bude proveden podkladní 
beton tl. 100 mm vyztužený kari sítí s oky 100x100 mm také z betonu C12/15.  
- vodorovná hydroizolace bude provedena proti vlhkosti pronikající ve skladbě 
podkladního nátěru Dekprimetr, na který se dále nataví hydroizolační pás 
Glastek special 40 a Elastek 50 special v celkové tl. 8 mm. Při přechodu 
hydroizolace u části vodorovné na svislou bude použito zpětného spoje 
s minimálním překrytím 200 mm.  
- v souvrství podlah koupelen je navržena vodotěsná těsnící hmota na bázi 
epoxidové pryskyřice ceresit ce49, která plní hydroizolační funkci. Střešní 



konstrukce krovu je chráněna proti průniku vody za pomocí pojistné 
hydroizolační membrány difúzně otevřené - JUTADACH 115 PROPUSTNOST 
>1200 g/m2/24h, plochá střecha je chráněna soustavou hydroizolačních pásů – 
glastek 30 sticker ultra a elastek 50 special dekor.  
- Podlahy budou izolovány expandovaným polystyrenem EPS 100 S v tl. 120 
mm. Tepelná izolace střechy sedlové bude provedena z minerální vlny ISOVER 
Orsik a tepelná izolace terasy pomocí EPS 200 S. obvodové stěny ze 
ztraceného bednění v sobě mají tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu 
s přídavkem grafitu.  
- v objektu budou použity omítky jednovrstvé firmy Baumit – vápenosádrové 
Baumit hlazená lehká omítka. V koupelnách a na WC, bude použit keramický 
obklad ve výši 2000 mm. V okolí dřezů v provozní části bude proveden 
keramický obklad ve výši 800 mm. Podhledy stropu jsou samonosné firmy 
Knauf. V koupelnách bude použito sádrokartonových příček knauf s odolností 
do vlhkého prostředí. 

- Finální úpravy povrchů podlah bude tvořit keramické dlažba, betonová 
mazanina, dřevěné lamely či PVC. Bližší specifikace viz výpis podlah. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Statické výpočty nejsou součástí zadání diplomové práce, tudíž nejsou řešeny. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 

Součástí diplomové práce je specializace řešící zdravotně technické a 
plynovodní instalace v objektu. Zdravotně technické a plynovodní řešení stavby 
je řešeno v technické zprávě a ve výkresech, které jsou přílohou diplomové 
práce. 

Objekt je napojen na vodovodní přípojku na veřejný vodovod. 



Bilance pot řeby vody:  

DRUH POTŘEBY   SPOTŘEB.JEDN.
SMĚRNÉ 
ČÍSLO 

SPEC.POTŘ. 
VODY 

PENZION S RESTAURACÍ   20 200 561,7977528 

     

1. PRŮMĚRNÁ DENNÍ POTŘEBA VODY   

 

 
 

    

     

     

2. MAXIMÁLNÍ DENNÍ POTŘEBA VODY   

 

 
 

    

     

3. MAXIMÁLNÍ HODINOVÁ POT ŘEBA VODY  

 

 
 

    

     

     

4. ROČNÍ POTŘEBA VODY   

 

 
 

    

  

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je vypracováno v technické zprávě požární 
ochrany včetně výkresů, které jsou přílohou diplomové práce. 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

Tepelně technické a energetické posouzení je řešeno v příloze diplomové 

práce. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a 
komunální prost ředí. Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

Větrání objektu je uvažováno jako přirozené (netěsnostmi oken, řízeně 
otevíravé křídla oken s intenzitou výměny vzduchu min. n = 0,5. 



Osvětlení všech místností je řešeno  uměle i přirozeně. Rozměry oken jsou 
dodrženy v doporučených plochách (min. 1/8 až 1/10 k ploše podlahy 
osluňované místnosti).  Při návrhu byly dodrženy platné normy ČSN 73 0580 
Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 
Světlo a osvětlení 

Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovodní řad. Vodovodní 
přípojka je zakončena vodoměrnou soustavou. Přípojka bude provedena z 
HDPE dn 63 .Splaškové vody jsou svedeny kanalizačními přípojkami do čističky 
odpadních vod posléze vypuštěno do potoka. Napojení bude řešeno potrubím z 
PVC KG DN 150. Na kanalizační přípojce budou osazeny plastové revizní 
šachty. Dešťová voda je odvedena do retenční nádrže a posléze vypuštěna do 
potoku při přebytku vody. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k typu využití objektu 
se neuvažuje s prováděním zvláštních protihlukových a jiných opatření. Při 
běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního 
prostředí. Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz a 
likvidaci odpadu. 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální 
opatření, stačí pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

b) ochrana p řed bludnými proudy 

Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před bludnými proudy. 

c) ochrana p řed technickou seizmicitou 

Objekt se nachází v klidné obytné části, kde se nepředpokládá zvýšená 
technická seizmicita. 

d) ochrana p řed hlukem 

Pro danou lokalitu se nepožadují zvláštní opatření před hlukem. 

e) protipovod ňová opat ření. 

Pozemek se nenachází v oblasti tvořící záplavová území, není zde záplavové 
riziko. 

 

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

Splaškové vody budou odváděny nově navrženou domovní kanalizační 
přípojkou do čističky odpadních vod a posléze vypouštěny do potoka. 

Dešťové vody budou svedeny střešními svody, odvodňovacími žlaby u 
zpevněných ploch do retenční nádrže a posléze do potoka. 
 
Zásobení pitnou vodou bude zajištěno nově navrženou vodovodní přípojkou ze 
stávajícího vodovodního řadu. 



Elektro NN SO-06 
Napojení na el. energii bude provedeno novou přípojkou elektro NN, která bude 
provedena napojením na podzemní vedení vedoucí kolem pozemku. 
Plynovod 
Objekt bude připojen na nízkotlaký plynovod, hlavní uzávěr plynu bude na 
hranici pozemku 

 

b) připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky. 

Objekt je napojen na elektrickou síť o napětí 220V. Kanalizační přípojka je z 
PVC KG DN 150 splašková, dešťová PVC KG DN 200 s revizní šachtou ø 600 
mm. Vodovodní přípojka je z HDPE 63 s vodoměrnou šachtou ø 600 mm. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení 

Parcela je dopravně obsloužená ze stávající místní komunikace – asfaltové 
silnice. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Napojení řešeného území na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno na 
severozápadní části pozemku. U vzdálenosti domu od hranice pozemku je 
dodržena minimální hodnota 6 m.  

c) doprava v klidu 

je uvažováno s 16 stáními na parkovišti. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Chodníky na pozemku jsou řešeny zámkovou dlažbou, popřípadě betonovými 
dlaždicemi kladených do štěrkového lože. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

Bude sejmuta vrstva ornice o tl. 250 mm před započetím výstavby a uložena na 
okraji pozemku, následně bude použita pro pozdější rekultivaci. Dále bude 
provedeno vykopání základové jámy a výkopek bude použit částečně na 
zarovnání pozemku a zbytek bude odvezen na skládku zeminy. 

b) použité vegeta ční prvky 

Volba vegetace a vegetačních prvků bude ponechána na majitelích, popřípadě 
na zahradním architektovi. 

c) biotechnická opat ření 

Pro daný projekt nejsou řešena. 



B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prost ředí  - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Při běžném provozu objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení životního 
prostředí. Běžný komunální odpad bude likvidován popelnicí v místě bydliště 
investora a následně odvážen v rámci centrálního svozu odpadů v obci.  
 

Jednotlivé složky životního prost ředí: 

Ovzduší (atmosféra) 

Nebude znečištěno. 

Voda (hydrosféra)  

Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání vodou a vypouštění špinavých 
vod do kanalizace. 

Flora, fauna 

Flora ani fauna nebude významně ovlivněna.  

Odpady 

Při provád ění stavby bude odpad tříděn a zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán 
k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné odpady musí likvidovat 
osoba oprávněná k likvidaci. 

Zatřídění vzniklých odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb. Katalog odpadů:  

Předpokládá se následující produkce a množství odpadů: 

I. Fáze produkce – výstavba 

Skupina 15 – odpadní obaly  

Podskupina  15  01  Obaly  (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly; 15 01 02 Plastové obaly 

Podskupina  17  02  D řevo, sklo a plasty  

17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 01 03 Plasty 

Podskupina  17 03  Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01;  

Podskupina  17  04  Kovy (v četně jejich slitin)  

17 04 01 Měď, bronz, mosaz; 17 04 05 Železo a ocel; 17 04 06 Cín; 17 04 07 
Směsné kovy 

Podskupina  17  08  Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01  

Podskupina  17  09  Jiné stavební a demoli ční odpady 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 



17 09 02 a 17 09 03 

Tyto jednorázové odpady od původce vzniknou stavební činností v době 
výstavby. Jako takové budou odvezeny na schválené skládky a za úplatu 
předány provozovateli ke skladování a likvidaci ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. ve znění zák. č. 188/2004 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. 

Způsob odstran ění odpad ů 

Způsob odstranění odpadů bude proveden v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. o odpadech a vyhláškou 381/2001 Sb. 

Odpady bude z místa shromažďování odpadu svážet pověřená a oprávněná 
právnická osoba jako separovaný a směsný odpad a likvidovat předepsaným 
způsobem za poplatek od producenta ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., ve znění 
zák. č. 188/2001 Sb., v platném znění. 

b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památkových 
strom ů, ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajin ě 

Provoz objektu nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. V blízkosti stavby se 
nevyskytují státem chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Při výstavbě se 
nevyžaduje jejich ochrana. Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb., zákonem č.381/2001 Sb., a novelou 148/2006 Sb. 

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

stavba se nenachází na chráněném území Natura 2000. 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

Není vyžadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Nejsou navrhovány ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Nejsou nutná opatření k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Projekt organizace výstavby není součástí diplomové práce, tudíž nejsou 
známy podrobnější informace o staveništi. 

 

 

 

V Brně 1/2015       Bc. Klára Schwarzová 
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C.1 Základní údaje 
C.1.1 Název a místo stavby 

Název stavby: Horský penzion s restaurací 

Místo stavby:  Pstruží,739 11 

Katastrální území: Pstruží (736465) 

Parcelní čísla pozemků: 1005/10 

 

C.1.2 Účel stavby 

Účelem objektu je poskytování ubytování – rekreaci, další účel budovy bude 
sloužit veřejnosti ke stravování. 

 

C.1.3 Investor 

Boris Rotmajer, Kulturní 1752, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

 

C.1.4 Dodavatel 

Dodavatelem stavby bude vítěz výběrového řízení. 

 

C.1.5 Projektant 

Bc. Klára Schwarzová, Kulturní 1752, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

 

C.2 Architektonicko - dispozi ční řešení 
C.2.1 Podklady pro projekt 

Legislativní požadavky na ubytovací stavby dle platných vyhlášek České 
republiky. Katastrální mapa území a blízkého okolí stavby. Údaje o geologii 
daného území a údaje o záplavových oblastech. 

C.2.2 Rozčlenění na stavební objekty 

1. Přípojky inženýrských sítí 

2. Novostavba objektu 

3. Zpevněné plochy 

4. Terénní úpravy 

 

C.2.3 Funkční a dispoziční řešení 

Objekt je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba 
se sedlovou střechou ve sklonu 35° stupňů s různou výškovou úrovní ve tvaru 
L. Dům obsahuje 10 ubytovacích jednotek. V 1NP se nachází 4 ubytovacích 
jednotky pro 2 osoby a ubytovací jednotka řešená bezbariérově pro 2 osoby. 
Pro hosty je přístupna kolárna/ lyžárna. Dále je obsahem objektu restaurace a 



její provoz, šatny a umývárny pro personál. Ve 2NP je zbytek ubytovacích 
jednotek: 5 ubytovacích jednotek pro 2 osoby. Zde jsou také pro hosty 
přístupné společenské místnosti. Dále se ve 2NP se nachází administrativa 
celého penzionu a půda s úložnými prostory. V návaznosti na objekt penzionu 
budou vybudovány zpevněné příjezdové komunikace a parkování. Objekt má 
sedlovou střechu se sklonem 35°. 

Objekt má hlavní a vedlejší vstup ze severozápadní strany, vstup pro příjem 
zboží je řešen z opačné strany objektu čili jihovýchod.   

 

C.2.4 Architektonické a výtvarné řešení 

Objekt je řešen jako jednoduchá dvoupodlažní, částečně podsklepená stavba 
se sedlovou střechou ve sklonu 35° stupňů s různou výškovou úrovní ve tvaru L 
o stranách 40,8 m a 31,44m s vystoupenou restaurací o rozměrech 8,6 x 6,5 m 
Objekt má sedlovou střechu se sklonem 35°, na této střeše je řešeno několik 
vikýřů, dále má objekt terasu tvořenou  plochou střechou s odvodem vody od 
objektu ve sklonu 2%. Krytinou je lehká plechová krytina Satjam rapid 510 se 
svislou drážkou ve světle stříbrné barvě. Výška domu je v nejvyšším bodě 
9,580 m.  Fasáda má barvu pískovou, jedná se o tenkovrstvou silikátovou 
omítku baumit. Okapy a střešní svody jsou řešeny od firmy Lindab RainLine ve 
stříbrné barvě.  

 

C.3 Stavebn ě - konstruk ční řešení 
C.3.1 Zemní práce 

Geologický průzkum: na pozemku se nachází štěrkovo-písčitá hlína tabulková 
únosnost zeminy Rdt = 250 kPa = 0,25 MPa, je doporučeno zakládat do 
nezámrzné hloubky tj. min 1 m– 1,2 m od upraveného terénu. 

Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která 
bezprostředně neohrožuje objekt. Stavba není přímo ohrožena radonovým 
výskytem, jde o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná 
speciální opatření, nutno dbát pouze na správné těsnění hydroizolačních spojů. 

 

C.3.2 Základové konstrukce 
Stavba bude založena na základových pasech z prostého betonu C12/15. 
Základová spára nepodsklepené části bude v hloubce -1,400 m. Suterénní část 
bude mít základovou spáru v úrovni -3,240 m. dále bude proveden podkladní 
beton tl. 100 mm vyztužený kari sítí s oky 100x100 mm také z betonu C12/15.  

 

C.3.3 Svislé nosné konstrukce 
Pro vytvoření obvodového zdiva suterénu bylo  použito ztracené bednění Velox 
skládající se ze, štěpkocementové desky tl. 50 a 35 mm s ŽB jádrem tl. 215 
mm, beton c 20/25, ocel B500B. Nadzemní část objektu bude vyzděna také 
systémem  ztraceného bednění Velox. Obvodové zdivo je tvořeno Al 37 Plus 
sestávající se ze štěpkocementových desek o tl.35 mm, 150 mm ŽB jádra, 
beton c 20/25, ocel B500B, a tepelné izolace v rámci desky EPS s přidaným 



grafitem v tl. 150 mm (WS-EPS), vnitřní nosné stěny jsou tvořeny pomocí 
ztraceného bednění stejného typu a tl. Jako u suterénní stěny tedy GT30 
s 215mm ŽB jádra. Komín je firmy Schiedel uni plus 1418 dvouprůduchový 
s rozměry 360x640 mm+20 mm dilatace.  

 

C.3.4 Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami o 
tloušťce 180 mm. Jedná se o spojité vetknuté desky. Vodorovné ztužení objektu 
bude provedeno železobetonovými věnci na úrovni a 250 mm pod stropními 
konstrukcemi. Pro vytvoření překladů ve nosných stěnách ztraceného bednění 
bude použito vyztužení dle návrhu autorizovaného statika. Nad příčkami budou 
cihelné překlady POROTHERM. Dále budou ve výšce 2,500 m ztuženy 
železobetonovým věncem v 1NP.  

 

C.3.5 Konstrukce spojující různé úrovně 
Konstrukce schodiště bude provedena jako monolitická železobetonová deska 
s nadbetonovanými stupni, beton C20/25, ocel B500B. Jedná se o tři schodiště 
dvouramenné s mezipodestou. Její tloušťka je 150 mm. Stupně budou opatřeny 
nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. Výška stupně do suterénu je 181,47 mm 
a šířka 270 mm s počtem 14 stupňů. Šířka stupňů na schodištích do pater je 
300 a jejich výška je 162,273 mm s počtem 22 stupňů. Šířka ramene je u dvou 
schodišť 1100 mm, schodiště pro hosty k pokojům má šířku 1500 mm. Všechny 
schodiště musí být opatřeny zábradlím, případně madly ve výšce 1000 mm. 

 

C.3.6 Střešní konstrukce 
Střecha je navržena sedlová šikmá se sklonem 35° s výškou vyššího hřebene 
+9,580, nižší hřeben má výškovou polohu +8,940 m. Na objektu jsou části 
střechy tvořeny střechou plochou – pochozí terasou se sklonem 3% 
s vyspádováním vně objektu. Pro odvod dešťové vody,  budou na konstrukcích 
osazeny střešní žlaby a svody, z důvodu vyšší nadmořské výšky, budou tyto 
kce vyhřívány v zimním období topnými kabely, následně odvádějí vodu do 
retenční nádrže a vypouštějí ji do potoka při přebytcích. Na střeše budou 
osazeny větrací komínky pro odvětrání odpadní kanalizace. Terasy jsou 
opatřeny zábradlím do výšky 1000 mm od nášlapné vrstvy.  

 

C.3.7 Komíny 
Komín je firmy Schiedel uni plus 1418, dvouprůduchový s rozměry 360x640 
mm+20 mm dilatace. Tj. komínových tvárnic z lehkého betonu  a keramických 
vložek. Pro napojení kotle bude použito zdvojených tvárnic, ve kterých  budou 
osazeny keramické vložky pro plynový kotel. Budou použity rovné vložky  pro 
napojení kouřovodu a pro osazení komínových dvířek. 

 

C.3.8 Obvodový plášť 

Obvodový plášt bude tvořen ztraceným bedněním firmy Velox o tl. 370 mm – 
Velox AL 37 plus. Tento plášť se skládá ze cementoštěpkové desky 35 mm, 



železobetonového jádra tl.150 mm, a cementoštěpkové desky s integrovanou 
tepelnou izolací – expandovaného polystyrenu EPS s přídavkem grafitu -150 
mm, celková tl. Desky je 185 mm.  

Suterénní zdivo je tvořeno ztraceným bedněním Velox GT-30 tl. 300mm s 215 
mm železobetonovým jádrem, konstukce je 1m pod úroveň zeminy zateplena 
pomocí desky ws-eps s přidanou izolací expandovaného polystyrenu o tl.50 
mm. 

 

C.3.9 Příčky a dělící konstrukce 

Příčky budou vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 8 na MVC. 

 

C.3.10 Izolace 

a) izolace proti zemní vlhkosti a vodě 

Vodorovná hydroizolace bude provedena proti vlhkosti pronikající ve skladbě 
podkladního nátěru Dekprimetr, na který se dále nataví hydroizolační pás 
Glastek special 40 a Elastek 50 special v celkové tl. 8 mm. Při přechodu 
hydroizolace u části vodorovné na svislou bude použito zpětného spoje 
s minimálním překrytím 200 mm. v souvrství podlah koupelen je navržena 
vodotěsná těstící hmota na bázi epoxidové pryskyřice ceresit ce49, která plní 
hydroizolační funkci.  

 

b) tepelné izolace 
Podlahy budou izolovány expandovaným polystyrenem EPS 100 S v tl. 120 
mm. Tepelná izolace střechy sedlové bude provedena z minerální vlny ISOVER 
Orsik a tepelná izolace terasy pomocí EPS 200 S. obvodové stěny ze 
ztraceného bednění v sobě mají tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu 
s přídavkem grafitu.  

 

c) akustické izolace 

Ve 2NP je navržena akustická izolace podlah z expandovaného polystyrenu  
ISOVER EPS  RIGIFLOOR 4000 o tl. 40 mm. Dále je navržen dilatační pásek 
z minerální vlny oddělující stěnu od podlahy. 

 

d) izolace proti radonu 

Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem, tudíž nejsou nutná speciální 
opatření, stačí pouze dbát na řádně provedené a utěsněné spoje hydroizolací. 

 

C.3.11 Podlahy 

Jako nášlapné vrstvy jsou navrženy keramická dlažba, dřevěné lamely, 
betonová mazanina a koberec. Všechny vnitřní podlahy na 1NP jsou navrženy 
jako těžké plovoucí s roznášecí vrstvou z betonové mazaniny vyztužené kari 
sítí. Ve 2NP jsou použity podlahy lehké, jejich roznášecí vrstva je tvořena 



sendvičovou deskou cetris PDI se systémem pero-drážka. Podlahy budou 
izolovány expandovaným polystyrenem EPS 100 S v tl. 120 mm. Tepelná 
izolace střechy sedlové bude provedena z minerální vlny ISOVER Orsik a 
tepelná izolace terasy pomocí EPS 200 S. obvodové stěny ze ztraceného 
bednění v sobě mají tepelnou izolaci z expandovaného polystyrenu 
s přídavkem grafitu. Ve 2NP je navržena akustická izolace podlah 
z expandovaného polystyrenu  ISOVER EPS  RIGIFLOOR 4000 o tl. 40 mm. 
Dále je navržen dilatační pásek z minerální vlny oddělující stěnu od podlahy. 
Celková tl. Podlah na 1NP činí 200 mm, v 2NP je celková tl. 90 mm. Podlahy 
v suterénu jsou tvořeny betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí o tl. 100 mm. 
Bližší specifikace podlah je uvedena v příloze diplomové práce ve výpisu 
skladeb.  

 

C.3.12 Truhlářské výrobky 

Výplně vnitřních otvorů jsou uvažovány dveře dřevěné s obložkovou zárubní (v 
1S zárubně ocelové). Vstupní dveře jsou částečně prosklené. Výplně vnějších 
otvorů jsou uvažovány jako dřevěné okna s trojsklem. Bližší specifikace je 
uvedena v příloze diplomové práce ve výpisu truhlářských výrobků. 

 

C.3.13 Zámečnické výrobky 

Schodišťové zábradlí bude provedeno z nerezu, stejně tak zábradlí teras 
v exteriéru.  

Bližší specifikace je uvedena v příloze diplomové práce ve výpisu 
zámečnických výrobků. 

 

C.3.14 Klempířské výrobky 

Oplechování komína, okapy, střešní žlaby, svody a parapety budou provedeny 
z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy. Bližší specifikace je 
uvedena v příloze diplomové práce ve výpisu klempířských výrobků. 

 

C.3.15 Obklady 

Obklady jsou navrženy v koupelnách, WC, umývárnách ve výši 2000 mm, 
v kuchyních bude obklad za kuchyňskou linkou ve výšce 800 mm od podlahy do 
výšky 1300 mm. 

 

C.3.16 Omítky 

V objektu budou použity omítky jednovrstvé firmy Baumit – vápenosádrové 
Baumit hlazená lehká omítka v tl. 15 mm. Fasádní omítka je tvořená 
probarvenou tenkovrstvou silikátovou Baumit omítkou v tl. 3 mm. 

 



C.3.17 Malby a nátěry 

Vnitřní stěny a stropy budou vymalovány dle požadavků investora. Venkovní 
fasádní omítka bude provedena v pískovém odstínu. 
 

C.3.18 Barevná řešení 

Fasáda objektu bude provedena v pískovém odstínu silikátové tenkovrstvé 
probarvené omítky Baumit. Okenní otvory jsou smrkové. Střešní krytina Satjam 
Rapid 510 je v provedení stříbré barvy. Klempířské prvky jsou pozinkované bez 
povrchové úpravy. 
 

C.4 Technická za řízení 
C.4.1 Kanalizace 

Jelikož  se v okolí pozemků nenachází  splašková kanalizace, budou se splašky 
svádět  do domovní čistírny odpadních vod (15-50 osob). A následně 
vypouštěny do potoka. Přípojka splaškové kanalizace bude provedena 
z kameninových trub s DN 150. potrubí bude uloženo do pískového lože. 
Splašková odpadní, větrací  a připojovací potrubí budou z polypropylenu HT a 
budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 
Dešťová kanalizace bude sváděna do retenční nádrže a posléze vypouštěna do 
potoka při přebytku. Dešťová odpadní potrubí budou do výšky 1,5 m nad 
terénem provedena z litinové trouby upevněné nad terénem a pod hrdlem 
budou připevněny ocelovou objímkou ke stěně. Vyšší část dešťových 
odpadních potrubí je klempířský výrobek. 
 

C.4.2 Vodoinstalace 

Stavba bude napojena na vodovod pomocí vodovodní přípojky z veřejné 
vodovodní sítě. Vodovodní přípojka HDPE 100 SDR 11 o průměru 63 mm bude 
ukončena ve vodovodní  šachtě vodoměrnou soustavou D40. 
 

C.4.4 Vytápění 

Vytápění objektu je řešeno za pomocí 2 plynových turbo kotlů ZW 24-2 DH AE 
Careclass, jmenovitý výkon 24 kW, který bude umístěn v technické místnosti. 
Trubky budou měděné bezešvé. Otopná tělesa Korado. 
 

C.4.5 Rozvod plynu 

Do objektu bude přiveden zemní plyn  novou plynovodní přípojkou z potrubí 
HDPE 100 SDR 11 průměr 50. tato přípojka bude napojena na nově 
prodloužený plynovod NTL PE DN 50. hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou 
umístěny v nice o o rozměrech 600x600x250 ve sloupku na hranici pozemku. 
Nika bude opatřena ocelovými dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i 
nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč. Potrubí přípojky bude uloženo na 
pískovém podsypu tloušťky 150 mm a obsypáno pískem do výše 300 mm nad 
potrubím se do výkopu položí výstražná fólie. 



 

 

C.5 Zvláštní požadavky a jejich řešení 
C.5.1 Požární bezpečnost 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

 

Požárně bezpečností řešení stavby je řešeno v technické zprávě požární 
ochrany a ve výkresech, které jsou přílohou diplomové práce. 

 

C.5.2 Ochrana proti hluku 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad přípustné 
limity hluku. Stavba odolává škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk a 
vibrace, které  působí, jsou konstrukcí utlumeny na úroveň, která neohrožuje 
zdraví a je vyhovující pro obytné prostředí. 

 

C.5.3 Hygienické požadavky 

V objektu je součástí každé ubytovací jednotky koupelna s WC, umyvadlem a 
sprchovým koutem. V 1NP se nachází WC pro veřejnost a dále umývárna s WC 
a sprchovým koutem. V místnostech přilehlých ke kuchyni se nacházejí dvě 
myčky nádobí. Likvidace odpadních vod splaškových bude zajištěna čištěním 
čistírnou odpadních vod a posléze odvedeno do potoka. Dešťové odpady 
budou vedeny do retenční nádrže a posléze odvedeny do potoka. stavba je 
navržena tak, aby její hydroizolace, obyvatele chránila před výskytem vlhkosti 
ve stavebních konstrukcí. Obytné místnosti mají zajištěno dostatečné denní 
osvětlení, přímé větrání a vytápění. Jsou dodrženy požadavky vyhlášky 
č.268/2009 sb., kde jsou řešeny požadavky na hygienu, ochranu zdraví a 
životního prostředí, osvětlení, větrání, vytápění, světlé výšky místností, ochrana 
proti hluku. Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou zajišťující svoz a 
likvidaci odpadu. 

 

C.5.4 Ekologické požadavky 

Stavba splňuje požadavky v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákonem 
č.381/2001 Sb., a novelou 148/2006 Sb. 

 



C.5.5 BOZ 

Výstavba bude splňovat požadavky v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., a 
novelou 591/2006 Sb. 

 

C.5.6 Likvidace odpadů 

Při výstavbě budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Nakládání s nimi se 
bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Sběr odpadů je proveden 
pomocí plastových sběrných nádob umístěných u chodníku, které jsou 
následně sváženy místním provozovatelem svozu odpadů do spaloven. 

 

C.6 Úprava okolí objektu 
C.6.1 Přístupové komunikace 

Přístupové komunikace jsou místního významu – asfaltová silnice. Z této 
komunikace je možno sjet na komunikaci vytvořenou na pozemku a parkoviště. 

 

C.6.2 Okapové chodníky 

Okolo objektu je proveden okapový chodník ve spádu 2% z betonové dlažby 
rozměru 300x300 mm. Šířka chodníku je 300 mm. 

 

C.6.3 Zpevněné plochy 

Podlaha před vstupy do objektu má nášlapnou vrstvu z mrazuvzdorné 
protiskluzové betonové dlažby viz výpis skladeb konstrukcí. 

 

C.6.4 Zeleň 

Po dokončení veškerých prací bude po  pozemku rozmístěna sejmutá ornice. 
Pozemek bude zatravněn a osazen stromy a keři.  

 

C.6.5 Oplocení a opěrné zdi 

Oplocení tvoří plot bez podezdívky, výplní je poplastované pletivo. Celková 
výška oplocení je 1,8 m. 

 

C.6.6 Terénní úpravy 

Bude sejmuta vrstva ornice v tl. 250 mm před započetím výstavby a uložena na 
okraji pozemku, následně bude použita pro pozdější rekultivaci. Dále bude 
proveden výkop jámy a výkopek bude použit částečně na zarovnání pozemku a 
zbytek bude odvezen na skládku zeminy. 

 

V Brně 01/2015 Bc. Klára Schwarzová 



ZÁVĚR 

 
Předmětem řešení bylo vypracování projektové dokumentace k provedení 
novostavby objektu, kterým je Horský penzion s restaurací v obci Pstruží. 
Objekt je navržen ze ztraceného bednění s integrovanou tepelnou izolací. Má 
dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen, střecha je navržena sedlová 
šikmá se sklonem 35° a vikýři. Dále jsou na objektu navrženy pochozí terasy ve 
spádu 3% směrem od objektu. Cílem práce bylo vyřešení dispozice pro účel 
ubytování a provozu restaurace, návrh vhodné konstrukční soustavy, nosného 
systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části a příloh 
dle pokynů vedoucí práce. V rámci specializace práce byly řešeny zdravotně 
technické a plynovodní instalace, a byl proveden výpočet základového pasu 
pod suterénní stěnou. 

 

Dispoziční řešení objektu bylo vypracováno s důrazem na bezproblémový a 
plynulý provoz objektu. V suterénu se nachází prostory pro technické zázemí. 
V prvním nadzemním podlaží  se nachází část pro ubytované a veřejnost, dále 
restaurace s jejím provozem. Ve druhém podlaží se nachází další pokoje pro 
ubytované, společenská místnost tzv. herna, půda, a kanceláře vedení 
penzionu s restaurací. Část pro veřejnost a ubytované je řešena bezbariérově, 
v objektu se nachází jeden pokoj bezbariérový. Nosná konstrukce stavby je 
navržena systémem ztraceného bednění Velox tj. nosné obvodové i vnitřní 
nosné zdivo, příčky jsou vyzděny z příčkovek POROTHERM. Ztracené bednění 
má již integrovaný expandovaný polystyren s přídavkem grafitu. Byly 
vypracovány půdorysy všech podlaží, výkresy stropní konstrukce, základy, řezy, 
výkres střechy, technické pohledy a situace. Blíže pak byly zpracovány některá 
vybraná místa jako detaily. Textová část projektu se sestává z průvodní, 
technické, souhrnné technické zprávy. Dále bylo vypracováno požárně 
bezpečnostní řešení objektu, tepelně technické řešení objektu a v rámci 
specializace zdravotně technických a plynovodních instalací byly navrženy 
přípojky inženýrských sítí. V rámci specializace betonových konstrukcí byly 
navrženy základové pasy z prostého betonu pod suterénní stěnou. 
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Technické listy: 

Velox podklady pro projektování a realizaci staveb 

Porotherm 8 

ISOVER ORSIK 

ISOVER EPS 200 S 

ISOVER EPS 100 S 



ISOVER PERIMETR 

ISOVER RIGIFLOOR 4000 

DEKPRIMER 

BAUMIT SILIKÁTOVÁ OMÍTKA 

BAUMIT UNIVERZÁLNÍ ZÁKLAD 

BAUMIT OMÍTKOVÁ STĚRKA EXTRA 

BAUMIT MPA 35 

BAUMIT PŘEDNÁSTŘIK 

BAUMIT HLAZENÁ OMÍTKA LEHKÁ 

BAUMIT VNITŘNÍ DISPERZNÍ BARVA KLASIK 

SATJAM RAPID 510 

SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE SZ-SR PRO STŘEŠNÍ KRYTINU RAPID 510 
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