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Abstrakt 
Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout turistickou chatu v Beskydech. Objekt je zděný, 
obdélníkového půdorysu. Turistická chata je zastřešena sedlovou střechou s vikýři na severní 
a jižní straně. Při návrhu byl kladen důraz na funkčnost objektu a na navrhnutí energeticky 
úsporného objektu. Součástí diplomové práce je specializovaná část s návrhem tepelného 
čerpadla, kotle a zásobníku na pelety.  
  
Klíčová slova 
turistická chata, vikýř, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, pelety, bezbariérové užívání, 
zásobník na pelety  
  
  
  
Abstract 
The aim of the diploma thesis was to design a tourist chalet in Beskydy mountain. The 
building is solved as a masonry building. Tourist chalet has gabled roof with dormer on south 
and north side. When designing the object the accent of its funcionality was emhasized and 
the proposition of the energetically economic object. I designed by heat pump, the boiler and 
storage on pellets,  
  
Keywords 
tourist chalet, dormer, heat pump, underfloor rating, pellets, wheelchair accessible, storage on 
pellets  
… 
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Úvod 

 Tato diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci turistické chaty 
v šíři projektové dokumentace pro provádění stavby.  

Objekt je situován do kopců Beskydských hor. Tuto lokalitu jsem si vybral, 
protože je v blízkosti mého bydliště. Cílem bylo navrhnout turistickou chatu 
s důrazem na energetickou efektivitu. Součástí diplomové práce je specializovaná 
část, jejíž součástí je návrh tepelného čerpadla, zásobníků na přípravu teplé užitkové 
vody, akumulační nádrže a zásobníku na pelety. Specializaci vytápění jsem si vybral 
z důvodu zájmu o obnovitelné zdroje, ekologického a udržitelného stavebnictví.  

Práce je členěna na vlastní text práce, kde patří technické zprávy (průvodní 
zpráva, souhrnná technická zprávy a technická zpráva architektonicko-stavebního 
řešení. Další částí jsou přípravné studijní práce, zde se nachází vypracované studie 
výkresů, investiční záměr, zhodnocení a závěr navrhované konstrukce a návrhovou 
studii. V další části jsou zpracovány situační výkresy a výkres širších vztahů. 
Následuje architektonicko-stavební řešení s půdorysy, řezy objektu a pohledy 
objektu. Stavebně-konstrukční řešení obsahuje sestavy stropních dílů, výkres krovu a 
základů. Další částí jsou výpočty, následně požárně bezpečnostní řešení stavby, 
následně stavební fyzika a specializovaná část vytápění.   
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
A. 1 Identifikační údaje 

 
A. 1. 1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 
 Turistická chata Gruň 
 
b) místo stavby 
 obec: Staré Hamry 

č. p.: 739 15 
parcelní číslo: 1609/1 
kat. území: Staré Hamry 
 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 
Ing. Petr Novák 
Sudová 405, 735 32 Rychvald 

 
A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
b)  
jméno: bc. Tomáš Kozel 
adresa: Vlečná 1053, Rychvald 735 32 
tel: 737086897 
email: tomas.cbur@seznam.cz 
 
 
A. 2 Seznam vstupních podkladů 
 
-požadavky stavebníka 
-katastrální mapa 
-příslušná vyjádření dotčených orgánů 
-místní ohledání a zaměření stávajících staveb 
-stavební zákon č.183/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů 
-vyhláška č. 268/2009 sb. ve znění pozdějších předpisů, příslušné ČSN 
 
 
A. 3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území 
 
Řešené území se nachází v obci Staré Hamry parcelní číslo 1609/1 
 
b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
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Řešené území se nachází v CHKO Beskydy. 
c) Údaje o odtokových poměrech   
 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 
 
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
 
Pozemek je veden v katastrálních mapách jako trvale travný porost, je nutné 
zažádat o vyjmutí a zařazení pozemku jako stavební parcelu. 
  
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
 
Pro zadané území není vydáno územní rozhodnutí 
 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
 
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 501/2006 sb. o 
obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
Projektová dokumentace respektuje vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 
úlevová opatření na řešenou stavbu. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné související a 
podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených v provádění stavby 
 
Dotčené pozemky: 
Pozemek, na kterém bude stavba realizována 
Parcelní číslo: 1609/1 
Výměra: 87823 m2 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
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Pozemek, na kterém bude realizováno parkovací stání 
Parcelní číslo: 1629/4 
Výměra: 82097 m2 

Druh pozemku: trvalý travní porost 
 
A. 4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 
Projektová dokumentace řeší Novostavbu turistické chaty. Jedná se troj 
podlažní objekt se sedlovou střechou. 
 
b) Účel užívání stavby 
 
Jedná se o turistickou chatu určenou k rekreaci. S kapacitou 44 ubytovaných 
osob. Součástí objektu je stravovací zařízení s kapacitou 64 osob. V rámci 
objektu se nachází parkovací stání s celkovým počtem 15 míst, z toho jsou 2 
místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
Netýká se navrhované stavby. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
   
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž 
v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby. Objekt je 
bezbariérově přístupný. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
vyplývajících z jiných právních předpisů 
 
Projektová dokumentace respektuje vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících 
z jiných právních předpisů.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
 
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a 
úlevová řešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby 
 
Zastavěná plocha: 426,7 m2 

Užitná plocha: 695,3 m2 
Počet ubytovaných osob: 44 
Počet míst v restauraci: 64 
Počet zaměstnanců: 5 
 
i) Základní bilance stavby 
 
-odhad množství splaškových vod a odhad bilance spotřeby vody projektová 
dokumentace neřeší 
 
-odhad množství dešťových vod projektová dokumentace neřeší 
 
-bilance vstupních energií viz.: tepelně technické posouzení objektu 
 
-nakládání s odpadky  
 
Splašková voda je jímána v žumpě budované u objektu. Dešťová voda je 
jímána uvnitř objektu v zásobnících na užitkovou vodu. 
 
j) základní předpoklady výstavby 
 
-Lhůty výstavby a dílčí termíny nejsou stanoveny.  
-Provádění stavby se člení na následující etapy: 
 -Hrubá spodní stavba 
 -Hrubá vrchní stavba 
 -Zastřešení objektu 
 -Dokončovací a terénní práce 
 
k) Orientační náklady stavby 
 
turistická chata (zděná kce)  4565,2m3x5145Kč/m3=23 500 000 Kč 
Venkovní parkovací stání    229,7 m2 x 220 Kč/ m2=50 534 Kč 
Vstup do objektu 1NP    9,9 m2 x 220 Kč/m2 =2 178 Kč 
Vjezd do objektu 1S   355 m2 x 480 Kč/m2=170 400Kč 
Chodník na pozemku    62,87 m2 x 220 Kč/m2=13 831Kč 
Přípojka NN      78,7 m x 440 Kč/m =34 628 Kč 
Kanalizační jímka     70 m3 x 2417 Kč/m =169 190 Kč 
celková cena stavby bez DPH:    23 940 761 Kč 
 
 
cena je stanovena odhadem 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 
 
SO 01- Horská chata 
SO 02- Parkoviště 
SO 03- Žumpa 
SO 04- Zásobník na požární vodu 
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b) Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a  6 
barevné řešení 
B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby    6 
B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby      6 
B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby      6 
B. 2. 6 Základní charakteristika objektu      7 
a) stavební řešení         7 
b) konstrukční a materiálové řešení      7 
c) mechanická odolnost a stabilita      7 
B. 2. 7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 7 
a) technické zařízení        7 
b) výčet technických a technologických zařízení    7  
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení      8 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků    8 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 11 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků  12 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  13 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně   14 
nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva,  14 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové   14 
komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 14  
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 15 
zařízeními 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a  15 
tabulek 
B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi     15 
a) kritéria tepelně technického hodnocení     15  
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií    15 
B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a  16 
komunální prostředí 
B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  16 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží     16 
b) ochrana před bludnými proudy       16 
c) ochrana před technickou seizmicitou       16 
d) ochrana před hlukem        16 
e) protipovodňová opatření       16 
B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu     16 
a) napojovací místa technické infrastruktury     16 
b) připojovací rozměry výkonové kapacity a délky    17 
B. 4 Dopravní řešení        17 
a) popis dopravního řešení        17 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu   17 
c) doprava v klidu         17 
d) pěší a cyklistické stezky        17 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav   17 
a) terénní úpravy         17 
b) použité vegetační prvky        17 
c) biotechnická opatření        17 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana   17 
a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 17 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  18 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb  
v krajině 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000   18 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo   18 
stanovisek EIA  
e) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a   18 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů     
B. 7 Ochrana obyvatelstva        18 
B. 8 Zásady organizace výstavby       18 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií, hmot a jejich zajištění  18 
b) odvodnění staveniště        18 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 18 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky    18 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,   19 
demolice, kácení dřevin 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)    19 
g) maximální produkovaná množství a druhy     19  
odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 19 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě     19 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů         20 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  20 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření     20 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění  20 
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stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě  
apod.) 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny     21 
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B. 1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 

Projektem řešený pozemek par. č. 1609/1 katastrální území: Staré 
Hamry se nachází v CHKO Beskydy v oblasti Gruň. Okolní zástavbu tvoří pár 
vzdálených rekreačních objektů. Pozemek je v současnosti přístupný z místní 
komunikace.  
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
 

Geologický průzkum nebyl na místě proveden, geologické poměry byly 
převzaty z geologických map. Na pozemku nebyl proveden radonový průzkum.  
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 

Stavba se nachází v CHKO Beskydy. Správa v CHKO Beskydy nevydala 
závazné stanovisko k umístění stavby. Stávající ochranná a bezpečnostní 
pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 
 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází 
v poddolovaném území. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 

Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 
nebudou narušeny odtokové poměry daného území. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácené dřevin 
 

Při stavbě nedojde k asanacím území, demolicím ani ke kácení dřevin. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
  

Během výstavby objektu nedojde k dočasným ani trvalým záborám 
pozemků půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
h) Územně technické podmínky 
 

Lokalita je obslužná po místní zpevněné komunikaci. Technická 
infrastruktura je zajištěna těmito inženýrskými sítěmi. Elektrické vedení nízkého 
napětí (ČEZ distribuce, a. s.). Inženýrské sítě mimo řešenou parcelu nebudou 
stavbou dotčeny. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
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Novostavba není časově vázána na realizaci jiné stavby nebo jinou 

investici. 
 
B. 2 Celkový popis stavby 
 
B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 

Účel stavby: stavba pro rekreaci 
Počet pracovníků: 5 osob 
Kapacita ubytovacích jednotek: 44 osob  
Kapacita stravovacího zařízení: 64 osob 
 
B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Navržené řešení vychází z umístění stavby na pozemku, stávající 
urbanistických vazeb (přístupů a návazností) a požadavků stavebníka. Příjezd 
k řešenému objektu je umožněn ze stávající komunikace. 
 
b) Architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
 

Architektonicky lze objekt označit jako dvoupodlažní podsklepenou 
stavbu obdélníkového půdorysu, nepříliš členitou se sedlovou střechou. Objekt 
je zděný z vápenopískových cihel a zateplen systémem ETICS. Na jižní straně 
k objektu přiléhá dřevěná terasa pro letní posezení hostů restaurace. Vjezd do 
garáží objektu je z východní strany. Parkoviště a hlavní vstup do objektu je 
situován na severní straně z příjezdové komunikace. Barva fasády je světle 
hnědá a střešní krytina je barvy tmavě hnědé. 
 
B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Přístup a příjezd k objektu bude zajištěn od severu, hlavní vstup objektu 
je zajištěn od severu. 
 
B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. U 
objektu jsou navrhnuta dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. První nadzemní podlaží je navrženo jako bezbariérové, v chatě jsou 
dvě ubytovací jednotky navrženy pro osoby se sníženou schopností pohybu 
v prvním nadzemním podlaží.  
 
B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
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poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby 
budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
 
B. 2. 6 Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení 
 

Objekt je navržen tak, aby ubytovaným osobám zajistil co nevyšší možný 
komfort a užívání stavby. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení 
 

Objekt je založen na základových pásech. Konstrukční systém je zděný 
z vápenopískových tvárníc. Strop je řešen filigránovými stropními panely tl.: 
70mm a rozpětí 6 metrů a betonem třídy C20/25. Výztuž je navržena dle 
statického výpočtu. Strop nad prvním nadzemním podlažím je navíc vyztužen 
ocelovými I nosníky 160 S235JR. Krov objektu lze zařadit jako novodobou 
stojatou stolici. Tepelná izolace střechy je z minerální vaty a foukané celulózy. 
Celý objekt u nadzemní části je pak zateplen šedým polystyrénem. Suterénní 
zdivo je zatepleno extrudovaným polystyrénem. Schodiště uvnitř objektu je 
železobetonové (výztuž dle statického návrhu) 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 
  

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí nebo technických zařízení 
nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
poškození v případě, kdy rozsah je neúměrný původní příčině.  
 
B. 2. 7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 
 
a) technické zařízení 
 

Objekt je nadzemním vedením napojen na distribuční síť nízkého napětí 
přípojkou. Pitná voda je pro objekt zajištěna pomocí zemního vrtu. Likvidace 
splaškových vod je řešena záchytem splaškových vod do žumpy a pravidelným 
odvozem splaškových vod fekálními vozy. Likvidace dešťových vod je řešena 
zachytáváním dešťových vod to zásobníků na užitkovou vodu uvnitř objektu. 
Tyto zásobníky jsou přepadem spojeny s požární nádrží a tato nádrž je 
přepadem napojena na vsakovací jímku. Plyn do objektu není zaveden. Objekt 
je vytápěn tepelným čerpadlem země voda (zemní vrty) a jako bivalentní zdroj 
slouží kotel na pelety. Teplá voda bude předehřívána pomocí tepelného 
čerpadla a kotle na pelety. Teplá užitková voda, která nebude mít dostatečnou 
teplotu na užívání bude dohřívána elektrickou topnou spirálou uvnitř zásobníku 
na TV. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení  
 



8 
 

Jednotlivá technická a technologická zařízení jsou zakreslena a blíže 
popsána v dílčích částech projektové dokumentace. 
 
B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 
 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 
P1.01/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
101   ZÁVĚTŘÍ   3,72 
113   WC MUŽI   13,97 
114   WC ŽENY   11,51 
115   ÚKLIDÁ MÍSTNOST 2,15 
116   ZÁZEMÍ RECEPCE  10,12 
117   RECEPCE   7,73 
118   CHODBA   58,17 
227   CHODBA   53,66 
1S23   CHODBA   5,80 

Σ166,83 
 
N1.02/N1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
103   POKOJ   17,17 
104   SPRCHA S WC  4,4 

Σ21,57 
 
N1.03/N1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
105   POKOJ-BEZBARIER 20,48 
106   SPRCHA S WC  5,61 

Σ26,09 
 
N1.04/N1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
107   POKOJ-BEZBARIER 18,63 
108   SPRCHA S WC  5,61 

Σ24,24 
 
N1.05/N1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
111   RESTAURACE  107,54 
112   SPOLEČ. MÍSTNOST 38,27 

Σ145,81 
 
N1.06/N1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
102   LYŽÁRNA   13,40 
 
N2.07/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
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201   POKOJ   17,45 
202   SPRCHA S WC  4,80 
Σ22,25 
 
N2.08/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
203   POKOJ   18,24 
204   SPRCHA S WC  4,8 

Σ23,04 
 
N2.09/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
205   POKOJ   15,05 
206   SPRCHA S WC  4,62 

Σ19,67 
 
N2.10/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
207   POKOJ   16,58 
208   SPRCHA S WC  4,62 

Σ21,20 
 
N2.011/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
209   POKOJ   17,98 
210   SPRCHA S WC  5,40 

Σ23,38 
 
N2.012/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
211   POKOJ   22,33 
212   SPRCHA S WC  5,40 
Σ27,73 
 
N2.013/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
213   POKOJ   22,33 
214   SPRCHA S WC  5,40 

Σ27,73 
 
N2.014/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
215   POKOJ   17,51 
216   SPRCHA S WC  4,80 

Σ22,31 
 
N2.015/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
217   POKOJ   19,55 
218   SPRCHA S WC  5,40 
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Σ24,95 
 
N2.016/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
219   POKOJ   18,22 
220   SPRCHA S WC  4,62 

Σ22,84 
 
N2.017/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
221   POKOJ   17,08 
222   SPRCHA S WC  4,62 

Σ21,70 
 
N2.018/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
223   POKOJ   17,89 
224   SPRCHA S WC  4,80 

Σ22,69 
 
N2.019/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
225   ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,46 
226   SKLAD PRÁDLA  7,89 

Σ11,35 
 
P1.20/P1  
Číslo místnosti účel místnosti      Si[m2] 
1S1   ZÁDVEŘÍ    2,25 
1S2   SKLAD ODPADKŮ   4,27 
1S3   SKLAD OBALŮ   3,75 
1S4   DÍLNA     15,12 
1S12   ŠATNA ZAMĚSTNANCI  7,8 
1S13   SPRCHA ZAMĚSTNANCI  4,2 
1S14   WC ZAMĚSTNANCI  6,98 
1S15   ÚKLID. MÍSTNOST   2,21 
1S16   SKLAD    9,49 
1S17   SKLAD ZELENINY   6,52 
1S18   SUCHÝ SKLAD   4,21 
1S19   SKLAD MASA   5,48 
1S20   KUCHYŇ    30,59 
1S21   CHODBA    37,21 
1S6   ZÁSOBNÍKY VODY   49,50 
1S7   CHODBA    11,00 
1S10   SKLAD ZAHRAD. NÁBYTKU 23,24 
1S22   CHODBA    13,16 
Σ236,98 
 
P1.21/P1  
Číslo místnosti účel místnosti      Si[m2] 
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1S11   KOTELNA A SKLAD PALIV 11,89 
Σ11,89 
 
P1.22/P1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
1S5   VZT    12,93 
Σ12,93 
 
P1.23/P1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
1S8   GARÁŽ   35,75 

Σ35,75 
 
P1.24/P1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 
1S9   GARÁŽ   37,38 

Σ37,38 
 
N1.25/N2  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 

-INSTAL. ŠACHTA  - 
 
P1.26/N1  
Číslo místnosti účel místnosti     Si[m2] 

-JÍDEL. VÝTAH  - 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
 
POŽÁRNÍ ÚSEK SPB       
P1.01/N2  I  
N1.02/N1  II  
N1.03/N1  II  
N1.04/N1  II  
N1.05/N1  II  
N1.06/N1  II  
N2.07/N2  II  
N2.08/N2  II  
N2.09/N2  II  
N2.10/N2  II  
N2.011/N2  II  
N2.012/N2  II  
N2.013/N2  II  
N2.014/N2  II  
N2.015/N2  II  
N2.016/N2  II  
N2.017/N2  II  
N2.018/N2  II  
N2.019/N2  II  
P1.20/P1  II  
P1.21/P1  V  
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P1.22/P1  I  
P1.23/P1  I  
P1.24/P1  I  
 
Výpočet požárního rizika je podrobně zpracován v požárně-bezpečnostní 
zprávě. 
 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 
včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 
Podzemní podlaží  
požadovaná požární odolnost   skut. pož. odolnost    
obvodové stěny              
I   REW 30DP1   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:200  
II   REW 45DP1   
požární stěny              
I   REI 30 DP1   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150,   
II   REI 45 DP1   REI 240 ZDIVO Z VPC tl.:240 
V  REI 120 DP1   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
požární stropy              
I   REI 30 DP1   REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
II   REI 45 DP1   REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
strop uvnitř PU              
I   RE 30 DP1   REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm  
pož. uzávěry otvorů              
II   EW 30 DP1   EW 30 DP1 PROTIPOŽ. DVEŘE  
      ADORY 
jídelní výtah              
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150 jídelní 
výtah-dvířka              
II   EW 15 DP2   EW 15 DP1 DVEŘE VÝTAHU     
instalační šachta              
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
instalační šachta-dvířka              
II   EW 15 DP2   EW 30 revizní dvířka Promat typ SP  
          
1NP              
 požadovaná požární odolnost   skut. pož. odolnost 
obvodové stěny            
I   REW 15    REI 240 ZDIVO VPC tl.: 200mm, REI 
      45 DP3  
II   REW 30    VSTUP ON1B (STEICO)  
požární stěny                 
II   REI 30    REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm,  

ZDIVO Z VPC tl.:240mm  
požární stropy                 
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I   REI 15    REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA 
tl.:200mm 
II   REI 30    REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
strop uvnitř PU                 
I   RE 30    REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
požární stropy                 
I   REI 15    REI 30 DP3 STŘECHA 2A (STEICO)  
pož. uzávěry otvorů                 
II   EW 15 DP3   EI 30 DP3 PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ 
      DVEŘE PLNÉ A PROSKLENÉ  
jídelní výtah                 
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150   
jídelní výtah-dvířka                
II   EW 15 DP2   EW 15 DP1 DVEŘE VÝTAHU  
instalační šachta            
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150 
instalační šachta-dvířka                 
II   EW 15 DP2   EW 30 revizní dvířka Promat typ SP 
           
2NP                   
 požadovaná požární odolnost   skut. pož. odolnost 
obvodové stěny            
I   REW 15    REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm  
II   REW 15              REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm 
požární stěny                 
II   REI 15    REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm,   

REI 90 ZDIVO Z VPC 115  
požární stropy                 
I   REI 15    REI 30 KROKVE OPLÁŠTĚNÍ 
DESKAMI      SDK 1xRF (DF) 12,5 
II   REI 15    REI 30 KROKVE OPLÁŠTĚNÍ 
DESKAMI      SDK 1xRF (DF) 12,5 
pož. uzávěry otvorů            
II   EW 15 DP3   EI 30 DP3 PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ 
      DVEŘE PLNÉ A PROSKLENÉ 
instalační šachta            
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
instalační šachta-dvířka                 
II   EW 15 DP2   EW 30 revizní dvířka Promat typ SP  
 
Veškeré navržené stavební konstrukce vyhoví požadavkům na požární 
bezpečnost 
 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
 

NHÚC 
Všechny únikové cesty vyhoví. Dveře na únikové cestě musí umožňovat 

snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. Pokud budou východové 
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dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami), 
musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při 
běžném provozu zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při 
evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře ovládány motoricky musí umožnit 
také ruční otevření.  Pokud by při běžném provozu bylo jedno křídlo zajištěno 
(druhé opatřené zápatkou), musí mít na straně dveří ve směru úniku kování 
umožňující bezpečný a snadné otevření. Toto kování (např. pákový uzávěr) 
musí být umístěno nejvýše 1200mm nad podlahou.  
NCHÚC je osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se navrhuje dle 
ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u 
NCHÚC po dobu 15minut (zajišťují baterie). 
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864. 
 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 
nebezpečného prostoru 
 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny pomocí výpočtového programu 
NX810 P2009, jejichž přesné hodnoty jsou sepsány v požární zprávě, která je 
součástí projektové dokumentace. 
 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 
 

U objektu je zřízená vnější odběrná požární nádrž na o objemu 22m3. 
Vnitřní odběrná místa se nacházejí v místnosti 227 a 118 a slouží pro případné 
hašení obytných jednotek. 
 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 
komunikace, zásahové cesty) 
 

Dle odst. 12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace 
alespoň do vzdálenosti 20m od vchodu do objektu.  
K objektu vede přístupová komunikace š=3m. Přístupová komunikace je 
napojena na hlavní ulici. 
 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 
potrubí, vzduchotechnická zařízení) 
 

Větrání-objekt je větrán nuceným větráním. Dle §9 odst.5 musí být 
vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná 
ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr 
proudění a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace 
požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz prostupy instalací.  
Spalinová cesta - spalinové cesty musí odpovídat požadavkům 
ČSN 73 4201/2008 Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. Dle odst.8.1 ČSN 734201 musí instalovaná spalinová cesta 
dosáhnout požární odolnosti  EI. Kontrola a čištění spalinových cest, výběr 
kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz 
spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
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Prostupy instalací - Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí 
konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle 
požadavků čl.6.2 ČSN 730810. Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, 
kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, elektrických 
rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně 
prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se 
vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům 
prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností 
jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být 
případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za 
předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu 
konstrukce. 

Elektrická zařízení a elektroinstalace - dle §9 vyhl.23/2008 musí být 
elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, aby byla při 
požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými 
technickými normami (ČSN 730802, ČSN 730810). 
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení 
sloužící k požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu 
I.-kabel B2ca. 

Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít 
zařízenou dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých 
zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z 
jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 
zařízení ze zdroje druhého. Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být 
samočinné. Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem- 
akumulátorovými bateriemi.  

Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se 
připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a 
to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu odpojení ostatních 
elektrických zařízení objektu (15minut). 
 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními 
 

Dle ods. 5.3.2. ČSN 73 0833 musí mít únikové cesty elektrické osvětlení 
po dobu alespoň 15 minut. Objekt obsahuje zařízení pro autonomní detekci a 
signalizaci. 
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a 
tabulek 
 

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 
a dle nařízení vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a 
tabulkami. 
 
B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
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Na základě tepelně technického posouzení obálky budovy, výpočtu 
energetického štítku obálky budovy byla budova vyhodnocena jako vyhovující- 
kategorie A-požadavkům platných předpisů. 
 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 
 

Pro objekt je navržen alternativní zdroj energie, konkrétně tepelné 
čerpadlo země voda (2x hlubinné vrty, každý o hloubce 100m). Investor do 
budoucna uvažuje o možné instalaci fotovoltaických panelů na jižní stranu 
sedlové střechy pro získávání elektrické energie.  
 
B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 

Větraní prostor objektu je zajištěno nuceným větráním za pomoci použití 
vzduchotechnické jednotky. Objekt je vytápěn pomocí tepelného čerpadla a 
kotle na pelety. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 
prosklenými plochami výplní otvorů. Uměle osvětlení bude zajištěno 
jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka. V navrhovaném objektu se nachází 
jednotka vzduchotechniky a jídelní výtah jako zdroj hluku a vibrací. Tyto zdroje 
jsou odděleny od konstrukce antivibračními podložkami. Stavba bude 
zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byly na úrovni, která 
neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. Stavba nezhorší současné 
hlukové poměry pro okolí. 
 
B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
 

Pronikání radonu z podloží bude zabráněno dvěma asfaltovými pásy 
SBS modifikované Elastek 40 Special mineral s polyesterovou vložkou. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
 

Monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné namáhání 
bludnými proudy se nepředpokládá  
 
c) ochrana před technickou seizmicitou  
 

Namáhání technickou seizmicitou (například trhacími pracemi, dopravou, 
průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby 
nepředpokládá.  
 
d) ochrana před hlukem 
 

Vzhledem k umístění stavby v rekreační oblasti není potřeba řešit 
ochranu budoucích vnitřních prostor stavby před zdrojem vnějšího hluku.  
e) protipovodňová opatření 
 

Stavba nevyžaduje v tomto směru žádná speciální opatření. 



17 
 

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

Přívod elektrické energie je zajištěn z nově vybudované přípojkové 
skříně, která je přímo napájena ze stožárové trafo stanice 
Vodovod objektu bude napojen na studnu vodovodní přípojkou. 
 
b) připojovací rozměry výkonové kapacity a délky 
 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou popsány 
v jednotlivých částech projektové dokumentace. 
 
B. 4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení  
 

Dopravní napojení je řešeno napojením na stávající komunikaci, v rámci 
objektu jsou řešena nová parkovací stání. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Areál bude dopravně napojen na stávající místní zpevněnou komunikaci. 
 
c) doprava v klidu 
 

Na pozemku stavebníka je nově vybudováno stání pro automobily. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
 

Pěší a cyklistické stezky nebudou stavbou dotčeny. 
 
B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy 
 

Část nejbližších prostor kolem stavby po jejím dokončení bude sloužit 
jako parkoviště. Zbylá část nejbližších prostor kolem stavby po jejím dokončení 
bude navrácena do předchozího stavu. 
 
b) použité vegetační prvky 
 

V rámci projektu nebylo řešeno 
 
c) biotechnická opatření 
 

V rámci projektu nebylo řešeno. 
 
B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
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a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 

Stavba nemá svým provozem negativní vliv na životní prostředí okolí. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu a ekologických funkcí a 
vazeb v krajině. 
 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
 

Stavba se nenachází v evropsky významné lokalitě ani ptačí oblasti pod 
ochrannou Natura 2000. Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu 
chráněných území Natura 2000.  
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanovisek EIA  
 

Nedotýká se dané stavby. 
 
e) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
 

Netýká se dané stavby 
 
B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 

Netýká se navržené stavby. Na stavbu nebyly uplatněny požadavky na 
její využití pro potřeby civilního obyvatelstva a stavebně technický charakter 
stavby neumožňuje toto využití. 
 
B. 8 Zásady organizace výstavby 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií, hmot a jejich zajištění 
 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie z rozvodné sítě. 
Dodavatel stavby je povinen si smluvně zajistit odběr energií se správcem sítě. 
Voda pro stavbu bude zajištěna ze studny na pozemku stavby.  
 
b) odvodnění staveniště 
 

Není předmětem projektové dokumentace. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Areál bude dopravně napojený na místní zpěvněnou komunikaci. Pro 
odběr elektrické energie během výstavby bude využito nově vybudované 
rozvodné skříně. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Při provádění stavby je potřeba minimalizovat vlivy provádění stavby na 
okolní stavby a pozemky, především hluk, vibrace a prašnost apod. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
 

Při provádění stavby musí být dodržovány obecné platné vyhlášky a 
nařízení pro provádění staveb (úklid komunikací, ochrana výkopů, pracovní 
hluk, skládkování materiálu, dočasné zábory apod.) Dodavatel je povinen 
zajistit případné upozornění majitelů sousedních pozemků a nemovitostí na 
práce nebo činnosti ovlivňující okolí stavby. Při stavbě nedojde k asanacím 
území, demolicím ani ke kácení dřevin.  
 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
 

Staveniště bude tvořeno parcelou číslo 1609/1 na které je umístěna 
stavba objektu a zařízení staveniště. Tato parcela tvoří trvalý zábor pro potřeby 
staveniště. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých pozemcích, 
zejména během napojování elektrické přípojky. Dočasné zábory budou pouze 
po dobu nezbytně nutnou a budou vždy předem domluveny s vlastníkem 
příslušného pozemku a správcem sítě. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 
 

Během stavby budou vznikat odpady, v souladu se zákonem č. 154/2010 
Sb. o odpadech, lze zařadit do katalogu odpadů vyhláška 381/200 Sb. do 
následujících kategorií: 
 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 
08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11. 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02 Plastové obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo  
17 02 03 Plasty 
17 03 02 Asfaltové směsi 
17 04 05 Železo, ocel 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 

Není předmětem projektové dokumentace 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Při realizaci stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Stavba se 
nachází v chráněné krajinné oblasti a je nutné přesně dodržovat všechny právní 
předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a 
dále také předpisy o bezpečnosti práce. Stavba nebude mít negativní vliv na 
životní prostředí. 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
 

Během výstavby budou dodržovány všechny platné předpisy o 
bezpečnosti při práci zejména novela 591/2006 Sb. a zákon 309/2006 Sb. a 
příslušné normy.  
 Před zahájením prací je nutné všechny pracovníky řádně proškolit a pro 
práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. 
Zhotovitel stavby je povinen vybavit všechny osoby vstupující na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky, které odpovídají ohrožením 
vyplývající z povahy prováděné stavební práce příslušnou osobou. Zhotovitel 
zabrání vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště vybudováním 
oplocení. Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními a 
informativními tabulemi a budou uzamykatelné. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu okolí stavby pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba bude vybavena prvky pro 
bezbariérové užívání osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude označen informativní tabulí. Na 
přilehlé místní dopravní komunikaci se vyznačí místo pro vjezd a výjezd vozidel 
stavby příslušným dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd ze 
stavby. Při zásobování staveniště bude respektován provoz na přilehlé místní 
komunikaci. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravní opatření. Při 
zásobování bude respektováno pohybu automobilů, cyklistů i chodců na místní 
komunikaci. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod.) 
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Nedotýká se uvedené stavby 

  
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Není předmětem projektové dokumentace 
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D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

a) technická zpráva 

1) účel objektu 

Jedná se o novostavbu objektu horské chaty v obci Staré Hamry. Účelem 
stavby je možná rekreace turistů v pohraniční oblasti části Beskyd. Objekt 
umožňuje ubytování pro 44 osob (15 pokojů, z toho jsou 2 řešeny jako 
bezbariérové). Součástí objektu je i restaurace pro 64 osob, součástí této 
restaurace je společenská místnost vhodná pro konání společenských akcí a 
večerních zábavných programů. Objekt je využíván celoročně. Objekt je 
situován na parcele číslo 1609/1 katastrální území Staré hamry obec Staré 
Hamry. 

2) funkční náplň 

Objekt slouží k volnočasovému využití osob v Beskydských horách. Stavba je 
realizována v místech s využitím turistických a cykloturistických tras převážně 
v létě a s využitím lyžařských a běžeckých sjezdovek v zimě. 

3) kapacitní údaje 

Počet ubytovaných osob celkem      44 
Počet pokojů pro osoby s omezenou schopností pohybu 2(jeden 

pokoj pro 2 
osoby) 

Počet míst pro restauraci 64 
Předpokládaný počet zaměstnanců 5 
Přepokládaný maximální výdej jídel 100 
Počet pokojů v 1NP 3 
Počet pokojů v 2NP 12 
Z toho počet dvoulůžkových pokojů 9 
Z toho počet jednolůžkových pokojů 6 
 
4) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení    
 

Navrhovaný objekt horské chaty je řešen jako samostatně stojící na 
jižním svahu. Tento objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 
Jedná se o budovu obdélníkového půdorysu s dřevěnou terasou přilehlou z jižní 
strany objektu. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 40˚ s vikýři. 
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany. Delší strana objektu je rovnoběžně 
s vrstevnicí svahu a zároveň příjezdové komunikace a tímto osazením 
nenarušuje ráz krajiny. 
 Dispozičně bude stavba řešená takto: Vstup do 1NP je ze severní strany 
přes závětří, které je mimo tepelně technickou obálku budovy. Při vstupu do 
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objektu je umístěno zázemí recepce se schodištěm. V levé straně budovy je 
situovaná restaurace se společenskou místností a hygienické zázemí 
restaurace. Z prostorů restaurace je přístupná místnost se skaldem nápojů. 
V pravé části objektu je umístěna lnárna a prostory pro ubytování, v těchto 
prostorech se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj a dva dvoulůžkové pokoje pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Ve druhém nadzemním podlaží jsou 
umístěny pokoje pro hosty, sedm dvoulůžkových pokojů a pět pokojů 
čtyřlůžkových (dvoulůžkový pokoj + dvouposchoďová postel pro děti). Každý 
pokoj má svoje samostatné hygienické zařízení, kde se nachází WC, umyvadlo 
a sprcha. V suterénu je situováno hlavní technické zázemí objektu. Z východní 
strany to jsou garáže. Z jižní strany se nachází hlavní vstup pro zaměstnance. 
V suterénu objektu se nachází kuchyně se skladem zeleniny, masa, suchým 
skladem a sklady na odpad. Doprava jednotlivých jídel do restaurace je 
zajištěna jídelním výtahem. V další části suterénu se nachází šatny a 
hygienické zázemí pro zaměstnance chaty a technické zázemí objektu, jako 
jsou místnost pro vzduchotechniku, kotelna, místnost se zásobníky pitné a 
užitkové vody. V suterénu se také nachází sklad zahradního nábytku, který je 
využíván pro hosty na terase v období od jara do podzimu.  
 Materiálově je stavba řešena jako klasická zděná stavba 
z vápenopískových cihel, založená na základových pásech. Stropy jsou 
filigránové a nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov konkrétně novodobá 
stojatá stolice. 
  
5) bezbariérová užívání stavby 
  
 Pro bezbariérové užívání je navrženo první nadzemní podlaží, ve kterém 
jsou navrženy dva bezbariérové pokoje pro ubytované hosty a bezbariérový 
přístup do restaurace a jsou zde také navrženy dvoje bezbariérové WC. Vstup 
do objektu je řešen rampou o sklonu 6,25% a s nízkými prahy. Před vstupem do 
objektu jsou situovány dvě parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace se společnou manipulační plochou. 
 
6) celkové provozní řešení 
 

Objekt ze tří hlavních provozů. Konkrétně ubytování, stravování a 
technické zázemí objektu. Stravování se nachází v prvním nadzemním podlaží, 
místnost restaurace  je rozdělena interiérovými posuvnými dveřmi, oddělující 
restauraci od společenské místnosti. Společenská místnost slouží převážně ke 
kulturnímu večernímu programu pro hosty. Zásobování restaurace z kuchyně je 
zajištěno jídelním výtahem z kuchyně v suterénu objektu.  
 Provozní řešení suterénu. V suterénu se nachází kuchyně s oknem na 
jižní stranu. Ke kuchyni jsou přidruženy sklady masa, zeleniny a suchý sklad. 
Tyto sklady jsou přístupné z chodby, aby se při zásobování nenarušoval chod 
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kuchyně, a zároveň jsou přístupné z prostorů kuchyně pro bezproblémové 
využívání skladů kuchaři. 
 
7) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
  
 Zemní práce a základové pasy- zahrnují skrývku humusové vrstvy o 
tloušťce minimálně 250 milimetrů a na ploše celé budoucí výstavby. Následně 
dojde k vytěžení potřebného množství zeminy. Dále se provede výkop pro 
realizaci základových pasů, výkop pro uložení ležaté kanalizace a výkopy pro 
uložení ostatních přípojek. Po obvodu základů se před betonáží musí uložit 
zemnící pásek pro upevnění budoucího bleskosvodu. Základové pásy jsou 
prováděny do hloubky 800 mm po obvodu objektu a pasy uvnitř objektu jsou 
prováděny do hloubky 800, 550 a 450 mm. Po dokončení výstavby objektu a 
terénní úprav budou základové pasy obvodových konstrukcí 1100 mm pod 
úrovní nejnižší části terénu. Přejímku základové spáry musí stvrdit zápisem 
oprávněná osoba autorizovaného statika. 
 Po obvodu zemních výkopů pro realizaci základů předmětné stavby bude 
provedeno osazení zemnících pásků, na které se následně provede napojení 
bleskosvodu. Zemnící pásek bude proveden z běžné železné pásoviny 
opatřené pozinkováním. Před provedením osazení zemnící soustavy (zemního 
vodiče na dno výkopu u základů), musí být provedeno dodavatelem měření 
zemního odporu. Délka a způsob uložení zemnícího vodiče musí být v souladu 
se zjištěným zemním odporem. Měření musí provést oprávněná osoba. 
Protokol o měření zemního odporu bude dodán jako podklad ke kolaudaci 
objektu včetně prohlášení o kontrole přepočtu navrženého bleskosvodného 
systému. 
 Základové pasy jsou z prostého betonu a při jejich realizaci je nutné 
umístit v místech prostupů chráničky. 
 Svislé nosné konstrukce – objekt je zděný z vápenopískových cihel, jako 
nosné svislé nosné konstrukce slouží stěny tloušťky 200 až 240 mm. 
V suterénu objektu je severní a západní stěna řešena z betonových bednících 
tvarovek, kvůli vysokým zemním tlakům přilehlé zeminy. Zbylé svislé konstrukce 
jsou již ze zmiňovaných vápenopískových tvárnic. Tvárnice se zdí na maltu pro 
tenké spáry, které se nanáší pouze do ložných spár. Styčné spáry jsou 
spojovány tzv. na péro a drážku. Při styku dvou obvodových stěn se stěny 
nespojují na vazbu, ale pomocí ocelových pásku předepsaných výrobcem. 
 Vodorovné nosné konstrukce – stropy nad suterénem a prvním 
nadzemním podlažím jsou tvořeny z filigránových panelů. Panely se pokládají 
na těžký asfaltový pás typu “S“. Uložení filigránových stropních panelů je 
minimálně 120 mm. V místě schodiště je použita výměna pro uložení panelů, 
podrobněji ve výkresu stropu projektové dokumentace. U stropu nad suterénem 
je v místech budoucího umístění dělících mezipokojových příček navrženo 
dodatečné vyztužení dle statického posouzení. U stropu nad prvním 
nadzemním podlažím je v místech dělících mezipokojových příček mezi panely 
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osazen ocelový “I“ profil 160 S235JR. Filigránové stropní panely je zalévají 
betonem třídy C 25/30 a v celé ploše jsou uloženy KARI sítě min. 4/200-4/200, 
přesah minimálně přes 2 oka. 
 Překlady v obvodových a vnitřních nosných zdech – v objektu jsou 
použity typové překlady dodané výrobcem vápenopískových cihel. Osazení 
překladů probíhá na systémovou maltu pro tenké zdění od výrobce. Uložení 
překladů musí být na každé straně minimálně 125 mm. 
 Překlady ve vnitřních nenosných příčkách – v objektu jsou použity typové 
překlady dodané výrobcem vápenopískových cihel. Osazení překladů probíhá 
na systémovou maltu pro tenké zdění od výrobce. Uložení překladů musí být na 
každé straně minimálně 125 mm. 
 Vnitřní dvouramenné schodiště – bude provedeno jako monolitické 
železobetonové schodiště. Schodišťová ramena jsou navržena a vyrobena jako 
samostatná ramena s uložením na podestu. Schodišťová podesta je navržena 
jako samostatný monolitický železobetonový prvek, na něž se dále uloží dvojice 
schodišťových ramen. Do schodišťových ramen a podesty se zabudují různé 
kotevní prvky pro uchycení zábradlí. Jednotlivá ramena schodiště jsou ve 
sklonu 33˚.  
 Sádrokartonářské konstrukce – V objektu je navržen sádrokartonový 
akustický podhled pro rozvod kanalizace. Při realizaci tohoto podhledu je nutná 
dbát na přesné postupy montáže dané výrobcem. Podhled je složen ze dvou 
akustických sádrokartonových desek, akustické izolace a závěsného systému. 
Akustická izolace musí mít objemovou hmotnost minimálně 12 kg/m3. Spáry 
dvojitého opláštění musí být zatmeleny dne požadavků a technologických 
postupů výrobce. Sádrokartonová akustická předstěna mezi místností 107 a 
restaurací. Konkrétně se jendá o předsazenou akustickou předstěnou 
spřaženou. Tloušťka izolace minimálně 40 mm o objemové hmotnosti 
minimálně 12 kg/m3. Spáry dvojitého opláštění akustickými sádrokartonovými 
deskami musí být zatmeleny dne požadavků a technologických postupů 
výrobce. Instalační  předstěny jsou využity pro svody kanalizačního potrubí 
z hygienických zázemí objektu. Jedná se o akustickou předstěnu s dvojitým 
opláštěním a izolací o obejmové hmotnosti minimálně 12 kg/m3.  
 Zastřešení objektu – nosnou konstrukcí střechy je dřevěný krov. Jedná 
se o novodobou stojatou stolici. Jednotlivé krokve jsou podepírány ve třech 
místech, ve vrcholu krovu vrcholovou vaznicí přenášející zatížení sloupky na 
vnitřní nosnou konstrukci, středovou vaznicí přenášející zatížení do 
mezibytových dělících stěn a pozednicí do obvodových stěn. Krokve jsou 
dimenze 260x80 mm, vrcholová vaznice 200x200 mm, středová vaznice 
200x120 mm, pozednice 170x150 mm, vrcholové a středové kleštiny 200x50 
mm, vaznice na středové zdi 200x200 mm, sloupek 200x200 mm a pásek 
100x100 mm. Krov je opatřen příčnými větrovými ztužidly (dřevěné latě 30x50 
mm), přesnější rozmístění viz. výkres krovu. Krov je opláštěn dřevěnými latěmi 
na straně exteriéru nad stropem 2NP. Na rozhraní přesahu střechy okapu a 
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stropu druhého nadzemního podlaží je krov opláštěn tuhými dřevovláknitými 
deskami. 
 Konstrukce vikýře – nosnou částí boční stěny vikýře je dřevěný “I“ profil 
z exteriéru opláštěn tuhými dřevovláknitými deskami. Nosnou konstrukci střechy 
vikýře tvoří soustava tří latí 100x50 mm, dvě ve sklonu 30˚. 
 Nosná konstrukce stropu nad 2NP – jedná se o zavěšení podhled 
zavěšený na kleštinách krovu. Nosnou konstrukci podhledu tvoří ocelové profily. 
Ve vikýři je podhled zavěšen na dřevěných “I“ nosnících, které jsou pomocí 
trámových botek ukotveny do stěn vikýře. 
 Zateplení objektu – v podlaze je použit EPS 100Z tl.: 150 mm. Suterénní 
zdivo přilehlé k zemině je zatepleno extrudovaným polystyrénem XPS 30 a 
chráněno dvěma asfaltovými pásy. Extrudovaný polystyrén je ke zdivu lepen 
studeným asfaltem. Obvodové zdivo je zatepleno expandovaným šedým 
polystyrénem tloušťky 240 mm. Při provádění zateplení šedým polystyrénem je 
nutné chránit nalepený polystyrén na fasádě plachtou proti přímému 
slunečnímu záření, jinak může dojít k vyboulení vlivem objemových změn 
polystyrénu. EPS je ke zdivu lepeno lepidlem s kotvami StarTrack blue. Jako 
tepelná izolace v šikmé části střechy je použita foukaná celulóza a tuhé 
dřevovláknité desky. Při aplikování celulózy je nutné dodržet minimální hustotu 
nafoukaného izolantu pro střechy se sklonem 40˚, aby nedocházelo 
k výraznému sesedání. Zateplení podhledu je pomocí vlny ze skelné plsti, volně 
ložené. Zateplení stěn vikýře je pomocí tuhých dřevovláknitých desek na straně 
exteriéru a vyfoukáním celulózou prostor mezi dřevěnými “I“ nosníky. Při 
aplikování celulózy je nutné dodržet minimální hustotu nafoukaného izolantu 
pro svislé stěny, aby nedocházelo k výraznému sesedání. 
 Kročejová izolace podlahová – ve stropech jsou použity desky 
z podlahového polystyrénu tloušťky 50 a 40 mm. V garážích jsou použity 
elastické tlumící desky z gumového granulátu spojeného polyuretanem. Je 
nutné, aby podlaha byla oddělena po obvodu akustickými pásky.    
 Okna – v objektu jsou použita okna Slavona. Okna jsou podle svých 
tepelně technických vlastností rozdělena do dvou skupin. Na jižní straně fasády 
jsou osazené rámy s tepelně technickými hodnotami Uf=0,83 W.m-2.k-1, 
UfDOLE=0,81 W.m-2.k-1, ψZASKLEMÍ=0,025 W.m-1.k-1, ψZASKLEMÍ,dole=0,026 W.m-1.k-1 
A zasklení je použito solární CLIMATOP Lux 4LUX-18-4-18-4LUX g=0,62, 
Ug=0,6 W.m-2k-1, z důvodu maximalizování solárních zisků do objektu. Druhou 
skupinou oken jsou okna spíše tepelně izolační s tepelně technickými 
hodnotami Uf=0,83 W.m-2.k-1, UfDOLE=0,81 W.m-2.k-1, ψZASKLEMÍ=0,025 W.m-

1.k-1, ψZASKLEMÍ,dole=0,026 W.m-1.k-1 a zasklení je použito tepelně izolační 
CLIMATOP Ultra N 6PLU-16-6-16-6PLU g=0,49, Ug=0,6 W.m-2k-1. Tyto okna se 
nacházejí na západní, severní a jižní straně.  
 Dveře - v objektu jsou použita od firmy Slavona. Tepelně technické 
hodnoty dveří jsou následující Uf=0,83 W.m-2.k-1, UfDOLE=0,81 W.m-2.k-1, 
ψZASKLEMÍ=0,025 W.m-1.k-1, ψZASKLEMÍ,dole=0,026 W.m-1.k-1, u dveří které mají 
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částečné prosklení, je použito zasklení tepelně izolační CLIMATOP Ultra N 
6PLU-16-6-16-6PLU g=0,49, Ug=0,6 W.m-2k-1. 
 Vnitřní dveře – vnitřní dveře jsou typické. V prvním a druhém nadzemním 
podlaží se nachází kvalitní zvukoizolační dveře Sapeli. V pokojích pro hosty 
s omezenou schopností pohybu se nachází zásuvné dveře do pouzdra tl.: 82 
mm ohraničující pokoj s hygienickým zázemím. Stavební pouzdro je po 
dokončení opláštěno sádrokartonovými deskami. S suterénu objektu jsou 
použity obyčejné dveře z dřevěných hranolů s voštinovou výplní opláštěných 
aglomerovanými deskami s dezénem folie z melaninu Odysseus dekor - buk. 
Podrobnější popis viz. Výpis dveří, který je součástí projektové dokumentace. 

Finální vrchní omítka venkovní - na napenetrovaný podklad se nanese 
vrstva finální strukturální omítky se zrnitostí 0,5 - 1,0mm. Před nanesením 
vrstvy finální omítky musí být podklad suchý a dostatečně vyzrálý, zbaven 
prachu a nečistot. Doba vyzrání je minimálně 5 dnů po penetraci. Finální vrstvy 
omítky se nesmí zpracovávat při teplotách pod +5°C. Nesmí se pracovat při 
přímém slunečním záření a silném větru. Po dobu vysychání vody je nutné, aby 
nedošlo k poškozením mrazem a zejména dešťovou vodou.  
  
8) bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo 
poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 
elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Během užívání stavby 
budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 
 
 9) ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 

Během výstavby budou dodržovány všechny platné předpisy o 
bezpečnosti při práci zejména novela 591/2006 Sb. a zákon 309/2006 Sb. a 
příslušné normy.  
 Před zahájením prací je nutné všechny pracovníky řádně proškolit a pro 
práci vybavit potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. 
Zhotovitel stavby je povinen vybavit všechny osoby vstupující na staveniště 
osobními ochrannými pracovními prostředky, které odpovídají ohrožením 
vyplývající z povahy prováděné stavební práce příslušnou osobou. Zhotovitel 
zabrání vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště vybudováním 
oplocení. Všechny vstupy na staveniště budou označeny bezpečnostními a 
informativními tabulemi a budou uzamykatelné. 
 
10) stavební fyzika 
 

tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
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Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, 
aby bylo cíleně dosaženo dobrých hodnot na úsporu tepla. Obvodový plášť stěn 
je řešen jako zděná konstrukce (nosná konstrukce z vápenopískových bloků 
systém pero - drážka) které se z venkovní strany opatří kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS z desek šedého fasádního polystyrenu (desky 
šedého fasádního polystyrenu tloušťky 240mm, soklová část stavby a suterénní 
zdivo přilehlé k zemině bude opatřeno zateplením z desek extrudovaného 
polystyrenu tl. 200mm. V podlaze jsou navrženy desky podlahového 
polystyrenu o tloušťce 150mm s fólií tvarovanou do nopů pro rozvody 
podlahového vytápění. Podhled stropu nad druhým nadzemním podlažím je 
navržen s tepelnou izolací pásy ze skelné plsti tl.: 400mm. výplně oken jsou 
navrženy jako tepelně izolační trojskla osazená tzv. přesazenou montáží. Volba 
těchto materiálů zaručuje součinitel prostupu tepla pod doporučenou hodnotu. 
Konstrukce. Všechny sklady a tepelné odpory jednotlivých konstrukcí jsou 
zpřesněny vy výpisu skladeb, který je přiložen k projektové dokumentaci a 
úplné tepelně technické posouzení navržených skladeb je řešeno v samostatné 
zprávě stavební fyziky. 
 
11) požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 
 V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární 
odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 730802. 
 
Podzemní podlaží  
požadovaná požární odolnost   skut. pož. odolnost    
obvodové stěny              
I   REW 30DP1   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:200  
II   REW 45DP1   
požární stěny              
I   REI 30 DP1   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150,   
II   REI 45 DP1   REI 240 ZDIVO Z VPC tl.:240 
V  REI 120 DP1   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
požární stropy              
I   REI 30 DP1   REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA 
tl.:200mm 
II   REI 45 DP1   REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
strop uvnitř PU              
I   RE 30 DP1   REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm  
pož. uzávěry otvorů              
II   EW 30 DP1   EW 30 DP1 PROTIPOŽ. DVEŘE  
      ADORY 
jídelní výtah              
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
 jídelní výtah-dvířka              
II   EW 15 DP2   EW 15 DP1 DVEŘE VÝTAHU     
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instalační šachta              
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
instalační šachta-dvířka              
II   EW 15 DP2   EW 30 revizní dvířka Promat typ SP  
          
1NP              
 požadovaná požární odolnost   skut. pož. odolnost 
obvodové stěny            
I   REW 15    REI 240 ZDIVO VPC tl.: 200mm, REI 
      45 DP3  
II   REW 30    VSTUP ON1B (STEICO)  
požární stěny                 
II   REI 30    REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm,  

ZDIVO Z VPC tl.:240mm  
požární stropy                 
I   REI 15    REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA 
tl.:200mm 
II   REI 30    REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
strop uvnitř PU                 
I   RE 30    REI 60 FILIGRÁNOVÁ DESKA  
      tl.:200mm 
požární stropy                 
I   REI 15    REI 30 DP3 STŘECHA 2A (STEICO)  
pož. uzávěry otvorů                 
II   EW 15 DP3   EI 30 DP3 PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ 
      DVEŘE PLNÉ A PROSKLENÉ  
jídelní výtah                 
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150   
jídelní výtah-dvířka                
II   EW 15 DP2   EW 15 DP1 DVEŘE VÝTAHU  
instalační šachta            
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150 
instalační šachta-dvířka                 
II   EW 15 DP2   EW 30 revizní dvířka Promat typ SP 
           
2NP                   
 požadovaná požární odolnost   skut. pož. odolnost 
obvodové stěny            
I   REW 15    REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm  
II   REW 15              REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm 
požární stěny                 
II   REI 15    REI 240 ZDIVO Z VPC tl.: 200mm,   

REI 90 ZDIVO Z VPC 115  
požární stropy                 
I   REI 15    REI 30 KROKVE OPLÁŠTĚNÍ 
DESKAMI      SDK 1xRF (DF) 12,5 
II   REI 15    REI 30 KROKVE OPLÁŠTĚNÍ 
DESKAMI      SDK 1xRF (DF) 12,5 
pož. uzávěry otvorů            
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II   EW 15 DP3   EI 30 DP3 PROTIPOŽÁRNÍ DŘEVĚNÉ 
      DVEŘE PLNÉ A PROSKLENÉ 
instalační šachta            
II   EI 30 DP2   REI 180 ZDIVO Z VPC tl.:150  
instalační šachta-dvířka                 
II   EW 15 DP2   EW 30 revizní dvířka Promat typ SP  
 
Veškeré navržené stavební konstrukce vyhoví požadavkům na požární 
bezpečnost 
 

 

 

NCHÚC je osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se 
navrhuje dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době 
požáru v objektu u NCHÚC po dobu 15minut (zajišťují baterie). 

Větrání - Objekt je větrán nuceným větráním. Dle §9 odst.5 musí být 
vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná 
ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru 
vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr 
proudění, a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace 
požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněn viz. prostupy instalací.  

Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN 
ISO 3864. 

Spalinová cesta - Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům 
ČSN 73 4201/2008 Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. Dle odst.8.1 ČSN 734201 musí instalovaná spalinová cesta 
dosáhnout požární odolnosti  EI. Kontrola a čištění spalinových cest, výběr 
kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 pro celoroční provoz 
spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  

 
 

 

 
12) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 
 
 Vedení kanalizace – kanalizace je z jednotlivých pokojů v druhém 
nadzemním podlaží svedena v sádrokartonových akustických předstěnách po 
strop na prvním nadzemním podlažím. Pod tímto stropem je pro následné 
svedení kanalizace do požadovaných míst realizován akustický zavěšený 
podhled. Při realizaci tohoto podhledu je nutná dbát na přesné postupy montáže 
dané výrobcem. Podhled je složen ze dvou akustických sádrokartonových 
desek, akustické izolace a závěsného systému. Akustická izolace musí mít 
objemovou hmotnost minimálně 12 kg/m3. Spáry dvojitého opláštění musí být 
zatmeleny dne požadavků a technologických postupů výrobce. Svodné potrubí 
pro kanalizaci je použito Akustické Skolan dB pro eliminaci případného 
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zbytkového hluku vzniklého průchodem odpadních vod. Potrubí je spojováno 
násuvnými hrdly jejichž těsné spojení zajišťují jazýčkové těsnění. Výrobce 
nedoporučuje lepení trubek ani tvarovek. Trubky je možné řezat speciálním 
řezákem na trubky nebo pilkou s jemným zubem a kosořezem. Ukotvení potrubí 
ke stavební konstrukci stabilizuje polohu, přenáší síly do konstrukce a 
zabraňuje průhybu potrubí. Potrubí je ke konstrukci upevněno ocelovou 
objímkou s pryžovou vystýlkou. Nedoporučuje se použití ocelové háky a pásky 
z měkčeného PVC. 
 Akustická předstěna mezi místností 107 a restaurací. Z důvodů 
zvýšených akustických požadavků na neprůzvučnost dělící příčky mezi 
ubytovací jednotkou a provozem restaurace je stěna opatřena předsazenou 
akustickou předstěnou spřaženou. Tloušťka izolace minimálně 40 mm o 
objemové hmotnosti minimálně 12 kg/m3. Spáry dvojitého opláštění akustickými 
sádrokartonovými deskami musí být zatmeleny dne požadavků a 
technologických postupů výrobce.   
 Topné sálavé plochy – v objektu je navržen systém podlahového 
vytápění. Podlahové vytápění bude řešeno v celém 1. nadzemním podlaží 
mimo prostoru 101 (závětří), 109 (sklad nápojů), 115 (úklidová místnost), 119 
(schodiště) a dále bude řešeno v 2. nadzemním podlaží mimo místnosti 225 
(úklidová místnost), 226 (sklad prádla), 229 (schodiště) a dále bude řešeno v 
suterénu mimo místnosti 1S1 (zádveří), 1S2 (sklad odpadků), 1S3 (sklad 
obalů), 1S4 (dílna), 1S5 (strojovna vzduchotechniky), 1S6 (zásobníky pitné a 
užitkové vody), 1S8 (garáž), 1S9 (garáž), 1S10 (sklad zahradního nábytku) 
1S11 (kotelna a sklad paliva), 1S15 (úklidová místnost), 1S16 (sklad), 1S17 
(sklad zeleniny), 1S18 (suchý sklad), 1S19 (sklad masa), 1S23 (sklad 
schodiště). Bude použit systém podlahového vytápění. V suterénu v chodbě 
1S21 bude instalován šesticestný rozdělovač/sběrač podlahového vytápění 
délky 321 mm v systémové skříni 110x450x585 mm. Podlahové vytápění bude 
pracovat se vstupní teplotou 45°C. Přívod k tomuto rozdělovači je veden v 
konstrikci podlahy. Pro první a druhé nadzemní podlaží je vedená topná voda tří 
větví z místnosti 1S6 pod stropem do instalační šachty a čtvrtá větev do 
místnosti 111. V prvním nadzemním podlaží jsou umístěny dva 
rozdělovače/sběrače podlahového vytápění. Jeden je napojen na potrubí 
procházející instalační šachtou a rozdělovač/sběrač je umístěn v nice 
700x115x250. Jedná de o R/S devíticestný délky 462mm přístupný z místnosti 
118. Druhý je umístěn v nice v místnosti 111, z této místnosti je také přístupný. 
Jedná se o třícestný R/S délky 162mm umístěn v systémové skříni 
110x350x585 mm. Do druhého nadzemního podlaží jsou vedeny dvě větve. R/S 
podlahového vytápění jsou umístěny v nice 850x115x250 přístupné z místnosti 
228. Jednotlivé niky jsou osazeny plechovými dvířky. Potrubí je kladeno do 
systémové PS folie s nopy Sirofloor, folie je nakašírovaná na podlahové desky 
EPS různých tloušťek a pevností. V suterénu bude pod systémovou folií EPS 
150S tl. 150 mm. V prvním a druhém nadzemním podlaží bude pod systémovou 
folií EPS Rigifloor 4000 tl.:50 mm. Potrubí bude zalito cementovým potěrem 
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třídy pevnosti v tahu za ohybu F5, tl.: 50mm. Každý stavebně oddělený prostor 
bude tvořit samostatný dilatační celek. Místnost 111 a 112 má vlastní větev pro 
R/S z důvodu dodržení maximální možné plochy podlahového vytápění. 
Maximální plocha podlahového vytápění by neměla překročit 40 m2. Podlahové 
vytápění je navrženo tak, aby se rozvody nenacházely pod nábytkem a 
zařizovacími předměty v místnostech objektu (viz doložená výkresy jednotlivých 
podlaží). Přechody potrubí mezi jednotlivými dilatačními celky musí být v 
ochranné hadici (případně v izolaci). Pomocí ventilů obsažených v rozdělovací 
jednotce, budou nastaveny průtoky jednotlivými smyčkami na vypočtené 
hodnoty, které budou uvedeny na základě hydraulického výpočtu v prováděcí 
projektové dokumentaci. Sběrač je za tímto účelem vybaveny průtokoměry. 
Součástí rozdělovací jednotky jsou kulové kohouty před rozdělovačem i 
sběračem, armatury pro odvzdušnění a vypuštění. Plněné topné soustavy bude 
prováděno pitnou vodou z domovního vodovodu plnícím zařízením, které je 
součástí topné soustavy v místnosti 1S6. Vypouštění soustavy bude prováděno 
vypouštěcími kohouty ve spodní části svislých vedení.   
 
13) dodržení obecných podmínek na výstavbu: 
 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s obecnými 
technickými podmínkami na výstavbu a s dalšími obecně závaznými předpisy 
týkajících se navrhování stavby, tepelně technického návrhu a návrhu pro 
bezbariérové užívání staveb.  
 
 



Závěr 

 Díky řešení diplomové práce na dané téma jsem se dozvěděl velké množství 
informací z tématiky zděných staveb, konkrétně systému vápenopískových tvárnic. 
Má specializace diplomové práce na téma vytápění spočívala v návrhu tepelného 
čerpadla, akumulačních nádrží, zásobníku na TV a zásobníku na pelety, zároveň 
vytvoření schematických půdorysů podlahového vytápění. Díky této specializaci jsem 
si prohloubil a doplnil znalosti z problematiky vytápění budov. Nabyté znalosti mi 
určitě budou přínosem pro mou budoucí praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
U – součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
λ – součinitel tepelné vodivosti [W/(m.K)] 
R – tepelný odpor [m2K/W] 
Rsi, Rse – tepelný odpor na vnitřním a vnějším povrchu [m2K/W] 
frsi – teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 
μ – faktor difúzního odporu [-] 
sd – ekvivalentní difúzní tloušťka [m] 
ΔΘv,N – pokles dotykové teploty [°C] 
Θai,max,N -  nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období [˚C] 
Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry [kg/(m2.a)] 
Mev,a – roční množství vypařitelné vodní páry [kg/(m2.a)] 
Θi – návrhová vnitřní teplota [°C] 
Θe – návrhová vnější teplota [°C] 
ΔUtbm – součinitel vyjadřující vliv teplotních vazeb [W/(m2K)] 
Uem – průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uem,20 – požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
Uem,rc – doporučená hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2K)] 
Ψ – lineární činitel prostupu tepla [W/(m.K)] 
X – bodový činitel prostupu tepla [W/K] 
g – solární propustnost [-] 
Δ Tr – pokles teploty interiéru v zimním období 
V – obestavěný prostor [m3] 
Rw – vzduchová laboratorní neprůzvučnost [dB] 
Lw – kročejová neprůzvučnost [dB] 
C 20/25 – třída betonu (kubická pevnost/válcová pevnost) 
B 500 A – třída oceli (B - betonářská ocel, 500 – mez kluzu v MPa, A – tažnost 
normální) 
Rdt – návrhová únosnost zeminy [MPa] 
ρ – objemová hmotnost [kg/m3] 
S – plocha [m2] 
m – hmotnost [kg] 
h – výška [mm] 
b – šířka [mm] 
B – šířka schodišťového ramene [mm] 
α – sklon od vodorovné roviny [°] 
v – výška prvku [mm] 
š – šířka prvku [mm] 
d – tloušťka konstrukcí [m] 
TV – teplá užitková voda 
KV – konstrukční výška [mm] 
SV – světlá výška [mm] 



TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
ŽB – železobeton 
EPS – expandovaný polystyrén 
XPS – exrtrudovaný polystyren 
PBS – požární bezpečnost staveb 
SPB – stupeň požární bezpečnosti 
PÚ – požární úsek 
PD – projektová dokumentace 
RŠ – revizní šachta 
B.p.v. – výškový systém – Balt po vyrovnání 
EN – evropská norma 
ČSN – česká státní norma 
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