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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá návrhem rekreačního apartmánového domu. Objekt 
nepravidelného půdorysu má čtyři nadzemní podlaží a je zastřešen plochou vegetační 
střechou v úrovni nad 1.NP a sedlovou střechu v úrovni nad 4.NP. Apartmánový dům 
nabízí deset samostatných apartmánových bytů, určených k přechodnému či trvalému 
ubytování. Dále obsahuje veřejnou část, zahrnující občerstvení a relaxační zónu s 
bazénem.  
  
Klí čová slova 
Apartmánový dům, přechodné ubytování, plochá střecha, sedlová střecha, balkón, 
bezbariérový, keramické zdivo, tepelná technika 

  
  
  
Abstract 
The diploma thesis deals with the design of the holiday apartment house. The building 
with an irregular floor plan has four storeys and it is covered with a flat roof with 
vegetation in the level above 1.NP a gabled roof in a level above 4.NP. The apartment 
house offers ten separate apartment flats intended for temporary or permanent 
accommodation. It also includes a public area, including refreshments and relaxation 
zone with swimming pool.  
  
Keywords 

Holiday house, temporary accommodation, flat roof, gable roof, balcony, wheelchair 
use, ceramic masonry, thermal technology  
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Úvod 
 

 Tématem této diplomové práce je návrh rekreačního apartmánového domu. 
Jedná se o objekt nabízející deset samostatných apartmánových bytů, určených 
k přechodnému či trvalému ubytování. Dále obsahuje veřejnou část, zahrnující 
občerstvení a relaxační zónu s bazénem. S ohledem na způsob využití, byl apartmánový 
dům zasazen do turisticky atraktivní lokality v Beskydech.  

 Cílem práce bylo navrhnout objekt s nabídkou stále více moderní formy 
rekreačního ubytování v podobě apartmánových bytů. Ve spojitosti s tímto způsobem 
ubytování se hovoří o jakémsi „volnočasovém bydlení“. Důraz byl taky kladen na 
architektonický návrh a zpracování, které budou jednak respektovat okolní přírodu a 
stávající zástavbu, ale taky zajistí maximum slunce a ničím nerušený výhled na okolní 
hory. 

 Práce je zpracovávána jako projektová dokumentace pro provádění stavby 
objektu na prázdné, dosud nezastavěné parcele v katastrálním území obce Horní Bečva. 
Její obsah zahrnuje architektonické studie, výkresovou dokumentaci pro provedení 
stavby včetně vyřešení problematických detailů, požárně bezpečnostní řešení a 
posouzení z hlediska stavební fyziky.  
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A.1 Identifika ční údaje  
 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

 Apartmánový dům v Horní Bečvě 

b) Místo stavby  

 Horní Bečva p.č.: 2981/1, katastrální území Horní Bečva 

 Horní Bečva 756 57; okres Vsetín, kraj Zlínský  

 Stavba pro bydlení  

 Zastavěná plocha: 660,1 m2  

 4 nadzemní a jedno podzemní podlaží, 

c) Předmět projektové dokumentace, 

 Novostavba rodinného domu s přechodným ubytováním 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu  

 ing. Michal Třeštík  

 15. 8. 1988  

 Bůčkové 385  

 756 57 Horní Bečva  

 Tel.: 734 215 312 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání  

 Jaroslav Blinka  

 17. 1. 1991 Horní Bečva  

 756 57 Horní Bečva  

 Tel.: 737 616 010 

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc. 

 1003109  

A.2 Seznam vstupních podkladů 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

 Stavba podléhá stavebnímu povolení 

 Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

 Podkladem je použitá projektová dokumentace zpracovaná Jaroslavem Blinkou. 
Zaměření výšek provedla firma TRIGAS-geodetické práce, Meziříčská 2313, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm. 
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c) Další podklady 

• Katastrální mapa 
• Výkresy inženýrských sítí 
• Inženýrsko-geologický průzkum 
• Požadavky investora 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 

 Rozsah řešeného území je dán samotnou stavbou rodinného domu a zpracován 
ve výkresu situace, výkres č. C.02. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

 Území plánované stavby spadá do území CHKO Beskydy, podle dalších 
právních předpisů není území chráněno. Nejedná se o památkovou zónu a neleží v 
záplavovém území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

 Pozemek je veliký a na většině plochy poměrné dosti svažitý, obsahuje množství 
travnatých ploch, které umožní vsakování dešťových vod. Byly navrženy dvě plastové 
nádrže na akumulaci dešťové vody o celkovém akumulačním objemu 20,5 m3. Dále je 
na pozemku umístěn drenážní a akumulační systém. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 Pro dané území neexistuje územně plánovací dokumentace. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop řípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím 
souladu s územně plánovací dokumentací 

 Není předmětem projektové dokumentace, viz předcházející oddíl. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 V rámci projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití 
území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 V rámci projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavba si nevyžaduje žádných výjimek a úlevových řešení. 
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i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Stavba si nevyžaduje žádné podmiňující investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

 Sousední parcely viz výkres situace, výkres C.01 

 

A.4 Údaje o stavbě 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

b) Účel užívání stavby 

 Jedná se o stavbu pro přechodné bydlení  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  

 Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, nejedná se památkovou 
rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek 
č.501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 

 Požadavky dotčených orgánů týkající se stavby budou zpracovány do projektové 
dokumentace po jejich získání. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Stavba nemá žádné výjimky a úlevové řešení 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 

• Zastavěná plocha:     660,1 m2  
• Obestavěný prostor:   7283,1 m3  
• Užitná plocha:   2430,5 m2  
• Plocha parcely:   2996,5 m2 
• Zpevněná plocha:    567,3 m2 
• Apartmán 1:       88,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 2:       84,9 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 3:       88,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 4:       84,9 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 5:       86,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 6:       86,7 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 7:       86,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 8:       86,7 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 9:     165,4 m2 / 6 osob 
• Apartmán 10:     164,7 m2 / 6 osob 
• Prostory bazénu:    143,7 m2 
• Zázemí personálu:    129,7 m2   
• Veřejné prostory:   1133,0 m2 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 

 Denní potřeba teplé vody:   3357 l/den. 

 Dešťová voda bude sekundárně využívána pro závlahu zahrady. 

 Odpadní vody budou odváděny do veřejné jednotné kanalizace. 

 Třída energetické náročnosti stavby: B - Úsporná 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

 Realizace stavby bude probíhat jednorázově, stavba nebude rozdělena na etapy. 
Předpokládané započetí výstavby je 25. 8. 2016 a předpokládá se ukončení k datu       
15. 3. 2018. Součásti realizace je taky výstavba komunikačních ploch, oplocení a 
závěrečné terénní úpravy. 

k) Orientační náklady stavby 

 Předpokládané náklady na realizaci výstavby objektu se pohybují kolem 
28.750.000 Kč včetně DPH 15% 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
 

Stavbu lze rozčlenit na následující objekty: 

SO 01 - APARTMÁNOVÝ DŮM    

SO 02 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

SO 03 - PŘÍPOJKA NN 

SO 04 - PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  

SO 05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO 06 - PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

SO 07 - PARKOVIŠTĚ 

SO 08 - PLOCHA NA KONTEJNERY A KOMUNÁLNÍ ODPAD 

SO 09 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMKU  
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B.1 Popis území výstavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 

 Stavební parcela č. 2981/1 v katastrálním území obce Horní Bečva se nachází na 
svažitém terénu o celkové výměře 3067,5 m2. Pozemek se svažuje směrem k západu, 
rovnoběžně podél obecní komunikace. Na pozemku se nenacházejí žádné vzrostlé 
stromu, převažuje travnatý porost. Parcela nebyla nijak využívaná a nenacházejí se na ní 
žádné stávající stavby či oplocení. Okolí parcely tvoří zástavba rodinných domů s 
poměrně velkými zahradami využívanými k výsadbě ovocných stromů. Pozemek je 
přístupný z obecní komunikace. Přes pozemek procházejí inženýrské sítě (jednotná 
kanalizace, sloupy elektrického vedení). Staveniště je přístupné z již zmiňované obecní 
komunikace, ta je dostačující pro pohyb nákladních vozidel zásobujících staveniště 
stavebním materiálem. Celková rozloha staveniště je dostačující jak pro uskladnění 
stavebního materiálu, tak pro dočasné uskladnění sejmuté ornice. Ta bude uskladněna 
ve východní části pozemku. Ornice bude po dokončení stavby využita k terénním 
úpravám. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Založení stavby je navrženo na základě provedeného inženýrsko-geologického 
průzkumu. Na území pozemku se nachází vysoce únosná a málo stačitelná hlinito- 
štěrkovitá půda. V rámci průzkumu nebyla zjištěna rizika spojená s podzemní vodou či 
pronikání radonu. Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí 
a dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 
Pozice objektu respektuje oblast ochranných pásem inženýrských sítí vedoucích přes 
stavební parcelu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

 Stavební parcela se nenachází v oblasti záplavového území ani v poddolované 

oblasti. 

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

 Projektovaná stavba svým charakterem nenarušuje své okolí. Vzhledem ke 
svažitosti terénu a množství travnatých ploch, umožňující absorpci srážkové vody, 
nebude mít stavba negativní dopad na odtokové poměry v daném území. 

 Požární odstupové vzdálenosti nezasahují na sousední parcely ani na veřejné 
prostranství. 
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f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavební parcela je bez jakéhokoliv porostu dřevnatého charakteru, převažuje 
zde travnatý porost. Na pozemku se taky nenacházejí žádné stávající stavby či oplocení 
určené k demolici. Požadavky nebudou stanoveny. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

h) Územně technické podmínky - napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu  

 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude realizováno zpevněnou 
příjezdovou plochou, která bude provedena z místní pozemní komunikace III. třídy.  

 Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno 
přípojkami, které povedou na pozemku řešeného objektu. Napojení bude provedeno na 
veřejný kanalizační řád obce Horní Bečva, veřejnou plynovodní síť (EON, a.s.) a 
veřejnou síť elektrické energie nízkého napětí (ČEZ, a.s.). Na pozemku bude zhotoven 
sloupek pro umístění HUP a elektroměru. 

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

 V době zpracování projektové dokumentace se nevyskytují žádné věcné ani 
časové vazby, omezující její realizaci. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Jedná se o novostavbu apartmánového domu, určeného k přechodnému 
ubytování. V 1.NP je situováno technické zázemí budovy, prostory bazénu, kavárna, 
recepce a zázemí zaměstnanců. V ostatních podlažích jsou umístěny apartmány různých 
rozměrů a různé kapacity. 

• Zastavěná plocha:     660,1 m2  
• Obestavěný prostor:   7283,1 m3  
• Užitná plocha:   2430,5 m2  
• Plocha parcely:   2996,5 m2 
• Počet apartmánů:       10 
• Projektovaný počet hostů      44 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení 

 Navržené řešení dodržuje charakter stávající zástavby, respektuje umístění 
stávajících staveb a řídí se požadavky stavebníka. Většinu plochy stavební parcely tvoří 
travnatý porost, na pozemku se nevyskytuje žádný porost dřevnatého charakteru. Terén 
pozemku je svažitý směrem k západu. Objekt domu můžeme rozdělit na více částí. 

 Obytná část je tvořena deseti apartmány situovaných do druhého až čtvrtého 
nadzemního podlaží. Veřejná část zahrnuje mimo komunikačních prostor taky prostory 
snack baru a sušáren umístěných ve 2 a 3.NP. Další z část objektu je bazénová hala 
spolu se sprchami a šatnami. Poslední funkční částí objektu je zázemí personálu. 

 Stavba je nejen z důvodu prosvětlení orientovaná štítovými stěnami na 
východ/západ, ale taky kvůli zachování výhledu na jiho-západ, což považuji za jednu 
z hlavních předností stavební parcely.  

 Hlavní vstup do objektu je ze západní strany přes prosklené zádveří a recepci. 
Druhý vstup, který slouží především pro provozní část objektu je rovněž ze západní 
strany.  

b) Architektonické řešení 

 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu. Objekt obsahuje 4 nadzemní 
podlaží, přičemž 4.NP je situováno do podkroví. Stavba nepravidelného půdorysu je 
zastřešena sedlovou střechou v úrovni nad 4.NP a plochou vegetační střechou v úrovni 
nad 1.NP. 

 Po vstupu do 1.NP přes prosklené zádveří se nacházíme ve vstupní hale s recepcí 
a hygienickým zázemí pro hosty, která je prosklenou příčkou oddělena od prostor snack 
baru. Ze vstupní haly máme možnost pokračovat do dalších podlažích, kde jsou 
umístěny apartmány, nebo chodbou do bazénové části, kde jsou umístěny šatny a sprchy 
oddělené pro muže a ženy, úklidová místnost a samotná bazénová hala. Pod bazénovou 
halou se nacházejí prostory kde je umístěna bazénové technologie (ve výkresech 
označované jako 1.S). V prvním nadzemním podlaží se dále nachází technická místnost, 
zázemí personálu, skladové prostory pro potřeby provozu snack baru a taky úschovna 
sportovních potřeb hostů. 

 V 2.NP se nacházejí čtyři samostatné apartmány projektované pro čtyři osoby, 
sušárna a úklidová místnost. Apartmán č. 1 je téměř totožný s apartmánem č. 3. Rozdíl 
je pouze v bezbariérovém řešení jedné z koupelen v apartmánu č. 3. Apartmány 2 a 4 
jsou zcela totožné. Apartmány obsahují předsíň spojenou s obytnou místností, kde 
nalezneme kuchyňský kout, jídelní kout a obývací pokoj. Dále má každý z apartmánů 
dvě ložnice, kterým náleží vždy jedna koupelna.  

 Ve 3.NP se nacházejí čtyři totožné apartmány projektované pro čtyři osoby, 
sušárna a úklidová místnost. Apartmány disponují předsíní s vestavěnou šatní skříní a 
šatnou, obytnou místností zahrnující kuchyňský kout, jídelní kout a obývací pokoj. 
V každém z apartmánů jsou umístěny dvě ložnice se samostatnými koupelnami.  
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 Ve čtvrtém nadzemním podlaží situovaného do podkroví se nacházejí dva velké 
apartmány projektované pro šest osob. Apartmány jsou totožné a mají následující 
rozvržení. Z předsíně jsou přístupny prostory úklidové místnosti, šatny a společenské 
místnosti zahrnující velký kuchyňský kout, jídelní kout a obývací část. Z této 
společenské haly se vstupuje do tří samostatných ložnice, kterým náleží vždy jedna 
koupelna.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 V novostavbě domu se nenacházejí žádné výrobní technologie. Funkčně je 
objekt rozdělen na více částí. Obytná část je tvořena deseti apartmány situovaných do 
druhého až čtvrtého nadzemního podlaží. Veřejná část zahrnuje mimo komunikačních 
prostor taky prostory snack baru a sušáren umístěných ve 2 a 3.NP. Další z část objektu 
je bazénová hala spolu se sprchami a šatnami. Poslední funkční částí objektu je zázemí 
personálu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Projektová dokumentace respektuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstupy 
do objektu jsou řešeny jako bezbariérové. Jednotlivé komunikační prostory splňují 
rozměrové požadavky pro pohyb imobilních osob. V objektu je vyhrazen jeden 
apartmán ve druhém nadzemním podlaží, sloužící jako pro osoby s omezenou 
pohyblivostí. Dispoziční řešení apartmánu odpovídá manévrovacím schopnostem 
vozíku pro osoby s pohybovým omezením, jeho bezkoliznímu průjezdu všemi dveřmi a 
místnostmi bytu. Veškeré obytné i pobytové místnosti, chodba a koupelna při 
předpokládaném umístění nábytku umožňují otáčení vozíku o 360°. Vstupní dveře do 
apartmánů a stejně tak jako ostatní vnitřní dveře jsou navržené se světlou průchozí 
šířkou min. 900 mm a jsou osazené vodorovným madlem umístěným ve výšce 800 mm 
nad úroveň přilehlé podlahy. Všechny dveře jsou řešeny jako bez prahu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Celá stavba je navržena tak, aby odpovídala příslušným ustanovením, vyhlášce 
c. 269/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Bezpečnost stavby 
bude zajištěna uzemněnou elektroinstalací navrženou podle platné normy ČSN. 
Povrchová úprava podlah je navržena s ohledem na eliminaci možnosti uklouznutí. 
Konstrukce zábradlí na schodišti a balkónu dosahuje výšky 1 m a je proveden v souladu 
s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Stavba je navržena tak, aby splňovala všechny 
požadavky týkající se bezpečnosti při jejím užívání. 
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B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

a) Stavební řešení 

 Dispoziční řešení bylo navrženo na základě komunikace projektanta s 
investorem. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu. Objekt obsahuje 4 
nadzemní podlaží, přičemž 4.NP je situováno do podkroví. Stavba nepravidelného 
půdorysu je zastřešena sedlovou střechou v úrovni nad 4.NP a plochou vegetační 
střechou v úrovni nad 1.NP. Celková výška objektu je 15,75 m. Svislý konstrukční 
systém v objektu je realizován jako příčný zděný stěnový systém. Jednotlivé stěny jsou 
zhotoveny z betonových bednících tvarovek v 1.NP a z keramického zdícího systému 
firmy Heluz v ostatních podlažích. První nadzemní podlaží je zatepleno kontaktním 
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z PUR desek. Objekt je založen na 
železobetonových základových pasech. Stropní konstrukce jsou v objektu navrženy 
z předpjatých stropních panelů Goldbeck tloušťky 250 mm. Zastřešení objektu je 
realizováno ve dvou výškových úrovních. Nad prostory bazénu se nachází 
jednoplášťová plochá střecha o sklonu 2%, přičemž zátěžovou vrstvu tvoří vegetační 
vrstva. Středem objektu vede hlavní komunikační prostor se schodištěm a výtahem. 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

Základové konstrukce 

 Objekt bude založen na základových pasech šířky 1,0 a 0,6 m. Základové pasy 
budou s ohledem na členitost terénu a hlubší založení v prostorách bazénu realizovány 
ve více výškových úrovních. Základy pod obvodovými stěnami budou z důvodu 
dosažení minimální nezámrznné hloubky provedeny do hloubky min. 1,0 metru pod 
úroveň upraveného terénu. K dosažení této úrovně budou sloužit bednící betonové 
tvarovky, mezi které bude před vyplněním betonem vložena vodorovná a svislý ocelová 
výztuž dle statického výpočtu.  

 Základy jsou navrženy jako monolitické pasy z prostého betonu (až na výjimku 
označenou ve výkrese, kde je základový pas z železobetonu). V základových pase je 
nutno ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vodovodu, elektriky a pro přípojku 
plynu. Na základové pasy navazuje podkladní deska tloušťky 150 mm, která bude 
vyztužena kari sítí Ø 8 150/150. Krytí kari sítí od spodního líce podkladního betonu 
bude 30 mm. V místě založení příček budou tyto sítě zdvojené. Podkladní deska je 
opatřena penetračním nátěrem, na kterém je uložena hydroizolační vrstva v podob dvou 
na sobě položených asfaltových pásech tloušťky 5 mm. Do základových pas bude 
uložena pásovina 40/5 mm pro uzemnění hromosvodu. 

 Základové konstrukce byly dimenzovány pro půdu s označením F1 MG – hlína 
štěrkovitá – pevná s návrhovou únosností Rdt = 300 kPa. Na základě průzkumu nebyla 
zjištěna přítomnost agresivní vody.  

Svislé nosné a nenosné konstrukce 

• 1.NP, prostory bazénu a bazénové technologie  

 Obvodové zdivo v 1.NP a v prostorech bazénu a bazénové technologie je 
s ohledem na působené zemních talků realizováno z betonech bednících tvarovek Best, 
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tloušťky 400 mm, které je zatepleno tvrdými polyuretanovými deskami TPD - PUR 
30/40. Bednící tvarovky budou před zmonolitněním vyztuženy svislou a vodorovnou 
ocelovou výztuží dle statického výpočtu. Vnitřní nosné zdivo je v 1.NP realizováno ze 
zdícího systému Heluz, byly zde použity keramické bloky Heluz Family 50 a Heluz STI 
40. Nenosné interiérové příčky jsou zde zhotoveny z příčkového systému Knauf W112. 
Jedná se o příčku s jednoduchou konstrukcí roštu a s dvouvrstvým opláštěním. Do míst 
hliníkového roštu je vkládána akustická izolace. V místech s předpokládanou vyšší 
vlhkostí vzduchu budou použity k opláštění roštu SDK desky Knauf Green. 

• Ostatní nadzemní podlaží 

 Obvodové zdivo ostatních nadzemních podlaží je realizováno z keramických 
bloků Heluz Family 50. V 3 a 4.NP je toto zdivo opláštěno hliníkovým roštem Hafix a 
finální fasádní úpravu budou tvořit velkoformátové kompaktní fasádní desky     
MAX-EXTERIOR-ALU. Vnit řní nosné zdivo je realizováno rovněž zdícím systémem 
Heluz Family 50. Nenosné interiérové příčky jsou zde zhotoveny z příčkového systému 
Knauf. Byly použity příčkové systémy Knauf W112, kdy se jedná o příčku 
s jednoduchou konstrukcí roštu a s dvouvrstvým opláštěním a Knauf W115, což je 
příčka s dvojitým rastrem a dvouvrstvým opláštěním. Do míst hliníkového roštu je 
vkládána akustická izolace. V místech s předpokládanou vyšší vlhkostí vzduchu budou 
použity k opláštění roštu SDK desky Knauf Green. 

Vodorovné konstrukce 

 Nosná konstrukce stropu je v každém podlaží navržena z předpjatých stropních 
panelů Goldbeck tloušťky 250 mm. Na tento stropní systém se budou dále pokládat 
jednotlivé vrstvy podlahové konstrukce viz výpis skladeb konstrukcí, který je součástí 
této projektové dokumentace. Tato stropní konstrukce nad bazénovou halou nad úrovní 
1.NP podlaží slouží současně jako nosná konstrukce jednoplášťové ploché střechy.  

 Balkónové konstrukce jsou vykonzolovány pomocí prefabrikovaných ISO 
nosníků firmy Goldbeck tloušťky 250 mm v místě uložení. Balkonové dílce jsou 
opatřeny izolačním materiálem pro přerušení tepelných mostů a jsou zhotoveny se 
spádem 3%. 

 Nadokenní a naddveřní překlady v obvodovém plášti jsou v 1.NP prováděny 
jako železobetonové nosníky. Ostatní překlady jsou navrženy ze systémových 
keramických nosníku firmy Heluz v délkách závislých na světlosti otvorů a v šířkách 
závislých na tloušťkách zdiva. Délka uložení překladů bude probíhat v souladu 
s technologickými předpisy uváděnými výrobcem. 

Schodiště, rampy, výtahy a zábradlí  

 Schodiště z 1.NP do 2.NP je provedeno jako monolitické železobetonové 
tříramenné schodiště o 8 stupních v každém rameni. Šířka jednotlivých schodišťových 
ramen je 1200 mm. Výška stupňů je 160 mm a šířka 300 mm. Jako nášlapná vrstva je 
v schodišťovém prostoru použita keramická dlažba, přičemž každý schodišťový stupeň 
je opatřen protiskluzovým rohovým profilem. Schodiště v dalších nadzemních 
podlažích je zhotoveno z ocelové nosné konstrukce a skleněných schodišťových stupňů 
a mezipodest. Ocelová konstrukce schodiště je uložena v místech nástupního a 
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výstupního ramene na stropní konstrukci, přičemž nosné funkci pomáhá zavěšení 
konstrukce na ocelových táhlech v místě mezipodest. Samostatný návrh a realizaci 
schodiště bude provádět specializovaná firma Bureš Inox. 

 V prostoru mezi schodišťovými rameny se bude nacházet prosklený 
panoramatický výtah firmy Schmitt elevators. Výtahová šachta bude v 1.NP opláštěna 
nerezovým plechem do výšky 250 mm nad úroveň pomyslné spojnice vrcholů 
schodišťových stupňů. Do skleněné šachty bude osazen lanový výtahový systém bez 
strojovny a s frekvenčně řízeným pohybem. Výtahový kabina je dimenzovaná pro 8 
osob a nosnost kabiny je 630 kg. Rozměry kabiny splňují požadavky na přepravu osob 
s omezenou pohyblivostí. Vstup do kabiny je zajištěn pomocí samočinných 
vodorovných posuvných dveří se světlou šířkou 900 mm. Horní dojezd kabiny je 3500 
mm nad úroveň podlahy posledního nadzemního podlaží. Dolní dojezd kabiny je 1150 
mm pod úroveň podlahy 1.NP. 

 Zábradlí centrálního schodiště je provedeno z nerezové oceli se skleněnou 
výplní a bude mít výšku 1000 mm. Zábradlí na balkonech bude zhotoveno z dřevěné 
konstrukce a s dřevěno-skleněnou výplní, viz výpis stavebních prvků. 

Střešní konstrukce 

 Zastřešení objektu je provedeno ve dvou úrovních. Nad úrovní 1.NP je 
zrealizována jednoplášťová plochá střecha s klasickým uspořádáním vrstev. Stabilizace 
střešního pláště je provedeno pomocí vegetačního substrátu, nosnou konstrukci tvoří 
předpjaté stropní panely Goldbeck. Konstrukce střechy je zateplena tepelně izolačními 
deskami z pěnového polystyrénu. Spádová vrstva je realizována pomocí spádových 
klínů rovněž z pěnového polystyrénu, od čehož se odvíjí celková tloušťka izolační 
vrstvy, avšak min. tloušťka (u střešního vtoku) je 240 mm. 

 Zastřešení nad úrovní 4.NP je sedlová střecha o sklonu 15°. Je realizovaná jako 
střecha s nadkrokevní izolací. Konstrukci tvoří vaznicová soustava zhotovená 
z lepeného lamelového dřeva. Pozednice jsou uloženy nad podpozednicovém ŽB 
ztužujícím věnci, ke kterému jsou kotveny pomocí závitových tyčí po cca 1,5 m. 
Vaznice jsou uloženy na vnitřním a obvodovém nosném zdivu. Krokve jsou nad 
prostory apartmánů spřaženy kleštinami. Celkové ztužení krovu je zaručeno plným 
prkenným pobitím, na které navazuje parotěsnící vrstva a tepelně izolační vrstva z PUR 
desek Steinothan 125 DO. Střešní plášť je kotven do střešních latí průřezu 40 x 40 mm, 
které jsou uloženy na kotralatích průřezu 40x60 mm. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Samotná konstrukce stavby je navržena z osvědčených materiálů a předpokládá 
se užívání stavby s obvyklým zatížením pro objekty tohoto charakteru po celou dobu 
životnosti. Objekt je tedy navržen tak, aby jeho užívání nemělo za následek: 

• Zřícení stavby nebo její části 
• Větší stupeň nepříznivého přetvoření 
• Poškození jiných částí stavby  
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B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

a) Technické zařízení 

 Viz výčet technických zařízení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

 V objektu je navrženo: 

• Vzduchotechnické jednotky  
• Plynový kondenzační kotel Wessex Modumax 100/100ci 
• Výtahový systém Schmitt elevators 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení objektu je podrobně popsáno v samostatné příloze 
projektové dokumentace. Viz složka č.4 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Objekt apartmánového domu byl navržen v souladu s normou ČSN 73 0540-2: 
2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Požadavky. Posouzení objektu z hlediska 
stavební fyziky je podrobně popsáno v samostatné příloze projektové dokumentace. Viz 
složka č.5 – Stavební fyzika. 

b) Energetická náročnost stavby 

Celková tepelná ztráta objektu prostupem:   24,23 kW 
Celková tepelná ztráta objektu větráním:   61,69 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TUV:    28,98 kW 
Klasifikační zatřídění prostupu tepla obálky budovy: B - úsporná 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V projektu nebyly navrženy alternativní zdroje energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

 Novostavba apartmánového domu je navržena s ohledem na splnění 
hygienických požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a osvětlení. 
Všechny prostory jsou větrány přirozeně okny a za pomocí vzduchotechniky. Vzorové 
řešení jednoho z podlaží bylo zpracováno a je podrobně popsáno v samostatné příloze 
projektové dokumentace – viz složka č.6 – Specializace diplomové práce – TZB. 
Posouzení konstrukcí z hlediska akustiky a osvětlení je uvedeno v samostatné příloze 
projektové dokumentace – viz složka č.5 – Stavební fyzika. 
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Na pozemku řešeného objektu bude vybudována plocha pro odkládání 
komunálního odpadu, která je zaznačena ve výkresu C.02 – Koordinační situace. S 
odpadem bude zacházeno dle vyhlášky 185/2001 Sb. O odpadech. Vzniklý odpad bude 
tříděn dle platné vyhlášky. Nebezpečný zdravotnický odpad bude odvážen pověřenými 
službami na určená místa (spalovny) a to v daných časových intervalech. Tento odpad 
bude zajištěn proti manipulaci nepověřenými osobami. 

Stavba nebude mít výraznější negativní vliv na okolní stavby. Vzhledem 
k charakteru objektu se nepředpokládá výraznější obtěžování okolní zástavby hlukem, 
vibracemi nebo prašností. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Hydroizolace je 
provedena z asfaltových pásů modifikovaných elastomery s nosnou vložkou ze skleněné 
tkaniny tloušťky 5 mm. Tato hydroizolační vrstva splňuje požadavky pro ochranu proti 
nízkému radonovému riziku. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

 Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá, konkrétní ochrana 
není řešena. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

 Vzhledem k umístění stavby se namáhání technickou seizmicitou 
nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

d) Ochrana před hlukem 

 Vzhledem k umístění stavby se neuvažuje nadměrné namáhání stavby hlukem. 
Základní ochrana před hlukem bude zajištěna volbou materiálu obvodových konstrukcí, 
které jsou z hmotných staviv. Konkrétní ochrana není řešena. Posouzení obvodového 
pláště z hlediska akustiky je uvedeno v samostatné příloze projektové dokumentace – 
viz složka č.5 – Stavební fyzika. 

e) Protipovodňová opatření 

 Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. Stavba se nenachází v 
záplavovém území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  
 

Napojení objektu na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami, které 
povedou na pozemku řešeného objektu. Napojení bude provedeno na veřejný 
kanalizační řád obce Horní Bečva, veřejnou plynovodní síť (EON, a.s.) a veřejnou síť 
elektrické energie nízkého napětí (ČEZ, a.s.). Na pozemku bude zhotoven sloupek pro 
umístění HUP a elektroměru. 
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B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

 Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu                      
C.02 – Koordinační situace. Příjezd k objektu je zajištěn pomocí komunikace o šířce 3,5 
m, který je napojen na obecní komunikaci. Parkování bude zajištěno pomocí nekrytých 
parkovacích stání. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 Napojení objektu na obecní komunikace je řešeno pomocí zpevněné příjezdové 
plochy, která bude provedena ze stávající komunikace III. třídy. 

c) Doprava v klidu 

 Parkování osobních automobilů bude zajištěno v západní číst pozemku. 
Parkoviště má celkem 16 parkovacích stání, z čehož jsou dvě určena pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

d) Pěší a cyklistické stezky 

 Nejsou součástí projektové dokumentace.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 

 Výkopy spojené s výstavbou objektu budou zahrnuty zeminou uloženou na 
pozemku. Následně se provede osetí travní zeleně. Do vegetačních úprav pozemku bude 
také spadat osázení stromů a keřů. Dále budou prováděny pouze nezbytné terénní 
úpravy, které nijak nenaruší ráz okolí. 

b) Použité vegetační prvky 

 Pozemek bude oplocen pomocí živého plotu ze strany přiléhající obecní 
komunikaci. Dále bude na pozemku provedeno osázení keřů a stromů a zatravnění. 

c) Biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou předmětem dokumentace. 

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

a) Vliv na životní prostředí 

 Užívání objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší. Při 
realizaci smí být použito jen materiálů splňujících podmínky MZ ČR 76/93 Sb. Při 
provozu stavby nebudou překračovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých látek 
vypouštěných do ovzduší. Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani sám svým 
provozem nebude ohrožovat životní prostředí v okolí objektu nadměrným hlukem. 
Odpady budou kontrolované shromažďovány, tříděny a odváženy na sběrná místa 
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k regulované likvidaci. 

b) Vliv na přírodu a krajinu 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

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

 V dosahu stavby se nenachází žádná ochranná bezpečnostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
  

 Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení 
budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr, obsahující kompletní výpis 
všech materiálů, dodávek a prací. Dodávka elektrické energie bude prostřednictvím 
zhotoveného jističe. Voda potřebná k realizaci stavby bude odebíraná z hloubkového 
vrtu zhotoveného na stavební parcele. 

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště je zajištěno svažitým terénem a množstvím travnatých 
ploch zaručujících vysokou absorpci. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Pro odběr elektřiny během výstavby bude zřízen nový elektroměrový rozvaděč. 
Zásobování stavby materiálem bude zajištěno pomocí dočasné panelové komunikace 
zhotovené na stavební parcele. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 V průběhu realizace stavby bude stavební firma minimalizovat dopady na okolí 
staveniště (např. úklid komunikace znečištěné výjezdem nákladních automobilů z 
prostorů staveniště apod.). Při výstavbě bude zvýšená hladina akustického hluku v okolí 
stavby. Majitelé okolní zástavby budou informování o započetí prací a o zvýšené 
hladině akustického hluku. Staveniště bude v průběhu výstavby oploceno pro zajištění 
bezpečného provozu a zamezení přístupu cizích osob. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v 
zastavěném území obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla 
zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí 
stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení 
vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně 
zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů CR č. 
88/2004 Sb. a zejména § 11 - Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných 
vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech stavba § 12 - 
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o realizaci jednoduché stavby a při stavbě budou použity běžné drobné stavební 
elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. 
míchačka, vrtačka, el. kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v 
časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší 
přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud 
možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí 
mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu 
na veřejnou komunikaci očištěny. 

 Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem 
č.154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 
(vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat 
bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se 
musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se 
stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Na pozemku se nenachází žádné objekty 
určené k demolici. Pozemek je převážně travnatý bez výraznějšího porostu a stromů. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. 
Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou 
předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., 
o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

17 01 01 beton O 
17 01 02 cihla O 
17 02 01 dřevo O 
17 02 02 sklo O 
17 02 03 plasty O 
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17 04 05 železo/ocel O 
17 05 01 zemina/kameny O 
17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad O 
 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo deponie 
zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat 
všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí 
a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné 
staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační 
firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými 
odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem č. 154/2010 Sb., o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy 
souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další 
odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly 
stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň 
budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný 
prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn 
vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

 Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 
bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, 
zejména základní vyhláška 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění 
staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a 
další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné 
předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další 
případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, aby nedošlo 
k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci 
se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Výkop realizovaný v 
zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu 
zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je 
hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Vzniknou-li hlubší výkopy mimo vlastní staveniště 
(např. během napojování navrhované komunikace nebo během budování přípojek), 
dodavatel stavby je musí zabezpečit v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy. 
Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná 
opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí 
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být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), 
potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude 
součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn. Veřejnost do 
bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí 
být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.  

k) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou 
nutné. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. 
Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 Stavba se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku. Práce ve 
výškách a prostorách nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny: -při 
bouřce, silném dešti, tvorbě námrazy -při dohlednosti menší než 30 m -při teplotě 
prostředí nižší než -10 °C -při větru o rychlosti vyšší než 8 m/s 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Etapy výstavby:  

• zemní práce 
• hrubá stavba 
• montáž výplní 
• vnitřní kompletace 
• kompletace vnitřních rozvodů 
• dokončovací stavební práce 
• okolní zpevněné plochy 

Předpokládané termíny výstavby:  

 Zahájení stavby 8/2016  

 Ukončení stavby 3/2018 
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1) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 

 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího apartmánového domu. Objekt plní 
funkci přechodného ubytování a provozní činnosti – kavárna, krytý bazén. V 1.NP se 
nacházejí prostory recepce, bazénu s příslušenstvím, snack bar, technické zázemí 
budovy a zázemí personálu. V ostatních nadzemních podlažích se nacházejí samostatné 
apartmány, přičemž je zde umístěno 8 apartmánů dimenzovaných pro 4 osoby a dva 
luxusní apartmány dimenzované pro 6 osob. 

• Zastavěná plocha:     660,1 m2  
• Obestavěný prostor:   7283,1 m3  
• Užitná plocha:   2430,5 m2  
• Plocha parcely:   2996,5 m2 
• Zpevněná plocha:    567,3 m2 
• Apartmán 1:       88,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 2:       84,9 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 3:       88,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 4:       84,9 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 5:       86,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 6:       86,7 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 7:       86,7 m2 / 4 osoby 
• Apartmán 8:       86,7 m2 / 4 osoby  
• Apartmán 9:     165,4 m2 / 6 osob 
• Apartmán 10:     164,7 m2 / 6 osob 
• Prostory bazénu:    143,7 m2 
• Zázemí personálu:    129,7 m2   
• Veřejné prostory:   1133,0 m2 

 
2) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 
 

• Architektonické, výtvarné a materiálové řešení: 

 Navržené řešení dodržuje charakter stávající zástavby, respektuje umístění 
stávajících staveb a řídí se požadavky stavebníka. Stavba je nejen z důvodu prosvětlení 
orientovaná štítovými stěnami na východ/západ, ale taky kvůli zachování výhledu na 
jiho-západ, což považuji za jednu z hlavních předností stavební parcely.  

 Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu. Objekt obsahuje 4 nadzemní 
podlaží, přičemž 4.NP je situováno do podkroví. Stavba nepravidelného půdorysu je 
zastřešena sedlovou střechou v úrovni nad 4.NP a plochou vegetační střechou v úrovni 
nad 1.NP. 

 Finální úprava fasády je řešena ve dvou variantách. Úprava fasády obvodového 
pláště 1 a 2.NP je realizovaná formou silikátové omítky šedé barvy. Struktura a celkový 
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vzhled imituje vzhled betonových povrchu. Obvodové zdivo 3. a 4.NP je opláštěňo 
velkoformátovým dřevěným obkladem Max Exterior-ALU. Dřevěné rámy oken jsou 
opatřeny nátěrem imitující vzhled dubového dřeva. Plochá střecha je řešena jako 
vegetační. Sedlová střecha nad úrovní 4.NP je pokryta velkoformátovým plechem černé 
barvy imitující střešní tašky.  

• Dispoziční řešení 

 Po vstupu do 1.NP přes prosklené zádveří se nacházíme ve vstupní hale s recepcí 
a hygienickým zázemí pro hosty, která je prosklenou příčkou oddělena od prostor snack 
baru. Ze vstupní haly máme možnost pokračovat do dalších podlažích, kde jsou 
umístěny apartmány, nebo chodbou do bazénové části, kde jsou umístěny šatny a sprchy 
oddělené pro muže a ženy, úklidová místnost a samotná bazénová hala. Pod bazénovou 
halou se nacházejí prostory kde je umístěna bazénové technologie (ve výkresech 
označované jako 1.S). V prvním nadzemním podlaží se dále nachází technická místnost, 
zázemí personálu, skladové prostory pro potřeby provozu snack baru a taky úschovna 
sportovních potřeb hostů. 

 V 2.NP se nacházejí čtyři samostatné apartmány projektované pro čtyři osoby, 
sušárna a úklidová místnost. Apartmán č. 1 je téměř totožný s apartmánem č. 3. Rozdíl 
je pouze v bezbariérovém řešení jedné z koupelen v apartmánu č. 3. Apartmány 2 a 4 
jsou zcela totožné. Apartmány obsahují předsíň spojenou s obytnou místností, kde 
nalezneme kuchyňský kout, jídelní kout a obývací pokoj. Dále má každý z apartmánů 
dvě ložnice, kterým náleží vždy jedna koupelna.  

 Ve 3.NP se nacházejí čtyři totožné apartmány projektované pro čtyři osoby, 
sušárna a úklidová místnost. Apartmány disponují předsíní s vestavěnou šatní skříní a 
šatnou, obytnou místností zahrnující kuchyňský kout, jídelní kout a obývací pokoj. 
V každém z apartmánů jsou umístěny dvě ložnice se samostatnými koupelnami.  

 Ve 4.NP situovaného do podkroví se nacházejí dva velké apartmány 
projektované pro šest osob. Apartmány jsou totožné a mají následující rozvržení. 
Z předsíně jsou přístupny prostory úklidové místnosti, šatny a společenské místnosti 
zahrnující velký kuchyňský kout, jídelní kout a obývací část. Z této společenské haly se 
vstupuje do tří samostatných ložnice, kterým náleží vždy jedna koupelna.  

3) Bezbariérové užívání stavby 
 
 Projektová dokumentace respektuje Vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Hlavní vstupy 
do objektu jsou řešeny jako bezbariérové. Jednotlivé komunikační prostory splňují 
rozměrové požadavky pro pohyb imobilních osob. V objektu je vyhrazen jeden 
apartmán ve druhém nadzemním podlaží, sloužící jako pro osoby s omezenou 
pohyblivostí. Dispoziční řešení apartmánu odpovídá manévrovacím schopnostem 
vozíku pro osoby s pohybovým omezením, jeho bezkoliznímu průjezdu všemi dveřmi a 
místnostmi bytu. Veškeré obytné i pobytové místnosti, chodba a koupelna při 
předpokládaném umístění nábytku umožňují otáčení vozíku o 360°. Vstupní dveře do 
apartmánů a stejně tak jako ostatní vnitřní dveře jsou navržené se světlou průchozí 
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šířkou min. 900 mm a jsou osazené vodorovným madlem umístěným ve výšce 800 mm 
nad úroveň přilehlé podlahy. Všechny dveře jsou řešeny jako bez prahu. 

4) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 
vlastnosti stavby 
 

4.1 Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v mocnosti 15-20 cm. 
Sejmutá ornice bude po dobu trvání realizace skladovat ve východní části pozemku, 
bude vytvořena deponie. Deponie bude uložena do výšky maximálně 2 m a její svahy 
budou ve sklonu zamezujícím její shrnutí.  

 Po provedení sejmutí ornice se provede výkop hlavní stavební jámy. Jáma bude 
svahována proti možnému sesuvu půdy. Po vyhloubení stavební jámy se bude realizovat 
výkop rýh pro základové pasy. Výkopy budou prováděny strojově přičemž dočištění 
bude provedeno ručně. 

4.2 Základové konstrukce 

 Objekt bude založen na základových pasech šířky 1,0 a 0,6 m. Základové pasy 
budou s ohledem na členitost terénu a hlubší založení v prostorách bazénu realizovány 
ve více výškových úrovních. Základy pod obvodovými stěnami budou z důvodu 
dosažení minimální nezámrznné hloubky provedeny do hloubky min. 1,0 metru pod 
úroveň upraveného terénu. K dosažení této úrovně budou sloužit bednící betonové 
tvarovky, mezi které bude před vyplněním betonem vložena vodorovná a svislý ocelová 
výztuž dle statického výpočtu.  

 Základy jsou navrženy jako monolitické pasy z prostého betonu (až na výjimku 
označenou ve výkrese, kde je základový pas z železobetonu). V základových pase je 
nutno ponechat prostupy pro přípojky kanalizace, vodovodu, elektriky a pro přípojku 
plynu. Na základové pasy navazuje podkladní deska tloušťky 150 mm, která bude 
vyztužena kari sítí Ø 8 150/150. Krytí kari sítí od spodního líce podkladního betonu 
bude 30 mm. V místě založení příček budou tyto sítě zdvojené. Podkladní deska je 
opatřena penetračním nátěrem, na kterém je uložena hydroizolační vrstva v podob dvou 
na sobě položených asfaltových pásech tloušťky 5 mm. Do základových pas bude 
uložena pásovina 40/5 mm pro uzemnění hromosvodu. 

 Základové konstrukce byly dimenzovány pro půdu s označením F1 MG – hlína 
štěrkovitá – pevná s návrhovou únosností Rdt = 300 kPa. Na základě průzkumu nebyla 
zjištěna přítomnost agresivní vody.  

4.3 Svislé nosné a nenosné konstrukce 

• 1.NP, prostory bazénu a bazénové technologie  
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 Obvodové zdivo v 1.NP a v prostorech bazénu a bazénové technologie je 
s ohledem na působené zemních talků realizováno z betonech bednících tvarovek Best, 
tloušťky 400 mm, které je zatepleno tvrdými polyuretanovými deskami TPD - PUR 
30/40. Bednící tvarovky budou před zmonolitněním vyztuženy svislou a vodorovnou 
ocelovou výztuží dle statického výpočtu. Vnitřní nosné zdivo je v 1.NP realizováno ze 
zdícího systému Heluz, byly zde použity keramické bloky Heluz Family 50 a Heluz STI 
40. Nenosné interiérové příčky jsou zde zhotoveny z příčkového systému Knauf W112. 
Jedná se o příčku s jednoduchou konstrukcí roštu a s dvouvrstvým opláštěním. Do míst 
hliníkového roštu je vkládána akustická izolace. V místech s předpokládanou vyšší 
vlhkostí vzduchu budou použity k opláštění roštu SDK desky Knauf Green. 

• Ostatní nadzemní podlaží 

 Obvodové zdivo ostatních nadzemních podlaží je realizováno z keramických 
bloků Heluz Family 50. V 3 a 4.NP je toto zdivo opláštěno hliníkovým roštem Hafix a 
finální fasádní úpravu budou tvořit velkoformátové kompaktní fasádní desky     
MAX-EXTERIOR-ALU. Vnit řní nosné zdivo je realizováno rovněž zdícím systémem 
Heluz Family 50. Nenosné interiérové příčky jsou zde zhotoveny z příčkového systému 
Knauf. Byly použity příčkové systémy Knauf W112, kdy se jedná o příčku 
s jednoduchou konstrukcí roštu a s dvouvrstvým opláštěním a Knauf W115, což je 
příčka s dvojitým rastrem a dvouvrstvým opláštěním. Do míst hliníkového roštu je 
vkládána akustická izolace. V místech s předpokládanou vyšší vlhkostí vzduchu budou 
použity k opláštění roštu SDK desky Knauf Green. 

6.4 Vodorovné konstrukce 

 Nosná konstrukce stropu je v každém podlaží navržena z předpjatých stropních 
panelů Goldbeck tloušťky 250 mm. Na tento stropní systém se budou dále pokládat 
jednotlivé vrstvy podlahové konstrukce viz výpis skladeb konstrukcí, který je součástí 
této projektové dokumentace. Tato stropní konstrukce nad bazénovou halou nad úrovní 
1.NP podlaží slouží současně jako nosná konstrukce jednoplášťové ploché střechy.  

 Balkónové konstrukce jsou vykonzolovány pomocí prefabrikovaných ISO 
nosníků firmy Goldbeck tloušťky 250 mm v místě uložení. Balkonové dílce jsou 
opatřeny izolačním materiálem pro přerušení tepelných mostů a jsou zhotoveny se 
spádem 3%. 

 Nadokenní a naddveřní překlady v obvodovém plášti jsou v 1.NP prováděny 
jako železobetonové nosníky. Ostatní překlady jsou navrženy ze systémových 
keramických nosníku firmy Heluz v délkách závislých na světlosti otvorů a v šířkách 
závislých na tloušťkách zdiva. Délka uložení překladů bude probíhat v souladu 
s technologickými předpisy uváděnými výrobcem. 

6.5 Schodiště, rampy, výtahy a zábradlí  

 Schodiště z 1.NP do 2.NP je provedeno jako monolitické železobetonové 
tříramenné schodiště o 8 stupních v každém rameni. Šířka jednotlivých schodišťových 
ramen je 1200 mm. Výška stupňů je 160 mm a šířka 300 mm. Jako nášlapná vrstva je 
v schodišťovém prostoru použita keramická dlažba, přičemž každý schodišťový stupeň 
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je opatřen protiskluzovým rohovým profilem. Schodiště v dalších nadzemních 
podlažích je zhotoveno z ocelové nosné konstrukce a skleněných schodišťových stupňů 
a mezipodest. Ocelová konstrukce schodiště je uložena v místech nástupního a 
výstupního ramene na stropní konstrukci, přičemž nosné funkci pomáhá zavěšení 
konstrukce na ocelových táhlech v místě mezipodest. Samostatný návrh a realizaci 
schodiště bude provádět specializovaná firma Bureš Inox. 

 V prostoru mezi schodišťovými rameny se bude nacházet prosklený 
panoramatický výtah firmy Schmitt elevators. Výtahová šachta bude v 1.NP opláštěna 
nerezovým plechem do výšky 250 mm nad úroveň pomyslné spojnice vrcholů 
schodišťových stupňů. Do skleněné šachty bude osazen lanový výtahový systém bez 
strojovny a s frekvenčně řízeným pohybem. Výtahový kabina je dimenzovaná pro 8 
osob a nosnost kabiny je 630 kg. Rozměry kabiny splňují požadavky na přepravu osob 
s omezenou pohyblivostí. Vstup do kabiny je zajištěn pomocí samočinných 
vodorovných posuvných dveří se světlou šířkou 900 mm. Horní dojezd kabiny je 3500 
mm nad úroveň podlahy posledního nadzemního podlaží. Dolní dojezd kabiny je 1150 
mm pod úroveň podlahy 1.NP. 

 Zábradlí centrálního schodiště je provedeno z nerezové oceli se skleněnou 
výplní a bude mít výšku 1000 mm. Zábradlí na balkonech bude zhotoveno z dřevěné 
konstrukce a s dřevěno-skleněnou výplní, viz výpis stavebních prvků. 

6.6 Střešní konstrukce 

 Zastřešení objektu je provedeno ve dvou úrovních. Nad úrovní 1.NP je 
zrealizována jednoplášťová plochá střecha s klasickým uspořádáním vrstev. Stabilizace 
střešního pláště je provedeno pomocí vegetačního substrátu, nosnou konstrukci tvoří 
předpjaté stropní panely Goldbeck. Konstrukce střechy je zateplena tepelně izolačními 
deskami z pěnového polystyrénu. Spádová vrstva je realizována pomocí spádových 
klínů rovněž z pěnového polystyrénu, od čehož se odvíjí celková tloušťka izolační 
vrstvy, avšak min. tloušťka (u střešního vtoku) je 240 mm. 

 Zastřešení nad úrovní 4.NP je sedlová střecha o sklonu 15°. Je realizovaná jako 
střecha s nadkrokevní izolací. Konstrukci tvoří vaznicová soustava zhotovená 
z lepeného lamelového dřeva. Pozednice jsou uloženy nad podpozednicovém ŽB 
ztužujícím věnci, ke kterému jsou kotveny pomocí závitových tyčí po cca 1,5 m. 
Vaznice jsou uloženy na vnitřním a obvodovém nosném zdivu. Krokve jsou nad 
prostory apartmánů spřaženy kleštinami. Celkové ztužení krovu je zaručeno plným 
prkenným pobitím, na které navazuje parotěsnící vrstva a tepelně izolační vrstva z PUR 
desek Steinothan 125 DO. Střešní plášť je kotven do střešních latí průřezu 40 x 40 mm, 
které jsou uloženy na kotralatích průřezu 40x60 mm. 

6.7 Komín 

 Komín je navržen pro odvod zplodin z kondenzačního plynového kotle o max. 
výkonu 97,5 kW. Jedná se o dvouprůduchový komín Schiedel Absolut  s průměrem 
kouřovdu 170 mm. Komínové těleso je dodáváno s integrovanou tepelnou izolací a s 
tenkostěnnou vnitřní keramickou vložkou. 
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6.8 Izolace tepelná a akustická 

 Tepelné izolace jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2. Při provádění tepelné 
izolace nesmí dojít k znehodnocení jejich tepelných vlastností. Obvodové stěny 1.NP, 
prostory umístění bazénu a bazénové technologie (ve výkresech označováno 1.S) a 
základové konstrukce jsou zatepleny tvrdými polyuretanovými deskami TPD - PUR 
30/40. Jednoplášťová plochá střecha je zateplena tepelně izlačními deskami z pěnového 
polystyrénu. Spádová vrstva je realizována pomocí spádových klínů rovněž z pěnového 
polystyrénu, od čehož se odvíjí celková tloušťka izolační vrstvy, avšak min. tloušťka (u 
střešního vtoku) je 240 mm. Sedlová střecha nad úrovní 4.NP je zateplena nadkrokevní 
izolací z polyuretanových desek Steinothan 125 DO o tloušťce 200 mm. Podlaha na 
terénu je zateplena izolačními deskami z pěnového polystyrénu Isover EPS 150 S. 
Tloušťka izolace v konstrukci podlahy je závislá na mocnosti ostatních vrstev, popř. 
realizace systémové desky Gabotherm v prostorách bazénu. Podrobné rozepsání skladeb 
a jejich tloušťky je popsáno v samostatné části projektové dokumentace ve              
složce č.7 – Další specifikace.   

6.9 Izolace proti vodě a radonu 

 Jako izolace proti vodě a radonu budou v základových konstrukcích použity 
celoplošně natavené SBS modifikované asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny. Pod obvodovými a nosnými stěnami bude HI položena ve dvou vrstvách. Před 
natavením na základovou desku bude provedeno nanesení jedné vrstvy asfaltového 
penetračního nátěru. Tato hydroizolace zároveň slouží jako ochrana proti nízkému 
radonovému riziku. Na základě radonového průzkumu provedeného v místě stavby bylo 
zjištěno nízké radonové riziko, proto je tato izolace dostačující. Veškeré prostupy 
instalačních vedení budou utěsněny, tak aby nedošlo k porušení hydroizolace. 

 Hydroizolační vrstva ploché jednoplášťové střechy bude realizována kombinací 
tří vrstev z modifikovaného asfaltového pásu. Nejsvrchnější vrstvu tvoří pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s aditivy proti prorůstání kořínku, další vrstvu tvoří pás z SBS 
modifikovaného asfaltu. První vrstvu tohoto vodotěsnícího souvrství tvoří samolepící 
asfaltový pás. V souvrství ploché střechy se dále nachází parotěsnící vrstva 
z modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a penetrační emulze nanesená na 
předpjaté stropní panely. 

 V souvrství konstrukce sedlové střechy hydroizolační vrstvu difůzně tevřen 
podstřešní fólie umístěná na nadkrokevní izolaci z PUR desek. Jako parotěsnící vrstva 
zde byla použita platové fólie lehkého typu. 

6.10 Klempířské výrobky 

 Okenní parapety budou realizovány z eloxovaného hliníku hnědé barvy, tloušťky 
1,2 mm. Oplechování atiky bude provedeno měděným plechem tloušťky 0,8 mm. 
Okapový systém Lindab rainline bude součástí dodávky střešní krytiny. Jedná se o 
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oboustranně lakovaný plech. Podrobnosti a specifikace jednotlivých klempířských 
výrobků jsou uvedené ve výpisu klempířských výrobků. 

 

6.11 Truhlářské výrobky 

 Vnitřní parapety budou vyrobeny z dřevotřískové desky s povrchovou úpravou 
z oděruvzdorného laminátu CPL/CHL. Parapety budou nalepeny lepidlem nevytvářející 
chemickou korozi. Vzniklé spáry budou utěsněny tmelem. Součástí truhlářské dodávky 
budou i schodišťové a balkónové zábradlí. Podrobnosti a specifikace těchto výrobků 
jsou uvedené ve výpisu truhlářských výrobků. 

6.12 Zámečnické výrobky 

 Dodávka zámečnických výrobků obsahuje zábradlí centrálního schodiště a 
žebříku pro vstup do prostorů bazénové technologie. Kování dřevěných oken je součástí 
dodávky oken a nejsou řešeny samostatně. Veškeré specifikace jednotlivých 
zámečnických výrobků jsou uvedené ve výpisu zámečnických výrobků. 

6.13 Výplně otvorů 

 Vnější okna a francouzské okna budou v provedení s dřevěnými rámy a 
zasklením izolačními trojskly firmy Slavona. Výplně otvoru budou splňovat požadavky 
normy ČSN 730540-2 na součinitel prostupu tepla a na kritickou vnitřní povrchovou 
teplotu (rosný bod). Podrobnější specifikace jednotlivých oken jsou uvedené ve výpisu 
oken a jejich částí. 

6.14 Podlahy, podlahové konstrukce 

 Podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. Nášlapné 
vrstvy jsou zvoleny v závislosti na využití místnosti. Po obvodu roznášecí vrstvy je 
vložen dilatační pás z minerální vláken. Tato dilatační spára je na styku nášlapné vrstvy 
se svislými konstrukcemi skryta podlahovými lištami. Podlahy na terénu jsou zatepleny 
izolačními deskami z pěnového polystyrénu Isover EPS 150 S. Tloušťka izolace 
v konstrukci podlahy je závislá na mocnosti ostatních vrstev, popř. realizace systémové 
desky Gabotherm v prostorách bazénu. Podrobné rozepsání skladeb a jejich tloušťky je 
popsáno v samostatné části projektové dokumentace ve složce č.7 – Další specifikace.   

6.15 Obklady 

 Barevný odstín a velikost formátu dlažby bude vybrán na základě požadavků 
investora. Obklady do koupelny a na WC jsou navrženy s ohledem na eliminaci 
možnosti uklouznutí. Výšky obklad jsou patrné z půdorysů jednotlivých podlaží. Pro 
realizaci obklad budou použity rohové a přechodové lišty. 
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6.16 Omítky 

 Vnitřní omítky budou zhotoveny na všech zděných plochách strojově nanášenou 
tenkovrstvou vápenocementovou omítkou Knauf MVS J. Omítky musí být provedeny 
rovné a hladké s minimálními odchylkami. Ve styku s jinými matriály bude spoj ztužen 
s armovací sklo-vláknitou mřížkou. Rohy budou opatřeny rohovými profily. 

6.17 Malby a nátěry  

 Vnitřní malby stěn a stropu budou provedeny malířskou barvou Hetline ECO, 
barvy a odstín bude upřesněn investorem. Pohledová vrstva exteriérového pláště bude 
tvořena finální probarvenou silikátovou omítkou Novalith Putz, která je omyvatelná. 
Lze ji tedy použít i pro soklovou část.  

6.18 Větrání 

 Všechny prostory objektu budou větrány nuceně se zpětným získáváním tepla. 
Jednotlivé apartmány mají vzduchotechnickou jednotku umístěnou v podhledu některé 
z místností. Přesný popis vzduchotechnického řešení a principu větrání jednotlivých 
místností jednoho podlaží je součástí projektové dokumentace ve složce č. 6 – 
Specializace diplomové práce. Odvětrání kanalizace je řešeno přivzdušňovacími ventily 
a větracími hlavicemi nad střešním pláštěm. 

 

6.19 Kanalizace splašková a dešťová  

 Pro odvod splaškové kanalizace bude vybudována kanalizační přípojka, která 
bude napojena na veřejnou splaškovou kanalizaci. Odvod dešťové vody bude realizován 
přes do dvou akumulačních nádrží o objemu cca 20 m3, na které bude navazovat sestava 
vsakovacích bloků pro případ dlouhotrvajícího vydatného deště. 

6.20 Kontroly 

Během výstavby objektu budou provedeny minimálně tyto kontroly: 

• kontrola základové spáry 
• kontrola celistvosti hydroizolace 
• kontrola celistvosti teplené izolace 
• rovinnosti a svislosti konstrukcí 
• kontrola odstínu barev 
• kontrola odchylek 
• kontrola správných technologických postupu 

 

7) Dopravní řešení 
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 Dopravní řešení a napojení na komunikaci je řešeno ve výkresu C.02 – 
Koordinační situace. Příjezd k objektu je zajištěn pomocí komunikace o šířce 3,5 m, 
který je napojen na obecní komunikaci. Parkování bude zajištěno pomocí nekrytých 
parkovacích stání. 

 Parkování osobních automobilů bude zajištěno v západní číst pozemku. 
Parkoviště má celkem 16 parkovacích stání, z čehož jsou dvě určena pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

 

8) Bezpečnost při užívání stavby 
 

 Stavba je projektovaná a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím 
užívání nebo provozu (za předpokladu dodržení veškerých právních předpisů) 
nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání.  

 

9) Ochrana zdraví a pracovní prostředí 
 

 S ohledem na způsob řešení veškerých částí objektu, charakter stavby 
nepředstavuje bezpečnostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt stavby je řešen dle 
technických požadavků na výstavbu a jeho užívání jako stavby pro bydlení tedy bude 
bezpečné.  

 Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména vyhlášku 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 a dbát o 
ochranu zdraví a života osob na staveništi.  

 
10) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika / hluk, vibrace, zásady hospodaření s energiemi 
 
 Objekt apartmánového domu byl navržen v souladu s normou ČSN 73 0540. 
Posouzení objektu z hlediska stavební fyziky je podrobně popsáno v samostatné příloze 
projektové dokumentace. Viz složka č.5 – Stavební fyzika. 

Energetická náročnost stavby 

Celková tepelná ztráta objektu prostupem:   24,23 kW 
Celková tepelná ztráta objektu větráním:   61,69 kW 
Potřeba tepla pro ohřev TUV:    28,98 kW 
Klasifikační zatřídění prostupu tepla obálky budovy: B - úsporná 
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12) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
 Na pozemku nebylo provedeno měření radonu a posouzení radonového indexu z 
geologického podloží. Geologické složení podloží vykazuje hodnoty nízké propustnosti 
radonu a lokalita umístění pozemku zařazuje stavební pozemek do kategorie nízkého 
rizika pronikání radonu do objektu (nízký radonový index). Výstavba vyžaduje 
ochranná protiradonová opatření v 1. kategorii těsnosti - kvalitní  provedené 
hydroizolace s důrazem na utěsnění prostupů instalací. Izolace proti zemní vlhkosti je 
provedena pomocí penetračního nátěru podkladního betonu a pomocí natavených 
modifikovaných asfaltový pásů. Izolace bude vytažena do úrovně min. 500 mm nad 
přiléhající terén. 

 

13) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků  
 

 Vzhledem k charakteru stavby a jejím umístění v lokalitě se 
nepředpokládá zásadní negativní vliv na životní prostředí. Výstavba objektu na určitou 
dobu vyvolá zhoršení životních podmínek v bezprostřední blízkosti staveniště. Užívání 
objektu nebude mít negativní vliv na ochranu ovzduší. Při realizaci smí být použito jen 
materiálů splňujících podmínky MZ ČR 76/93 Sb. Při provozu stavby nebudou 
překračovány žádné limity hluku, prachu a škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. 
Objekt nebude ohrožován hlukem z okolí a ani sám svým provozem nebude ohrožovat 
životní prostředí v okolí objektu nadměrným hlukem. Odpady budou kontrolované 
shromažďovány, tříděny a odváženy na sběrná místa k regulované likvidaci. 

 

14) Požadavky na požární ochranu 
 

 Posouzení objektu a návrhy řešení z hlediska požární ochrany je podrobně 
popsáno v samostatné příloze projektové dokumentace.  

Viz složka č.4 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
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15) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 Stavební práce budou prováděny specializovanou firmou za kvalifikovaného a 
odborného dohledu. Při práci s materiály budou dodržovány požadavky uvedené 
v technologických podkladech výrobců. Během výstavby bude postupováno s ohledem 
na dodržení veškerých platných předpisů uvedených v normách a nařízeních vlády.  

 

16) Identifikace zpracovatele 
 
 
V Horní Bečvě dne 12. 1. 2016                 

            

………………………………… 

    Vypracoval Bc. Jaroslav Blinka 

 



Závěr 
 

 Tato diplomová práce byla zpracována jako projektová dokumentace pro 
provádění stavby apartmánového domu. V průběhu zpracovávání finální podoby 
řešeného objektu, došlo k mnoha změnám oproti původnímu návrhu. Důvodem těchto 
změn byla nutnost vyhovět řadě požadavkům týkajících se ať už mechanické stability a 
požárně bezpečnostního řešení objektu, či požadavkům na techniku prostředí a 
architektonické řešení.  

 Mým záměrem bylo navržení objektu, který bude respektovat okolní přírodou a 
stávající zástavbu, a zároveň zajistí kontakt s místním prostředím. Architektonický 
návrh proto využívá řadu přírodních materiálů. Velké množství prosklených ploch spolu 
s balkóny zaručují nerušený výhled na okolní hory, což je bezpochyby dominantou téhle 
lokality.  

 Výstupem diplomové práce je výkresová dokumentace pro provedení stavby 
včetně vyřešení problematických detailů, požárně bezpečnostní řešení a posouzení 
z hlediska stavební fyziky.  
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ČSN   - Česká národní norma  

EN   - Evropská norma  

EPS   - Expandovaný polystyren  

HI   - Hydroizolace  

CHÚC  - Chráněná úniková cesta 

K.Ú.   - Katastrální území  

KCE  - Konstrukce 

NP   - Nadzemní podlaží 

NV   - Nařízení vlády  

PB  - Polygonální bod 

PBŘ   - Požárně bezpečnostní řešení  

PD   - Projektová dokumentace  

PE   - Polyethylen  

PT   - Původní terén  

PÚ   - Požární úsek 

PUR   - Polyuretanová pěna  

RŠ   - Revizní šachta 

SKD   - Sádrokarton  

SO   - stavební objekt 

SPB   - Stupeň požární bezpečnosti  

SV   - Světlá výška  

TI   - Tepelná izolace  

TUV   -Teplá užitková voda 

ÚT   - Upravený terén  

VZT   - Vzduchotechnika  

XPS   - Extrudovaný polystyren  

ZTI   - Zdravotechnické instalace  

ŽB   - Železobeton  
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Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

S.01  SITUACE           2xA4 
S.02  STUDIE 1.NP          2xA4 
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