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Abstrakt 

 

 Predmetom tejto diplomovej práce je návrh novostavby penziónu so 4 podlažiami. 

Penzión sa nachádza v katastrálnom území Domažlice, v centre mesta Domažlice. 

Budova penziónu je samostatne stojaca a čiastočne podpivničená. V dome sa nachádza 

jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. V podlaží 1.NP sa nachádza prevádzka 

reštaurácie, 2 konferenčné sály a zázemie prevádzky penziónu. Podlažia 2.NP a 3.NP 

slúžia pre ubytovanie hostí. Na podlaží 2.NP sa nachádza 14 dvojlôžkových izieb a 1 izba 

dispozične upravená pre dve imobilné osoby. Na podlaží 3.NP sa nachádza 12 

dvojlôžkových izieb a dva dvojlôžkové apartmány. Suterén budovy slúži pre parkovanie 

a ako technické zázemie objektu. Zastrešenie objektu je riešené dvoma typmi striech. 

Trojpodlažná časť objektu je zastrešená jednoplášťovou plochou strechou 

a jednopodlažná časť objektu je zastrešená vegetačnou plochou strechou. Konštrukčný 

systém sa skladá z monolitického betónového skeletu, ktorý je vystužený murovanou 

časťou. Obvodový plášť je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. 

Jednopodlažná časť objektu a zadná časť objektu má fasádu riešenú fasádnym obkladom. 

Dokumentácia diplomovej práce je spracovaná pre zhotovenie stavby. Výkresová časť je 

spracovaná programom Autodesk Autocad. Tepelne technické výpočty sú riešené 

programom Svoboda software. 

 

 Klíčová slova 

   

Diplomová práca, penzión, čiastočne podpivničený, apartmán, reštaurácia, 

hromadná garáž, vegetačná strecha, jednoplášťová plochá strecha, monolitický skelet, 

kontaktný zatepľovací systém, fasádny obklad 

  

 Abstract 

 

 The aim of this diploma thesis is a project of a new building of a penzion with 

four floors. Penzion is situated in cadastral area Domažlice, in the centre of the town 

Domažlice.  The building of penzion is free standing and it´s partially with a basement. 

There is one basement floor and three floors in this building. There is a facilities for 

restaurant, 2 conference halls and facillities for penzion on the first floor of building. The 
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second and third floor are used for the accommodation of guests. There are 14 double 

rooms and one room for two immobile persons on the second floor. On the third floor, 

there are 12 double rooms and two double apartment. The basement of the building is 

used for parking and technical facilities of penzion. Roof of the building is designed two 

types of roofs. Three floors part of the building is covered by warm flat roof and the one 

floor part of the building is covered by green roof. Structural system consists of the cast 

– in – place concrete frame which is reinforced by masonry walls. Building envelope is 

insulated with contact thermal insulation. Facade of the one – floor part of the building 

and the back part of the building is designed from facade panels. Documentation of the 

diploma thesis is prepared for the building contruction. The graphical part of 

documentation has been processed in the Autodesk Autocad software. Thermal assesment 

has been processed in Svoboda software. 

 

Keywords 

 

Diploma thesis, penzion, partially with a basement, apartment, restaurant, garage, 

green roof, warm flat roof, cast – in – place concrete frame, contact thermal insulation, 

facade panels 
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1 ÚVOD 

 

 Diplomová práca rieši projekt novostavby 4 podlažného penziónu, ktorý je 

situovaný do katastrálneho územia Domažlice. Objekt pozostáva z 3 nadzemných podlaží 

a 1 podzemného podlažia. Nadzemná hmota objektu je vizuálne rozdelená na štyry celky 

a to trojpodlažnú časť, v ktorej sa nachádzajú izby penziónu, vyvýšenú trojpodlažnú časť, 

ktorá vytvára hlavnú vertikálnu komunikáciu objektu a zároveň zvýrazňuje hlavnú fasádu 

objektu, zníženú trojpodlažnú časť, ktorá sa nachádza v zadnej časti objektu 

a jednopodlažnú časť, ktorá obklopuje vyššiu časť stavby a tým zvýrazňuje prevádzku 

reštaurácie a hlavný vstup do objektu. Jednotlivé časti nadzemnej hmoty sú vizuálne 

zvýraznené fasádnym obkladom. V penzióne sa nachádza 29 dvojlôžkových izieb pričom 

jedna izba v podlaží 2.NP je dispozične navrhnutá ako dvojlôžková, pre imobilné osoby 

a dve izby v podlaží 3.NP sú navrhnuté ako apartmány. Izby, orientované na západnú 

svetovú stranu majú výhľad na vegetačnú, zelenú strechu, ktorá zastrešuje jednopodlažnú 

časť nad reštauráciou. Zázemie reštaurácie je navrhnuté v podlaží 1.NP objektu penziónu, 

kde sa nachádza tiež zázemie pre prevádzku penziónu a dve konferenčné sály.  

 Práca je zameraná na vyhotovenie projektovej dokumentácie pre zhotovenie 

stavby. Nosný konštrukčný systém objektu tvorí monolitický betónový skelet, stužený 

murovanou časťou v zadnej časti objektu a monolitickými stropnými doskami. 

Zastrešenie objektu pozostáva z dvoch typov plochých striech. Zastrešenie strechy na 

trojpodlažnej časti objektu je navrhnuté pomocou klasickej skladby jednoplášťovej 

plochej strechy. Zastrešenie jednopodlažnej časti objektu je riešené vegetačnou plochou 

strechou, ktorá čiastočne nahrádza zeleň odstránenú výstavbou v centre mesta a vytvára 

tak kvalitnejšie životné prostredie pre návštevníkov penziónu. Zameranie diplomovej 

práci rieši hlavne vytvorenie kvalitnej možnosti ubytovania v centre menšieho 

historického mesta, ktoré zároveň zatraktívni danú lokalitu. Vďaka reštaurácii s terasou 

projekt vytvorí kvalitné prostredie, v centre mesta pri mestskom parku, nie len pre 

ubytovaných hostí ale aj pre verejnosť mesta Domažlice. 

Projekt je navrhnutý v súlade s platnými vyhláškami, zákonmi a technickými 

normami. Projekt rieši architektonické, dispozičné a konštrukčné riešenie danej stavby. 

Súčasťou projektu je tiež tepelne technický posudok a posudok požiarnej bezpečnosti. 
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2.A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbe 

 

a) názov stavby 

PENZIÓN DOMAŽLICE 

 

b) miesto stavby (adresa, čísla popisné, katastrálne územie, parcelné čísla 

pozemkov) 

 

Adresa:   ul. U Nemocnice,  485 00 Domažlice 

Katastrálne územie:  Domažlice [630853] 

Parcelné číslo pozemku: 5805, 5809, 5810, 4803/16, 4803/12, 5811, 5812, 5808, 

5430/1, 5814, 5806, 5807, 5813, 5430/3, 5430/2, 5543 

Majiteľ pozemku:  Uvedené v bode A.3 j) tejto správy 

Majiteľ objektu:  Andrea Svobodová, Domažlice 48/5, 485 00 

 

c) predmet projektovej dokumentácie 

 

 Projektová dokumentácia rieši projekt pre realizáciu stavby penziónu v centre 

mesta Domažlice. 

 Navrhovaný objekt bude slúžiť ako penzión pre ubytovacie služby s reštauráciou 

a konferenčnými sálami pre verejné využitie. Objekt sa skladá z 3 nadzemných a 1 

podzemného podlažia. Podlažie 1.NP slúži ako recepcia penziónu, zázemie reštaurácie, 

nachádzajú sa tu dve konferenčné sály, ktoré je možné vďaka posuvnej stene spojiť. 

V danom podlaží sa ďalej nachádza zázemie prevádzky penziónu. Podlažia 2 – 3. NP 

slúžia pre ubytovanie hostí a podlažie 1.S slúži pre parkovanie v objekte a ako technické 

zázemie objektu.  
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A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) 

meno a priezvisko:  Andrea Svobodová 

miesto trvalého pobytu: Domažlice 48/5, 485 00 

b) meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania 

(fyzická osoba podnikajúca) 

c) obchodná firma alebo názov, IČ, ak bolo pridelené, adresa sídla (právnická 

osoba) 

 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

a) meno, priezvisko, obchodná firma, IČ, ak bolo pridelené, miesto podnikania, 

(fyzická osoba podnikajúca) alebo obchodná firma či názov, IČ, ak bolo 

pridelené, adresa sídla (právnická osoba) 

 meno a priezvisko:   Bc. Vladimír Petráš 

 ulica:     Kounicova 46/48, 602 00 Brno 

 

b) meno a priezvisko hlavného projektanta vrátane čísla, pod ktorým je 

zapísaný v evidencii autorizovaných osôb vedenou Českou komorou 

architektov alebo Českou komorou autorizovaných inžinierov a technikov 

činných vo výstavby, s vyznačeným oborom, poprípade špecializáciou jeho 

autorizácie 

  meno a priezvisko:   Bc. Vladimír Petráš 

 

c) mená a priezviská projektantov jednotlivých častí projektovej dokumentácie 

vrátane čísla, pod ktorým sú zapísaný v evidencii autorizovaných osôb 

vedenej Českou komorou architektov alebo Českou komorou autorizovaných 

inžinierov a technikov činných vo výstavby, s vyznačeným oborom, 

poprípade špecializáciou jeho autorizácie 
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A.2 ZOZNAM VSTUPNÝCH PODKLADOV 

  

Boli vyhotovené nasledujúce prieskumy. Ich závery sú spracované v predloženej 

projektovej dokumentácii.  

- Fotodokumentácia pozemku 

- Katastrálna mapa riešeného územia bez inžinierskych sietí 

- Predpokladaná dispozičná náplň, zadaná vedúcim práce 

- Dispozičné riešenie odsúhlasené vedúcim práce 

- Štúdie objektu spracované Bc. Vladimírom Petrášom 

- Platné normy a predpisy 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah riešeného územia 

Navrhovaný objekt penziónu s reštauráciou a podzemným parkovaním sa 

nachádza na pozemku s parcelnými číslami 5805, 5809, 5810, 4803/16, 4803/12, 5811, 

5812, 5808, 5430/1, 5814, 5806, 5807, 5813, 5430/3, 5430/2, 5543 v katastrálnom území 

Domažlice. Pozemok je situovaný v centre mesta Domažlice. Príjazd k pozemku je 

riešený z ulice U Nemocnice. Súčasný majitelia pozemkov sú vypísaný v správe A. 

Sprievodná správa. 

V projekte sa uvažuje aj s úpravami mimo uvedené parcely a to na pozemkoch 

s parcelnými číslami 4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú dotknuté vyhotovením 

prípojok inžinierskych sietí objektu a pozemok s parcelným číslom 4938/7, kde bude 

vybudovaný nový chodník pre chodcov, okolo riešeného pozemku.  

Pozemok je v miernom svahu. V súčasnej dobe sa na pozemku nachádza zeleň. 

Vjazd na stavenisko sa uvažuje z ulice U Nemocnice. Komunikácia na ulici U Nemocnice 

je dostatočne únosná pre prejazd nákladnými automobilmi. Zariadenie staveniska bude 

dodávkou realizačnej firmy. 
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b) údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov (pamiatková 

rezervácia, pamiatková zóna, chránené územie, záplavové územie a pod.) 

 Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom či bezpečnostnom pásme. 

c) údaje o odtokových pomeroch  

Odtokové pomery na pozemku sa v zásade nezmenia. V súčasnej dobe sa na 

pozemku nachádza zeleň. Projekt rieši vybudovanie vegetačnej strechy, ktorá sa bude 

nachádzať na 1 – podlažnej časti objektu. V okolí objektu penziónu vzniknú spevnené 

plochy s asfaltovým povrchom a povrchom z betónovej dlažby. Spevnené plochy budú 

odvodnené do dvoch vsakovacích nádrží, ktoré sú riešené v rámci stavebného objektu 

„SO.04 RETENCIA DAŽĎOVEJ VODY“. Vyhotovenie vegetačnej strechy bude mať 

priaznivý vplyv na životné prostredie a zároveň spomalí odtok dažďovej vody do verejnej 

dažďovej kanalizácie. 

d) údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo vydané 

územné rozhodnutie či územné opatrenie, poprípade ak nebol vydaný 

územný súhlas 

 Stavbe je v súlade s územným plánom. 

e) údaje o súlade s územným rozhodnutím či verejnoprávnou zmluvou uzemné 

rozhodnutie nahradzujúce alebo územným súhlasom, poprípade 

s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom nahradzuje územné rozhodnutie 

a v prípade stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje 

o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

 Stavba je v súlade s územným rozhodnutím. 

f) údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

 Obecné požiadavky na využitie územia podľa vyhl. 501/2006 Sb., o obecných 

požiadavkách využívania územia, v znení neskorších predpisov sú dodržané. 

g) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

 Požiadavky dotknutých orgánov neboli vznesené. 

 



17 

 

h) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

 Nie je žiadané o výnimky. 

i) zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícií 

Pred začatím výstavby je nutné obdržať vyjadrenia od vlastníkov jednotlivých 

verejných, inžinierskych sietí a je nutné obdržať právoplatné stavebné povolenie od 

stavebného úradu. Zároveň je nutné odsúhlasenie tejto projektovej dokumentácie 

investorom.  

j) zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby (podľa katastru 

nehnuteľností) 

Parcelné 

číslo 

Výmer 

m2 

Druh 

pozemku 

Vlastník Budova Vlastník 

budovy 

5805 455 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 
v.o.s., Nárožní 1359/11, 
Stodůlky, 15800 Praha 5 

    

5809 30 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5810 75 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

4803/16 286 Ostatná 

plocha 

Město Domažlice, 
náměstí Míru 1, Město, 
34401 Domažlice 

    

4803/12 225 Ostatná 

plocha 

Město Domažlice, 

náměstí Míru 1, Město, 

34401 Domažlice 

    

5811 200 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5812 181 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5808 558 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 
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5430/1 2157 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5814 68 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5806 1556 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5807 552 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5813 19 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5430/3 230 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5430/2 917 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

5543 365 Ostatná 

plocha 

Lidl Česká republika 

v.o.s., Nárožní 1359/11, 

Stodůlky, 15800 Praha 

5 

    

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBE 

a) nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

 Jedná sa o novú stavbu 

b) účel užívania stavby 

Navrhovaný objekt bude slúžiť ako penzión pre ubytovacie služby s reštauráciou 

a konferenčnými sálami pre verejné využitie. Objekt sa skladá z 3 nadzemných a 1 

podzemného podlažia. Podlažie 1.NP slúži ako recepcia penziónu, zázemie reštaurácie, 
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nachádzajú sa tu dve konferenčné sály, ktoré je možné vďaka posuvnej stene spojiť. 

V danom podlaží sa ďalej nachádza zázemie prevádzky penziónu. Podlažia 2 – 3. NP 

slúžia pre ubytovanie hostí a podlažie 1.S slúži pre parkovanie v objekte a ako technické 

zázemie objektu. 

c) trvalá alebo dočasná stavba 

 Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kultúrna pamiatka 

a pod.) 

 Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom či bezpečnostnom pásme. 

e) údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných požiadaviek 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie. 

 Technické požiadavky na stavby na stavby a obecné požiadavky zabezpečujúce 

bezbariérové užívanie stavieb sú splnené.  

Hlavný vstup do objektu, z ulice U Nemocnice, je riešený ako bezbariérový. Je tu 

navrhnutá rampa so sklonom 5% a zábradlím vyhovujúcim užívanie pre imobilné osoby. 

Interiér budovy je riešený pre bezbariérový pohyb na každom podlaží.  

Vertikálny pohyb imobilných osôb je zabezpečený dvoma výťahmi, ktorých 

rozmery sú dostatočné pre prepravu osôb na vozíčku. Vstup do reštaurácie z terasy nie je 

uvažovaný ako bezbariérový. 

 

f) údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov 

 Požiadavky dotknutých orgánov neboli vznesené. 

g) zoznam výnimiek a úľavových riešení 

 Výnimky a úľavové riešenia nie sú potrebné. 



20 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, úžitná 

plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosti, počet užívateľov / 

pracovníkov a pod.) 

Plocha pozemku:      7 874,00 m2 

Zastavaná plocha pozemku:     1 201,61 m2  

Spevnené plochy pozemku:      3 342,20 m2 

Plocha 1.S:          702,74 m2   

Plocha 1.NP:          998,16 m2 

Plocha 2.NP:          633,18 m2 

Plocha 3.NP:          625,95 m2 

Plocha terasy reštaurácie:          86,40 m2 

Hrubá podlažná plocha:     2 960,03 m2 

Obostavaný priestor nadzemných podlaží:            10 044,94 m3 

Obostavaný priestor podzemných podlaží:    3 127,19 m3 

Plocha reštaurácie (vrátane zázemia):      629,12 m2 

Kapacita parkovacích miest v 1.S:         22 miest 

 

i) základné bilancie stavby (potreby a spotreby médií a hmôt, hospodárenie 

s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a emisií, 

trieda energetickej náročnosti budov a pod.) 

 Odtokové pomery sa v zásade nemenia. Podrobnejšie bilancie sú stanovené 

v Súhrnnej technickej správe projektovej dokumentácie. 

 

j) základné predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii, členenie na etapy) 

  Predpokladané zahájenie výstavby  jún 2016 

  Predpokladané ukončenie výstavby  jún 2018 

k) orientačné náklady stavby 

 Náklady budú poskytnuté na požiadanie. 
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A.5 ČLENENIE STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÉ 

A TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

 

Stavba sa člení na objekty a technické a technologické zariadenia: 

 SO.01 Penzión 

 SO.02 Spevnené plochy 

 SO.03 Terasa 

 SO.04 Retencia dažďovej vody 

 SO.05 Drobná architektúra 

 SO.06 Svahové a vegetačné úpravy 
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B.1 POPIS ÚZEMIA STAVBY 

 

a) charakteristika stavebného pozemku 

Navrhovaný objekt penziónu s reštauráciou a podzemným parkovaním sa 

nachádza na pozemku s parcelnými číslami 5805, 5809, 5810, 4803/16, 4803/12, 5811, 

5812, 5808, 5430/1, 5814, 5806, 5807, 5813, 5430/3, 5430/2, 5543 v katastrálnom území 

Domažlice. Pozemok je situovaný v centre mesta Domažlice. Príjazd k pozemku je 

riešený z ulice U Nemocnice. Súčasný majitelia pozemkov sú vypísaný v správe A. 

Sprievodná správa. 

V projekte sa uvažuje aj s úpravami mimo uvedené parcely a to na pozemkoch 

s parcelnými číslami 4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú dotknuté vyhotovením 

prípojok inžinierskych sietí objektu a pozemok s parcelným číslom 4938/7, kde bude 

vybudovaný nový chodník pre chodcov, okolo riešeného pozemku.  

Pozemok je v miernom svahu. V súčasnej dobe sa na pozemku nachádza zeleň. 

Vjazd na stavenisko sa uvažuje z ulice U Nemocnice. Komunikácia na ulici U Nemocnice 

je dostatočne únosná pre prejazd nákladnými automobilmi. Zariadenie staveniska bude 

dodávkou realizačnej firmy. 

b) výčet a závery vyhotovených prieskumov a rozborov (geologický prieskum, 

hydrogeologický prieskum, stavebne historický prieskum a pod.) 

 Boli vyhotovené nasledujúce prieskumy. Ich závery sú spracované v predloženej 

projektovej dokumentácii.  

- Fotodokumentácia pozemku 

- Katastrálna mapa riešeného územia bez inžinierskych sietí 

- Predpokladaná dispozičná náplň, zadaná vedúcim práce 

- Dispozičné riešenie odsúhlasené vedúcim práce 

- Štúdie objektu spracované Bc. Vladimírom Petrášom 

- Platné normy a predpisy 

c) ochranné a bezpečnostné pásma 

 Stavba sa nenachádza v žiadnom ochrannom či bezpečnostnom pásme. 
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d) poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu a pod. 

 Stavba sa nenachádza v záplavovom ani v poddolovanom území. 

e)  vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na 

odtokové pomery v území 

 Stavba nemá negatívny vplyv na okolie. Stavba nemá negatívny vplyv na 

odtokové pomery v území. Odtokové pomery na pozemku sa v zásade nezmenia. 

V súčasnej dobe sa na pozemku nachádza zeleň. Projekt rieši vybudovanie vegetačnej 

strechy, ktorá sa bude nachádzať na 1 – podlažnej časti objektu. V okolí objektu penziónu 

vzniknú spevnené plochy s asfaltovým povrchom a povrchom z betónovej dlažby. 

Spevnené plochy budú odvodnené do dvoch vsakovacích nádrží, ktoré sú riešené v rámci 

stavebného objektu „SO.04 RETENCIA DAŽĎOVEJ VODY“. Vyhotovenie vegetačnej 

strechy bude mať priaznivý vplyv na životné prostredie a zároveň spomalí odtok 

dažďovej vody do verejnej dažďovej kanalizácie. 

f) požiadavky na asanácie, demolácie, rúbanie drevín 

 Stavba nemá požiadavky na asanácie a demolácie. V súčasnosti sa na pozemku 

nenachádzajú žiadne dreviny, ktoré by bolo nutné v dôsledku stavby odstrániť.  

g) požiadavky na maximálne zábory poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (dočasné / trvalé) 

 Nie sú žiadne požiadavky na zábory ZPF. 

h) územne technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na súčasnú 

dopravnú a technickú infraštruktúru) 

 Objekt penziónu bude napojený na technickú infraštruktúru pomocou 

vybudovaných nových prípojok inžinierskych sietí. Prípojky budú napojené na verejné 

inžinierske siete v ulici Kozinova. V projekte sa uvažuje s úpravami na pozemkoch 

s parcelnými číslami 4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú dotknuté vyhotovením 

prípojok inžinierskych sietí objektu. Úpravy je nutné vyhotoviť čo v najkratšom čase, aby 

neobmedzovali premávku na ulici Kozinova. Po danej trase vedie medzinárodná nákladná 

preprava do Nemecka. Počas vyhotovovania prípojok bude doprava odklonená po ulici 

U nemocnice.  
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Napojenie pozemku na dopravnú infraštruktúru bude riešené z ulice Kozinova. Na 

pozemku sú riešené asfaltové plochy pre parkovanie a vjazd do podzemnej garáže, ktorý 

priamo nadväzuje na vjazd z ulice U Nemocnice.  

i) vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície 

 Pred začatím výstavby je nutné obdržať vyjadrenia od vlastníkov jednotlivých 

verejných, inžinierskych sietí a je nutné obdržať právoplatné stavebné povolenie od 

stavebného úradu. Zároveň je nutné odsúhlasenie tejto projektovej dokumentácie 

investorom.  

 Predpokladané zahájenie výstavby  jún 2016 

 Predpokladané ukončenie výstavby  jún 2018 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

 Navrhovaný objekt bude slúžiť ako penzión pre ubytovacie služby s reštauráciou 

a konferenčnými sálami pre verejné využitie. Objekt sa skladá z 3 nadzemných a 1 

podzemného podlažia. Podlažie 1.NP slúži ako recepcia penziónu, zázemie reštaurácie, 

nachádzajú sa tu dve konferenčné sály, ktoré je možné vďaka posuvnej stene spojiť. 

V danom podlaží sa ďalej nachádza zázemie prevádzky penziónu. Podlažia 2 – 3. NP 

slúžia pre ubytovanie hostí a podlažie 1.S slúži pre parkovanie v objekte a ako technické 

zázemie objektu.  

Plocha pozemku:      7 874,00 m2 

Zastavaná plocha pozemku:     1 201,61 m2  

Spevnené plochy pozemku:      3 342,20 m2 

Plocha 1.S:          702,74 m2   

Plocha 1.NP:          998,16 m2 

Plocha 2.NP:          633,18 m2 

Plocha 3.NP:          625,95 m2 

Plocha terasy reštaurácie:          86,40 m2 

Hrubá podlažná plocha:     2 960,03 m2 

Obostavaný priestor nadzemných podlaží:            10 044,94 m3 

Obostavaný priestor podzemných podlaží:    3 127,19 m3 

Plocha reštaurácie (vrátane zázemia):      629,12 m2 

Kapacita parkovacích miest v 1.S:         22 miest 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a)  urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Navrhovaný objekt penziónu s reštauráciou a podzemným parkovaním sa 

nachádza na pozemku s parcelnými číslami 5805, 5809, 5810, 4803/16, 4803/12, 5811, 

5812, 5808, 5430/1, 5814, 5806, 5807, 5813, 5430/3, 5430/2, 5543 v katastrálnom území 

Domažlice. Pozemok je situovaný v centre mesta Domažlice. Príjazd k pozemku je 

riešený z ulice U Nemocnice. Súčasný majitelia pozemkov sú vypísaný v správe A. 

Sprievodná správa. 

V projekte sa uvažuje aj s úpravami mimo uvedené parcely a to na pozemkoch 

s parcelnými číslami 4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú dotknuté vyhotovením 

prípojok inžinierskych sietí objektu a pozemok s parcelným číslom 4938/7, kde bude 

vybudovaný nový chodník pre chodcov, okolo riešeného pozemku.  

Pozemok je v miernom svahu. V súčasnej dobe sa na pozemku nachádza zeleň. 

Vjazd na stavenisko sa uvažuje z ulice U Nemocnice. Komunikácia na ulici U Nemocnice 

je dostatočne únosná pre prejazd nákladnými automobilmi. Zariadenie staveniska bude 

dodávkou realizačnej firmy. 

 Budova penziónu vytvára kompaktnú hmotu s vegetačnou strechou, ktorá je 

navrhnutá ako zastrešenie jednopodlažnej časti objektu. Budova, svojím tvarom 

a materiálmi, ktoré sú použité na fasáde, nadväzuje na okolitú zástavbu a vytvára svojím 

umiestnením dominantu v danom mieste mesta Domažlice. Hmota budovy je rozdelená 

na časti podľa toho, na akú funkciu je daná časť objektu využitá. Priestory pre ubytovanie 

v penzióne vytvárajú kompaktnú trojpodlažnú časť, ktorá je obklopená jednopodlažnou 

časťou s reštauráciou, ktorá zároveň zvýrazňuje vstup do objektu.  

 Pozemok okolo penziónu je upravený spevnenými plochami s asfaltovým 

povrchom, slúžiacimi pre parkovanie na pozemku a spevnenými plochami betónovou 

dlažbou, ktoré vytvárajú komunikácie pre peších. Pred hlavným vstupom do objektu 

z ulice U nemocnice je vytvorené malé námestie s fontánou, vydláždené betónovou 

dlažbou s lavičkami. Na západnej strane objektu sa nachádza terasa reštaurácie 

s výhľadom na zeleň a mestský park s rybníkom. Vjazd do podzemnej garáže sa nachádza 

na východnej strane fasády. Svahovanie okolo vjazdu do garáže je riešené gabionovými 

stenami, ktoré sú svetlosivej farby a vkusne dopĺňajú farebné riešenie fasády objektu. 
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Umiestnenie objektu v rámci reklamy pre reštauráciu a penzión je veľmi výhodné. 

Objekt je situovaný v centre mesta, na jednej z hlavných križovatiek mesta.  

b) architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

riešenie. 

 Budova penziónu vytvára kompaktnú hmotu s vegetačnou strechou, ktorá je 

navrhnutá ako zastrešenie jednopodlažnej časti objektu. Budova, svojím tvarom 

a materiálmi, ktoré sú použité na fasáde, nadväzuje na okolitú zástavbu a vytvára svojím 

umiestnením dominantu v danom mieste mesta Domažlice. Hmota budovy je rozdelená 

na časti podľa toho, na akú funkciu je daná časť objektu využitá. Priestory pre ubytovanie 

v penzióne vytvárajú kompaktnú trojpodlažnú časť, ktorá je obklopená jednopodlažnou 

časťou s reštauráciou, ktorá zároveň zvýrazňuje vstup do objektu.  

 Materiálové riešenie fasád je navrhnuté tak aby nadväzovalo na okolitú výstavbu 

a zároveň zatraktívnilo dané územie. Trojpodlažná časť objektu je omietnutá omietkou 

bielej farby, ktorú zvýrazňujú jednotlivé plochy, omietnuté šedou farbou. Tie oddeľujú 

prevádzku, nachádzajúcu sa v podlaží 1.NP od podlaží s izbami pre hostí. Jednopodlažná 

časť, ktorá vychádza z hmoty trojpodlažnej budovy, je zvýraznená fasádnym obkladom 

z vláknocementových dosiek, jemne červenej farby. Hlavná fasáda objektu je doplnená 

vyvýšenou časťou trojpodlažného objektu, ktorá zvýrazňuje hlavnú fasádu, orientovanú 

do ulice U Nemocnice. V tejto časti objektu sú umiestnené veľké okná, ktoré vytvárajú 

vizuálny kontakt medzi interiérom objektu penziónu a mestským parkom s rybníkom. 

 Svahovanie okolo vjazdu do garáže je riešené gabionovými stenami, ktoré sú 

svetlosivej farby a vkusne dopĺňajú farebné riešenie fasády objektu. 

 

B.2.3  Celkové prevádzkové riešenie, technológia výroby 

 Projekt rieši stavbu penziónu. Dom má 3 nadzemné podlažia a 1 podzemné 

podlažie. Zastrešenie objektu je riešené jednoplášťovou plochou strechou a vegetačnou 

plochou strechou. Budova je nevýrobná.  

 

1S: Podzemné podlažie objektu slúži prevažne ako hromadná garáž pre ubytovaných 

hostí. Nachádza sa tu 21 parkovacích miest a 1 parkovacie miesto pre osoby so zníženou 
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schopnosťou pohybu a orientácie. V podlaží je navrhnutá technická miestnosť objektu 

a miestnosti so záložnými zdrojmi pre vzduchotechnickú jednotku objektu a evakuačné 

výťahy. Podlažie 1S je spojené s ostatnými podlažiami dvoma chránenými únikovými 

cestami P1.02/N3 a P1.06/N3 typu B. Vjazd do objektu je riešený pomocou rampy, ktorá 

vedie popri východnej fasáde objektu. 

 

1NP: Väčšinu plochy podlažia zaberá prevádzka reštaurácie, ktorá má hlavný vchod 

situovaný na západnú fasádu, kde sa nachádza terasa reštaurácie. Hlavný vchod do 

penziónu je situovaný na severnej fasáde, ktorá je orientovaná do ulici U Nemocnice. 

Hlavný vstup do penziónu je tvorený vstupnou halou, ktorá okrem penziónu vytvára vstup 

do reštaurácie a do hygienického zázemia v podlaží. Návštevník sa tak môže ľahko 

zorientovať v priestore penziónu. Za recepciou penziónu sa nachádzajú dve konferenčné 

sály pre verejné využitie. Služobný vchod do objektu je v zadnej časti budovy na 

východnej fasáde. Pre prevádzku penziónu a reštaurácie sa tu nachádzajú šatne personálu 

so samostatným hygienickým zázemím, čajová kuchyňa pre personál, kancelária riaditeľa 

penziónu, práčovňa a údržba penziónu. Vertikálna komunikácia v penzióne je pre hostí 

zabezpečená v chránenej únikovej ceste P1.06/N3 a pre personál penziónu v chránenej 

únikovej ceste P1.02/N3. 

 

2NP: Podlažie 2NP slúži pre ubytovanie hostí penziónu. Nachádza sa tu 15 2 – 

lôžkových obytných izieb so samostatným hygienickým zázemím. Miestnosť číslo 204 

je dispozične navrhnutá pre ubytovanie osôb so zníženou schopnosťou pohybu. Na 

podlaží sa nachádza sklad čistiacich prostriedkov a sklad prevádzkové účely penziónu. 

Izby na západnej fasáde majú menšiu terasu, s výhľadom na zelenú vegetačnú strechu, 

ktorá slúži na zastrešenie reštaurácie. 

 

3NP: V tomto podlaží sa nachádza 12 2 – lôžkových izieb a 2 apartmány, ktoré 

majú vlastnú kuchyňu a šatník. Izby, ktoré sú situované na západ majú balkóny 

s výhľadom na vegetačnú „zelenú“ strechu a mestský park s rybníkom. Na podlaží sa tiež 

nachádza sklad čistiacich prostriedkov a sklad nábytku. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Hlavný vstup do objektu, z ulice U Nemocnice, je riešený ako bezbariérový. Je tu 

navrhnutá rampa so sklonom 5% a zábradlím vyhovujúcim užívanie pre imobilné osoby. 
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Interiér budovy je riešený pre bezbariérový pohyb na každom podlaží. Vertikálny pohyb 

imobilných osôb je zabezpečený dvoma výťahmi, ktorých rozmery sú dostatočné pre 

prepravu osôb na vozíčku. Vstup do reštaurácie z terasy nie je uvažovaný ako 

bezbariérový. 

 

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

  

Špeciálne požiadavky z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

Používanie osobných ochranných pracovných pomôcok (ďalej len OOPP) 

Ak nie je možné riziká odstrániť alebo dostatočne obmedziť technickými 

prostriedkami či opatreniami v organizácii práce, je zamestnávateľ povinný poskytnúť 

zamestnancovi OOPP podľa vlastného zoznamu, spracovaného na základe 

vyhodnotených rizík a konkrétnych podmienok práce. 

Základné OOPP používané v stavebníctve: 

- Výstroj pre prevenciu proti pádu 

- Prostriedky pre polohovanie tela 

- Pracovné oblečenie a obuv 

- Rukavice 

- Ochranná prilba 

- Ochranný tvárový štítok 

- Chrániče sluchu, respirátory 

- Mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 

– Vyhláška ČÚBP č. 48/1982, v znení neskorších predpisov (novelizovaná 207/91, 

352/2000, 192/2005), ktorou sa stanoví základné požiadavky k zaisteniu 

bezpečnosti práce a technických zariadení. 

– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, 

v znení vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb.  

– Nariadenie vlády č. 148/2006 Sb., o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami 

hluku a vibráciami, vrátane prílohy 

– Najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií 

– Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia 

pri práci 
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Ďalej je všeobecne treba pri príprave stavby, jej výstavbou a uvedením do 

prevádzky, dodržovať ustanovenia zákona 309/2006, ktorým sa upravujú ďalšie 

požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nariadenie vlády 591/2006 

o bližších minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na 

staveniskách a nariadenie vlády 362/2005 Sb. Zároveň budú dodržané technické 

požiadavky na výstavbu, vyhl. 268/2009 Sb. 

 Pri uvedení stavby do prevádzky a jej ďalšom používaní je nutné plnenie 

požiadaviek uvedených v §3 odst. 3 nariadenia vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnejších 

požiadavkách na pracovisko a pracovné prostredie. 

 

B.2.6 Základná charakteristika objektov  

Stavba sa člení na objekty a technické a technologické zariadenia: 

 SO.01 Penzión 

 SO.02 Spevnené plochy 

 SO.03 Terasa 

 SO.04 Retencia dažďovej vody 

 SO.05 Drobná architektúra 

 SO.06 Svahové a vegetačné úpravy 

a)  stavebné riešenie 

SO.01 Penzión 

Založenie objektu je riešené na monolitických železobetónových pätkách z betónu 

C25/30, ktoré sú stužené roštom zo základových pásov z monolitického železobetónu 

C25/30. Použitá výstuž v betóne je triedy 10 505. Pred samotnou betonážou je nutné 

vyhotoviť pod železobetónové základy podkladnú betónovú dosku z betónu C 16/20 

o hrúbke 50 mm. Základy sa budú betónovať do debnenia pre zaistenie navrhnutých  

rozmerov a krytia výstuže. Izolácia spodnej stavby je navrhnutá z 2 

vrstiev modifikovaných asfaltových pásov Dekglass G200 S40, ktoré budú natavené na 

základovú dosku z betónu C25/30, vystuženú karisieťou 150 x 150 mm. Podrobný popis 

viď „Výpis skladieb konštrukcií“. 
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Konštrukcia objektu je navrhnutá ako monolitický železobetónový skelet, ktorý je 

doplnený stužujúcimi nosnými múrmi, v zadnej časti objektu, z keramického muriva 

Porotherm. Objekt pozostáva z troch dilatačných celkov. Zvislá dilatačná špára oddeľuje 

jednopodlažnú časť objektu, v ktorej sa nachádza reštaurácia od trojpodlažnej časti 

objektu, v ktorej sa nachádza prevádzka penziónu a vyvýšenej 3 podlažnej časti, ktorá 

zvýrazňuje hlavný vstup. Špára je vyplnená tepelnou izoláciou Isover EPS 70 F hr. 30 

mm. Na povrchu je špára opatrená dilatačnými profilmi a tmelom (viď Detail dilatácie). 

Špára v základoch je utesnená proti vniku vody pomocou tesniacich PVC profilov 

Idrostop PVC BE. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými stĺpmi 

o rozmere 400 x 400 mm. Železobetónový skelet je stužený zvislými nosnými múrmi, 

ktoré sa nachádzajú v zadnej, južnej časti objektu. Vodorovná konštrukcia je riešená za 

pomoci monolitických betónových prievlakov. Rozmery jednotlivých prievlakov sú 

odlišné podľa ich rozpätí (viď výkresy stropných konštrukcií). Do týchto prievlakov sú 

ďalej votknuté krížom vystužené a jednosmerne uložené monolitické železobetónové 

dosky (hrúbky a rozmery dosiek viď výkresy stropných konštrukcií). Monolitické 

betónové prvky skeletu sú vyhotovené z betónu C25/30 a vystužené výstužami 10 505. 

Obvodový plášť je riešený pomocou výplňového muriva. 

  

Výplňové murivo je v suteréne navrhnuté z betónových tvaroviek Livetherm TNB 

400. Z exteriérovej strany je murivo chránené dvoma vrstvami z modifikovaných 

asfaltových pásov Dekglass G200 S40, na nich je prikotvená tepelná izolácia 

z extrudovaného polystyrénu Styrodur 3035 CS hr. 140 mm a tá je chránená nopovou 

fóliou Lithoplast 20/0,8/1340. 

 

Výplňové murivo je v nadzemných častí navrhnuté z keramického materíálu 

Porotherm 40 Profi o hrúbke 400 mm, ktoré je zateplené tepelnou izoláciou z minerálnych 

vlákien Isover TF Profi hrubej 140 mm. Na fasádu je použitý fasádny obklad 

z cementovláknitých dosiek Equitone, ktorý je kotvené do hliníkového roštu. Materiál 

tepelnej izolácie je pod fasádnym obkladom odlišný. V miestach obkladu je použitá 

tepelná izolácia z minerálnych vlákien Isover Fassil 14 o hrúbke 140 mm. 

 

V objekte sú navrhnuté sadrokartonové priečky Knauf. Hrúbky priečok sú odlišné 

podľa miesta použitia (viď výkresy 1S, 1NP, 2NP, 3NP). Pod stropmi sú montované 

samonosné sadrokartonové podhľady Knauf.  
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V reštaurácii je nainštalovaná posuvná stena Milt Espero, ktorá slúži pre prípadné 

oddelenie salónikov od zvyšnej časti reštaurácie. Posuvná stena je tiež nainštalovaná 

v konferenčných sálach. Pomocou nej sa dá z priestoru získať jedna veľká alebo dve 

menšie konferenčné priestory. Vážená stavebná nepriezvučnosť posuvných stien je 50 

dB, čo vyhovuje požiadavkám normy ČSN 73 0532. Posuvné steny sú kotvené pomocou 

zavesenia typu SONICO 110, spoj modulov je bez viditeľného profilu. Parkovanie 

odsunutých častí panelov je riešené typom 2. Jednotlivé rozmery panelov viď výkres 

„Pôdorys 1.NP“. 

 

Na zastrešenie objektu sú použité dva typy plochých striech. Ako zastrešenie 

posledného nadzemného podlažia je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha. Tepelnú 

izoláciu tvorí Isover EPS a hydroizolácia je riešená pomocou asflatových 

modifikovaných pásov. Zastrešenie nad reštauráciou je navrhnuté ako vegetačná plochá 

strecha Optigreen „Parková záhrada riešenie 2“. Tepelná izolácia v tomto type strechy je 

Isover EPS a hydroizoláciu tvoria modifikované asfaltové pásy. Podrobnejšie informácie 

o skladbách konštrukcií sú uvedené vo výpise skladieb konštrukcií.  

  

Zvislé konštrukcie: 

 

 Nosné konštrukcie: 

 Monolitické betónové stĺpy 400 x 400, betón C 25/30, výstuž 10 505 

 1S –   Livetherm TNB 400 hr. 400 mm na tenkovrstvú maltu Livetherm 

1NP – 3NP –  Porotherm 40 Profi na tenkovrstvú maltu Porotherm Profi DBM  

hr. 400 mm 

 

 Výplňové murivo: 

 1S – Livetherm TNB 400 hr. 400 mm na tenkovrstvú maltu Livetherm 

 1NP – Porotherm 40 Profi na tenkovrstvú maltu Porotherm Profi DBM  

hr. 400 mm 

 2NP – Porotherm 40 Profi na tenkovrstvú maltu Porotherm Profi DBM  

hr. 400 mm 

 3NP – Porotherm 40 Profi na tenkovrstvú maltu Porotherm Profi DBM  

hr. 400 mm 
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Zvislé nenosné konštrukcie: 

1S –   Porotherm 14 Profi na tenkovrstvú maltu  

Porotherm Profi DBM hr. 140 mm 

 1NP – 2NP – 3NP – Sadrokartonové priečky Knauf W11 hr. 150, 200 

      400 mm 

 

Vodorovné konštrukcie:  

 

Vodorovné nosné konštrukcie: 

 Monolitické betónové prievlaky, betón C 25/30, výstuž 10 505 

Krížom a jednosmerne vystužené monolitické betónové dosky, betón C 25/30, 

výstuž 10 505 

 

 Vodorovné nenosné konštrukcie: 

Samonosné sadrokartonové podhľady Knauf 

 

Tepelné izolácie: 

 1S – Steny:   Styrodur 3035 CS hr. 140 mm 

   Strop:   Isover NF 333 V 100 hr. 100 mm 

 1NP – Steny:   Isover TF Profi hr. 140 mm 

Isover Fassil 14 hr. 140 mm (pod fasádny 

obklad) 

   Podlahy:  Isover Rigfloor 40000 hr. 80 mm 

   Podlaha na zemine: Isover EPS 100 S hr. 100 mm 

   Knauf priečky: Knauf Decibel (hrúbka podľa typu priečky) 

 2NP – Steny:   Isover TF Profi hr. 140 mm 

Isover Fassil 14 hr. 140 mm (pod fasádny 

obklad) 

   Podlahy:  Isover Rigfloor 40000 hr. 80 mm 

   Knauf priečky: Knauf Decibel (hrúbka podľa typu priečky) 

3NP – Steny:   Isover TF Profi hr. 140 mm 

Isover Fassil 14 hr. 140 mm (pod fasádny 

obklad) 

   Podlahy:  Isover Rigfloor 40000 hr. 80 mm 
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   Knauf priečky: Knauf Decibel (hrúbka podľa typu priečky) 

 Strecha – Jednoplášťová plochá strecha  Isover EPS 

   Vegetačná plochá strecha   Isover EPS 

 

Výplňe otvorov: 

 

 Všetky okná a dvere na fasáde sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojsklom. 

Dvere v jednotlivých obytných izbách sú navrhnuté ako protipožiarne so 

samouzatváracím mechanizmom osadené na oceľovú zárubeň. Všetky dvere vedúce do 

chránenej únikovej cesty sú navrhnuté ako požiarne uzávery so samouzatváracím 

mechanizmom a utesnením proti šíreniu dymu.  

Výplne otvorov v obvodových konštrukciách sú riešené od výrobcu  Streamline. 

Zasklenie výplní je navrhnuté z izolačného trojskla s distančným pásikom TGI Spacer. 

Súčiniteľ prestupu tepla zasklenia je Ug = 0,6 W/m2K. Výplne sú vybavené 5 komorovým 

rámom, ktorého súčiniteľ prestupu tepla je Uf = 1,19 W/m2K. 

 

 

 

Konštrukčná výška:  4,450 m 

Svetlá výška izieb:  3,000 m 

Svetlá výška v reštaurácii: 3,300 m 

Svetlá výška v kuchyni: 3,300 m 

Svetlá výška v garáži:  3,535 m 
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SO.02 Spevnené plochy 

 

 Na pozemku, ktorý patrí k objektu penziónu, budú vytvorené spevnené plochy, 

ktoré budú slúžiť pre účely parkovania hostí a zamestnancov, pre účely zásobovania 

objektu, odvozu odpadkov, pre komunikáciu peších a tiež vytvoria vhodnú komunikáciu 

pre príjazd požiarnych vozidiel v prípade požiaru.  

 Spevnené komunikácie, ktoré budú slúžiť pre parkovacie účely a pojazd osobných 

či nákladných automobilov, budú mať povrch upravený asfaltobetónom a budú 

dostatočne únosné pre pojazd požiarnych či nákladných vozidiel. Bude vybudovaná 

plocha parkovania pre hostí, ktorá sa bude nachádzať pred severnou a západnou fasádou 

penziónu. Kapacita tohto parkoviska je 30 parkovacích miest, z toho 3 parkovacie miesta 

sú riešené pre imobilné osoby o rozmere 3,5 x 5 m. V zadnej časti pozemku sa nachádza 

ďalšie parkovisko, ktoré slúži personálu a má kapacitu 10 parkovacích miest a priamo 

nadväzuje na služobný vchod do objektu. V tejto časti sa nachádza aj plocha pre 

odpadkové kontainery. Zadné parkovisko zároveň vytvára plochu pre zásobovanie 

objektu. Vjazd na pozemok je riešený z ulice U Nemocnice, priamo z tohto vjazdu je 

viditeľná rampa, vedúca do podzemných garáží v podlaží 1.S. Rampa je navrhnutá 

v sklone 12%. Táto garáž bude slúžiť pre parkovanie hostí penziónu a má kapacitu 22 

miest. Komunikácie na pozemku sú riešené ako obojsmerné. Šírka jedného jazdného 

pruhu je 3 m. Svahovanie, ktoré na pozemku vzniklo vybudovaním vjazdu do garáže, je 

spevnené gabionovými stenami. 

 Spevnené plochy pre peších budú vybudované z betónovej dlažby do pieskového 

lôžka, viď skladbu „S14 – Výpis skladieb konštrukcií“. Pomocou tejto skladby budú 

riešené okapné chodníky okolo budovy ale aj chodníky pripájajúce objekt na verejné 

komunikácie. Chodníky, pri parkovacích miestach pre imobilné osoby, budú znížené tak, 

aby bol zabezpečený bezbariérový pohyb na vozíčku z asfaltovej komunikácie na 

chodník. Hlavný vstup, ktorý je orientovaný do ulice U Nemocnice je riešený ako 

bezbariérový. Je tu navrhnutá rampa so sklonom 5% a povrchovou úpravou podľa 

skladby „S12“.  Táto skladba rieši aj prístup k služobnému vchodu v zadnej časti objektu.  

 Spevnené plochy sú vyspádované a odvodnené do vsakovacích nádrží, ktoré sú 

samostatne riešené v rámci objektu SO.04 – Retencia ďažďovej vody. 
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SO.03 Terasa 

 

 Na západnej strane objektu je projektom riešená terasa, ktorá vytvára možnosť 

posedenia vonku, v prevádzke reštaurácii. Povrch terasy je vyvýšený nad upravený terén 

tak, aby priamo nadväzoval na podlahu reštaurácii, ktorá sa nachádza v úrovni 0,000 

objektu. Skladba podlahy terasy je riešená tak isto ako okapné chodníky, pomocou 

skladby „S14“. Obvod terasy je zdvihnutý pomocou štyroch radov betónových 

debniacich tvaroviek, ktoré sú vyplnené betónom C 20/25 a stužené výstužami 10 505. 

Základ pod toto murivo je monolitický betónový, vyliaty priamo do výkopu. Hĺbka 

základu je 0,8 m pod úrovňou upraveného terénu a materiál je betón C 20/25. Do základu 

sa vložia výstuže ∅ 12 mm tvaru L, ktoré sa následne previažu s debniacimi tvarovkami. 

 Povrch terasy je vyspádovaný do terasového žľabu Profiline s perforovanými 

bokmi a plným dnom, ktorý je vyhotovený z pozinkovanej oceli. Hĺbka žľabu je 170 mm 

a šírka je 130 mm. Žľab je následne odvodnený do vsakovacej nádrže na severnej strane 

pozemku. 

 Okraje terasy sú zabezpečené proti pádu osôb zábradlím z pozinkovaných 

oceľových trubiek ∅ 42,4 mm a výplní z mliečneho priehľadného plexiskla.  

 

SO.04 Retencia dažďovej vody 

 

 Odvodnenie spevnených plôch na riešenom pozemku penziónu priamo nadväzuje 

na vsakovacie nádrže, ktoré sú riešené systémom Aco Stormbrixx. Navrhnuté sú na 

pozemku 2 vsakovacie nádrže o objeme 5 m3. Nádrž je vyskladaná zo vsakovacích boxov, 

pričom jeden vsakovací box má rozmer 1200 x 600 x 342 mm a objem 0,417 m3. Výrobca 

zaručuje využiteľný objem vsakovacích dielcov 96 %. Obe retenčné nádrže sú zložené 

z 12 vsakovacích dielcov. Celkový rozmer nádrže je 3600 x 2400 mm. 

 Pred vtokom do vsakovacej nádrže je osadený odlučovač ropných látok ∅ 2000 

mm, ktorý je vyrobený zo železobetónu v kombinácii s plastom, liatinou a atikórom.  

 Výkop okolo vsakovacej nádrži a okolo odlučovača ropných látok je nutné 

vysypať štrkom frakcie 16/32, ktorý bude zhutnený silou 10 kN / 0,18 m2. 
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SO.05 Drobná architektúra  

 

 Drobná architektúra sa týka architektonicko – funkčného riešenia okolia stavby. 

Pred hlavným vstupom do objektu bude navrhnutá spevnená plocha z betónovej dlažby, 

skladby „S14“, ktorá vytvorí menšie námestie pred objektom a zatraktívni a zvýrazní tak 

vstup do penziónu. V strede tohto námestia bude vymurovaná betónová fontána, ktorá 

svojím tvarom nadväzuje na tvar námestia. Fontána bude mať po bokoch vytvorené 

múriky do výšky 500 mm nad povrchom betónovej dlažby a dno fontány bude v hĺbke 

500 mm pod upraveným terénom. Povrch fontány bude riešený mramorovým obkladom, 

s červeným odtieňom. Jednotlivé rozvody pre prívod a odvod vody budú umiestnené min. 

800 mm pod upraveným terénom. V zimnom období je nutné prívod vody do fontány 

dostaviť a prívodné a odvodné potrubia odvodniť.  

 Na námestí sa nachádzajú 3 dizajnové lavičky, ktoré sú orientované smerom 

k fontáne. Lavičky majú spodnú nosnú konštrukciu vytvorenú z pohľadového brúseného 

betónu, plocha pre sedenie a operadlo je riešené z dubového dreva, nalakovaného 

priehľadným lakom. Operadlo a dosky na sedenie sú hrubé 50 mm. Drevené plochy budú 

k betónovému podstavcu pripevnené zo spodnej strany, tak aby boli spoje neviditeľné. 

Rozmer lavičky je 1800 x 600 mm. 

 Drobná architektúra ďalej rieši umiestnenie smetných košov na pozemku. Smetné 

koše na pozemku budú umiestnené pred hlavným a služobným vstupom do objektu. Koše 

budú navrhnuté z betónovej nosnej časti okrúhleho prierezu, vnútro koša bude vybavené 

pozinkovaným plechovým košom. Na vrchu smetných košov sa bude nachádzať hlavica 

s mriežkou pre zahasenie cigariet. Hlavica bude nerezová. 

 

SO.06 Svahové a vegetačné úpravy 

 

 Pred začatím výstavby bude z pozemku odstránená ornica, ktorá sa odvezie na 

oficiálnu skládku zemín a po ukončení stavebných prác sa navráti na pozemok. Na 

pozemku bude riešené svahovanie v mieste vjazdu do podzemnej garáže. Svah bude 

vystužený pomocou gabionovej steny, ktorá bude svetlo sivej farby.  

 Na pozemku budú vysadené malé kríky, ktoré budú umiestnené na zelenej ploche 

medzi parkoviskom a verejnou komunikáciou na severnej a západnej časti objektu. Druh 

kríkov sa stanoví neskôr, po dohodne s investorom. 
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b) konštrukčné a materiálové riešenie 

 Konštrukčné a materiálové riešenie viď bod B.2.6 a) tejto správy. 

c) mechanická odolnosť a stabilita 

Objekt novostavby penziónu je kvôli zaisteniu nepoškodenej konštrukcie pri 

nerovnomernom sadaní, rozdelený na tri dilatačné celky. Prvý dilatačný celok je 

trojpodlažná časť objektu, v ktorej sa nachádzajú izby a zázemie pre prevádzku penziónu, 

druhý dilatačný celok je tvorený vyvýšenou trojpodlažnou časťou, v ktorej sa nachádza 

hlavné schodisko objektu a tretí dilatačný celok je tvorený jednopodlažnou 

nepodpivničenou časťou objektu, v ktorej sa nachádza hlavne zázemie reštaurácie.  

Dilatačná špára rozdeľuje stavbu po celej výške vrátane základov. V základoch je 

konštrukcia chránená tesniacim PVC profilom Idrostop PVC  Be, ktorý je mechanicky 

prikotvený k podkladnému betónu a chráni konštrukciu pred vnikom podzemnej vody. 

Profil sa následne zaleje betónom. Je dôležité aby v mieste ukotveného profilu, bol betón 

dôkladne zhutnený a nevznikli tu žiadne vzduchové dutiny. Jednotlivé profily sa medzi 

sebou horkovzdušne navarujú. Spoje je nutné vyhotoviť podľa technologického predpisu 

daného firmou Idrostop. Celá dilatačná špára je vyplnená polystyrénom Isover EPS 70F 

hr. 30 mm. V mieste podlahy bude dilatačná špára chránená prechodovými lištami. 

Sadrokartónové priečky budú dilatované podľa technologického predpisu od výrobcu.  

 Konštrukcia objektu je navrhnutá ako monolitický železobetónový skelet, ktorý je 

doplnený stužujúcimi nosnými múrmi, v zadnej časti objektu, z keramického muriva 

Porotherm 40 Profi hr. 400 mm. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená železobetónovými 

stĺpmi o rozmere 400 x 400 mm. Raster stĺpov viď výkresy „Pôdorys 1.S – 3.NP“. 

Železobetónový skelet je stužený zvislými nosnými múrmi, ktoré sa nachádzajú v zadnej, 

južnej časti objektu. Vodorovná konštrukcia je riešená za pomoci monolitických 

betónových prievlakov. Rozmery jednotlivých prievlakov sú odlišné podľa ich rozpätí 

(viď výkresy stropných konštrukcií). Do týchto prievlakov sú ďalej votknuté krížom 

vystužené a jednosmerne uložené monolitické železobetónové dosky (hrúbky a rozmery 

dosiek viď výkresy stropných konštrukcií). Monolitické betónové prvky skeletu sú 

vyhotovené z betónu C25/30 a vystužené výstužami 10 505.  

 Rozmery a prierezy jednotlivých monolitických prvkov sú nadimenzované 

v prílohách projektovej dokumentácie. Rozmery sú vypočítané v súlade s doporučením 

normy ČSN 73 1201 a ČSN 73 1204. 

 Schodisko je navrhnuté ako monolitická železobetónová doska hr. 150 mm 

z betónu C 25/30 a výstuže 10 505. Schodiskové ramená prenášajú zaťaženia do 
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prievlakov, ktoré sú uložené pri hlavnom schodisku na stĺpoch a pri vedľajšom schodisku 

prenášajú zaťaženie do nosného muriva z Porothermu.  

 Objekt je založený na základových pätkách a pásoch z monolitického 

železobetónu. Rozmery pätiek a pásov boli stanovené na základe vypočítaného zaťaženia 

od stavby a vyhovujú požiadavkám normy. Betón na základové konštrukcie bude použitý 

C 25/30 a výstuž 10 505. Pred betonážou základových konštrukcií je nutné vybetónovať 

podkladný betón hr. 50 mm z betónu C 16/20, na ktorý sa následne vyhotoví debnenie 

a vloží sa doň vopred pripravená armatúra. Pred samotnou betonážou základov, ale aj 

stĺpov, dosiek a prievlakov, je nutné aby osadenie výstuží skontroloval statik, ktorý 

projektoval vystuženie betónových prvkov. Je dôležité aby bolo dodržané krytie výstuže 

v betónových prvkoch.  

 Podkladný betón a betónová mazanina v suteréne a pred hlavným vstupom do 

objektu bude vystužená karisieťou rozmeru 150 x 150 mm, priemeru 8 mm. Pod 

podkladný betón bude podklad vysypaný štrkom frakcie 8/16, ktorý sa následne zhutní 

silou 10 kN / 0,18 m2. Hrúbka podkladného betónu je uvedená vo výpise skladieb 

konštrukcií. Štrkový podsyp bude hrubý 150 mm. 

 

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických 

zariadení 

 

a)  technické riešenie 

a.1 Núdzové osvetlenie 

 Únikové cesty musia mať elektrické osvetlenie. Chránené aj nechránené únikové 

cesty, vedúce z požiarnych úsekov obytných buniek, musia mať núdzové osvetlenie. 

Doba núdzového osvetlenia v čase požiaru musí byť minimálne 30 minút. V chránených 

únikových cestách, ktoré slúžia ako zásahové cesty musí byť núdzové osvetlenie 

minimálne po dobu 60 minút. Núdzové osvetlenie bude mať záložný elektrický zdroj, 

akumulátorové batérie, ktoré budú umiestnené v technickej miestnosti.  

 

a.2  Vzduchotechnika 

Chránené únikové cesty typu B sú odvetrávané pretlakovým vetraním 

zabezpečeným vzduchotechnickou jednotkou so záložným zdrojom umiestneným 

v suteréne objektu. Vzduch musí byť dodávaný najmenej v 15 násobku objemu chránenej 
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únikovej cesty za hodinu. Pretlakové vetranie musí byť zaistené minimálne po dobu 45 

minút v čase trvania požiaru. Vstupné dvere do chránenej únikovej cesty musia 

zabraňovať preniknutiu dymu do chránenej únikovej cesty z iných požiarnych úsekov. 

(ČSN 73 0802) 

 V priestoroch hromadnej garáže v požiarnom úseku P1.01 bude zriadené 

samočinné požiarne odvetranie vzduchotechnickou jednotkou s vlastným záložným 

zdrojom. Požiarne odvetranie musí byť funkčné od začiatku požiaru minimálne 15 minút.  

 Vzduchotechnickou jednotkou sú odvetrávané aj požiarne úseky obytných buniek, 

prevádzky reštaurácie a konferenčné sály.  

 Na vzduchotechnických potrubiach musia byť zreteľne vyznačené smery prúdenia 

a účel potrubia (prívod – odvod). Prestupy rozvodov inštalácie cez požiarne deliace 

konštrukcie musia byť utesnené. 

 

a.3 Vykurovanie 

Vykurovanie objektu bude zabezpečené pomocou plynového kondenzačného 

kotla, ktorý bude umiestnený v technickej miestnosti. Plynový kotol bude napojený do 

komínového telesa. Vykurovanie bude v objekte riešené podlahovými konvektormi. 

 

a.4 Elektroinštalácia a elektrické zariadenia 

Podľa §9 vyhlášky 23/2008 musí byť elektrické zariadenie, ktoré slúži k ochrane 

osôb a majetku navrhnuté tak, aby bola pri požiari zaistená dodávka elektrickej energie 

za podmienok, ktoré sú stanovené v ČSN ( ČSN 73 0802, ČSN 73 0810). Ak budú káble, 

ktoré zaisťujú funkciu ovládania elektrických zariadení slúžiacich k požiarnemu 

zabezpečeniu vedené voľne, je nutné aby to boli káble druhu I. – kábel B2ca. Elektrické 

zariadenia, ktoré slúžia na zabezpečenie objektu počas požiaru sa pripojujú samostatným 

vedením z prípojkovej skrine alebo z hlavného rozvádzača a to tak , aby boli funkčné po 

celú dobu, keď budú odpojené ostatné elektrické zariadenia objektu. 

Evakuačné výťahy a vzduchotechnická jednotka majú záložné elektrické zdroje, 

ktoré sú umiestnené v samostatných požiarnych úsekoch v suteréne 1.S. 
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Únikové cesty musia mať elektrické osvetlenie. Chránené aj nechránené únikové 

cesty, vedúce z požiarnych úsekov obytných buniek, musia mať núdzové osvetlenie. 

Doba núdzového osvetlenia v čase požiaru musí byť minimálne 30 minút. V chránených 

únikových cestách, ktoré slúžia ako zásahové cesty musí byť núdzové osvetlenie 

minimálne po dobu 60 minút. Núdzové osvetlenie bude mať záložný elektrický zdroj, 

akumulátorové batérie, ktoré budú umiestnené v technickej miestnosti. 

V budove bude nainštalované zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie. Toto 

zariadenie bude nainštalované v každej obytnej bunke penziónu. V prípade, že má obytná 

bunka viac miestností, toto zariadenie musí byť nainštalované v každej miestnosti. 

Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie musí byť nainštalované aj v spoločenských 

priestoroch penziónu (konferenčné sály, nechránené únikové cesty) a tiež v prevádzke 

reštaurácie (v kuchyni, reštaurácii). Zariadenie autonómnej detekcie a signalizácie je 

nutné umiestniť aj do priestorov hromadnej garáži a technickej miestnosti v suteréne. Do 

priestorov chránenej únikovej cesty sa toto zariadenie neinštaluje. Budovu OB3 sa 

doporučuje vybaviť núdzovým zvukovým systémom. 

a.5 Bleskozvod 

Na objekt bude nainštalovaný bleskozvod podľa normy ČSN EN 62305. 

a.6  Výťahy 

V objekte penziónu budú nainštalované dva typy výťahov. Pri hlavnom schodisku 

objektu bude nainštalovaný výťah Kone Monospace 500 SEC, ktorý má nosnosť 1000 kg 

a kapacitu 13 osôb. Rozmer kabíny výťahu je 1100 x 2100 mm a šírka dverí je 1000 mm. 

Výťahová šachta je opláštená sadrokartónovou konštrukciou Knauf s dvoma doskami 

Knauf Red Piano hr. 12,5 mm. Steny šachty sú izolované akustickou izoláciou Knauf 

Decibel hr. 100 mm. Tento výťah bude počas prevádzky slúžiť na vertikálnu komunikáciu 

pre hosťov.  

Druhý typ výťahu bude inštalovaný v zadnej časti objektu. Výťah bude typu Kone 

Monospace 500 SEC s nosnosťou 1000 kg a kapacitou 8 osôb. Rozmer kabíny je 1100 x 

1400 mm a šírka dverí je 1000 mm. Výťahová šachta je murovaná z materiálu Porotherm. 

Tento výťah bude počas prevádzky penziónu slúžiť pre personál.   

Oba výťahy sú súčasťou chránených únikových ciest typu B a počas požiaru budú 

slúžiť ako evakuačné výťahy. Výťahy majú samostatné záložné zdroje, ktoré sa 
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nachádzajú v suteréne objektu. Prístup na spodok výťahovej šachty je zaistený rebríkom, 

ktorý je súčasťou dodávky technológie výťahu. Vo výťahovej šachte nie je umiestnené 

žiadne zariadenie ani inštalácia, ktorá nesúvisí s prevádzkou výťahu. Osvetlenie 

výťahovej šachty je tiež dodávkou výťahu.  

Oba výťahy majú motor nainštalovaný priamo vo výťahovej šachte, takže nie je 

nutné zriaďovať strojovňu. 

 

b) výčet technických a technologických zariadení 

 Jednotlivé technické a technologické zariadenia, inštalované v objekte penziónu, 

sú popísané v bode B.2.7 a) tejto správy. 

Zoznam technických a technologických zariadení riešených v bode B.2.7 a): 

a.1 Núdzové osvetlenie 

a.2  Vzduchotechnika 

a.3 Vykurovanie 

a.4 Elektroinštalácia a elektrické zariadenia 

a.5 Bleskozvod 

a.6  Výťahy 

B.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 

Navrhnutý objekt je posudzovaný podľa vyhlášky 23/2008 Sb., podľa ČSN 73 

0802,  ČSN 73 0833 a ČSN 73 0804 a ďalších noriem súvisiacich s danou problematikou. 

V zmysle ČSN 73 0833 sa jedná o objekt OB3 – domy pro ubytování o projektované 

kapacitě nejvýše 75 osob umístněných nejvýše do 3. nadzemního podlaží. 

Konštrukčný systém objektu je navrhnutý ako nehorľavý. Vodorovné a zvislé 

konštrukcie spadajú podľa reakcie materiálu na oheň do triedy DP1.  

Požiarna výška objektu je 8,9 m, Poloha 1NP sa nachádza na podlahe skutočného 

1NP. 

Požiarne bezpečnostné riešenie objektu je riešené v samostatnej správe 

projektovej dokumentácie „Požiarne posúdenie objektu“. 
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B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami  

a) kritériá tepelne technického hodnotenia 

 Navrhnuté skladby konštrukcií budú splňovať požiadavky normy ČSN 73 0540 – 

– 2 na súčiniteľ prestupu tepla UN,20. 

Tab. 1: Požadované a doporučené hodnoty súčiniteľa prestupu tepla 𝑈𝑁 pre budovy 

s převažujúcou návrhovou vnútornou teplotou 𝜃𝑖𝑚 v intervale 18 °C až 22 °C vrátane  

Popis konštrukcie Súčiniteľ prestupu tepla UN,20 

[W/(m2·K)] 

 UN,20 Urec,20 

 

Upas,20 

Stana vonkajšia 0,30 1) ťažká: 0,25  0,18 až 

0,12 
ľahká: 0,20  

Strecha strmá so sklonom nad 45° 0,30  0,20  0,18 až 

0,12 

Strecha plochá a šikmá so sklonom do 45° vrátane 0,24 0,16 0,15 až 

0,10 

Strop s podlahou nad vonkajším priestorom  0,24 0,16 0,15 až 

0,10 

Strop pod nevykurovaným podkrovím  (so strechou bez 

tep. iz.) 

0,30 0,20 0,15 až 

0,10 

Stena k nevykurovanému podkroviu  (so strechou bez 

tep. iz.) 
0,30 1) ťažká: 0,25  0,18 až 

0,12 
ľahká: 0,20  

Podlaha a stena vykurovaného priestoru priľahlá k 

zemine  4), 6) 

0,45 0,30 0,22 až 

0,15 

Strop a stena vnútorná z vykurovaného 

k nevykurovanému priestoru 

0,60 0,40 0,30 až 

0,20 

Strop a stena vnútorná z vykurovaného 

k temperovanému priestoru 

0,75 0,50 0,38 až 

0,25 

Strop a stena vonkajšia z temperovaného priestoru 

k vonkajšiemu priestoru 

0,75 0,50 0,38 až 

0,25 

Podlaha a stena čiastočne vykur. priestoru priľahlá 

k zemine 6) 

0,85 0,60 0,45 až 

0,30 

Stena mezi susednými budovami  4) 1,05 0,70 0,5 

Strop mezi priestormi s rozdielom teplôt do 10 °C 

vrátane 

1,05 0,70  

Stena medzi priestormi s rozdielom teplôt do 10 °C 

vrátane  

1,30 0,90  
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Strop vnút. medzi priestormi s rozdielom teplôt do 5 °C 

vrátane 

2,2 1,45  

Stena vnút. medzi priestormi s rozdielom teplôt do 5 °C 

vrátane 

2,7 1,80  

Výplň otvoru vo vonkajšej stene a strmej streche, 

z vykurovaného priestoru do vonkajšieho prostredia, 

okrem dverí  

1,5  2) 1,2 0,8 až 

0,6 

Šikmá výplň otvoru so sklonom do 45°, z vykurovaného 

priestoru do vonkajšieho prostredia  

1,4  7) 1,1 0,9 

Dverná výplň otvoru z vykurovaného priestoru do 

vonkajšieho prostredia (vrátane rámu) 

1,7 1,2 0,9 

Výplň otvoru vedúceho 

z vykurovaného do temperovaného priestoru 

3,5 2,3 1,7 

Výplň otvoru vedúceho z temperovaného priestoru 

do vonkajšieho prostredia  

3,5 2,3 1,7 

Šikmá výplň otvoru so sklonom do 45° vedúceho 

z temperovaného priestoru do vonkajšieho prostredia  

2,6 1,7 1,4 

Ľahký obvodový plášť (LOP), 

hodnotený ako zmontovaná zostava 

vrátane nosných prvkov, s pomernou 

plochou priesvitnej výplne otvoru  

fw  = Aw / A , v m2/m2,  

kde  A je  celková plocha ľahkého 

obvodového plášťa (LOP), v m2; 

Aw  plocha priesvitnej výplne otvoru 

slúžiaca prevažne k osvetleniu 

interiéru  vrátane príslušných 

častí rámu v LOP, v m2. 

 

 

fw < 0,5 

0,3 

+ 1,4·fw  

0,2 + fw  0,15+0,

85·fw 

fw > 0,5 0,7 

+ 0,6·fw  

Kovový rám výplne otvoru -   1,8  1,4  

Nekovový rám výplne otvoru  5) -   1,3  0,9 – 0,7 

Rám ľahkého obvodového plášťa -  1,8 1,4 

1) Pre jednovrstvé murivo sa najneskôr do 31.12.2012 pripúšťa hodnota 0,38 W/(m2K).   

2) Najneskôr do 31.12.2012 sa pripúšťa hodnota 1,7 W/(m2K). 

3) Nemusí sa vždy jednať o teplosmennú plochu, pravdaže s ohľadom na postup výstavby a 

možné zmeny spôsobu užívania se zaisťuje tepelná ochrana na uvedenej úrovni.    

4) V prípade podlahového a stenového vykurovania sa do hodnoty súčiniteľa prestupu tepla 

započítavajú iba vrstvy od roviny, v ktorej je umiestnené vykurovanie, smerom do exteriéru.  

5) Platí i pre rámy využívajúce kombinácie materiálov, vrátane kovových, ako sú napríklad 

drevo-hliníkové rámy. 

6) Odpovedá výpočtu súčiniteľa prestupu tepla podľa ČSN 73 0540-4 (bez vplyvu zeminy), nie 

však výslednému pôsobeniu podľa ČSN EN ISO 13370. 

7) Najneskôr do 31.12.2012 sa pripúšťa hodnota 1,5 W/(m2K). 
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b) energetická náročnosť stavby 

 

 Budova je navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám normy ČSN 73 0540 – 2. 

Výpočtom bol stanovený priemerný súčiniteľ prestupu tepla U,em = 0,32 W/m2K. Posudok 

zatriedil objekt penziónu do klasifikačnej triedy „B – úsporná“ pri klasifikačnom 

ukazateli CI = 0,7. Posudok bol vyhotovený v programe Straty 2015. 

 

Hodnotenie podľa programu Straty 2015 

 Objem vytápěných zón budovy V:   13 926,4 m3 

 Plocha ohraničujících konstrukcí A:    4 154,4 m2 

 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:         20,0 C 

  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 

 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 

 

   Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 5.3)   

  

 Požadavek:  

  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =  0,43 W/m2K 

  

 Výsledky výpočtu: 

  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =  0,32 W/m2K 

  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

   Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2)   

  

 Klasifikační třída:   B 

 Slovní popis:    úsporná 

 Klasifikační ukazatel CI:  0,7 

 

Podrobnejšie je tepelne technické hodnotenie a energetická náročnosť stanovená 

samostatnou správou tejto projektovej dokumentácie „Tepelne technické posúdenie 

Penzión Domažlice“. 
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B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovný 

a komunálny odpad 

 

a) zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, 

zásobovanie vodou, odpadov a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na 

okolie (vibrácie, hluk, prašnosť a pod.) 

V navrhovanom objekte nebude nainštalované žiadne postranné zariadenie, ktoré 

by spôsobovalo hluk a vibrácie, ktoré by mohli zhoršiť súčasné hlukové pomery okolia. 

Stavba bude zaisťovať aby hluk a vibrácie pôsobiace na užívateľa boli na úrovni, ktorá 

neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie a pracovisko.  

b) vetranie 

Chránené únikové cesty typu B sú odvetrávané pretlakovým vetraním 

zabezpečeným vzduchotechnickou jednotkou so záložným zdrojom umiestneným 

v suteréne objektu. Vzduch musí byť dodávaný najmenej v 15 násobku objemu chránenej 

únikovej cesty za hodinu. Pretlakové vetranie musí byť zaistené minimálne po dobu 45 

minút v čase trvania požiaru. Vstupné dvere do chránenej únikovej cesty musia 

zabraňovať preniknutiu dymu do chránenej únikovej cesty z iných požiarnych úsekov. 

(ČSN 73 0802) 

 V priestoroch hromadnej garáže v požiarnom úseku P1.01 bude zriadené 

samočinné požiarne odvetranie vzduchotechnickou jednotkou s vlastným záložným 

zdrojom. Požiarne odvetranie musí byť funkčné od začiatku požiaru minimálne 15 minút.  

 Vzduchotechnickou jednotkou sú odvetrávané aj obytné bunky, prevádzka 

reštaurácie a konferenčné sály.  

 Na vzduchotechnických potrubiach musia byť zreteľne vyznačené smery prúdenia 

a účel potrubia (prívod – odvod). Prestupy rozvodov inštalácie cez požiarne deliace 

konštrukcie musia byť utesnené. 

c) Vykurovanie 

 Vykurovanie objektu bude zabezpečené pomocou plynového kondenzačného 

kotla, ktorý bude umiestnený v technickej miestnosti v požiarnom úseku P1.03. Plynový 
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kotol bude napojený do komínového telesa. Vykurovanie bude v objekte riešené 

podlahovými konvektormi. 

d) Osvetlenie 

Vyhláška MMR č.137 / 1998 Sb. O všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu 

§ 24 preslnenie 

1)  preslnené musia byť tie obytné miestnosti a tie pobytové miestnosti, ktoré to 

svojím charakterom a spôsobom využitia vyžadujú. Pritom musí byť zabezpečená 

zraková pohoda a ochrana pred oslnením, najmä v pobytových miestnostiach určených 

pre presné činnosti. 

 

2)  Všetky byty musia byť preslnené. Byt je preslnený, ak je súčet podlahových plôch 

jeho preslnených obytných miestností rovná aspoň jednej tretine súčtu podlahových plôch 

všetkých jeho obytných miestností. Pri posudzovaní preslnenia sa vychádza z normových 

hodnôt. 

 

Obytná miestnosť sa považuje za preslnenú, ak sú splnené nasledujúce podmienky: 

 

a) pôdorysný uhol slnečných lúčov s hlavnou priamkou roviny okenného otvoru musí byť 

o najmenej 25° (Hlavná priamka roviny je priamka, ktorá je priesečníkom tejto roviny s 

vodorovnou rovinou.) 

 

3)  priame slnečné žiarenie musí po stanovenú dobu vnikať do miestnosti okenným 

otvorom alebo otvormi, krytými priehľadným a farby neskresľujúcim materiálom, 

ktorých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je rovná najmenej jednej 

desatine podlahovej plochy miestnosti, najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho 

otvoru musí byť aspoň 900 mm , šírka okien umiestnených vo sklonené strešnej rovine 

môže byť menší, najmenej však 700 mm. 

 

4)  slnečné žiarenie musí po stanovenú dobu dopadať na kritický bod v rovine 

vnútorného zasklenia vo výške 300 mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho 

otvoru, ale najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy posudzovanej miestnosti 
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5)  výška slnka nad horizontom musí byť najmenej 5° 

 

6)  pri zanedbaní oblačnosti musí byť 1. marca doba preslnenie najmenej 90 minút. 

Odporúča sa dodržať dobu preslnenie najmenej 90 minút tiež 21. júna. Požadovanú dobu 

preslnenie pre deň 1. marca možno nahradiť bilanciou, pri ktorej je mimo prestupné roky 

celková doba preslnenie v dňoch od 10. februára do 21. marca vrátane 3600 minút (jedná 

sa o 40 dní s priemernou dobou preslnenia 90 minút). 

 

Všetky miestnosti pre ubytovanie, reštaurácia, kancelárie, konferenčné sály a iné 

pobytové miestnosti majú zaistený dostatok oslnenia. Zaisťuje to veľkosť navrhnutých 

okien v daných miestnostiach a ich orientácia  na západnú a východnú svetovú stranu. 

V programe WLDS bola posúdená kritická miestnosť č. 230, ktorá slúži pre 

ubytovanie návštevníkov penziónu. Posúdením sa zistilo, že kritická miestnosť je 

dostatočne osvetlená. 

 Podrobné riešenie osvetlenia priestorov objektu je riešené v správach tejto 

projektovej dokumentácie „Požiarne posúdenie objektu“ a „Tepelne technické 

posúdenie“. 

e) riešenie ochrany stavby pred vniknutím nepovolaných osôb 

 Celá plocha stavby bude oplotená. 

f) riešenie ochrany prírody a krajiny či vodných zdrojov a liečebných 

prameňov 

 Navrhnuté zariadenie pre vykurovanie, svojou prevádzkou, nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie. Projekt plne rešpektuje požiadavky na užívanie energie 

a pravidlá pre vykurovanie v súlade s vyhláškou č. 193/2007 Sb. a 194/2007 Sb. 

 Prevádzka a stavba objektu penziónu nemá negatívny vplyv na vodné zdroje či 

liečebné pramene. 

g) nakladanie s odpadmi 

 Pri stavbe bude so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou 

v priebehu realizácie stavby, nakladané v súlade s ustanovením zákona číslo 185/2001 

Sb., vrátane realizačných predpisov k tomuto zákonu. Plasty, sklo, papier a pevný 
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stavebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene v kontajneroch. V priebehu 

prevádzky bude vznikať iba komunálny odpad, ktorý bude vyvážaný na verejnú skládku 

technickými službami mesta Domažlice. 

h) návrh ochranných a bezpečnostných pásiem, vyplývajúcich z charakteru 

realizovanej stavby 

 Jedná sa o stavbu penziónu. Vzhľadom k účelu objektu nie je nutné vytvárať 

ochranné či bezpečnostné pásma. 

B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia 

a) ochrana pred prenikaním radónu 

 Skladby konštrukcií v suteréne objektu a podlahy na zemine sú navrhnuté tak, aby 

zabraňovali čo v najväčšej miere prenikaniu radónu z podložia do objektu. Všetky 

priestory v objekte budú odvetrávané pomocou vzduchotechniky.  

b) ochrana pred blúdnymi prúdmi 

 Stavba bude chránená pred blúdnymi prúdmi pasívnymi prvkami a to 

predovšetkým v mieste napojenia na jednotlivé inštalácie, zvýšením krytia výstuže 

a hydroizolačnou vrstvou. Objekt nie je potrebné chrániť aktívnymi prvkami. 

c) ochrana pred technickou seizmicitou 

 Stavba sa nenachádza v oblasti s aktívnou seizmickou činnosťou. Namáhanie na 

technickú seizmicitu (napr. trhacími prácami, dopravou, priemyslovou činnosťou, 

pulzujúcim vodným prúdom a pod.) bude v takej miere, že s ním nie je potrebné uvažovať. 

d) ochrana pred hlukom 

 Interiér budovy je pred hlukom v exteriéry chránený izolačnými výplňami otvorov 

a dostatočne navrhnutými skladbami obvodových konštrukcií. 

 Zdroje hluku v budove (výťahy, VZT, premávka v garáži) sú eliminované 

návrhom skladieb konštrukcií, ktoré oddeľujú tieto zariadenia a prevádzky od ostatných 

miestností.  
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 Objekt je navrhnutý tak, aby vyhovel požiadavkám vyhlášky č. 137/1998 §25 

o ochrane proti hluku a vibráciám. 

 Hluk a vibrácie sú riešené v rámci samostatné správy tejto projektovej 

dokumentácie „Tepelne technické posúdenie objektu“. 

e) protipovodňové opatrenia 

 Stavba sa nenachádza v záplavovom území. 

 

B.3  PRIPOJENIE NA TECHNICKÚ INFRAŠTRUKTÚRU 

a) napojovacie miesta technickej infraštruktúry 

Napojenie objektu na siete technickej infraštruktúry je riešené pomocou 

jednotlivých prípojok, ktoré sú narysované vo výkrese „Koordinačná situácia“.  Objekt 

penziónu bude napojený na technickú infraštruktúru pomocou vybudovaných nových 

prípojok inžinierskych sietí. Prípojky budú napojené na verejné inžinierske siete v ulici 

Kozinova. V projekte sa uvažuje s úpravami na pozemkoch s parcelnými číslami 

4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú dotknuté vyhotovením prípojok inžinierskych sietí 

objektu. Úpravy je nutné vyhotoviť čo v najkratšom čase, aby neobmedzovali premávku 

na ulici Kozinova. Po danej trase vedie medzinárodná nákladná preprava do Nemecka. 

Počas vyhotovovania prípojok bude doprava odklonená po ulici U nemocnice.  

b) pripojovacie rozmery, jednotlivé kapacity a dĺžky 

 Rozmery a DN jednotlivých prípojok na verejné inžinierske siete sú uvedené vo 

výkrese „Koordinačná situácia“. 

 

B.4 DOPRAVNÉ RIEŠENIE 

a) popis dopravného riešenia 

 Napojenie pozemku na dopravnú infraštruktúru bude riešené z ulice Kozinova. Na 

pozemku sú riešené asfaltové plochy pre parkovanie a vjazd do podzemnej garáže, ktorý 

priamo nadväzuje na vjazd z ulice U Nemocnice.  
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b) napojenie územia na súčasnú dopravnú infraštruktúru 

 Napojenie pozemku na dopravnú infraštruktúru bude riešené z ulice Kozinova. Na 

pozemku sú riešené asfaltové plochy pre parkovanie a vjazd do podzemnej garáže, ktorý 

priamo nadväzuje na vjazd z ulice U Nemocnice.  

 

c) doprava v kľude 

 Parkovanie je pri objekte zaistené dvomi parkoviskami a podzemnou garážou. 

Bude vybudovaná plocha parkovania pre hostí, ktorá sa bude nachádzať pred severnou 

a západnou fasádou penziónu. Kapacita tohto parkoviska je 30 parkovacích miest, z toho 

3 parkovacie miesta sú riešené pre imobilné osoby o rozmere 3,5 x 5 m. V zadnej časti 

pozemku sa nachádza ďalšie parkovisko, ktoré slúži personálu a má kapacitu 10 

parkovacích miest a priamo nadväzuje na služobný vchod do objektu. 

 Podzemné podlažie objektu slúži prevažne ako hromadná garáž pre ubytovaných 

hostí. Nachádza sa tu 21 parkovacích miest a 1 parkovacie miesto pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie. 

d) pešie a cyklistické trasy 

Stavbou nie sú dotknuté pešie ani cyklistické trasy. Projekt uvažuje 

s vybudovaním nových chodníkov na pozemku s parcelným číslom 4938/7.  

Novo vybudované komunikácie a chodníky rieši dokumentácia objektu „SO.02 – 

– Spevnené plochy“. 

 

B.5  RIEŠENIE VEGETÁCIE A  TERÉNNYCH ÚPRAV 

a) terénne úpravy 

Pozemok sa nachádza v miernom svahu. 

Pred začatím výstavby bude z pozemku odstránená ornica, ktorá sa odvezie na 

oficiálnu skládku zemín a po ukončení stavebných prác sa navráti na pozemok. Na 

pozemku bude riešené svahovanie v mieste vjazdu do podzemnej garáže. Svah bude 

vystužený pomocou gaionovej steny, ktorá bude svetlo sivej farby.  
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V projekte sa uvažuje s úpravami na pozemkoch s parcelnými číslami 

4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú dotknuté vyhotovením prípojok inžinierskych sietí 

objektu. Úpravy je nutné vyhotoviť čo v najkratšom čase, aby neobmedzovali premávku 

na ulici Kozinova. Po danej trase vedie medzinárodná nákladná preprava do Nemecka. 

Počas vyhotovovania prípojok bude doprava odklonená po ulici U nemocnice.  

b) použité vegetačné prvky 

 Stavba nemá žiadne požiadavky na rúbanie drevín. 

 Na pozemku budú vysadené malé kríky, ktoré budú umiestnené na zelenej ploche 

medzi parkoviskom a verejnou komunikáciou na severnej a západnej časti objektu. Druh 

kríkov sa stanoví neskôr, po dohodne s investorom. 

c) biotechnické opatrenia  

Nie sú riešené. 

 

B.6 POPIS VPLYVOV STAVBY NA ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE A JEHO OCHRANA 

 

a) vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda  

 

riešenie ochrany proti hluku 

 Behom realizácie navrhnutej stavby nebudú v súčasnej obytnej zástavbe 

prekročené hygienické limity hluku, ktoré sú stanovené NV č. 272/2011 Sb. pre chránené 

vonkajšie priestory stavby. 

 Stavbou nie sú dotknuté ochranné pásma ani chránené územia a stavba, jej 

užívanie ani vlastná prevádzka nemajú negatívny vplyv na životné prostredie. Pevné 

odpady z budovy budú zhromažďované v kontajneroch a odvážané na skládku. Plasty, 

sklo, papier a pevný stavebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene a odvážané 

podľa hygienických predpisov v rámci zmluvných vzťahov.  

 Budúcou prevádzkou nie je ohrozená starostlivosť o životné prostredie. 
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b) vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pamiatkových 

stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.) 

 Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie a krajinu. Stavba svojím 

charakterom nemení ekologické funkcie a väzby v krajine. 

 

c) vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

 V dosahu stavby sa nenachádzajú európsky významné lokality ani vtáčie oblasti 

pod ochranou Natura 2000. Stavba nemá negatívny vplyv na sústavu chránených území 

Natura 2000. 

 

d) návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 

stanoviska EIA 

 Zisťovacie konanie EIA nebolo nutné vyhotovovať. 

 

e) navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení a podmienky 

ochrany podľa iných právnych predpisov 

 Nie sú navrhované žiadne ochranné pásma. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

 

Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úkolov ochrany obyvateľstva 

 Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Užívatelia objektu budú v prípade 

ohrozenia využívať miestny systém ochrany obyvateľstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

a) potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

 betón – 12 500 kg 

 oceľ –  10 000 kg 

 keramika – 5 000 kg 
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b) odvodnenie staveniska 

 Dažďová voda bude odvádzaná súčasnou verejnou kanalizáciou. 

c) napojenie staveniska na súčasnú dopravnú a technickú infraštruktúru 

 Vjazd na stavenisko je riešený z ulice U Nemocnice. Stavenisko bude pripojené 

na verejnú technickú infraštruktúru pomocou vyhotovených nových prípojok vody 

a elektrickej energie. 

d) vplyv vyhotovovania stavby na okolie a pozemky 

Stavba nemá negatívny vplyv na okolité stavby a okolie. V projekte sa uvažuje 

s úpravami na pozemkoch s parcelnými číslami 4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú 

dotknuté vyhotovením prípojok inžinierskych sietí objektu. Úpravy je nutné vyhotoviť čo 

v najkratšom čase, aby neobmedzovali premávku na ulici Kozinova. Po danej trase vedie 

medzinárodná nákladná preprava do Nemecka. Počas vyhotovovania prípojok bude 

doprava odklonená po ulici U nemocnice.  

e) ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie 

a rúbanie drevín 

 Plocha celého staveniska bude oplotené pre zamedzenie vstupu neoprávnených 

osôb na stavbu.  

Stavba nemá požiadavky na asanácie a demolácie. V súčasnosti sa na pozemku 

nenachádzajú žiadne dreviny, ktoré by bolo nutné v dôsledku stavby odstrániť.  

f) maximálne zábory pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

 Trvalý zábor je vymedzený hranicami pozemku. Pre stavbu budú nutné 

dočasné zábory na pozemkoch s parcelnými číslami 4803/13, 4938/3 a 4938/8, ktoré budú 

dotknuté vyhotovením prípojok inžinierskych sietí objektu. Úpravy je nutné vyhotoviť čo 

v najkratšom čase, aby neobmedzovali premávku na ulici Kozinova. Po danej trase vedie 

medzinárodná nákladná preprava do Nemecka. Počas vyhotovovania prípojok bude 

doprava odklonená po ulici U nemocnice.  
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g) maximálne produkované množstvá a druhy odpadov a emisií pri výstavbe, 

ich likvidácia 

 Pri stavbe bude so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou 

v priebehu realizácie stavby, nakladané v súlade s ustanovením zákona číslo 185/2001 

Sb., vrátane realizačných predpisov k tomuto zákonu. Plasty, sklo, papier a pevný 

stavebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene v kontajneroch. V priebehu 

prevádzky bude vznikať iba komunálny odpad, ktorý bude vyvážaný na verejnú skládku 

technickými službami mesta Domažlice. 

Tab. 2:  Tabuľka odpadov 

Kód druhu 

odpadu 

Názov druhu odpadu Množstvo 

odpadu 

Kategó

ria 

odpadu 

15 01 01 Papierové lepenkové obaly Do 600 kg O 

15 01 02 Plastové obaly Do 350 kg O 

15 01 03 Drevené obaly Do 2000 kg O 

15 01 04 Kovové obaly Do 100 kg O 

17 01 01 Betón Do 500 kg O 

17 01 02 Tehly Do 500 kg O 

 17 02 01 Drevo Do 100 kg O 

17 02 03 Plasty Do 500 kg O 

17 04 02 Hliník Do 500 kg O 

17 04 05 Železo a oceľ Do 500 kg O 

17 06 04 Izolačné materiály neuvedené pod  

číslami 17 06 01 a 17 06 03 

Do 400 kg O 

20 01 11 Textilné materiály Do 30 kg O 

20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad Do 1000 kg O 

20 03 01 Zmesný komunálny odpad Do 1500 kg O 

 

Medzi produkovaným odpadom nie sú izolačné materiály a stavebné materiály s obsahom 

azbestu. Zabezpečenie likvidácie odpadov bude záležitosťou firiem vykonávajúcich 

stavebné práce. 
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h) bilancia zemných pác, požiadavky na prísun či depónie zemín 

Vykope sa približne 5000 m3 zeminy, ktorá bude odvezená na oficiálnu skládku zeminy. 

i) ochrana životného prostredia pri výstavbe 

 Podľa zákona č. 17/1992 o životnom prostredí a inštrukcií MŽP ČR je dodávateľ 

povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácii stavebných prác. 

 V rámci starostlivosti o životné prostredie je nutné dodržiavať zákon č. 114/1992 

Sb., o ochrane prírody a krajiny a zákon č. 185/2001 o odpadoch. 

 Vyhláška ukladá dodávateľovi povinnosť udržovať na prevzatom stanovisku a na 

prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty 

vzniknuté jeho prácami. Pro realizácii stavebných a technologických prác musia byť 

vylúčené všetky negatívne vplyvy na životné prostredie a to hlavne: 

– Ochrana okolitého priestoru proti vplyvom stavby, realizovaním ochranných 

pásov z textílie 

– Nádoby na odpad budú trvalo umiestnené mimo verejné priestranstvo 

– Stavebný odpad bude priebežne odvážaný na zaistenú skládku 

– Stavebnú činnosť prevádzkovať tak, aby nedochádzalo k obťažovaniu okolia 

nadmerným hlukom a prachom 

– Dopravné prostriedky budú pred výjazdom zo staveniska riadne očistené 

– Znečisťovanie odpadnou vodou, povrchovými splachy z priestoru staveniska, 

hlavne z miest znečistených olejmi a ropnými produktami 

– Znečisťovanie komunikácie a zvýšená prašnosť 

Ak dôjde pri využívaní verejných komunikácií k ich znečisteniu, dodávateľ je povinný 

toto znečistenie bez odkladu odstrániť. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov 

 Stavebné a montážne práce musia byť realizované v súlade s ustanovením 

predpisov o bezpečnosti práce, menovite vyhl. ČÚBP NV 591/2006 Sb. a zákona 

309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalej 
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ako je uvedené v príslušných častiach projektovej dokumentácie jednotlivých stavebných 

objektov. 

 Všetky sociálne, správne a prevádzkové zariadenia staveniska musia odpovedať 

hygienickým predpisom a smerniciam. 

 Lekárska starostlivosť bude zaistená v jednotlivých zdravotných zariadeniach 

u zmluvných lekároch zamestnancov. 

V rámci starostlivosti budú dodržované: 

Zákon starostlivosti o zdravie , zákon proti znečisteniu ovzdušia, vládne 

nariadenie o jedoch, vyhláška MZD ČR o hluku a vibráciách, smernice o pracovnom 

prostredí, metodické opatrenia o meraní škodlivín a ďalšie. 

Požiarna ochrana behom výstavby: 

 Dodávatelia sú povinní zaistiť objekty a zariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 

zatiaľ neprevzatých stavieb podľa zákona 133/85 a vyhl. 37/86 o požiarnej ochrane. 

Podmienke o požiarnej ochrane stavieb podlieha tiež zariadenie staveniska ( podľa ČSN 

730802, 730821 a ďalších). 

 Behom výstavby sú dodávatelia a investor povinný dodržovať všetky počiarne 

a bezpečnostné opatrenia na jednotlivých pracovných úsekoch hlavne tam, kde sa 

predpokladá zvýšené požiarne nebezpečenstvo(zváranie, rezanie, brúsenie a podobne). 

 Za vybavenie prostriedkami požiarnej techniky jednotlivých pracovísk 

zodpovedajú jednotlivý dodávatelia v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 Po celú dobu výstavby musí byť zaistená možnosť príjazdu vozidiel hasičov, 

záchrannej služby a polície do priľahlých objektov a musí byť zaistený prístup k uličným 

hydrantom a ovládacím armatúram inžinierskych sietí.  

Podrobnejšie bude riešená organizácia výstavby po vybraní dodávateľa stavby. 

k) úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb  

 Výstavbou nie sú dotknuté bezbariérové stavby ani komunikácie. 
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l) zásady pre dopravne inžinierske opatrenia 

 Pozemky, dotknuté výstavbou sú priamo prístupné z ulice U Nemocnice. 

 Stavenisková doprava na pozemok bude z ulice U Nemocnice. Keďže je vjazd 

a výjazd stavebných strojov riešený priamo na verejnú komunikáciu, bude po celú dobu 

výstavby zaisťovaná čistota stavebných vozidiel a verejnej komunikácie.  

 Mobilné oplotenie staveniska bude riešené realizačnou firmou. Stavenisková 

prípojka vrátane rozvádzača bude dodávkou realizačnej firmy. Umiestnenie stavebných 

zariadení a mechanizácie bude riešené realizačnou firmou v spolupráci s dotknutými 

orgánmi. 

 Dočasné voľné a kryté skladovacie priestory budú vybudované na pozemku, 

ktorými disponuje investor. 

m) stanovenie špeciálnych podmienok pro realizáciu stavby (realizácia stavby za 

prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri výstavby a pod.) 

 Pracovná doba na stavenisku bude od 7 do 20 hodiny od pondelka do piatku 

(výnimočne cez víkend z technologických dôvodov). 

n) postup výstavby, rozhodujúce termíny 

 Predpokladané zahájenie výstavby  jún 2016 

 Predpokladané ukončenie výstavby  jún 2018 

 

 

 

V Brne dňa 7. 1. 2016  

  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                      Bc. Vladimír Petráš  
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3 ZÁVER 

 V mojej diplomovej práci som pracoval na projekte novostavby penziónu 

s reštauráciou v centre mesta Domažlice. Výstupom diplomovej práce je štúdia, ktorá 

rieši dispozičné problémy objektu a projektová dokumentácia pre zhotovenie stavby, kde 

sa nachádzajú jednotlivé technické výkresy a detaily stavebných konštrukcií a tiež výpisy 

jednotlivých prvkov. Výstup diplomovej práce sa skladá z časti A, B, C a D podľa 

vyhlášky číslo 499/2006 Sb., ktorá je doplnená o vyhlášku číslo 62/2013 Sb. 

V diplomovej práci som ďalej posúdil objekt z hľadiska tepelne – technického, 

akustického a z hľadiska požiarnej bezpečnosti. Objekt vyhovel na energetické aj na 

protipožiarne normové požiadavky. Počas projektovania som dodržiaval požiadavky 

platných noriem a vyhlášok a tiež pokyny a technické listy dané výrobcami materiálov, 

použitých v projekte penziónu. Objekt vyhovuje normovým požiadavkám a požiadavkám 

stanovených jednotlivými výrobcami.  

 Vypracovanie diplomovej práci mi dalo skúsenosti, ktoré budem ďalej využívať 

v mojej budúcnosti pri projektovaní ďalších stavieb.  

 

 

 

 

 

 

 

V Brne dňa 7. 1. 2016  

  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                      Bc. Vladimír Petráš  
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4 ZOZNAM POUŽITÝCH ZDROJOV 

 

Normy: 

ČSN 73 4301    Obytné budovy 

ČSN 73 0540    Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532   Akustika. Hodnotenie zvukovej izolácie  

stavebných konštrukcií  v budovách 

ČSN 730802:05/2009   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 730804:02/2010   Výrobní objekty 

ČSN 730810:06/2005   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 730824  Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých 

látek  

ČSN 73 0833/2010  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 

ubytování 

ČSN 730873:06/2003   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární  

     vodou  

ČSN 013495  Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární 

bezpečnosti staveb 

ČSN 730818    Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 4301:2004   ve znění Z1:2005 Obytné budovy 

ČSN 73 0580-1:2007   Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2:2007  Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení 

obytných budov. 

vyhl. 499/2006 Sb.   o dokumentácii stavieb 

vyhl. 62/2013 Sb.   zmena vyhl. 499/2006 Sb. 

vyhl. č. 268/2009 Sb.  o technických požadavcích na stavby ve znění vyhl. 

č.20/2012 Sb. 
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vyhl. č. 78/2013 Sb.   o energetické náročnosti budov 

vyhl. 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011  o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 

vyhl. 246/200 Sb.  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

predpis č. 185/2001 Sb.  zákon o odpadoch a o zmene niektorých ďalších z 

     zákonov 

predpis č. 272/2011 Sb. nariadenie vlády o ochrane zdravia pred 

nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií 

predpis č. 137/1998 Sb. vyhláška ministerstva pre miestny rozvoj 

o obecných technických požiadavkách na výstavbu 

zákon 183/2006 Sb.  ve znění pozdějších předpisů 

zákon 133/1998 Sb.   o technických podmínkách požární ochrany staveb  

nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. 

 

Literatúra 

Peter Neufert – Ludwig Neff    Dobrý projekt – správna stavby 

J. Remeš, I. Utíkalová, P. Kacálek, L. Kalousek, T. Petríček Stavební Příručka 

Ing. Miloš Zich, Ph.D. a kolektív  Príklady posouzení betonových 

prvků dle eurokódů 
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Internetové stránky 

http://www.wienerberger.cz/ 

http://www.premac.sk/betonove-vyrobky/ 

http://www.zakonyprolidi.cz 

http://livetherm.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://www.artokna.com/ 

http://dektrade.cz/ 

http://topwet.cz/ 

http://www.optigreen.cz/ 

http://jm.lomax.cz/ 

http://www.sepos.cz/ 

http://www.rako.cz/ 

http://www.presbeton.cz/produkty/dlazby/zamkova-a-skladebna-dlazba/hladka-

dlazba/holland/ 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.cuzk.cz/ 

http://geoportal.cuzk.cz/ 

https://www.google.sk/ 

 

 

 

 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.premac.sk/betonove-vyrobky/
http://www.zakonyprolidi.cz/
http://livetherm.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.artokna.com/
http://dektrade.cz/
http://topwet.cz/
http://www.optigreen.cz/
http://jm.lomax.cz/
http://www.sepos.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.presbeton.cz/produkty/dlazby/zamkova-a-skladebna-dlazba/hladka-dlazba/holland/
http://www.presbeton.cz/produkty/dlazby/zamkova-a-skladebna-dlazba/hladka-dlazba/holland/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.cuzk.cz/
http://geoportal.cuzk.cz/
https://www.google.sk/
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5 Zoznam použitých skratiek a symbolov 

č.  číslo 

č.p.          číslo parcely 

NP           nadzemné podlažie 

PVC         polyvinylchlorid 

NN           nízke napätie 

DN           diameter nominal (priemer) 

EIA          Enviromental Impact Assessement 

m n.m.     metrov nad morom 

Bpv          Balt po vyrovnaní 

UT           upravený terén 

PT            pôvodný terén 

EPS          expandovaný polystyrén 

P+D          pero a drážka 

SPB        stupeň požiarnej bezpečnosti 

ŽB            železo–betón 

SDK         sadrokartón 

PE            polyetylen 

PÚ            požiarny úsek 

NÚC         nechránená úniková cesta 

CHÚC  chránená úniková cesta 

PHP          přenosný hasicí přístroj 

Sb.   sbírky 
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6 Zoznam príloh  

Zložka A   – Prípravné a študijné práce  

Štúdie 

A.01      Štúdia Pôdorys 1S                M 1:200 

A.02            Štúdia Pôdorys 1NP                                                               M 1:200 

A.03             Štúdia Pôdorys 2NP                M 1:200 

A.04              Štúdia Pôdorys 3NP                M 1:200 

A.05              Štúdia Rez B–B´                M 1:200 

A.06  Štúdia Severný pohľad               M 1:200 

A.07  Štúdia Západný pohľad                   M 1:200 

A.08  Štúdia Južný pohľad                M 1:200 

A.09  Štúdia Východný pohľad               M 1:200 

 

Zložka B  – Dokladová časť 

B.1               Hlavná textová časť (Sprievodná správa, Súhrnná technická správa) 

 

Zložka C  – Situačné výkresy 

C.1              Situácia širších vzťahov             M 1:1000 

C.2                 Koordinačný situačný výkres                                                M 1:200 

 

Zložka D  – Stavebná časť 

D.1.1             Architektonicko – stavebné riešenie 

D.1.1.01       Pôdorys 1S                                                                           M 1:50 

D.1.1.02       Pôdorys 1NP                                                                        M 1:50 

D.1.1.03       Pôdorys 2NP                                                                        M 1:50 

D.1.1.04      Pôdorys 3NP                                                                   M 1:50 

D.1.1.05     Rez A–A´                                                                            M 1:50 

D.1.1.06   Rez B–B´                                                                             M 1:50 
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D.1.1.07      Severný pohľad                                                                   M 1:100 

D.1.1.08      Západný pohľad                M 1:100 

D.1.1.09 Južný pohľad              M 1:100  

D.1.1.10 Východný pohľad             M 1:100 

 

D.1.2    Stavebne – konštrukčné riešenie 

D.1.2.01 Technická správa 

D.1.2.02     Strop 1S                                                                        M 1:50                                                                         

D.1.2.03        Strop 1NP         M 1:50 

D.1.2.04        Strop 2NP                                 M 1:50 

D.1.2.05         Strop 3NP                                                      M 1:50 

D.1.2.06 Pôdorys jednoplášťovej plochej strechy    M 1:50 

D.1.2.07 Rezy jednoplášťovej plochej strechy     M 1:50 

D.1.2.08 Výkres vegetačnej plochej strechy     M 1:50 

D.1.2.09 Pôdorys základov       M 1:50 

D.1.2.10 Rezy základov 1       M 1:50 

D.1.2.11 Rezy základov 2       M 1:50 

D.1.2.12       Detail kotvenia fasádneho obkladu     M 1:5 

D.1.2.13   Detail dilatačnej špáry                                  M 1:5 

D.1.2.14  Detail balkónových dverí                                    M 1:5 

D.1.2.15   Detail atiky jednoplášťovej strechy                                            M 1:5 

D.1.2.16   Detail dilatačnej špáry pri atike                                                M 1:5 

D.1.2.17  Detail strešnej vpusti                   M 1:5 

D.1.2.18 Výpis skladieb konštrukcií 

D.1.2.19 Výpis výplní otvorov 

D1.2.20 Výpis klampiarskych prvkov 

 

 

 



66 

 

D.1.3      Požiarne – bezpečnostné riešenie 

D.1.3.01       Požiarne – bezpečnostné riešenie 

D.1.3.02    Situácia                         M 1:200 

D.1.3.03 Pôdorys 1S       M 1:100 

D.1.3.04 Pôdorys 1NP       M 1:100 

D.1.3.05 Pôdorys 2NP       M 1:100 

D.1.3.06 Pôdorys 3NP       M 1:100 

D.1.3.07 Severný pohľad      M 1:100 

D.1.3.08 Západný pohľad      M 1:100 

D.1.3.09 Južný pohľad       M 1:100 

D.1.3.10 Východný pohľad      M 1:100 

   

D.1.4          Stavebná fyzika a výpočty 

D.1.4.01     Tepelne – technické posúdenie      

D.1.4.02      Výpočet schodiska 

D.1.4.03     Výpočet základov 

D.1.4.04 Výpočet železobetónových monolitických prvkov 

D.1.4.05 Dimenzie strešných vpustí a poistných prepadov 

 

 

 

 

 

 

 














