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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je vypracovat projekt rodinného penzionu. Jedná se o 

novostavbu na okraji zastavěného území, obce Slavkov u Brna, umístěnou na rovinatém 

terénu. Objekt má dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží je umístěno zázemí 

penzionu, ve druhém nadzemním podlaží se nachází byt majitele. Zdivo je provedeno ze 

zdícího systému POROTHERM, stropní konstrukce je tvořena POT nosníky a keramickými 

vložkami MIAKO. Objekt je zastřešen sedlovou střechou.  

  

Klíčová slova 

Rodinný penzion, Novostavba, Zděná stavba, Systém POROTHERM, Sedlová střecha  

  

  

  

Abstract 

The subject of the thesis is to develop a project of guest house. It is a new building on the 

outskirts of urban area, the municipality Slavkov u Brna. The building is located on a flat 

terrain and is consists of two floors. There is the guest house located on the first floor and on 

the second floor there is owner`s flat. The wall is made of brick system POROTHERM, 

ceiling construction is made of POT beams and ceramic inserts MIAKO. The building is 

covered with a gable roof.  
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Úvod 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolila novostavbu rodinného penzionu. 

Daný objekt se nachází na okraji zastavěného území ve městě Slavkov u Brna. Téma mé 

bakalářské práce jsem si zvolila, protože Slavkov je město hojně navštěvované turisty a 

myslím si, že rodiny s dětmi raději zavítají do malého rodinného penzionu, než do 

velkého hotelu.  

 Úkolem této práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby.  

 Objekt tvoří první nadzemní podlaží, ve kterém se nachází zázemí rodinného 

penzionu a z druhého nadzemního podlaží, ve kterém se nachází byt majitele. Byt 

majitele je řešen jako obytné podkroví pro bydlení čtyřčlenné rodiny. Objekt je 

zastřešen sedlovou střechou. Stavba je zděná. Vodorovné i svislé konstrukce jsou 

navrženy z konstrukčního systému POROTHERM.  

 Pro daný objekt jsem vypracovala tepelně technické a požárně bezpečnostní 

posouzení. Postupovala jsem dle platných norem a předpisů. 

 Stavba je navržena v souladu s platným územním plánem města Slavkova u 

Brna. 

 Jednotlivé části projektu jsou řešeny v samostatných přílohách, které jsou 

součástí tohoto projektu. 

 Veškerou výkresovou dokumentaci jsem vypracovala v počítačovém programu 

AutoCAD. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby, 

Rodinný penzion. 

b) Místo stavby, 

Slavkov u Brna, Pod Zlatou horou, 684 01, p. č. 3750/35, k. ú. Slavkov u Brna 

c) Předmět dokumentace, 

Předmětem dokumentace je novostavba rodinného penzionu ve Slavkově u 

Brna. Stavba se nachází na rovinatém terénu na okraji zastavěného území obce. Objekt 

má dvě nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí rodinného 

penzionu, ve druhém nadzemním podlaží je zřízen byt majitele. Penzion i byt majitele 

má každý svůj vstup do objektu.  

A.1.2 Údaje o žadateli 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Petra Šmídová, Čelakovského 1209, Slavkov u Brna, 684 01 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

b) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Petra Šmídová, Čelakovského 1209, Slavkov u Brna, 684 01 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Pracovní verze projektu ve fázi provádění stavby. 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah stavby, 

Jedná se o novostavbu rodinného penzionu. Stavební parcela je doposud 

nezastavěná a v katastru nemovitostí je vedena jako orná půda. Výměra pozemku je 

1100 m
2
. Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Slavkova u Brna. 

Parcela je určena k výstavbě objektů pro bydlení. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Parcela se nenachází v chráněném území. 

c) Údaje o odtokových poměrech, 

Splaškové i dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizační stoky, která se 

nachází v přilehlé komunikaci. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 

Záměr je v souladu v územně plánovací dokumentací města Slavkov u Brna. 

Jsou zde splněny všechny podmínky související s územně plánovací dokumentací 

města. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby o jejím souladu 

s územně plánovací dokumentací, 

Záměr je v souladu s územním rozhodnutím města Slavkova u Brna. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Novostavba rodinného penzionu splňuje požadavky na využití daného území. 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. A vyhláškou 501/2006 Sb., O obecných požadavcích na využití daného území. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Veškeré požadavky na napojení sítí, přístupového chodníku, vjezdu a výjezdu na 

parkoviště jsou v souladu s požadavky dotčených orgánů. Taktéž jsou splněny i 

požadavky na ochranu krajiny a přírody. V rámci provedení stavby budou dodrženy 

podmínky dané vyjádřením správců technické infrastruktury a stanovisky dotčených 

orgánů s vyjádřeními účastníků řízení. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné výjimky nebyly stanoveny. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Nebyly čerpány žádné investice. 

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

nemovitostí). 

Do okolních pozemků se nebude nijak zásadně zasahovat. Jakékoliv poškození 

příjezdové komunikace bude prováděcí firma na své náklady nucena vrátit do 

původního stavu. 

Pozemky sousedící se stavbou: 

 Parcelní číslo: 3750/82 

Stavební pozemek 

Vlastnické právo: Nosek Pavel Mgr. a Nosková Katka Mgr. 

 

 Parcelní číslo: 3750/36 

Stavební pozemek 

Vlastnické právo: Jaroslav Hanák 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Novostavba rodinného penzionu. 
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b) Účel užívání stavby, 

Novostavba rodinného penzionu s bytem majitele. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba je řešena jako stavba trvalá. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.), 

Stavba nepodléhá žádné ochraně. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Jsou dodrženy veškeré technické požadavky stavby. Stavba není přizpůsobená 

pro bezbariérové užívání staveb. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů, 

Všechny požadavky dotčených orgánů budou dodrženy. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení, 

Žádné výjimky nebyly stanoveny. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.), 

 Výměra pozemku: 1100 m
2
 

 Zastavěná plocha: 275,92 m
2
 

 Užitná plocha bytu: 249,61 m
2
 

 Užitná plocha penzionu: 193,83 m
2
 

 Počet funkčních jednotek: 5 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energické náročnosti budov apod.), 

Předpokládaná spotřeba vody je 50 l na jednu osobu. 

Průměrná roční spotřeba vody: Qr = 14 osob*50 l = 700 l/den * 365 dní = 255,5 m
3
/rok 
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Množství dešťových odpadních vod: Qz = 3,2 l/s 

Dešťové a splaškové odpadní vody budou odvedeny do jednotné kanalizace.  

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

etapy), 

Předpokládané zahájení výstavby v červenci roku 2016. Předpokládané 

dokončení výstavby je v říjnu roku 2018.  

k) Orientační náklady stavby, 

Předpokládaná cena výstavby je asi 8 mil. Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 

S0.1 Rodinný penzion 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební pozemek je na rovinatém terénu a nachází se na okraji zastavěného 

území ve městě Slavkově u Brna. Pozemek je ve vlastnictví investora. Stavební 

pozemek má parcelní číslo 3750/35. Jeho rozloha je 1100 m2. V současné době je 

parcela vedena v katastru nemovitostí jako orná půda. Z pozemku je přístup na místní 

komunikaci. Na okraj parcely jsou již přivedeny inženýrské sítě. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Pro danou stavbu bylo provedeno zaměření výškové i polohové. Bylo zde i 

prověřeno vedení inženýrských sítí a měření radonu. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Ke stavebnímu pozemku nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní 

pásma.  

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

V místě staveniště nejsou poddolované ani záplavové území. 

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

poměry v území, 

Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a na okolní stavby. Nezhorší se 

odtokové poměry v území. Staveniště bude oploceno. Po celou dobu výstavby bude 

zajištěn úklid příjezdové a výjezdové komunikace ze staveniště na místní komunikaci.  

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

K pozemku se nevztahují žádné požadavky. Na daném pozemku se nenachází 

žádné dřeviny ke skácení ani žádné objekty určené k demolici. 

 



9 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Nebudou prováděné zábory ZPF ani lesních pozemků. Pozemek je v katastru 

nemovitostí veden jako orná půda. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Objekt bude na místní komunikaci napojen přístupovým chodníkem a vjezdem 

na parkoviště. Rodinný penzion bude napojen na veřejnou síť elektrického vedení, 

vody, plynu a kanalizaci. HUP bude umístěn u vstupu na pozemek ve zděném sloupku 

určeného k oplocení pozemku. Elektroměrná skříň bude umístěna v nosné zdi objektu. 

Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě za hranicí pozemku.  

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

Projekt neřeší. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba je navržena za účelem rodinného penzionu. Slouží k trvalému pobytu 

lidí. V prvním nadzemním podlaží se nachází zázemí a jednotlivé pokoje penzionu. Ve 

druhém nadzemním podlaží se nachází byt majitele objektu. Bytová jednotka je 

navržena pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěná plocha je 279,89 m
2
. Užitná plocha bytu 

248,57 m
2
. Plocha penzionu je 193,83 m

2
. 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Novostavba splňuje veškeré předpisy územního plánu města Slavkova u Brna. 

Stavba nenaruší svým objemem ani architektonickým řešením stávající zástavbu. 

Penzion má dvě nadzemní podlaží a je zastřešen sedlovou střechou. 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Novostavba je obdélníkového tvaru. Má dvě nadzemní podlaží. Je zastřešena 

sedlovou střechou. Stavba je zhotovena ze systému POROTHERM. Stropní konstrukce 

se skládá z POT nosníků a vložek MIAKO. Barva fasády bude béžová. Okna a dveře 

hnědé barvy. Sokl bude proveden mozaikovou disperzní omítkou hnědé barvy. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se dvoupodlažní rodinný dům. Hlavní vchod je orientován na sever. Při 

vstupu do objektu se nacházíme v hale, kde najdeme po levé straně recepci se 

skladovací komorou, naproti vstupu se nachází WC zvlášť pro ženy a zvlášť WC pro 

muže. Dále na halu navazuje chodba, kterou se dostaneme do všech obytných pokojů a 

technické místnosti. Touto chodbou se dostaneme i do chodby, která slouží pouze pro 

vstup majitele. Na pravé straně se nachází sklad, kuchyně se skladovacím prostorem pro 

přípravu snídaní a večeří. Na západní straně objektu najdeme vedlejší vstup do objektu. 

Vstup slouží pouze pro vstup majitele objektu, který má byt ve 2NP. Po vstupu do bytu 

se nacházíme v zádveří, ze kterého se dostaneme buď na chodbu do společné části 

penzionu. Nebo doprava na schodiště, které vede do 2NP, do bytu majitele. Ze schodiště 

se dostaneme do chodby bytu. Napravo na konci chodby je obývací pokoj s kuchyní a 

jídelním koutem. Dále je napravo před obývacím pokojem WC. Naproti schodiště se 

nachází dva dětské pokoje. Chodbou doleva se dostaneme do ložnice, pracovny, 

koupelny a skladovacích prostor. Všechny místnosti byly navrženy s ohledem ke 

světovým stranám. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba neřeší bezbariérové požadavky. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba je navržena a realizována v souladu s platnými zákony a předpisy. Při 

návrhu byla dodržena vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby, § 15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. Všichni pracovníci 

budou řádně proškoleni. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku a 

všichni pracovníci podepíší listinu o tom, že prošli školením o bezpečnosti 
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práce na stavbě. Všichni pracovníci budou povinni používat na staveništi 

ochranné pomůcky. Tím se rozumí, pevnou pracovní obuv, pracovní oděv, 

přilbu, rukavice a popřípadě další ochranné pomůcky. Na staveništi se dále 

bude dodržovat: Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky a zákon č 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále nařízení vlády 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. Na stavbě budou prováděny běžné kontroly a revize 

elektroinstalace. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení, 

Rodinný penzion je obdélníkového tvaru .Má dvě nadzemní podlaží a je 

zastřešen sedlovou střechou. Při návrhu bylo zohledněno orientování místností ke 

světovým stranám. 

b) Konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt je navržen z keramických tvárnic, systém POROTHERM. Stěny jsou 

navrženy z keramických tvárnic POROTHERM 44 P+D, 30 P+D, 14 P+D. Stropní 

konstrukce se skládají z POT nosníků a vložek MIAKO 19/625, 19/500, 8/625 a 8/500, 

taktéž firmy POROTHERM. Krov je dřevěný. Na zastřešení objektu je použita 

keramická pálená taška. Podhledy nad 2NP jsou ze sádrokartonových desek. Schodiště 

je železobetonové monolitické. 

c) Mechanická odolnost a stabilita, 

Použité materiály vyhovují požadavkům mechanické odolnosti a stability.  

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení, 

Pozemek bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu.  
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Objekt bude mít napojenou splaškovou a dešťovou kanalizaci do veřejného 

kanalizačního řádu.  

Vnitřní vodovod bude mít zřízenou novou přípojku pitné vody, napojenou na 

vodovodní řád.  

Plynová přípojka bude též nová a napojena na plynovodní řád. HUP bude 

umístěn na hranici pozemku. 

U objektu bude zřízena nová elektrická přípojka NN. 

Objekt bude opatřen hromosvodem dle platné normy ČSN EN 62305. 

Dům bude vytápěn ústředním topením napojeným na plynový kotel. TUV bude 

získávána z boileru ohřívaného plynovým kotlem. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

Plynový kotel, boiler pro zásobu teplé vody 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Objekt je rozdělen na devět požárních úseků. Viz příloha PBŘ stavby. 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

Viz příloha PBŘ stavby. 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

Viz příloha PBŘ stavby. 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

Viz příloha PBŘ stavby. 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

Viz příloha PBŘ stavby. 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Viz příloha PBŘ stavby. 
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g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

Přístupové komunikace a zásahové cesty budou mít dostatečný prostor 

k přistavění požárního vozidla.  

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

Viz příloha PBŘ stavby. 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

Viz příloha PBŘ stavby. 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Viz příloha PBŘ stavby. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení, 

Nejsou pro tento projekt stanovena. 

b) Energetická náročnost stavby, 

Energetická náročnost budovy (ENB) je dle zpracovaného průkazu vyhovující. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií, 

Projekt neřeší. 

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

komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou odpadů apod.) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 Větrání bude zajištěné přirozeně okny. Objekt bude vytápěn ústředním 

vytápěním napojeným na plynový kotel. Osvětlení místností bude zajištěno dostatkem 

oken. Zásobování objektu pitnou vodou bude vyřešeno napojením na veřejný vodovodní 
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řád. Odvod dešťového a kanalizačního odpadu bude zajištěn napojením na veřejnou 

kanalizaci. Všechny požadavky na stavbu, na pracovní a komunální prostředí bude 

respektováno. Objekt bude splňovat všechny podmínky pro bydlení. 

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Parcela se nachází v lokalitě 

s nízkým radonovým indexem. Není potřeba navrhnout žádné protiradonové opatření. 

Preventivní ochranu před pronikáním radonu do budovy bude řešit hydroizolace spodní 

stavby. 

b) Ochrana před bludnými proudy, 

Není zde nutná žádná ochrana před bludnými proudy. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou, 

Není nutná žádná ochrana před technickou seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem, 

Ochrana před hlukem není potřeba. Nejsou překročeny stanovené limity. 

e) Protipovodňová opatření. 

Parcela se nenachází v záplavovém území. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení inženýrských sítí bude pomocí přípojek zřízeno na náklady majitele 

objektu v blízkosti pozemku. V těsné blízkosti pozemku se nachází vodovodní, 

kanalizační řád. Elektrická a plynová přípojka. 

 Vodovodní přípojka: Stavba bude zásobována pitnou vodou z veřejného 

vodovodu, vodoměrná sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě na pozemku 

majitele pozemku 

 Přípojka NN: přípojka je vedena z veřejného elektrického vedení NN, které je 

umístěno na protější straně ulice v chodníku, vedení NN je vedeno v zemi a je 

napojeno do přípojkové skříně, která je na hranici pozemku majitele 
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 Kanalizační přípojka: Dešťová i splašková odpadní voda bude svedena do 

jednotné veřejné kanalizační stoky. Na kanalizační přípojce bude osazena 

revizní šachta 

 Plynová přípojka: Plynovodní přípojka bude napojena na veřejnou NTL 

plynovou přípojku vedenou v silnici 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Dle provedené dokumentace. 

B.4  Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Příjezd k rodinnému penzionu je po místní komunikaci. Parkování je možné buď 

na obou stranách komunikace anebo na parkovišti na pozemku, které je určené pro 

hosty penzionu. Stávající doprava je zde minimální, objekt se nachází na konci ulice a 

silnice, zde končí . 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení objektu bude z místní komunikace. 

c) Doprava v klidu 

Parkování je možné buď na obou stranách komunikace anebo na parkovišti na 

pozemku, určeném pouze pro hosty penzionu a majitele bytu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší doprava je řešena chodníky při obslužných komunikacích. Cyklistická 

doprava je navržena po zklidněných obslužných komunikacích. Není zde žádná značená 

turistická stezka. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terén není svažitý. Jsou zde mírné terénní úpravy. Bude sejmutá ornice tloušťky 

250 mm. Navážka terénu bude použita při vjezdu na pozemek Zbylá odstraněná ornice 

bude skladována na okraji pozemku a následně použita pro upravení terénu. 
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b) Použité vegetační prvky 

Projekt neřeší. 

c) Biotechnická opatření 

Projekt neřeší. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Pozemek není v oblasti žádného 

chráněného území. Pozemek je veden jako orná půda a proto se na pozemku 

nenacházejí žádné dřeviny. Všechny dopady budou odvezeny na nejbližší skládku. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na speciální skládku a zlikvidovány podle 

příslušných předpisů o zacházení s odpady. Dodavatel stavby předloží doklady o 

likvidaci odpadů. 

Vykopaná zemina bude použita k terénním úpravám kolem objektu. 

 

Kategorizace odpadů 

 150101 Obaly plastové a lepenkové. Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

 150102 Obaly plastové. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

 150103 Obaly dřevěné. Použití k otopu příp. odvoz na řízenou skládku, zajistí 

dodavatel stavby. 

 170101 Beton (dlažba, zbytky ze stavby). Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

 170102 Cihelné zdivo (zbytky ze stavby) Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

 170103 Keramické výrobky (obklady) Odvoz na recyklační linku, zajistí 

dodavatel stavby. 

 170201 Dřevo (bez povrchové úpravy) Použití k otopu příp. odvoz na řízenou 

skládku, zajistí dodavatel stavby. 

 170203 Zbytky plastů. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 
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 170405 Železný odpad, oplechování. Odvoz do sběrných surovin, zajistí 

dodavatel stavby. 

 170411 Zbytky kabelů. Odvoz do sběrných surovin, zajistí dodavatel stavby. 

 170604 Zbytky izolací. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

 170802 Zbytky SDK desek. Odvoz na recyklační linku, zajistí dodavatel stavby. 

 080118 Jiné odpady z odstraňování barev včetně obalů. Odvoz na řízenou 

skládku k likvidaci, zajistí dodavatel stavby. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. Na pozemku se nevyskytují žádné 

památné stromy. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Projekt neřeší. 

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

Projekt neřeší. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

V místě stavby se nevyskytují žádná ochranná pásma. 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Budou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva dle platných norem a zákonů. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Stavební materiál bude zajištěn subdodávkou a z blízkých stavebnin. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění do stávající dešťové kanalizace. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Parcela bude napojena na místní komunikaci. Staveniště bude napojeno na 

provizorní přípojku NN a vodovod. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výjezdu ze staveniště se vždy při znečištění vozovka ihned očistí. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Na pozemku se nenachází žádné dřeviny. Projekt neřeší. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude pouze dočasné. Nejsou stanoveny žádné konkrétní zábory pro 

staveniště. 

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

likvidace 

Zbývající materiál bude odvezen a zlikvidován v souladu s předpisy a zákony o 

nakládání s odpady. 

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

Vykopaná zemina bude použita po dokončení stavby k terénním úpravám kolem 

objektu. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Odpady ze stavby budou odváženy průběžně na řízené skládky. Dodavatel 

stavby předloží všechny nutné doklady o ekologické likvidaci odpadu. V průběhu 

výstavby se může zvýšit množství výskytu prachu. Bude se dbát na čistotu místní 

příjezdové komunikace při výjezdu ze staveniště.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při výstavbě se bude dbát na dodržení všech předpisů a vyhlášek, které se týkají 

provádění stavby a bezpečnosti na staveništi. Všichni pracovníci budou nuceni používat 
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bezpečnostní a ochranné pomůcky. Dodavatel v projektové dokumentaci stanoví 

technologické postupy, které se budou bezpodmínečně dodržovat. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Projekt neřeší. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba nevyžaduje zábory na dopravních komunikacích. Pouze bude u výjezdu 

ze staveniště provedeno značení, které bude upozorňovat na probíhající stavební práce 

na staveništi. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Vlivem vnějšího prostředí nevznikají zvýšené nároky na ochranu stavby. 

Provádění stavby nebude probíhat za provozu. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Zemní práce a vytyčení objektu 

 Betonování základů   

 Základová deska 

 Zdění obvodových a nosných stěn 1NP 

 Strop 

 Zdění obvodových a nosných stěn 2NP 

 Krov a střešní krytina 

 Dozdění příček 

 Okna, dveře 

 Podlahy 

 Omítky 

 Dokončovací práce 
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D. Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 

Jedná se o novostavbu rodinného penzionu ve Slavkově u Brna. Objekt má dvě 

nadzemní podlaží. V 1NP se nachází zázemí penzionu a ve 2NP je byt majitele. Penzion 

i byt majitele mají každý svůj vlastní vstup. Objekt je obdélníkového tvaru vyzděného 

s keramických tvárnic POROTHERM. Strop je tvořen keramickými vložkami MIAKO 

a keramickými nosníky POT. Nosná konstrukce krovu je ze dřeva. Střecha je sedlová, 

krytina je z keramických pálených tašek. Sklon střechy je 30°. Dům je zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Fasáda domu je béžová s hnědým soklem. 

Okna a dveře mají hnědou barvu.  

b) Dispoziční a provozní řešení 

Rodinný penzion: 

Vstup do rodinného penzionu je ze severní strany. Penzion má svůj vlastní 

vchod. Po vstupu do penzionu se nalezneme v hale, ze které se dostaneme nalevo 

k recepci, napravo je kuchyně a sklad, rovně se nachází WC pro ženy, WC pro muže a 

chodba ze které se dostaneme do všech pokojů penzionu. Napravo chodby jsou dveře 

kromě do pokoje, do technické místnosti a do zádveří bytu majitele. 

Byt majitele: 

 Ze západní strany objektu jsou dveře do bytu majitele. Po vstupu do bytu se 

nacházíme v zádveří, dveřmi rovně se dostaneme na chodbu penzionu a vpravo na 

schodiště vedoucí do obytné části bytu. Ze schodiště se dostaneme na chodbu, ze které 

se dostaneme do všech místností bytu. Nalevo je ložnice, pracovna, šatna, sklad, 

koupelna. Doprava pokoje, WC a obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem.  
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c) Bezbariérové užívání stavby 

Objekt není bezbariérově řešen. 

d) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Při užívání stavby nejsou žádné speciální požadavky, pouze kuchyně musí 

dodržovat zvýšené hygienické nároky. Při výstavbě se bude dbát na dodržení všech 

předpisů a vyhlášek, které se týkají provádění stavby a bezpečnosti na staveništi. 

Všichni pracovníci budou nuceni používat bezpečnostní a ochranné pomůcky. 

Dodavatel v projektové dokumentaci stanoví technologické postupy, které se budou 

bezpodmínečně dodržovat. 

e) Stavební fyzika – tepelná technika, akustika / hluk, vibrace – popis řešení, 

zásady hospodaření s energiemi 

 Všechny tepelně technické a akustické výpočty jsou zpracovány v příloze 

Stavební fyzika. 

f) Stavební fyzika – osvětlení, orientace, oslunění 

Vstup do penzionu je orientován na sever, recepce a tři pokoje na východ. Další 

pokoj, technická místnost, zádveří, schodiště na západ. Kuchyně má okna na jih i na 

západ. Místnosti ve 2NP jsou orientovány následovně. Obývací pokoj na jihovýchod, 

kuchyně s jídelnou na jihozápad. Dětské pokoje, koupelna na východ. Ložnice na 

západ, pracovna na severozápad. 

g) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Parcela se nachází v lokalitě 

s nízkým radonovým indexem. Z toho důvodu není potřeba navrhnout žádné 

protiradonové opatření. Preventivní ochranu před pronikáním radonu do budovy bude 

řešit hydroizolace spodní stavby. 

Ochrana před bludnými proudy: 

Není zde nutná žádná ochrana před bludnými proudy. 
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Ochrana před technickou seizmicitou: 

Není nutná žádná ochrana před technickou seizmicitou. 

Ochrana před hlukem: 

Ochrana před hlukem není potřeba. Nejsou překročeny stanovené limity. 

Protipovodňová opatření: 

Parcela se nenachází v záplavovém území. 

k) Požadavky na požární ochranu 

Viz příloha PBŘ. 

l) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované jakosti 

provedení 

Všechny použité materiály na stavbě musí mít deklarované vlastnosti dané 

výrobcem, které budou uvedené v projektové dokumentaci. S použitými materiály musí 

být manipulováno dle podmínek stanovených výrobcem. Dále musí být dodrženy 

technologické postupy výrobce daného materiálu a postupy uvedené v projektové 

dokumentaci.  

m) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 V projektu se nenacházejí žádné netradiční technologické postupy a zvláštní 

požadavky. 

n) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 

obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 V projektu nebyly stanoveny žádné požadavky na vypracování dokumentace 

zajišťované zhotovitelem.  

o) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných  - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

V projektu nebyly stanoveny žádné kontroly, kontrolní měření a zkoušky nad 

rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami.  
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D.1.2 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Výkopové a zemní práce 

 Parcela se nachází na rovinatém terénu, z toho důvodu nehrozí sesuvy půdy. 

Nejedná se ani o lokalitu poddolovaného území. Bude sejmuta ornice v tloušťce 250 

mm a uložena na okraji pozemku.  Po ukončení výstavby bude použita na okolní úpravy 

kolem objektu. Stavba je založena v nezamrzne hloubce 1000 mm pod terénem. Pro tuto 

parcelu byl proveden radonový průzkum a bylo zjištěno, že pozemek se nachází 

v lokalitě s nízkým radonovým indexem. Z tohoto důvodu není nutné navrhovat žádné 

protiradonové opatření. Dále byl proveden na pozemku hydrogeologický průzkum, bylo 

zjištěno, že hladina podzemní vody nijak neovlivní výstavbu. 

 

Základové konstrukce 

Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Bude použit beton 

třídy C20/25. Základové pasy budou vybetonovány do nezamrzne hloubky 1000 mm 

pod terén. Hloubka základů pod nosnou zdí bude 1150 mm. Pod vnitřní nosnou zdí 650 

mm, pod schodišťovými stupni bude základ hluboký 500 mm. Na základové pasy bude 

vybetonována deska tl. 150 mm. Opět bude použit beton C20/25 a do betonu bude 

vložena kari síť. Základové konstrukce budou opatřeny hydroizolací z asfaltových pasů, 

natavených na očištěný beton opatřený penetračním asfaltovým nátěrem. Základy 

budou zaizolovány nenasákavým polystyrenem tloušťky 80 mm. 

Svislé konstrukce 

 Stavba je vyzděna z keramických tvárnic POROTHERM. Na obvodové zdivo 

jsou použity tvárnice POROTHERM 44 P+D. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS, za použití polystyrenu EPS 100 F, tloušťky 100 mm. 

Na sokl obvodového zdiva je použita nenasákavá tepelná izolace  Isover EPS 150 S. Na 

vnitřní nosné zdivo jsou použity tvárnice POROTHERM 30 P+D. Příčky jsou vyzděny 

z tvárnic POROTHERM 14 P+D. 
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Vodorovné konstrukce 

 Na stropní konstrukce je taktéž použit systém POROTHERM. Strop je 

vyskládán ze stropních vložek MIAKO 19/50 PTH, 19/62,5 PTH, 8/50 PTH nebo 

8/62,5 PTH. A z keramických nosníku POT kladených ve vzdálenosti 500 mm a 625 

mm. A zalit betonem tloušťky 60 mm. Tloušťka stropu je 250 mm. Strop ve 2NP je ze 

sádrokartonového podhledu. 

Překlady 

 Na překlady nad okenními a dveřními otvory je taktéž požit systém 

POROTHERM. V obvodových zdech je použita skladba, kde je použito 5 překladů 

POROTHERM 7, v nosné zdi tl. 300 mm jsou 4 překlady POROTHERM 7. V příčkách 

jsou 2 překlady POROTHERM 7. 

Schodiště 

 Schodiště je železobetonové monolitické dvouramenné. Počet stupňů 18. 

Velikost stupně 166,67/300 mm, délka schodišťového ramene je 2400 mm. Šířka 

schodišťového ramene je 1100 mm. Šířka podesty je 1900, mezipodesty je 1200 mm. 

Střešní konstrukce 

 Objekt je zastřešen sedlovou střešní konstrukcí. Sklon střechy je 30°. 

K zastřešení objektu byla použita keramická pálená taška Francouzská 14. 

Hydroizolace 

 Izolace proti zemní vlhkosti budou z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Izolace bude natavena na očištěnou a na penetrovanou betonovou podkladní desku.  

Podlahy 

 Skladby všech podlah bude řešena jako těžká plovoucí podlaha. Všechny 

skladby podlah jsou zpracovány ve výpisu podlah a výkresech řezů. 

Tepelná izolace 

 Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 

polystyrenem EPS 100 F tl. 100 mm. Na tepelná izolace použitou ve skladbě 1NP bude 

požit polystyren EPS 150 S tl. 100 mm. Stropní a střešní konstrukce nad 2NP bude 

zateplena tepelnou izolací ISOVER UNIROL tloušťky 200 mm. 



25 

 

Povrchové úpravy 

 Vnitřní omítky budou provedeny z vápenocementové jednovrstvé omítky 

POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 mm. Na vnější omítku bude použita silikátová 

omítka Weber. 

Výplně otvorů 

 Okna a dveře budou plastová, barva oken hnědá. Výplně otvorů budou zaskleny 

izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovou zárubní.  

Komín 

 Na samostatném základu bude vyzděn komín SCHIEDEL ABSOLUT s jedním 

průduchem pro kotel. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických 

zařízení 

D.2.1 Vodovod 

Stavba bude zásobována pitnou vodou z veřejného vodovodu, vodoměrná 

sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě na pozemku majitele pozemku 

D.2.2 Kanalizace 

Dešťová i splašková odpadní voda bude svedena do jednotné veřejné kanalizační 

stoky. Na kanalizační přípojce bude osazena revizní šachta 

D.2.3 Elektroinstalace 

 Přípojka je vedena z veřejného elektrického vedení NN, které je umístěno na 

protější straně ulice v chodníku, vedení NN je vedeno v zemi a je napojeno do 

přípojkové skříně, která je na hranici pozemku majitele 
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D.2.4 Vytápění 

 Objekt je vytápěn ústředním topením, které je napojeno na plynový kotel. Jde o 

systém teplovodního vytápění s rozvodem do otopných těles. 

D.2.4 Plynoinstalace 

 Objekt je zásobován plynem z veřejné plynovodní přípojky. Plynovodní přípojka 

bude napojena na veřejnou NTL plynovou přípojku vedenou v silnici. HUP je umístěn 

na hranici pozemku.  
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Závěr 

 Zadáním bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro 

rodinný dům s provozovnou. Vybrala jsem si jako téma své bakalářské práce rodinný 

penzion. V zimním semestru jsem zpracovala dispozice tak, aby návrh vyhovoval všem 

normám. V průběhu vytváření jsem měnila dispozici, tak aby byl objekt, co nejvíce 

funkční. 

 Projektovou dokumentaci jsem vytvořila v rozsahu zadání. Práce obsahuje 

v první řadě výkresovou dokumentaci, dále prováděcí dokumentaci, požárně 

bezpečnostní zprávu a tepelně technické posouzení. Součástí bakalářské práce bylo i 

vypracování seminární práce. Pro své téma jsem si vybrala Střešní konstrukce. 

 Vypracování bakalářské práce mi umožnilo lépe pochopit důležitá fakta a 

jednotlivé návaznosti. Jsem ráda, že jsem si vybrala zadání rodinného penzionu. Zadání 

mé bakalářské práce považuji spíše za složitější, proto jsem ráda, že jsem zadání 

odevzdala včas. Věřím tomu, že jsem se touto prací naučila spoustu nových věcí a 

nabyté znalosti mi pomůžou ve stavební praxi. 
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m.n.m.    metrů nad mořem 

U [W/m2K]   součinitel prostupu tepla 

UN,POŽ [W/m2K]  požadovaný součinitel prostupu tepla 

UN,DOP [W/m2K]  doporučený součinitel prostupu tepla 

fRsi [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu 

fRsi,N [-]   doporučený faktor vnitřního povrchu 

Δθ10 [°C]   pokles dotykové teploty 

θsi,min [°C]   nejnižší vnitřní povrchová teplota 

R´w (dB)   vážená stavební neprůzvučnost 
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L´n,w (dB)   vážená stavební hladina kročejového zvuku 

λ [W/mK]   součinitel tepelné vodivosti 

tl.    tloušťka 

max.    maximálně 

min.    minimálně 

°    stupeň 

%    procento 

apod.    a podobně 

K    komínové těleso 

T    truhlářský výrobek 

K    klempířský výrobek 

Z    zámečnický výrobek 

S    skladba konstrukce 

P    skladba podlahy 

SP    skladba střešního pláště 

PT    původní terén 

UT    upravený terén 

max.    maximálně 

min.    minimálně 

°    stupeň 

ETICS   certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

PE    polyetylén 
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SPB    stupeň požární bezpečnosti 

REI    120 požární odolnost konstrukce 

PÚ    požární úsek 

N1.09/N2   označení požárního úseku 

h    požární výška [m] 

pv    výpočtové požární zatížení [kg/m2] 

p    požární zatížení [kg/m2] 

ps    požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn    požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a    součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska 

d    odstupová vzdálenost [m] 

l    délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláště požárního 

úseku [m] 

HT    měrná ztráta prostupem tepla 

d    tloušťka konstrukce [m]  
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– D1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY  

 

VÝKRESOVÁ ČÁST:  

 KOORDINAČNÍ SITUACE, M 1:200 

 PBŘ PŮDORYS 1.NP, M 1:50  

, M 1:50  
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 SLOŽKA Č. 6 – D.1.4 STAVEBNÍ FYZIKA 

 

TEXTOVÁ ČÁST:  

– D.1.4 STAVEBNÍ FYZIKA 

 

VÝPOČTOVÁ ČÁST  

 

BUDOVY – POPIS, SKLADBA A VÝPOČTY  

 D.1.4.02 CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCÍ S POŽADAVKY NA  

VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOST – POPIS, SKLADBY A VÝPOČTY  

 D.1.4.03 PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
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