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ABSTRAKT  

Tato diplomová práce je zam��ena na návrh a vypracování projektové dokumentace 
apartmánové residence s wellness centrem v beskydských horách. Jedná se o t�ípodlažní 
apartmánovou residenci s wellness centrem se suterénem, která se nachází na svažitém 
pozemku v obci Staré Hamry v okresu Frýdek – Místek. V t�sné blízkosti se nachází 
dva lyža�ské vleky a t�i lyža�ské lanovky. Oblast je hojn� využívána turisty b�hem 
celého roku. Celkem se v objektu nachází 12 apartmán� navržených pro dlouhodobý 
pobyt s jedním apartmánem pro osoby s omezenou schopností pobytu. Residence je 
schopna ubytovat 36 osob. Ve wellness centru se nachází bazén, whirpool, finská a infra 
sauna. Hlavní dispozi�ní myšlenkou bylo odd�lení �ásti ubytovací od wellness �ásti. 
Nosný systém je tvo�en dv�ma konstruk�ními systémy. Jako hlavní stavební materiály 
byly v suterénní �ásti použity tvarovky ze ztraceného bedn�ní z vibrolisovaného betonu 
a v nadzemní �ásti broušené cihly Porotherm, u kterých jsou velké otvory pln�ny 
hydrofobizovanou minerální vatou. Nosnou interiérovou suterénní �ást tvo�í 
železobetonové sloupy, které vytvá�í prostor pro parkovací stání pro osobní automobily. 
Stropní konstrukci tvo�í p�edpjaté panely Spiroll. St�echa byla zvolená sedlová 
s falcovanou st�ešní krytinou. 
Hlavním výsledkem je správný návrh budovy s d�razem na správné dispozi�ní �ešení, 
v�etn� zajišt�ní konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory energie a 
bezpe�nost p�i užívání objektu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Apartmánová residence, wellness, bezbariérové užívání, keramické tvárnice s dutinami 
pln�nými hydrofobizovanou minerální vatou, sedlová st�echa, Beskydy��

ABSTRACT  

This diploma thesis is focused on design of project documentation apartment residence 
with wellness centre in Beskydy Mountains. It is a three floors apartment residence with 
wellness centre with basement, with is located in sloping plot in the village of Staré 
Hamry in Frýdek-Místek. Nearby are 2 ski lifts and 3 ski slopes. The whole area is very 
used by tourist in summer and winter season. In building is  13 apartments and they are 
designed to be suitable for a longer stay with one apartment is designed for people with 
limited mobility. Residence is possible make accommodation for 36 people. In wellness 
part are designed swimming pool, whirlpool, finish and infra saunas. The main disposal 
idea was separate an accommodation part from wellness part. The supporting system 
consists of two structural systems. As a main building material was in basement part 
used a permanent formwork from vibropressed concrete blocks and in upper floor are 
used ceramic block Porotherm with voids filed by hydrophobic mineral wool. 
Loadbearing interior basement part consist of reinforced concrete columns with make a 
space for parking space for cars. Ceiling construction consists of prestressed hollow 
core slab Spiroll. Roof is designed as a saddle roof. 
The main result is the correct design of the building with a correct layout design, correct 
structural design, architectural, energy saving and safety in use of the building. 

KEYWORDS  

Apartment residence, wellness, wheelchair accessible, ceramic brick with voids filled 
by hydrophobic mineral wool, saddle roof, Beskydy 
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Úvod: 

Tato diplomová práce �e�í novostavbu apartmánové residence s wellness 
centrem v beskydských horách v obci Staré Hamry. Apartmánová residence se nachází 
v t�sné blízkosti ly�a�ského st�ediska. Tato oblast je hojn� vyu�ívána turisty jak 
v zimním tak letním období. 

 Apartmánová residce je t�ípodla�ní se suterénem. V prvním pat�e navazuje na 
apartmánovou residenci jednopodla�ní wellness centrum. V suterénu je vytvo�eno 
zázemí pro sportovní ná�iní a gará�ová stání. Apartmnová residence se skládá z 13 
apartmán�, z nich� jeden je ur�en pro osoby s omezenou schopností pohybu. Wellness 
centrum obsahuje plavecký bazén, whirlpool, parní a infra saunu. 

Práce je zam��ena p�edev�ím na zpracování projektové dokumentace. D�le�itým 
bodem bylo i správné zpracování wellness centra jak po stránce projektové tak tepeln�
technické.  

Toto téma je zajímavé svým nev�edním výb�rem provozovny a lokalitou. 
Architektonickým výrazem stavba nenaru�í ráz okolí. Ve své práci jsem se sna�ila 
zu�itkovat ve�keré dosa�ené znalosti za uplynulé studium a vytvo�it ucelený projekt. 
Apartmánová residence s wellness centrem byla navr�en v souladu s platnými normami. 
Diplomová práce je zpracována ve form� projektové dokumentace ve stupni pro 
provedení stavby. �len�ní diplomové práce odpovídá vyhlá�ce �. 62/2013 Sb., kterou se 
m�ní vyhlá�ka �.499/2006 Sb. 
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A Pr�vodní zpráva 

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby 
Apartmánová residence s wellness centrem v beskydských horách 

b) místo stavby  
Staré Hamry, parc. �. 2159/1, katastrální území Staré Hamry 

c) p�edm�t projektové dokumentace  
Dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
Ing. Radim P�chuvka, Bruzovice 258, 739 36 Sedli�t�

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I�, bylo-li 
p�id�leno, adresa sídla, 
Bc. Kate�ina P�chuvková, Bruzovice 258, 73936 Sedli�t�

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 
komorou autorizovaných in�enýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 
oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 
Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn�
�ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou 
komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných in�enýr� a technik�
�inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich 
autorizace. 
Zpracovatel v�ech �ástí projektové dokumentace: Bc. Kate�ina P�chuvková 

A.2 Seznam vstupních podklad�

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejich� základ� byla 
stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, 
datum vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení), 
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Byla provedena obhlídka pozemku a polohopisné a vý�kopisné zam��ení s napojením 
na S-JTSK. Výsledkem m��ení je situa�ní výkres. Na základ� m��ení bylo zji�t�no, �e 
pozemek je sva�itý dle situace a vykreslených vrstevnic. Na základ� vý�kopisného 
m��ení bylo provedeno usazení Apartmánové residence s wellness na pozemek. Byly 
dolo�eny podklady od provozovatel� in�enýrských sítí v okolí �e�eného území. Stavba 
byla povolena na základ� Stavebního ú�adu � Stavební ú�ad Ostravice. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejím� 
základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby, 
K zpracování byla vyu�ita katastrální mapa katastrálního území Staré Hamry, terénní 
pr�zkum 4/2016, geometrické zam��ení pozemku p�edané zadavatelem, smlouva o dílo. 
Dokumentace pro provád�ní stavby byla provedena na základ� dokumentace pro vydání 
stavebního povolení. 

c) dal�í podklady 
- podklady z katastrálního ú�adu, m�stského ú�adu 
- vizuální prohlídka pozemku 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �e�eného území, 
Jedná se o výstavbu nové apartmánové residence s wellness centrem a stavbami 
zaji��ujícími jeho funk�nost (elektrovod v zemi, vodovodní p�ípojka, spla�ková 
kanaliza�ní p�ípojka s napojením na �isti�ku odpadních vod, de��ová kanaliza�ní 
p�ípojka s napojením na akumula�ní jímku dopln�nou o vsakovací boxy, zpevn�né 
plochy, sjezd, parkovi�t�) v blízkosti ly�a�ského areálu SKI Gru�. Pozemek par. �. 
2159/1 v katastrálním území Staré Hamry je v sou�asné dob� bez zástavby. Tento 
pozemek je ve vlastnictví investora. Plochu tvo�í travní porost. Okolní zástavba zde 
není, pozemek sousedí s cestou a lesním porostem. P�ístup na stavební pozemek je 
z místní komunikace, na kterou bude apartmánová residence napojena, dále zde bude 
parkovi�t� pro osobní automobily. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková rezervace, 
památková zóna, zvlá�t� chrán�né území, záplavové území apod.), 
-památková rezervace: nenachází se 
-památková zóna: nenachází se 
-zvlá�t� chrán�né území: Stavba apartmánové residence se nachází v okolí chrán�né 
krajinné oblasti ( CHKO BESKYDY), které stanovuje tyto regulativy: stavba o max 
3.np, dostate�ná po�ární odstupová vzdálenost ( stanovena po�árníkem) a vybudování 
domovní �istírny odpadních vod se zákazem odtoku spla�kové vody bez p�ed�i�t�ní do 
krajiny nebo nucený odvoz spla�kové vody. 
-záplavové území: nenachází  

c) údaje o odtokových pom�rech, 
Terén je sva�itý. Odtokové pom�ry jsou dobré. Návrh novostavby ani parkovi�t� nemají 
vliv na stávající odtokové pom�ry. Srá�ková voda z parkovi�t� bude odvedena pomocí 
odvod�ovacího �labu, který bude napojen na de��ovou kanalizace a ta následn� do 
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akumula�ní jímky s bezpe�nostním p�epadem do vsakovacích box�. P�ipravenost pro 
tyto prvky bude provedena dle dodavatele. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas,
Pozemek je veden v územním plánu jako p�írodní pastvina. Je nutné za�ádat o zm�nu 
územního plánu na stavební plochu.  

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v 
p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v u�ívání stavby údaje o jejím 
souladu s územn� plánovací dokumentací, 
Pro zadané území není vydáno územní rozhodnutí. 

f) údaje o dodr�ení obecných po�adavk� na vyu�ití území, 
Projektová dokumentace je �e�ena v souladu se stavebním zákonem �. 183/2006 sb. Ve 
zn�ní pozd�j�ích p�edpis� a vyhlá�kou �. 501/2006 sb.  obecných po�adavcích na 
vyu�ívání stavby. 

g) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán�, 
Projektová dokumentace respektuje po�adavky jednotlivých správc� sítí a dot�ených 
orgán�. 

h) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 
V dob� zpracování projektové dokumentace nebyly známy �ádné výjimky a úlevová 
opat�ení na �e�enou stavbu. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 
V dob� zpracování projektové dokumentace nebyly známy �ádné související a 
podmi�ující investice. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Dot�ený pozemek: 
Pozemek, na kterém bude stavba realizována 
Parcelní �íslo: 2159/1 
Katastrální území: Staré Hamry 
Druh pozemku: trvalý travní porost 
Majitel: Ing. Radim P�chuvka, Bruzovice 258, 73936 Sedli�t�

Sousedící pozemky: 
- Parcelní �íslo: 2159/2 

Katastrální území: Staré Hamry 
Druh pozemku: lesní pozemek 
Majitel: Jana Chasáková, Gymnazijní 1611/9a, 73701 �eský T��ín 

- Parcelní �íslo: 2810/1 
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Katastrální území: Staré Hamry 
Druh pozemku: lesní pozemek 
Majitel: �eská Republika, Lesy �eské Republiky, s.p., P�emyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové,50008 Hradec Králové 

- Parcelní �íslo: 3091/2 
Katastrální území: Staré Hamry 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Majitel: Obec Staré Hamry, �.p. 283, 73915 Staré Hamry 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 
Jedná se o výstavbu nové apartmánové residence s wellness centrem se zastav�nou 
plochou nad 150m2.  

b) ú�el u�ívání stavby, 
Jedná se o apartmánovou residenci s wellness centrem se zastav�nou plochou nad 150 
m2 pro ubytování 36 osob, z toho 2 místa jsou ur�ena pro osoby se sní�enou schopností 
pohybu. V suterénu se nacházejí parkovací stání pro 12 osobních automobil�, z toho 
jedno místo je ur�en pro osoby s omezenou schopností pohybu. Wellnes centrum je 
ur�eno pro 50 osob. Stavba je ur�ena k rekreaci. 

c) trvalá nebo do�asná stavba, 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis� (kulturní památka 
apod.), 
Nejedná se o kulturní památku. Stavba je bez po�adavk� na ochranu. 

e) údaje o dodr�ení technických po�adavk� na stavby a obecných technických 
po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání staveb, 
Projektová dokumentace je �e�ena v souladu se stavebním zákonem �. 183/2006 Sb. ve 
zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, s vyhlá�kou �. 268/2009 Sb. O technických po�adavcích na 
stavby ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� a rovn�� v souladu s p�íslu�nými �SN. Objekt je 
p�ístupný pro osoby se sní�enou schopností pohybu. Objekt je opat�en bezbariérovým 
výtahem. 

f) údaje o spln�ní po�adavk� dot�ených orgán� a po�adavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�, 
Stavební ú�ad ud�lil souhlas dokumentaci apartmánové residence s wellness centrem. 
P�ipomínky dot�ených orgán� byly do dokumentace zpracovány. 

g) seznam výjimek a úlevových �e�ení, 
Dokumentace je v souladu s po�adavky dot�ených orgán�, p�ipomínky byly do 
dokumentace zapracovány. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, u�itná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et u�ivatel� / pracovník�
apod.), 
Zastav�ná plocha:   860,3  m2

Obestav�ný  prostor:   7055 m3

U�itná plocha � 1.SP:  544,9 m2 

U�itná plocha � 1.NP(apartmánová �ást):  401 m2  (bez terasy) 
      164,3 m2  (terasa) 
U�itná plocha � wellness:  205,4 m2

U�itná plocha � 2.NP:  398,9 m2 (bez terasy) 
    58,9 m2 (terasa) 
U�itná plocha � 3.NP:  398,9 m2 (bez terasy) 

Po�et funk�ních jednotek:    13 apartmán�
Po�et parkovacích stání:    12 
Po�et u�ivatel� apartmánové residence :  36 host�
      6 zam�stnanci 
Po�et u�ivatel� wellness centra :   50  

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
de��ovou vodou, celkové produkované mno�ství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.), 
Odhad mno�ství spla�kových vod a odhad bilance spot�eby vody projektová 
dokumentace ne�e�í. Bilance vstupních energii viz tepeln� technické posouzení objektu. 
Spla�ková voda je vedena do �istírny odpadních vod s pískovým filtrem, která zaji��uje 
vy��í stupe� �i�t�ní, která byla povolena na základ� hydrogeologického posouzení. 
Voda z �istírny odpadních vod bude vedena do akumula�ní jímky dopln�nou o 
vsakovací boxy. P�ipravenost pro tyto prvky bude provedena dle dodavatele. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy), 
Zahájení : 2017 
Dokon�ení : 2019 
Lh�ta výstavby : 2 roky 
Realizace stavby bude provád�na v jedné stavební etap�. B�hem stavby budou 
dodr�ovány technologické p�estávky bez výrazného zpo�d�ní.  

k) orienta�ní náklady stavby. 
P�i �ástce 6 625 K�/m3 obestav�ného prostoru bude orienta�ní hodnota stavby 
apartmánové residence s wellness centrem 46 740 000 K� bez DPH. 

A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 
za�ízení 

SO 01- Apartmánová residence s wellness centrem 
SO 02 - Zpevn�ná plocha pojízdná 
SO 03 - Zpevn�ná plocha por�zná 
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S0 04 - Vodovodní p�ípojka 
SO 05 - P�ípojka elektrické energie 
SO 06 -  Kanalizace (de��ová, spla�ková kanalizace) 
SO 07 - �isti�ka odpadních vod, vsakovací jímka 
SO 08 - Terénní úpravy 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavba apartmánové residence s wellness centrem je situována v obci Staré Hamry v 
�ásti Gru� v beskydských horách v Moravskoslezském kraji. Stavba bude realizována 
na pozemku investora. Rozsah staveni�t� je situován na parcele �. 2159/1 v katastrálním 
území Staré Hamry. Stavební pozemek je sva�itý a je dob�e dostupný ze sousední 
zpevn�né komunikace. V sou�asné dob� je pozemek bez zástavby. In�enýrské sít� jsou 
v dostate�né vzdálenosti od objektu. Plochu tvo�í travní porost. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 
Byla provedena prohlídka v okolí stavby. Byl proveden geologický pr�zkum a 
posouzení hydrogeologických pom�r� pro zasakování srá�kových vod. Na základ�
hydrogeologického pr�zkumu byla povolena �istírna odpadních vod s vy��ím stupn�m 
�i�t�ní za pomocí pískového filtru a následného odvodu do akumula�ního zásobníku. 
Jedná se o podmínku zasakování odvád�ných de��ových vod p�es plo�nou vsakovací 
soustavu, která je �e�ena akumula�ním zásobníkem, s bezpe�nostním p�epadem do 
vsakovacích box�. P�ipravenost pro tyto prvky bude provedena dle dodavatele. 
Radonový pr�zkum (14/04/2016) pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový 
index. Stavba nevy�aduje realizaci speciálních protiradonových opat�ení. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
Stavba se nachází v CHKO Beskydy. Správa v CHKO Beskydy nevydala závazné 
stanovisko k umíst�ní stavby. Stávající ochranná a bezpe�nostní pásma jsou stanovena 
p�íslu�nými správci sítí. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území, 
Ve�keré stavební práce budou provád�ny tak, aby nedocházelo k obt��ování okolí 
exhalacemi, hlukem, ot�esy, prachem apod. nad p�íslu�nou mez. Po realizaci stavby 
nebudou zhor�eny hygienické podmínky v jejím okolí. Dále bylo provedeno posouzení 
hydrogeologických pom�r� pro mo�nost zasakování srá�kových vod do podlo�í. 
Stavbou nebudou naru�eny odtokové pom�ry daného území. P�ípadné zne�i�t�ní 
komunikace dopravou z prostoru staveni�t� bude neprodlen� odstran�no. Odpady 
vzniklé b�hem stavebních prací budou t�íd�ny, jejich likvidaci zajistí dodavatel nebo 
investor stavby. Likvidace bude provád�na v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o 
odpadech ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis� a vyhlá�ky M�P �R �. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady vyhlá�ky �. 502/2004 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ky 
�. 503/2004 Sb., kterou se m�ní vyhlá�ka �. 381/2001 Sb. katalog odpad�. Pro výstavbu 
nebudou pou�ívány materiály, u kterých není znám zp�sob jejich zne�kod�ování. Jak 
p�i samotné realizaci, tak p�i p�ípravných pracích budou vznikat odpady. Odpady 
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zne�i�t�né �kodlivinami budou za�azeny do kategorie N a bude s nimi nakládáno jako 
s nebezpe�ným odpadem. Odstran�ní provede odborná firma vlastnící platné oprávn�ní 
k nakládání s nebezpe�nými odpady. Odpady budou zat�íd�ny podle vyhlá�ky M�P �. 
381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpad�. 

f) po�adavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
Asanace nejsou p�edm�tem �e�ení navrhované stavby. V p�edm�tném míst� navrhované 
stavby se v sou�asné dob� nenachází �ádná vzrostlá zele� ani ke�e, které by byly 
p�edm�tem odstran�ní. 

g) po�adavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 
Stavba podléhá ochran� zem�d�lského p�dního fondu a zde je také nutné za�ádat o 
vyjmutí z p�dního fondu. B�hem výstavby objektu nedojde k do�asnému, nebo 
trvalému záboru pozemk� ur�ených k pln�ní funkci lesa. 

h) územn� technické podmínky (zejména mo�nost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Objekt apartmánové residence bude napojen na místní zpevn�nou komunikaci, která se 
nachází v t�sné blízkosti pozemku. K objektu bude vybudován vjezd. 
Apartmánová residence bude napojen elektrovodem v zemi na nadzemní vedení NN, 
vodovodní p�ípojkou na p�edem vykopanou studnu s dostate�nou vydatností pitné vody, 
kanaliza�ní (spla�kové) vody povedou do �isti�ky odpadních vod s pískovým filtrem a 
dále povede vy�i�t�ná voda do akumula�ní nádr�e s bezpe�nostním p�epadem do 
vsakovacích box�. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 
Stavba nevy�aduje zvlá�tní opat�ení. Nejsou �ádné podmi�ující stavby. P�ed zahájením 
stavebních prací se musí vyty�it in�enýrské sít�. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el u�ívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

U�ívání stavby je ur�eno pro del�í pobyt a rekreaci. Objekt obsahuje 13 apartmánových 
jednotek pro 36 host�. Jeden z apartmán� je ur�en pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Ka�dý z apartmán� má své vlastní sociální za�ízení a kuchy�ský kout.  
Wellness �ást obsahuje plavecký bazén, whirlpool, finskou a infra saunu. Wellnes 
centrum má kapacitu pro 50 osob. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �e�ení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �e�ení, 
Návrh stavy byl konzultován s investorem a s p�íslu�ným stavebním ú�adem. Na celé 
stavb� jsou v exteriéru pou�ity p�írodní materiály, aby budova co nejmén� naru�ila ráz 
krajiny. Dále stavba není oplocena, aby nebylo zabrán�no migraci zví�at. Objekt je 
napojen sjezdem na místní komunikaci. 
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b) architektonické �e�ení - kompozice tvarového �e�ení, materiálové a barevné 
�e�ení.
Architektonicky je stavba navr�ena tak, aby odpovídala po�adavk�m na provozní a 
technické �e�ení. Stavba vychází z po�adavk� objednatele. Architektura a umíst�ní 
nového objektu nijak nenaru�uje ráz okolní krajiny a zástavby. Dispozi�ní �e�ení stavby 
vycházelo z po�adavku objednatele. V�e bylo konzultováno s p�íslu�ným stavebním 
ú�adem. 
Tvarov� je objekt �e�en dv�ma sousedícími obdélníky, které jsou ukon�eny sedlovou a 
pultovou st�echou. Suterénní patro je oblo�eno p�írodním kamenem v p�írodní �edé 
barv�. Horní patra ustupují a vytvá�í tak v prvním nadzemním podla�í prostornou 
terasu. Horní patra jsou kryta d�ev�nou prov�trávanou fasádou v barv� hn�dé. St�e�ní 
krytina je zvolena v tmavé barv�. V�e je v exteriéru voleno v p�írodních barvách, aby 
objekt co nejmén� naru�oval ráz krajiny. 

B.2.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby  

Dispozi�n� je objekt apartmánové residence s wellness rozd�len na �ást spole�enskou -
wellness, ve které je umíst�n plavecký bazén, whirlpool, finská a infra sauna a �ást 
klidovou - apartmány. Ka�dý apartmán má své sociální za�ízení. Technologie wellness 
�ásti bude provedena odbornou firmou. 

B.2.4 Bezbariérové u�ívání stavby  

Dle vyhlá�ky 398/2009 Sb. O obecných technických po�adavcích zabezpe�ujících 
bezbariérové u�ívání staveb ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�. Hlavní vstup pro osoby 
s omezenou schopností pohybu je do suterénní �ásti, kde bude za�ínat výtah. 
V suterénní �ásti se nachází gará�, kde bude jedno místo navr�eno pro osoby se 
sní�enou schopností pohybu. Pomocí výtahu se dostaneme do prvního nadzemního 
podla�í, kde se nachází apartmán navr�en pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Vstup do budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu musí spl�ovat tyto 
po�adavky: 
- �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
P�ed vstupem do budovy musí být plocha nejmén� 1500 mm x 1500 mm. P�i otevírání 
dve�í ven musí být �í�ka nejmén� 1500 mm a délka ve sm�ru p�ístupu nejmén� 2000 
mm. Sklon plochy p�ed vstupem do budovy smí být pouze v jednom sm�ru a nejvý�e v 
pom�ru 1:50 (2,0%). Vstup do objektu musí mít �í�ku nejmén� 1250 mm. Hlavní k�ídlo 
dvouk�ídlých dve�í musí umo��ovat otev�ení nejmén� 900 mm. Otevíravá dve�ní k�ídla 
musí být ve vý�i 800 a� 900 mm opat�ena vodorovnými madly p�es celou jejich �í�ku, 
umíst�nými na stran� opa�né ne� jsou záv�sy. Dve�e smí být zaskleny od vý�ky 400 
mm, nebo musí být chrán�ny proti mechanickému po�kození vozíkem. Zámek dve�í 
musí být umíst�n nejvý�e 1000 mm od podlahy, klika nejvý�e 1100 mm. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým 
posti�ením: 
Vstupy musí být snadno vizuáln� rozeznatelné v��i okolí. Prosklené dve�e, jejich� 
zasklení zasahuje ní�e ne� 800 mm nad podlahou, musí být ve vý�ce 800 a� 1000 mm a 
zárove� ve vý�ce 1400 a� 1600 mm kontrastn� ozna�eny oproti pozadí; zejména musí 
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mít výrazný pruh �í�ky nejmén� 50 mm nebo pruh ze zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm 
vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasn� viditelnými oproti pozadí. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým posti�ením: 
Pro osoby nesly�ící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také 
signalizací optickou. Oboustranný komunika�ní systém musí umo��ovat induk�ní 
poslech pro nedoslýchavé osoby. 

Dve�e: 
- �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
Dve�e musí mít sv�tlou �í�ku nejmén� 800 mm. Sv�tlá �í�ka dve�í ve sportovních 
stavbách musí odpovídat rozm�rovým parametr�m sportovních vozík�. Otevíravá 
dve�ní k�ídla musí být ve vý�i 800 a� 900 mm opat�ena vodorovnými madly p�es celou 
jejich �í�ku, umíst�nými na stran� opa�né ne� jsou záv�sy, s výjimkou dve�í 
automaticky ovládaných. Dve�e smí být zaskleny od vý�ky 400 mm nebo musí být 
chrán�ny proti mechanickému po�kození vozíkem.  

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením 
Prosklené dve�e, jejich� zasklení zasahuje ní�e ne� 800 mm nad podlahou, musí být ve 
vý�ce 800 a� 1000 mm a zárove� ve vý�ce 1400 a� 1600 mm kontrastn� ozna�eny 
oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh �í�ky nejmén� 50 mm nebo pruh ze 
zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasn�
viditelnými oproti pozadí. 

Okna: 
- �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
V ka�dé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejmén� jedno okno pákové ovládání 
nejvý�e 1100 mm nad podlahou. Okna s parapetem ni��ím ne� 500 mm a prosklené 
st�ny musí mít spodní �ásti do vý�ky 400 mm nad podlahou opat�eny proti 
mechanickému po�kození. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením 
Okna s parapetem ni��ím ne� 500 mm v komunika�ních prostorech a prosklené st�ny 
musí mít spodní �ásti do vý�ky 400 mm nad podlahou opat�eny proti mechanickému 
po�kození. Ve vý�ce 800 a� 1000 mm a zárove� ve vý�ce 1400 a� 1600 mm musí být 
kontrastn� ozna�eny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh �í�ky nejmén� 50 
mm nebo pruh ze zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 
mm, jasn� viditelnými oproti pozadí. U po�adovaného výhledu m��e uvedenou funkci 
plnit vizuáln� kontrastní madlo ve vý�i 1100 mm. 

Hygienická za�ízení a �atny: 
-  �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
St�ny hygienických za�ízení a �aten musí po konstruk�ní stránce umo�nit kotvení 
op�rných madel v r�zných polohách s nosností minimáln� 150 kg. Po osazení v�ech 
za�izovacích p�edm�t� musí být zachován volný manipula�ní prostor o pr�m�ru 
nejmén� 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 
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Záchod:  
Záchodová kabina musí mít �í�ku nejmén� 1800 mm a hloubku nejmén� 2150 mm. U 
zm�n dokon�ených staveb lze rozm�ry této kabiny sní�it a� na 1600 mm x 1600 mm. 
Záchodová kabina s vyu�itím asistence musí mít �í�ku nejmén� 2200 mm a hloubku 
nejmén� 2150 mm. V kabin� musí být záchodová mísa, umyvadlo, há�ek na od�vy a 
prostor pro odpadkový ko�. �í�ka vstupu musí být nejmén� 800 mm, u byt� a obytných 
�ástí staveb nejmén� 900 mm. Dve�e se musí otevírat sm�rem ven a musí být opat�eny z 
vnit�ní strany vodorovným madlem ve vý�ce 800 a� 900 mm. Zámek dve�í musí být 
odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od 
bo�ní st�ny. Mezi �elem záchodové mísy a zadní st�nou kabiny musí být nejmén� 700 
mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umo�nit �elní, diagonální nebo bo�ní nástup. 
U kabin minimálních rozm�r� musí být manipula�ní prostor umíst�ný proti dve�ím. 
Kabiny s vyu�itím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose st�ny, která je 
na proti vstupu. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve vý�i 460 mm nad 
podlahou. Ovládání splachovacího za�ízení musí být umíst�no na stran�, ze které je 
volný p�ístup ke záchodové míse, nejvý�e 1200 mm nad podlahou. Splachovací za�ízení 
umíst�né na st�n� musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze 
záchodové mísy a to ve vý�ce 600 a� 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy 
a to nejvý�e 150 mm nad podlahou musí být ovlada� signaliza�ního systému nouzového 
volání. Umyvadlo musí být opat�eno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
ovládáním. Umyvadlo musí umo�nit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí 
být ve vý�ce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozm�r� je nutno pou�ít 
pouze malé umývátko. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné 
vzdálenosti 600 mm a ve vý�i 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s p�ístupem 
jen z jedné strany musí být madlo na stran� p�ístupu sklopné a záchodovou mísu musí 
p�esahovat o 100 mm; madlo na opa�né stran� záchodové mísy musí být pevné a 
záchodovou mísu musí p�esahovat o 200 mm. U záchodové mísy s p�ístupem z obou 
stran nebo-li záchodová kabina s vyu�itím asistence musí být ob� madla sklopná a ob�
musí p�esahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla musí být alespo� jedno 
svislé madlo délky nejmén� 500 mm. Je-li v hygienickém za�ízení nebo �atn�
instalováno zrcadlo musí být pou�itelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného 
zrcadla musí být spodní hrana ve vý�i maximáln� 900 mm nad podlahou a horní hrana 
ve vý�i minimáln� 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku 
vystupující do prostoru. Pokud je v záchodové kabin� instalován p�ebalovací pult nesmí 
zu�ovat �í�ku manipula�ního prostoru vedle záchodové mísy. 

Sprchové kouty a sprchové boxy: 
Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmen�í p�dorysné rozm�ry 900 mm x 900 
mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odlo�ení vozíku, které musí 
být odd�litelné od vodního paprsku zást�nou nebo záv�sem. Pokud jsou pou�ity 
posuvné dve�e, musí být zasouvací s mo�ností snadného ovládání zvenku i zevnit� s 
�í�kou vstupu nejmén� 800 mm. Vý�kový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo 
koutu m��e �init nejvý�e 20 mm. Doporu�uje se pou�ití nízkých odtokových sifon�
nebo vyspádování ve sklonu nejvý�e v pom�ru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku 
podél st�ny, zakrytého ro�tem. Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny 
sklopným sedátkem o rozm�rech nejmén� 450 mm x 450 mm ve vý�i 460 mm nad 
podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na st�n� kolmé k 
sedátku a v dosahové vzdálenosti maximáln� 750 mm od rohu sprchového koutu musí 
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být ru�ní sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka a to ve vý�ce 600 a� 1200 
mm a také v dosahu z podlahy a to nejvý�e 150 mm nad podlahou musí být ovlada�
signaliza�ního systému nouzového volání. V míst� ru�ní sprchy musí být vodorovné a 
svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve vý�i 800 mm nad podlahou, nejmén�
600 mm dlouhé a umíst�no nejvý�e 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo 
musí být dlouhé nejmén� 500 mm a umíst�no 900 mm od rohu sprchového koutu. 
Doporu�uje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem 
pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve vý�i 800 mm nad podlahou. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením: 
Dve�e musí mít na vn�j�í stran� ve vý�i 200 mm nad klikou umíst�n �títek s hmatným 
orienta�ním znakem a s p�íslu�ným nápisem v Braillov� písmu jako je text �WC �eny�, 
�sprchy mu�i� nebo ��atny �eny�. Braillovo písmo musí mít parametry standardní 
sazby. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením 
Odbavovací a registra�ní systémy musí umo��ovat samostatné u�ívání osobami se 
zrakovým posti�ením, jinak nesmí být pou�ity. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby 

Ke v�em za�ízením obdr�í u�ivatel návody k jejich údr�b�, které je bezpodmíne�n�
nutné dodr�ovat. Vlastní p�ístup k objektu se musí dodr�ovat �istý, zvlá�� v zimním 
období. P�ed u�íváním stavby musí být hotovy v�echny revize vyplývající 
z technických podmínek výrobc� a dodavatel� a ty musí být p�edány investorovi p�i 
p�edávání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �e�ení, 
Apartmánová residence s wellness centrem je navr�ena jako zd�ná, trojpodla�ní, 
podsklepená budova se sedlovou a pultovou st�echou. Sklon st�e�ních rovin je 38° a 
15°. Apartmánová residence s wellness centrem bude napojena na stavby zaji��ující 
jeho funk�nost � elektrovod v zemi, vodovodní p�ípojka, spla�ková kanaliza�ní p�ípojka 
s napojením na �isti�ku odpadních vod s pískovou filtrací, de��ová kanaliza�ní p�ípojka 
s napojením na akumula�ní nádr� dopln�nou o vsakovací box�. Stavební parcela bude 
mít zpevn�né plochy a sjezd. Zpevn�né plochy budou provedeny z kamenné dla�by. 
Objekt nebude oplocen. Objektem chce investor zajistit ubytování pro 36 osob, kde 
jeden apartmán bude navr�en pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

b) konstruk�ní a materiálové �e�ení, 
Zemní práce 
Na pozemku stavby budou p�ed zapo�etím stavby provedena skrývka ornice v tlou��ce 
20 � 25 cm. Poté se provede stavební výkop, kde se vykopou stavební rýhy pro 
základové pásy, které budou provedeny strojn�, a p�ed zapo�etím betoná�e bude 
základová spára do�i�t�na ru�n�. Zárove� budou provedeny výkopy pro polo�ení 
le�atých rozvod� kanalizace, vody a de��ových svod�. P�ed betoná�í základových pas�
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bude do vykopaných rýh ulo�eno uzemn�ní hromosvodu. Vyt��ená zemina bude 
pou�ita na zp�tné zasypání výkop�. Ornice bude pou�ita nakonec na terénní úpravy. 

Základové konstrukce 
Jako základové konstrukce jsou navr�eny monolitické základové pasy z betonu C16/20. 
�í�ka pas� je 1150 mm a vý�ka 500 mm. Následuje ztracené bedn�ní z vibrolisovaného 
betonu �í�ky 450mm, které budou vyzd�ny na monolitické základové pasy. Ztracené 
bedn�ní bude pod nosnými obvodovými a vnit�ními st�nami. Vý�ka ztraceného bedn�ní 
je 750 mm. Vnit�ní základy tvo�í kombinace základových pas� a základových patek. 
Základové patky mají rozm�r 1450x1450 mm o vý�ce 1250 mm a jsou tvo�eny beton 
C16/20. Ve wellness �ásti je vý�ka ztraceného bedn�ní 1500 mm. �ást kolem bazénu 
bude monolitická (dle výkresu základ�). Podkladní betonová deska v suterénu má 
tlou��ku 200 mm a je navr�ena z betonu C16/20 a bude vyztu�ena KARI sítí 150x150x6 
mm. Hydroizolaci tvo�í SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vlo�kou ze sklené 
tkaniny tlou��ky 4 mm, která je celoplo�n� natavena na desku. V míst� whirlpool bude 
p�ivyztu�ena základová deska dle statického návrhu. Deska v prostoru akumula�ní 
nádr�e bude zesílena dle statického návrhu. V�e zakresleno ve výkresu základ�. Úrove�
základové spáry je navr�ena taky, aby zalo�ení bylo v nezámrzné hloubce. Do 
základových pas� budou p�ed betoná�í osazeny chráni�ky pro p�ívod le�atých rozvod�. 
Svislé základové konstrukce jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem ISOVER 
SYNTHOS XPS PRIME S 30 L tlou��ky 100 mm. 

Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo v suterénní �ásti tvo�í ztracené bedn�ní z vibrolisovaného betonu o 
tlou��ce 450 mm. Ztracené bedn�ní je z �ásti, kde bude p�ilehlé k zemin� chrán�no 
hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltového pasu s nosnou vlo�kou ze sklené 
tkaniny. Dále následuje vrstva kontaktní tepelné izolace tlou��ky 100 mm 
z extrudovaného polystyrenu ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 30 L 100. Následuje 
obklad z p�írodního kamene tlou��ky 20 mm, který je p�ilepen cementový 
mrazuvzdorným lepidlem. Vnit�ní nosné prvky tvo�í kombinace zdiva z brou�ených 
cihel Porotherm zd�né na tenkovrstvou maltu, u kterých jsou velké otvory pln�ny 
hydrofobizovanou minerální vatou a monolitické �elezobetonové sloupy 450x450 mm, 
které podporují nosné zdivo v horních patrech. Vnit�ní sloupy vytvá�í prostor pro 
parkovací stání osobních automobil�. Ve vy��ích patrech tvo�í nosné vn�j�í i vnit�ní 
zdivo brou�ené cihly Porotherm zd�né na tenkovrstvou maltu s velkými otvory 
pln�nými hydrofobizovanou minerální vatou tlou��ky 450 mm. Vn�j�í nosné zdivo je 
kryto d�ev�nou prov�trávanou fasádou s tepelnou izolací tlou��ky 100 mm z minerální 
plsti ISOVER UNI. Vnit�ní p�í�ky tvo�í cihly brou�ené Porotherm 14 Profi-DRYFIX 
tlou��ky 150 mm a 175 mm. 

Vodorovné stropní konstrukce 
Strop nad 1.NP tvo�í monolitická �elezobetonová deska o tlou��ce 250 mm. V �ásti 
schodi�t� jsou vyu�ity stropní p�edpjaté panely Spiroll o tlou��ce 250 mm. V dal�ích 
stropních konstrukcích je strop tvo�en p�edpjatými stropními panely Spiroll o tlou��ce 
250 mm. Balkóny tvo�í balkónové nosníky Spiroll se zabudovaným izola�ním 
nosníkem. 
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Vodorovné konstrukce 
P�eklady nad okenními otvory v 1. SP jsou tvo�eny �elezobetonovými p�eklady. 
V interiéru jsou pou�ity p�eklady Porotherm KP 7. V dal�ích patrech jsou vyu�ity 
p�eklady Porotherm KP 7 a také �elezobetonové p�eklady. Jejich po�et, délka a umíst�ní 
jsou uvedeny v tabulkách ve výkresu p�dorysu. Ztu�ující v�nce jsou umíst�ny v úrovni 
stropu. Pozední v�nec je navr�en jako pr�b��ný. Podlahy nad stropy jsou opat�eny 
akustickou a tepelnou izolací. Nosnou stropní konstrukci nad 1.SP tvo�í �elezobetonový 
strop tl. 250 mm. V dal�ích patrech je strop tvo�en dutinovými stropními panely 
SPIROLL tl. 250 mm. V 2.NP jsou balkóny tvo�eny prefabrikovanými prvky s iso 
nosníky, které jsou osazeny ji� ve výrob�. 

St�e�ní konstrukce 
Konstrukce krovu je kombinací pultové st�echy o sklonu 15° a sedlové st�echy o sklonu 
38°. D�ev�né prvky krovu u sedlové st�echy jsou ze smrkového d�eva. Nosnými prvky u 
st�echy nad apartmánovou �ástí jsou pozednice 240/140, krokve 140/240, vaznice 
240/300, sloupky 240/240 a kle�tiny 80/160. U wellnessové �ásti jsou prvky krovu 
z lepených vazník�. Nosnými prvky jsou pozednice 240/160, vaznice 240/480 a krokve 
200/320. Pozednice budou ulo�eny na �elezobetonový v�nec a mezi nimi bude 
hydroizolace z asfaltového pásu pro ochranu d�ev�ného prvku p�ed vlhkostí. Pozednice 
budou kotveny pomocí chemických kotev s max. rozestupy kotev 1,5 m. Pultová st�cha 
nad wellness �ásti je zateplena nad krokvemi tepelnou izolací BRAMACTEHRM TOP 
o tl. 300 mm.   St�echa nad apartmánovou �ástí je zateplena mezi a pod krokvemi. Jako 
tepelná izolace byla zvolena minerální vata ISOVER UNI o celkové tlou��ce tepelné 
izolace 300 mm. St�e�ní krytinu tvo�í plechová falcovaná krytina LINDAB 
SEAMLINE. Na st�e�ním plá�ti bude proveden bezpe�nostní systém TOPSAFE. 

Schodi�t�
Exteriérové schodi�t� je navr�eno jako monolitické �elezobetonové a bude p�ichyceno 
k betonové desce v 1.NP pomocí izola�ního nosníku NIL, který byl navr�en statikem. 
Vnit�ní schodi�t� je navr�eno jako montované �elezobetonové a bude osazeno na 
ocelový profil I180 a dále kotveno do kapes v nosných st�nách. Schodi�t�
v mezipodest� bude op�eno o panely hlavního schodi�t�. Na schodi�ti je pou�ita 
akustická izolace Schöck Tronsole® typ F. 

Výtahová �achta 
Výtahová �achta bude provedena ze ztraceného bedn�ní z vibroisovaného betonu 
tlou��ky 300 mm. 

Povrchové úpravy 
Objekt je v suterénní �ásti kryt kontaktním zateplovací fasádou z extrudovaného 
polystyrenu s kamenným obkladem. Ve vy��ích patrech je kryt d�ev�nou prov�trávanou 
fasádou s tepelnou izolaci z minerální vaty. Suterénní strop tvo�í zav��ený 
sádrokartonový podhled. Ve vnit�ní �ásti je pou�ita vnit�ní jádrová omítka Cemix 
s povrchovou úpravou malbou nebo keramickou dla�bou dle typu pokoje. V podkrovní 
�ásti je vytvo�en sádrokartonový podhled. 
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Podlahy 
V suterénní �ásti jsou v �ásti gará�í, ly�árny, kolárny a technických místností pou�ita 
PVC podlaha a v ostatních �ástech keramická dla�ba. Je zde pou�ita izolace o tlou��ce 
140 mm. Ve vy��ích patrech je pou�ita jako povrchová vrstva keramická dla�ba 
s tepelnou/akustickou izolací tlou��ky 60 mm. V místnostech koupelen a ve wellness 
�ásti bude aplikována p�ed polo�ením dla�by hydroizola�ní st�rka. 

Výpln� otvor�
Okna i venkovní dve�e budou d�ev�ná s izola�ním trojsklem. Vnit�ní parapety oken jsou 
d�ev�né. Venkovní parapety jsou pozinkované. Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né 
s oblo�kovými zárubn�mi. 

Klempí�ské výrobky 
Okapové svody, �laby a dal�í komponenty budou u �árov� pozinkovaného plechu. 
Venkovní parapety budou pozinkované v barv� tmav� �edé. P�esné rozm�ry budou 
ur�eny na stavb�. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
V�echny konstruk�ní �ásti byly staticky posouzeny. V�echny materiály pou�ity na 
stavb� jsou certifikované výrobky. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �e�ení, 
Vzduchotechnika 
Wellness centrum bude v�tráno nuceným v�tráním. Vzduchotechnická jednotka bude 
umíst�na v technické místnosti na stejném pat�e.  Tato jednotka bude mít zabudované 
zp�tné získávání tepla z odpadního vzduchu pro p�edeh�ev nového studeného vzduchu. 
V�trat bude mo�no i pomocí otevíravých oken. Zbytek objektu bude v�trán p�irozen�. 
Z po�ární bezpe�nosti staveb je nutno zajistit p�etlakové v�trání v CHÚC, která je 
navr�ena na schodi�ti, k tomuto je navr�ena dal�í samostatná vzduchotechnická 
jednotka o p�edepsaném výkonu � viz Po�árn� bezpe�nostní zpráva. 

Vytáp�ní 
Objekt bude vytáp�n pomocí podlahového topení ve v�ech patrech. Oh�ev teplé vody 
budou zaji��ovat dv� tepelné �erpadla zem� voda a jako dal�í zdroj slou�í elektrický 
kotel. Voda bude dále umíst�na v akumula�ní nádr�i. 

Oh�ev TUV 
S pomocí �erpadel zem� voda, akumula�ní nádr�í a elektrickým kotlem bude zaji�t�n 
oh�ev teplé u�itkové vody. 

Elektroinstalace 
Objekt apartmánové residence s wellness centrem bude napojen na nadzemní vedení na 
sí� nízkého nap�tí p�ípojkou. 

Plynovodní rozvod 
Objekt nebude napojen na plynovodní vedení. 
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b) vý�et technických a technologických za�ízení. 
- technická za�ízení 
viz B.2.7. a) 
- technologická za�ízení 
Ve wellness centru bude instalována technologie úpravy vody. Technologie bude 
instalována odbornou firmou. 

B.2.8 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

Viz. Slo�ka �.5 � D.1.3 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 
Stavba je v souladu s p�edpisy a normami pro úsporu energie a ochrany tepla. Spl�uje 
po�adavky normy �SN 73 0540. 

b) energetická náro�nost stavby, 
Stavba je dle energetického �títku za�azeno do kategorie B. 

c) posouzení vyu�ití alternativních zdroj� energií. 
Nejsou navrhovány. 

B.2.10 Hygienické po�adavky na stavby, po�adavky na pracovní a 
komunální prost�edí.  Zásady �e�ení parametr� stavby (v�trání, 
vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, odpad� apod.) a dále zásady 
�e�ení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, pra�nost apod.). 

V�trání 
V�trání místností v apartmánech je navr�eno p�irozené okny pop�. dve�mi. V�trání ve 
wellness �ásti je nav�eno p�irozen� okny a také nuceným v�tráním za pomoci pou�ití 
vzduchotechnické jednotky. Odtah par v kuchyních apartmán� bude zaji�t�n digesto�í 
s vým�nným filtrem.  

Vytáp�ní 
Objekt bude vytáp�n pomocí podlahového topení ve v�ech patrech. Oh�ev teplé vody 
budou zaji��ovat dv� tepelné �erpadla zem� voda a jako dal�í zdroj slou�í elektrický 
kotel. Voda bude dále umíst�na v akumula�ní nádr�i. 

Osv�tlení 
V�echny pobytové místnosti jsou dostate�n� osv�tleny okenními otvory, tak aby 
v místech zrakového úkolu byla zaji�t�na dostate�ná zraková pohody. Prostory budou 
osazeny i dostate�n� navr�eným um�lým osv�tlením s osv�tlovacími t�lesy dle typu 
prostoru a dle výb�ru investora. 
Místnosti bez okenních otvor� budou navr�eny s dostate�ným um�lým osv�tlením 
s osv�tlovacími t�lesy dle typu prostoru a dle výb�ru investora. 
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Zásobování vodou 
Zásobování pitnou vodou bude zaji�t�no z p�edem vykopané studni s dostate�nou 
vydatností. 

Odpady 
Spla�ková kanalizace: 
Vnit�ní spla�ková kanalizace bude napojena na venkovní �ást kanalizace navr�enou na 
pozemku investora. Venkovní kanalizace bude napojena na �istírnu odpadních vod 
s pískovou filtrací. 
De��ová kanalizace: 
De��ová kanalizace bude svedena do akumula�ní nádr�e dopln�nou o vsakovací boxy. 

Zvý�ené vibrace, hluk ani pra�nost se nebudou na stavb� vyskytovat. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podlo�í, 
Radonový pr�zkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. Stavba 
nevy�aduje realizaci speciálních radonových opat�ení. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
V oblasti se nenachází bludné proudy. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
V oblasti není riziko vzniku technické seizmicity. 

d) ochrana p�ed hlukem, 
V�echny konstrukce jsou navr�eny tak, aby spl�ovaly po�adavky �SN 73 0532. 

e) protipovod�ová opat�ení. 
Není p�edm�tem �e�ení. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stávající sít� se nachází soub��n� s komunikací. V�e je zakresleno ve výkrese C.2, C.3. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 
Není p�edm�tem �e�ení. 

B.4 Dopravní �e�ení 

a) popis dopravního �e�ení, 
Pozemek par.  �. 2159/1, katastrální území Staré Hamry je napojen na místní 
komunikaci parc. �. 3091/2, katastrálního území Staré Hamry pomocí nového sjezdu. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Sjezd bude proveden na pozemku parc. �. 2159/1, katastrálního území Staré Hamry. 
Sjezd i parkovací místa budou provedeny z kamenné dla�by. 

c) doprava v klidu, 
Na pozemku budou vytvo�ena 2 parkovací stání s �asovým omezením. Uvnit� objektu je 
vytvo�eno 12 parkovací míst pro hosty apartmánové residence. Dal�í parkovací místa 
budou celoro�n� pronajata na sousedním parkovi�ti cca 15 m od objektu. 

d) p��í a cyklistické stezky. 
P��í a cyklistické stezky nebudou stavbou dot�eny. 

B.5 �e�ení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy, 
Po dokon�ení stavby a vyklizení staveni�t� bude terén vyrovnán a rozprost�ena ornice 
na ve�kerých nezpevn�ných plochách. Po provedení terénních úprav bude pozemek 
vegeta�n� upraven, ostatní nezpevn�né plochy budou osazeny trávou. 

b) pou�ité vegeta�ní prvky, 
Nové vegeta�ní prvky nejsou p�edm�tem �e�ení. 

c) biotechnická opat�ení. 
Biotechnická opat�ení nejsou p�edm�tem �e�ení. 

B.6 Popis vliv� stavby na �ivotní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na �ivotní prost�edí - ovzdu�í, hluk, voda, odpady a p�da, 
Druh práce a pou�ité technologie nemají vliv na zhor�ování �ivotního prost�edí. 
V�echny pou�ité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým po�adavk�m na 
emise, �kodliviny a virové látky. Objekt nebude svým provozem obt��ovat okolí 
hlukem, prachem a neohro�uje bezpe�nost obyvatelstva. B�hem výstavby se do�asn�
zvý�í pra�nost a hlu�nost okolí. Stavebník ve svých spoluprácích s dodavatelem u�iní 
taková opat�ení, aby tyto negativní ú�inky na okolí byly minimalizovány. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a �ivo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin�, 
Na pozemku se nevyskytují �ádné chrán�né stromy ani �ivo�ichové. Stavba nemá 
negativní vliv na p�írodu a krajinu a ekologických funkcí a vazeb v krajin�. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000, 
Pozemek se nenachází v chrán�ném území. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zji��ovacího �ízení nebo stanoviska EIA, 
Není p�edm�tem �e�ení tohoto projektu. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�. 
Na staveni�ti se nevyskytují ochranná a bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních po�adavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva. 
�ivotní prost�edí bude dot�eno v minimálním mno�ství pouze po dobu výstavby. 
Ve�keré stavební práce budou provád�ny tak, aby nedocházelo k obt��ování okolní 
zástavby exhalacemi, hlukem, ot�esy, prachem apod. nad p�ípustnou mez. Po realizaci 
nebudou zhor�eny podmínky v jejím okolí. Staveni�t� bude ohrani�eno plotem, aby 
nedo�lo ke vniku osob. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zaji�t�ní, 
Staveni�t� bude zaji�t�no dodávkou elektrické energie, kde dodavatel smluvn� zajistí 
odb�r elektrické energie se správcem sít�. Voda pro stavbu bude zaji�t�na ze studny 
s dostate�nou vydatností na pozemku stavby. 

b) odvodn�ní staveni�t�, 
Pozemek se nachází v mírném spádu sm�rem k sousednímu pozemku (orná p�da). 
V p�ípad� výkop� se voda z nich bude p�e�erpávat a odvád�t potrubím dál od staveni�t�
k vsakování. 

c) napojení staveni�t� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Na staveni�ti bude p�ístup z ve�ejné zpevn�né komunikace. V dob� staveni�t� budou 
p�íjezdovou cestu tvo�it betonové panely. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
Zhotovitel stavby bude provád�t a zajistí stavbu tak, aby hluková zát�� v chrán�ném 
venkovním prostoru staveb vyhovovala po�adavk�m stanovených v Na�ízení vlády 
�.142/2006 Sb. �O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací�. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel pou�ívat stroje, za�ízení a mechanismy s garantovanou ni��í 
hlu�ností, které jsou v nále�itém technickém stavu. 

e) ochrana okolí staveni�t� a po�adavky na související asanace, demolice, kácení 
d�evin, 
P�i stavb� nedojde k asanacím území, demolicím ani ke kácení d�evin. 

f) maximální zábory pro staveni�t� (do�asné / trvalé), 
V dob� výstavby by nem�lo dojít k záboru ve�ejného prostranství. 

g) maximální produkovaná mno�ství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace, 
Odpad vzniklý p�i provád�ní stavebn� montá�ních prací bude skladován v kontejneru a 
odvezen na �ízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobk� a dodaných materiál�
(PVC, fólie a podobné materiály) budou odvezeny také na �ízenou skládku. Zhotovitel 
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stavebních prací musí nakládat s odpady pouze zp�sobem stanovených v zákon� o 
odpadech 185/2001 Sb. a p�edpisy vydanými k jeho provedení, vést p�edepsanou 
evidenci odpad�, rozsah je stanoven ve vyhlá�ce �. 381/2001 Sb., ve�kerá manipulace 
s odpady musí probíhat podle daných p�edpis�, zejména se jedná o likvidaci 
nebezpe�ných odpad� tj. odpad�, jednu nebo více nebezpe�ných vlastností uvedených 
v zákon� a vyhlá�ce �. 381/2001 Sb. Zhotovitel stavebních prací musí zajistit 
pravidelnou kontrolu stavebních mechanism� s tím, �e pokud dojde k úniku ropných 
látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vyt��it a zajistit 
k dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, vyu�ívat nebo 
zne�kod�ovat na za�ízeních, v míst� a objektech k tomuto ur�ených (spalovny, 
skládky), p�ípadn� mohou být p�edány jiné odborné firm� k zne�kodn�ní. Nakládat 
s nebezpe�nými odpady (podle §3, odst. 3) na území �R m��e právnická nebo fyzická 
osoba oprávn�ná k podnikání na základ� autorizace. 
Kategorie odpad�: 
B�hem stavby budou vznikat odpady, které lze za�adit dle katalogu odpad� vyhl. 
381/2001 Sb. do následujících kategorií: 
Katalogové �íslo druhu odpadu 
 17 01 07 Sm�si nebo frakce bet., cihel, ker. výr. neuved. pod �. 17 01 06 
 17 02 01 d�evo 
 17 02 02 sklo 
 17 02 03  plasty 
 17 03 01 asfalt obsahující dehet 
 17 04 01 m�	, bronz, mosaz 
 17 04 05 �elezo nebo ocel 
 17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod �. 17 05 03 
 17 06 02 izola�ní materiály neuvedené pod �. 17 06 01 a 17 06 03 
 17 09 04 sm�sné stavební a demoli�ní odpady 
 15 01 01 papírové a lepenkové obaly 
 15 01 02 plastové  obaly 
 15 01 07 sklen�né obaly 
 15 01 04 kovové obaly 
 08 01 11 odp. barvy a laky obsahující org. Rozpou�t�dla 
 08 01 12 jiné odp. barvy a laky neuvedené pod �. 08 01 11 
Odpady vzniklé p�i výstavb� budou ulo�eny na regulovanou skládku, resp. Budou 
p�edány oprávn�ným subjekt�m k dal�ímu zpracování. Stavba bude provád�na 
odbornou stavební firmou, zp�sob likvidace odpad� vzniklých p�i výstavb� bude 
dokladován. 
Odpady vznikající provozem objektu lze za�adit dle katalogu odpad� vyhl. 381/2001 
Sb. do následujících kategorií: 
 20 01 21 zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�
 20 03 01 sm�sný komunální odpad 
 20 03 03 uli�ní smetky 
 20 02 01 biologicky rozlo�itelný odpad ze zahrad a park�
 20 01 02 sklo 
 20 01 01 papír 
 20 01 39 plasty 
 20 01 10 od�vy 
 20 01 11 textilní materiály 
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Odpady vzniklý u�íváním rodinného domu a um�leckého ková�ství je b��ným odpadem 
v bytových domech. Papír, PET lahve, PE sá�ky a dal�í nespalitelné odpady budou 
likvidovány tak, jak je v obci b��né, tj. ukládáním v popelnicových nádobách a odvoz 
zaji�t�ný na �ízenou skládku. Popelnice budou umíst�ny poblí� vjezdu na pozemek. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou likvidovány smluvn� odvozem oprávn�nou 
organizací. 

h) bilance zemních prací, po�adavky na p�ísun nebo deponie zemin, 
Skrývka ornice se v dob� výstavby bude skladovat na východní hranici pozemku 
v deponii o vý�ce 1,5 m. Nadbyte�ná zemina bude odvezena na skládku. 

i) ochrana �ivotního prost�edí p�i výstavb�, 
 P�i realizaci stavby se musí brát v úvahu okolní prost�edí. Stavba se nachází v chrán�né 
krajinné oblasti a je nutné p�esn� dodr�ovat v�echny právní p�edpisy a vyhlá�ky týkající 
se provád�ní staveb a ochrany �ivotního prost�edí a dále také p�edpis o bezpe�nosti 
práce. Stavba nebude mít negativní vliv na �ivotní prost�edí. Zvý�ení pra�nosti 
v dot�ené lokalit� povozem stavby bude eliminováno. Zpevn�ním vnitrostaveni�tní 
komunikace (tj. u�íváním oklepové plochy) u�íváním plochy pro do�i�t�ní. D�sledným 
o�i�t�ním dopravních prost�edk� p�ed jejich výjezdem na ve�ejnou komunikaci tak, aby 
spl�ovala podmínky na § 52 zákona �. 362/200 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�5), 
Budou dodr�ovat zákony a vyhlá�ky zejména: 
- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. � po�adavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 
na staveni�tích. 
- Zákon 362/2005Sb. � bezpe�nost práce na pracovi�tích s nebezpe�ím pádu z vý�ky 
nebo do hloubky 
- Zákon �. 309/2006 Sb. � zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci a dále jak je uvedeno v p�íslu�ných �ástech stavebního �e�ení projektové 
dokumentace. 

Bezpe�nost práce a technických za�ízení v budoucím provozu bude zaji�t�na dle 
Zákoníku práce a provád�cích p�edpis�, dále dle vyhlá�ky �. 267/2009 Sb., o obecných 
technických po�adavcích na výstavbu a dle na�ízení vlády 101/2005 Sb. o 
podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí. 
K zaji�t�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník� p�i provozu a u�ívání 
(p�edev�ím): 
262/2006 Sb. (zákoník práce) 
NV 11/2002 Sb. Umíst�ní bezpe�nostních zna�ek, signály 
378/2001 Sb. Bezpe�ný provoz stroj�, technických za�ízení, p�ístroj� a ná�adí 
495/2001 Sb. OOPP podmínky poskytování osobních ochranných prost�edk�
406/2004 Sb. Zaji�t�ní BOZP p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu 
NV �. 201 /2010 Sb. (pracovní úrazy) 
NV �. 168 /2002 Sb. (provozování dopravy) 
NV �. 28/2002 Sb. (organizace práce a pracovní postupy p�i práci v lese a na 
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pracovi�tích obdobného charakteru) 
NV �.101/2005 Sb. (po�adavky na pracovi�t� a pracovní prost�edí) 
vyhl. �. 48/1982 Sb. v platném zn�ní 
NV �. 406/2004 Sb., o bli��ích po�adavcích na zaji�t�ní bezpe�nosti a ochrany 
zdraví p�i práci v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu. 

Zhotovitel stavby zajistí staveni�t� v pot�ebném rozsahu proti vniknutí nepovolaných 
osob do prostoru staveni�t�. 

k) úpravy pro bezbariérové u�ívání výstavbou dot�ených staveb, 
Stavba le�í na soukromém pozemku, tudí� nemá vliv na okolní pozemky z hlediska 
bezbariérového u�ívání. 

l) zásady pro dopravn� in�enýrské opat�ení, 
Stavba bude p�ístupná z ulice po betonových panelech. T��ká mechanizace bude 
operovat na vlastním pozemku. Není nutno m�nit dopravní zna�ení v okolí stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�j�ího prost�edí p�i výstavb� apod.), 
Práce ve vý�kách v prostorách nechrán�ných proti pov�trnostním vliv�m musí být 
p�eru�eny: 
- p�i bou�ce 
- p�i dohledu men�ím ne� 30 m 
- p�i teplot� prost�edí ni��í ne� -10°C 
- p�i v�tru o rychlosti nad 8 m/s p�i práci na zav��ených pracovních plo�inách 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 
 Realizace stavby objektu prob�hne v jedné stavební etap�. Investor p�edpokládá 
zahájení stavby v dubnu roku 2017. Stavba bude realizována a dokon�ena p�ibli�n�
v listopadi roku 2018. Jedná se o stavbu v�t�ího rozsahu, která bude provád�na 
oprávn�nou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výb�rovém �ízení 
investora a její jméno spole�n� se jménem osoby, která bude vykonávat odborný dozor, 
bude sd�leno písemn� p�íslu�ného stavebnímu ú�adu � oboru výstavby 3 týdny p�ed 
zapo�etím prací. 
Dle § 133 Zákona �.183/2006 Sb. (Stavební zákon), bude pro pot�eby kontrolní �innosti 
stavebního ú�adu zpracován plán kontrolních prohlídek. Plán vychází z po�adavk� § 18 
Vyhlá�ky �.526/2006 Sb., kterou se provád�jí n�která ustanovení stavebního zákona. 
�
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C Situa�ní výkresy

C.1 Situa�ní výkres �ir�ích vztah�  

Viz slo�ka �.2 C Situa�ní výkresy, výkres C.1 

  

C.2 Celkový situa�ní výkres stavby  

Viz slo�ka �.2 C Situa�ní výkresy, výkres C.2 

     
C.3 Koordina�ní situace 

Viz slo�ka �.2 C Situa�ní výkresy, výkres C.3 

      
C.4 Katastrální situa�ní výkres 

Výkres C.4 nebyl zpracován, v�e je uvedeno ve výkresech C.2 a C.3 ve slo�ce �.2 � C. 

Situa�ní výkresy. 

     
C.5 Speciální situa�ní výkres  

Není p�edm�tem projektové dokumentace.      
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D Dokumentace objekt� a technických a 
technologických za�ízení 

D.1.1 Architektonicko-stavební  �e�ení  
    
a) Technická zpráva 

D1.1.1 Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

Jedná se o projektovou dokumentaci apartmánové residence s wellness centrem 
v beskydských horách. Objekt bude mít charakter ob�anské vybavenosti � sportovní a 
ubytovací za�ízení. Jedná se o samostatn� stojící t�ípodla�ní podla�ní objekt se 
suterénem zast�e�ený sedlovou a pultovou st�echou se klonem st�e�ních rovin 38° a 15°. 
Objekt umo��uje ubytování pro 36 osob (13 pokoj�, z toho 1 pokoj je �e�en jako 
bezbariérový). Sou�ástí objetu je i 12 parkovacích stání pro osobní automobil, z nich� 1 
je ur�eno pro lidi s omezenou schopností pohybu. Objekt bude vyu�it celoro�n�. 
Sou�ástí objektu je i wellness centrum s whirlpool bazénem, plaveckým bazénem, 
finskou a infra saunou s kapacitou pro 50 osob. Objekt je situován na parcele �.2159/1 
katastrální území Staré Hamry obce Staré Hamry. 

Kapacitní údaje 
Zastav�ná plocha:   860,3  m2

Obestav�ný  prostor:   7055 m3

U�itná plocha � 1.SP:  544,9 m2 

U�itná plocha � 1.NP(apartmánová �ást):  401 m2  (bez terasy) 
      164,3 m2  (terasa) 
U�itná plocha � wellness:  205,4 m2

U�itná plocha � 2.NP:  398,9 m2 (bez terasy) 
    58,9 m2 (terasa) 
U�itná plocha � 3.NP:  398,9 m2 (bez terasy) 

Po�et funk�ních jednotek:    13 apartmán�
Po�et parkovacích stání:    12 
Po�et u�ivatel� apartmánové residence :  36 host�
      6 zam�stnanci 
Po�et u�ivatel� wellness centra :   50  
  
D1.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �e�ení, bezbariérové 
u�ívání stavby 

Jedná se o samostatn� stojící t�ípodla�ní objekt apartmánové residence s wellness 
centrem se suterénem zast�e�ený sedlovou a pultovou st�echou se klonem st�e�ních 
rovin 38° a 15°. Suterén slou�í jako gará� a skladovací prostor pro kola, motorky a 
ly�a�ské vybavení. Dále je v suterénní �ásti umíst�na �ást technického vybavení 
objektu. V nadzemní �ásti je umíst�no wellness centrum a apartmánová �ást. 
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Spodní stavba je zhotovena ze ztraceného bedn�ní z vibrolisovaného betonu. Horní 
stavba je zhotovena z brou�ených cihel Porotherm s otvory pln�nými hydrofobizovanou 
vatou. Cely objekt je kryt prov�trávanou fasádou se zateplením z minerální vaty Isover 
Uni. Vnit�ní nosné zdivo je také tvo�enou brou�enými cihlami Porotherm. Svislé nosné 
konstrukce tvo�í stropní dutinové panely Spiroll a vyztu�ená betonová deska. Objekt je 
zast�e�en sedlovou a pultovou st�echou s falcovanou st�e�ní krytinou. Spojení 
s ve�ejnou komunikací zaji��uje sjezd na pozemní komunikaci. Pro zahradní úpravy 
m��e být dodate�n� zpracován samostatný projekt osázení pozemku zelení.  
V objektu je navr�en jeden apartmán pro bezbariérové vyu�ití, který spl�uje po�adavky 
vyhl. 398/2009 Sb.. Zde jsou uvedeny nejzásadn�j�í po�adavky: 

Vstup do budovy pro osoby s omezenou schopností pohybu musí spl�ovat tyto 
po�adavky: 
- �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
P�ed vstupem do budovy musí být plocha nejmén� 1500 mm x 1500 mm. P�i otevírání 
dve�í ven musí být �í�ka nejmén� 1500 mm a délka ve sm�ru p�ístupu nejmén� 2000 
mm. Sklon plochy p�ed vstupem do budovy smí být pouze v jednom sm�ru a nejvý�e v 
pom�ru 1:50 (2,0%). Vstup do objektu musí mít �í�ku nejmén� 1250 mm. Hlavní k�ídlo 
dvouk�ídlých dve�í musí umo��ovat otev�ení nejmén� 900 mm. Otevíravá dve�ní k�ídla 
musí být ve vý�i 800 a� 900 mm opat�ena vodorovnými madly p�es celou jejich �í�ku, 
umíst�nými na stran� opa�né ne� jsou záv�sy. Dve�e smí být zaskleny od vý�ky 400 
mm, nebo musí být chrán�ny proti mechanickému po�kození vozíkem. Zámek dve�í 
musí být umíst�n nejvý�e 1000 mm od podlahy, klika nejvý�e 1100 mm. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým 
posti�ením: 
Vstupy musí být snadno vizuáln� rozeznatelné v��i okolí. Prosklené dve�e, jejich� 
zasklení zasahuje ní�e ne� 800 mm nad podlahou, musí být ve vý�ce 800 a� 1000 mm a 
zárove� ve vý�ce 1400 a� 1600 mm kontrastn� ozna�eny oproti pozadí; zejména musí 
mít výrazný pruh �í�ky nejmén� 50 mm nebo pruh ze zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm 
vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasn� viditelnými oproti pozadí. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se sluchovým posti�ením: 
Pro osoby nesly�ící musí být elektronický vrátný s akustickou signalizací vybaven také 
signalizací optickou. Oboustranný komunika�ní systém musí umo��ovat induk�ní 
poslech pro nedoslýchavé osoby. 

Dve�e: 
- �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu: 
Dve�e musí mít sv�tlou �í�ku nejmén� 800 mm. Sv�tlá �í�ka dve�í ve sportovních 
stavbách musí odpovídat rozm�rovým parametr�m sportovních vozík�. Otevíravá 
dve�ní k�ídla musí být ve vý�i 800 a� 900 mm opat�ena vodorovnými madly p�es celou 
jejich �í�ku, umíst�nými na stran� opa�né ne� jsou záv�sy, s výjimkou dve�í 
automaticky ovládaných. Dve�e smí být zaskleny od vý�ky 400 mm nebo musí být 
chrán�ny proti mechanickému po�kození vozíkem.  

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením 
Prosklené dve�e, jejich� zasklení zasahuje ní�e ne� 800 mm nad podlahou, musí být ve 
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vý�ce 800 a� 1000 mm a zárove� ve vý�ce 1400 a� 1600 mm kontrastn� ozna�eny 
oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh �í�ky nejmén� 50 mm nebo pruh ze 
zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasn�
viditelnými oproti pozadí. 

Okna: 
- �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
V ka�dé obytné nebo pobytové místnosti musí mít nejmén� jedno okno pákové ovládání 
nejvý�e 1100 mm nad podlahou. Okna s parapetem ni��ím ne� 500 mm a prosklené 
st�ny musí mít spodní �ásti do vý�ky 400 mm nad podlahou opat�eny proti 
mechanickému po�kození. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením 
Okna s parapetem ni��ím ne� 500 mm v komunika�ních prostorech a prosklené st�ny 
musí mít spodní �ásti do vý�ky 400 mm nad podlahou opat�eny proti mechanickému 
po�kození. Ve vý�ce 800 a� 1000 mm a zárove� ve vý�ce 1400 a� 1600 mm musí být 
kontrastn� ozna�eny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh �í�ky nejmén� 50 
mm nebo pruh ze zna�ek o pr�m�ru nejmén� 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 
mm, jasn� viditelnými oproti pozadí. U po�adovaného výhledu m��e uvedenou funkci 
plnit vizuáln� kontrastní madlo ve vý�i 1100 mm. 

Hygienická za�ízení a �atny: 
-  �e�ení pro osoby s omezenou schopností pohybu 
St�ny hygienických za�ízení a �aten musí po konstruk�ní stránce umo�nit kotvení 
op�rných madel v r�zných polohách s nosností minimáln� 150 kg. Po osazení v�ech 
za�izovacích p�edm�t� musí být zachován volný manipula�ní prostor o pr�m�ru 
nejmén� 1500 mm. Podlaha musí být protiskluzná. 

Záchod:  
Záchodová kabina musí mít �í�ku nejmén� 1800 mm a hloubku nejmén� 2150 mm. U 
zm�n dokon�ených staveb lze rozm�ry této kabiny sní�it a� na 1600 mm x 1600 mm. 
Záchodová kabina s vyu�itím asistence musí mít �í�ku nejmén� 2200 mm a hloubku 
nejmén� 2150 mm. V kabin� musí být záchodová mísa, umyvadlo, há�ek na od�vy a 
prostor pro odpadkový ko�. �í�ka vstupu musí být nejmén� 800 mm, u byt� a obytných 
�ástí staveb nejmén� 900 mm. Dve�e se musí otevírat sm�rem ven a musí být opat�eny z 
vnit�ní strany vodorovným madlem ve vý�ce 800 a� 900 mm. Zámek dve�í musí být 
odjistitelný zvenku. Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od 
bo�ní st�ny. Mezi �elem záchodové mísy a zadní st�nou kabiny musí být nejmén� 700 
mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umo�nit �elní, diagonální nebo bo�ní nástup. 
U kabin minimálních rozm�r� musí být manipula�ní prostor umíst�ný proti dve�ím. 
Kabiny s vyu�itím asistence musí mít záchodovou mísu osazenou v ose st�ny, která je 
na proti vstupu. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve vý�i 460 mm nad 
podlahou. Ovládání splachovacího za�ízení musí být umíst�no na stran�, ze které je 
volný p�ístup ke záchodové míse, nejvý�e 1200 mm nad podlahou. Splachovací za�ízení 
umíst�né na st�n� musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze 
záchodové mísy a to ve vý�ce 600 a� 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy 
a to nejvý�e 150 mm nad podlahou musí být ovlada� signaliza�ního systému nouzového 
volání. Umyvadlo musí být opat�eno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým 
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ovládáním. Umyvadlo musí umo�nit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí 
být ve vý�ce 800 mm. V záchodových kabinách minimálních rozm�r� je nutno pou�ít 
pouze malé umývátko. Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné 
vzdálenosti 600 mm a ve vý�i 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s p�ístupem 
jen z jedné strany musí být madlo na stran� p�ístupu sklopné a záchodovou mísu musí 
p�esahovat o 100 mm; madlo na opa�né stran� záchodové mísy musí být pevné a 
záchodovou mísu musí p�esahovat o 200 mm. U záchodové mísy s p�ístupem z obou 
stran nebo-li záchodová kabina s vyu�itím asistence musí být ob� madla sklopná a ob�
musí p�esahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla musí být alespo� jedno 
svislé madlo délky nejmén� 500 mm. Je-li v hygienickém za�ízení nebo �atn�
instalováno zrcadlo musí být pou�itelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného 
zrcadla musí být spodní hrana ve vý�i maximáln� 900 mm nad podlahou a horní hrana 
ve vý�i minimáln� 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku 
vystupující do prostoru. Pokud je v záchodové kabin� instalován p�ebalovací pult nesmí 
zu�ovat �í�ku manipula�ního prostoru vedle záchodové mísy. 

Sprchové kouty a sprchové boxy: 
Sprchové kouty a sprchové boxy musí mít nejmen�í p�dorysné rozm�ry 900 mm x 900 
mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo pro odlo�ení vozíku, které musí 
být odd�litelné od vodního paprsku zást�nou nebo záv�sem. Pokud jsou pou�ity 
posuvné dve�e, musí být zasouvací s mo�ností snadného ovládání zvenku i zevnit� s 
�í�kou vstupu nejmén� 800 mm. Vý�kový rozdíl podlahy a dna sprchového boxu nebo 
koutu m��e �init nejvý�e 20 mm. Doporu�uje se pou�ití nízkých odtokových sifon�
nebo vyspádování ve sklonu nejvý�e v pom�ru 1:50 (2,0 %) do odtokového kanálku 
podél st�ny, zakrytého ro�tem. Sprchové kouty i sprchové boxy musí být vybaveny 
sklopným sedátkem o rozm�rech nejmén� 450 mm x 450 mm ve vý�i 460 mm nad 
podlahou a v osové vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na st�n� kolmé k 
sedátku a v dosahové vzdálenosti maximáln� 750 mm od rohu sprchového koutu musí 
být ru�ní sprcha s pákovým ovládáním. V dosahu ze sedátka a to ve vý�ce 600 a� 1200 
mm a také v dosahu z podlahy a to nejvý�e 150 mm nad podlahou musí být ovlada�
signaliza�ního systému nouzového volání. V míst� ru�ní sprchy musí být vodorovné a 
svislé pevné madlo. Vodorovné madlo musí být ve vý�i 800 mm nad podlahou, nejmén�
600 mm dlouhé a umíst�no nejvý�e 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo 
musí být dlouhé nejmén� 500 mm a umíst�no 900 mm od rohu sprchového koutu. 
Doporu�uje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a volným prostorem 
pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve vý�i 800 mm nad podlahou. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením: 
Dve�e musí mít na vn�j�í stran� ve vý�i 200 mm nad klikou umíst�n �títek s hmatným 
orienta�ním znakem a s p�íslu�ným nápisem v Braillov� písmu jako je text �WC �eny�, 
�sprchy mu�i� nebo ��atny �eny�. Braillovo písmo musí mít parametry standardní 
sazby. 

- �e�ení pro osoby s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým posti�ením 
Odbavovací a registra�ní systémy musí umo��ovat samostatné u�ívání osobami se 
zrakovým posti�ením, jinak nesmí být pou�ity. 
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D1.1.3 Celkové provozní �e�ení, technologie výroby 

Objekt je �e�en jako t�ípodla�ní novostavba se suterénem. Nachází se zde provozovna 
wellness centra. Hlavní vstup do objektu se nachází v 1.NP. Hlavní vstup pro osoby se 
sní�enou schopností pohybu se nachází v suterénní �ásti. Zde se také nachází výtah, 
promocí kterého se pak lidé dostanou do 1. NP, kde je recepce a hlavní vstup do 
wellness �ásti. Provozn� je objekt rozd�len na ve�ejnou �ást � wellness centrum a 
klidovou �ást � apartmánová residence. V objektu se nachází technologie upravující 
vodu ve wellness �ásti. Technologie bude nainstalována odbornou firmou. 

D1.1.4 Konstruk�ní a stavebn� technické �e�ení a technické vlastnosti stavby 

V�echny stavební materiály a technologie odpovídají certifikovaným uceleným 
systém�m. P�i tvorby projektové dokumentace a výb�ru konstruk�ních systém� byla 
zohledn�na snaha o nejjednodu��í konstrukci, co� vede následn� i k jednoduché údr�b�. 
P�i dodr�ování pravidelné údr�by je odhadovaná �ivotnost stavby 75 let. 

D1.1.5 Bezpe�nost p�i u�ívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost�edí 

Bezpe�nost práce p�i stavb� i u�ívání objektu se bude �ídit ustanovením vyhl. �ÚBP  a 
�BÚ �. 324/1990 Sb. O bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 
pracích, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bli��ích 
po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím 
pádu z vý�ky nebo do hloubky. Technická za�ízení budou spl�ovat po�adavky Vyhl. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a 
technických za�ízení, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 101/2005 
Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí. Pracovníci musí 
pou�ívat ochranné pom�cky a musí být stanoveny osoby zodpov�dné za práci 
s jednotlivými mechanizmy. 

Práce na stavb� se budou �ídit hlavn� následujícími vyhlá�kami a p�edpisy: 
- vyhl. 48/82 Sb. základní po�adavky zaji��ující bezpe�nost práce a technického 
za�ízení, vyhl. �. 601/2006 Sb. o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 
stavebních pracích, na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích � vyhl. 110/1975 Sb. registrace 
pracovních úraz� a hlá�ení nehod � zákon �. 133/1985 Sb. o po�ární ochran� � vyhl. �. 
18/1797 Sb., 20/1979, 18/1980 
Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti 
jako� i zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i príci dle zákona �. 
309/2006. 

D1.1.6 Stavební fyzika � tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika/hluk, 
vibrace � popis �e�ení, zásady hospoda�ení energiemi, ochrana stavby p�ed 
negativními ú�inky vn�j�ího prost�edí 

Stavba je dostate�n� osv�tlena, oslun�na, není jí t�eba chránit proti vn�j�ím vliv�m 
jinými ne� stávajícími zp�soby. 
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Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní jsou v soulad s normou 
�SN 73 0540 � 2:2007-Tepelná technika budov-�ást 2: Po�adavky, které stanovuje 
minimální po�adavky na tepelné ztráty, bilanci a kondenzaci vodní páry, nutnou 
infiltraci vzduchu apod., dále je tepelná technika stavby �e�ena samostatnou p�ílohou - 
Stavební fyzika. 

D1.1.7 Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí 

V�e je �e�eno samostatnou p�ílohou � Po�árn� bezpe�nostní �e�ení. 

D1.1.8 Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál� a o po�adované jakosti 
provedení 

V�echny pou�ité materiály musí mít po�adované vlastnosti, musí s nimi být 
manipulováno p�esn� v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem a montá� musí 
být v souladu s montá�ními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodr�ení 
pracovních postup� stanovených výrobcem zaji��uje po�adovanou jakost provedení. 

D1.1.9 Popis netradi�ních technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na 
provád�ní a jakost navr�ených konstrukcí 

Mezi nov� navr�enými stavebními úpravami nejsou navr�eny netradi�ní technologické 
postupy. 

D1.1.10 Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem stavby 
� obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace  zhotovitele 

Projekt objektu vy�aduje b��ný rozsah projektové dokumentace pro provedení stavby a 
v tomto rozsahu je vypracován. Pouze dodavatel výplní musí provést zam��ení 
stávajících otvor� pro následnou výrobu nových výplní.  

D1.1.11 Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných � 
stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami 

Plán kontrolních prohlídek: 
Postup výstavby se bude �ídit harmonogramem, který bude vypracován zhotovitelem 
stavby ve spolupráci s tech. dozorem a investorem stavby. P�ed zahájením prací bude 
p�edlo�en stavebnímu ú�adu jako plán kontrolních prohlídek. Dle plánu budou 
jednotlivé fáze výstavby ohla�ovány stavebnímu ú�adu.  

V pr�b�hu stavby z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukcí by m�lo jít o tyto 
kontroly: 
- Základových konstrukcí z hlediska zalo�ení v nezámrzné hloubce. Kontrolu zajistí 
stavební dozor investora. 
- St�nových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a pou�ití odpovídajících 
spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
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- Konstrukce krovu z hlediska provedení tesa�ských spoj� a kladení st�e�ních prvk�
(krokví, vaznice, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- P�i dokon�ování stavby kontrola po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání 
staveb. 

D1.1.12 Výpis pou�itých norem 

- Zákonem �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)       
ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�
- Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní vyhlá�ky 62/2013 Sb. 
- Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�
- Vyhlá�ka �. 503/2006 Sb. o podrobn�j�í úprav� územního rozhodování, územního 
opat�ení a stavebního �ádu, ve zn�ní vyhlá�ky �.63/2013 Sb. 
- Zákonem �. 360/1992 Sb., autoriza�ní zákon ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�
- Zákonem �. 133/1985 Sb.,  o po�ární ochran�, ve zn�ní zákona �.186/2006 Sb. 
- Zákonem �.4 06/2000 Sb., o hospoda�ení s energií 
- Zákonem �. 20/1991 Sb., o pé�i o zdraví lidu 
- Zákonem �. 1174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce 
- Zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky
- Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 
- Na�ízením vlády �. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p�i práci 
- Zákon 258/2000 Sb. a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibracím 
- Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby, ve zn�ní vyhl. �. 
20/2013 Sb. 
- Vyhlá�kou �. 246/2001 Sb., o po�ární prevenci 
- Vyhlá�kou �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 
- Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích stavby 

b) Výkresová �ást 

Obsah:   
D1.1.01 P�dorys 1.SP 
D1.1.02 P�dorys 1.NP 
D1.1.03 P�dorys 2.NP 
D1.1.04 P�dorys 3NP 
D1.1.05 P�dorys st�echy 
D1.1.06 �ez A-A´ 
D1.1.07 �ez B-B´ 
D1.1.08 �ez C-C´ 
D1.1.09 Pohledy �jihovýchodní, jihozápadní 
D1.1.10 Pohledy � severozápadní, severovýchodní 

c) Dokumenty podrobností 

V této �ásti se nevyskytují. 
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D.1.2 Stavebn� konstruk�ní �e�ení  
   
a) Technická zpráva 

D1.2.1 Podrobný popis navr�eného nosného systému stavby s rozli�ením 
jednotlivých konstrukcí podle druhu, technologie a navr�ených materiál�  

Zemní práce 
Na pozemku stavby budou p�ed zapo�etím stavby provedena skrývka ornice v tlou��ce 
20 � 25 cm. Poté se provede stavební výkop, kde se vykopou stavební rýhy pro 
základové pásy, které budou provedeny strojn�, a p�ed zapo�etím betoná�e bude 
základová spára do�i�t�na ru�n�. Zárove� budou provedeny výkopy pro polo�ení 
le�atých rozvod� kanalizace, vody a de��ových svod�. P�ed betoná�í základových pas�
bude do vykopaných rýh ulo�eno uzemn�ní hromosvodu. Vyt��ená zemina bude 
pou�ita na zp�tné zasypání výkop�. Ornice bude pou�ita nakonec na terénní úpravy. 

Základové konstrukce 
Jako základové konstrukce jsou navr�eny monolitické základové pasy z betonu C16/20. 
�í�ka pas� je 1150 mm a vý�ka 500 mm. Následuje ztracené bedn�ní z vibrolisovaného 
betonu �í�ky 450mm, které budou vyzd�ny na monolitické základové pasy. Ztracené 
bedn�ní bude pod nosnými obvodovými a vnit�ními st�nami. Vý�ka ztraceného bedn�ní 
je 750 mm. Vnit�ní základy tvo�í kombinace základových pas� a základových patek. 
Základové patky mají rozm�r 1450x1450 mm o vý�ce 1250 mm a jsou tvo�eny beton 
C16/20. Ve wellness �ásti je vý�ka ztraceného bedn�ní 1500 mm. �ást kolem bazénu 
bude monolitická (dle výkresu základ�). Podkladní betonová deska v suterénu má 
tlou��ku 200 mm a je navr�ena z betonu C16/20 a bude vyztu�ena KARI sítí 150x150x6 
mm. Hydroizolaci tvo�í SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou vlo�kou ze sklené 
tkaniny tlou��ky 4 mm, která je celoplo�n� natavena na desku. V míst� whirlpool bude 
p�ivyztu�ena základová deska dle statického návrhu. Deska v prostoru akumula�ní 
nádr�e bude zesílena dle statického návrhu. V�e zakresleno ve výkresu základ�. Úrove�
základové spáry je navr�ena taky, aby zalo�ení bylo v nezámrzné hloubce. Do 
základových pas� budou p�ed betoná�í osazeny chráni�ky pro p�ívod le�atých rozvod�. 
Svislé základové konstrukce jsou zatepleny extrudovaným polystyrenem ISOVER 
SYNTHOS XPS PRIME S 30 L tlou��ky 100 mm. 

Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo v suterénní �ásti tvo�í ztracené bedn�ní z vibrolisovaného betonu o 
tlou��ce 450 mm. Ztracené bedn�ní je z �ásti, kde bude p�ilehlé k zemin� chrán�no 
hydroizolací z SBS modifikovaného asfaltového pasu s nosnou vlo�kou ze sklené 
tkaniny. Dále následuje vrstva kontaktní tepelné izolace tlou��ky 100 mm 
z extrudovaného polystyrenu ISOVER SYNTHOS XPS PRIME S 30 L 100. Následuje 
obklad z p�írodního kamene tlou��ky 20 mm, který je p�ilepen cementový 
mrazuvzdorným lepidlem. Vnit�ní nosné prvky tvo�í kombinace zdiva z brou�ených 
cihel Porotherm zd�né na tenkovrstvou maltu, u kterých jsou velké otvory pln�ny 
hydrofobizovanou minerální vatou a monolitické �elezobetonové sloupy 450x450 mm, 
které podporují nosné zdivo v horních patrech. Vnit�ní sloupy vytvá�í prostor pro 
parkovací stání osobních automobil�. Ve vy��ích patrech tvo�í nosné vn�j�í i vnit�ní 
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zdivo brou�ené cihly Porotherm zd�né na tenkovrstvou maltu s velkými otvory 
pln�nými hydrofobizovanou minerální vatou tlou��ky 450 mm. Vn�j�í nosné zdivo je 
kryto d�ev�nou prov�trávanou fasádou s tepelnou izolací tlou��ky 100 mm z minerální 
plsti ISOVER UNI. Vnit�ní p�í�ky tvo�í cihly brou�ené Porotherm 14 Profi-DRYFIX 
tlou��ky 150 mm a 175 mm. 

Vodorovné stropní konstrukce 
Strop nad 1.NP tvo�í monolitická �elezobetonová deska o tlou��ce 250 mm. V �ásti 
schodi�t� jsou vyu�ity stropní p�edpjaté panely Spiroll o tlou��ce 250 mm. V dal�ích 
stropních konstrukcích je strop tvo�en p�edpjatými stropními panely Spiroll o tlou��ce 
250 mm. Balkóny tvo�í balkónové nosníky Spiroll se zabudovaným izola�ním 
nosníkem. 

Vodorovné konstrukce 
P�eklady nad okenními otvory v 1. SP jsou tvo�eny �elezobetonovými p�eklady. 
V interiéru jsou pou�ity p�eklady Porotherm KP 7. V dal�ích patrech jsou vyu�ity 
p�eklady Porotherm KP 7 a také �elezobetonové p�eklady. Jejich po�et, délka a umíst�ní 
jsou uvedeny v tabulkách ve výkresu p�dorysu. Ztu�ující v�nce jsou umíst�ny v úrovni 
stropu. Pozední v�nec je navr�en jako pr�b��ný. Podlahy nad stropy jsou opat�eny 
akustickou a tepelnou izolací. Nosnou stropní konstrukci nad 1.SP tvo�í �elezobetonový 
strop tl. 250 mm. V dal�ích patrech je strop tvo�en dutinovými stropními panely 
SPIROLL tl. 250 mm. V 2.NP jsou balkóny tvo�eny prefabrikovanými prvky s iso 
nosníky, které jsou osazeny ji� ve výrob�. 

St�e�ní konstrukce 
Konstrukce krovu je kombinací pultové st�echy o sklonu 15° a sedlové st�echy o sklonu 
38°. D�ev�né prvky krovu u sedlové st�echy jsou ze smrkového d�eva. Nosnými prvky u 
st�echy nad apartmánovou �ástí jsou pozednice 240/140, krokve 140/240, vaznice 
240/300, sloupky 240/240 a kle�tiny 80/160. U wellnessové �ásti jsou prvky krovu 
z lepených vazník�. Nosnými prvky jsou pozednice 240/160, vaznice 240/480 a krokve 
200/320. Pozednice budou ulo�eny na �elezobetonový v�nec a mezi nimi bude 
hydroizolace z asfaltového pásu pro ochranu d�ev�ného prvku p�ed vlhkostí. Pozednice 
budou kotveny pomocí chemických kotev s max. rozestupy kotev 1,5 m. Pultová st�cha 
nad wellness �ásti je zateplena nad krokvemi tepelnou izolací BRAMACTEHRM TOP 
o tl. 300 mm.   St�echa nad apartmánovou �ástí je zateplena mezi a pod krokvemi. Jako 
tepelná izolace byla zvolena minerální vata ISOVER UNI o celkové tlou��ce tepelné 
izolace 300 mm. St�e�ní krytinu tvo�í plechová falcovaná krytina LINDAB 
SEAMLINE. Na st�e�ním plá�ti bude proveden bezpe�nostní systém TOPSAFE. 

Schodi�t�
Exteriérové schodi�t� je navr�eno jako monolitické �elezobetonové a bude p�ichyceno 
k betonové desce v 1.NP pomocí izola�ního nosníku NIL, který byl navr�en statikem. 
Vnit�ní schodi�t� je navr�eno jako montované �elezobetonové a bude osazeno na 
ocelový profil I180 a dále kotveno do kapes v nosných st�nách. Schodi�t�
v mezipodest� bude op�eno o panely hlavního schodi�t�. Na schodi�ti je pou�ita 
akustická izolace Schöck Tronsole® typ F. 
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Výtahová �achta 
Výtahová �achta bude provedena ze ztraceného bedn�ní z vibrolisovaného betonu 
tlou��ky 300 mm. 

Povrchové úpravy 
Objekt je v suterénní �ásti kryt kontaktním zateplovací fasádou z extrudovaného 
polystyrenu s kamenným obkladem. Ve vy��ích patrech je kryt d�ev�nou prov�trávanou 
fasádou s tepelnou izolaci z minerální vaty. Suterénní strop tvo�í zav��ený 
sádrokartonový podhled. Ve vnit�ní �ásti je pou�ita vnit�ní jádrová omítka Cemix 
s povrchovou úpravou malbou nebo keramickou dla�bou dle typu pokoje. V podkrovní 
�ásti je vytvo�en sádrokartonový podhled. 

Podlahy 
V suterénní �ásti jsou v �ásti gará�í, ly�árny, kolárny a technických místností pou�ita 
PVC podlaha a v ostatních �ástech keramická dla�ba. Je zde pou�ita izolace o tlou��ce 
140 mm. Ve vy��ích patrech je pou�ita jako povrchová vrstva keramická dla�ba 
s tepelnou/akustickou izolací tlou��ky 60 mm. V místnostech koupelen a ve wellness 
�ásti bude aplikována p�ed polo�ením dla�by hydroizola�ní st�rka. 

Výpln� otvor�
Okna i venkovní dve�e budou d�ev�ná s izola�ním trojsklem. Vnit�ní parapety oken jsou 
d�ev�né. Venkovní parapety jsou pozinkované. Vnit�ní dve�e jsou d�ev�né 
s oblo�kovými zárubn�mi. 

Klempí�ské výrobky 
Okapové svody, �laby a dal�í komponenty budou u �árov� pozinkovaného plechu. 
Venkovní parapety budou pozinkované v barv� tmav� �edé. P�esné rozm�ry budou 
ur�eny na stavb�. 

D1.2.2 Definitivní pr��ezové rozm�ry jednotlivých konstruk�ních prvk� p�ípadn�
odkaz na výkresovou dokumentaci  

V�e je popsáno ve výkresové dokumentaci  
   
D1.2.3 Údaje o uva�ovaných zatí�eních ve statickém výpo�tu � stálá, u�itná, 
klimatická, od anténních soustav, mimo�ádná apod.  

Zatí�ení sn�hem: 3 kNm-2 
U�itné zatí�ení stropu: 1,5 kNm-2  
   
D1.2.4 Údaje o po�adované jakosti navr�ených materiál�, popis netradi�ních 
technologických postup� a zvlá�tních po�adavk� na provád�ní a jakost 
navr�ených konstrukcí 

Nejsou navr�eny netradi�ní technologické postupy, ani zvlá�tní po�adavky na provád�ní 
a jakosti navr�ených konstrukcí.  
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D1.2.5 Zaji�t�ní stavební jámy 

Stavební jáma bude vytvo�ena pomocí svahování. Sklon svahu je 1:0,5. Svah bude po 
1,5 m rozd�len lavi�kami o délce 0,5 m Celková hloubka stavební jámy je max. 5 m. 
Návrh stavební jámy byl navr�en geologem. 
B�hem výstavby bude stavba oplocena, aby bylo zabrán�no pádu nepovolaných  osob 
do stavební jámy. Pracovníci stavebních firem budou �ádn� pro�koleni o bezpe�nosti a 
ochrann� zdraví p�i práci. 

D1.2.6 Stanovení po�adovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a p�ípadných 
kontrolních m��ení a zkou�ek, pokud jsou po�adovány nad rámec povinných � 
stanovených p�íslu�nými technologickými p�edpisy a normami 
  
Plán kontrolních prohlídek: 
Postup výstavby se bude �ídit harmonogramem, který bude vypracován zhotovitelem 
stavby ve spolupráci s tech. dozorem a investorem stavby. P�ed zahájením prací bude 
p�edlo�en stavebnímu ú�adu jako plán kontrolních prohlídek. Dle plánu budou 
jednotlivé fáze výstavby ohla�ovány stavebnímu ú�adu.  

V pr�b�hu stavby z hlediska kontroly spolehlivosti konstrukcí by m�lo jít o tyto 
kontroly: 
- Základových konstrukcí z hlediska zalo�ení v nezámrzné hloubce. Kontrolu zajistí 
stavební dozor investora. 
- St�nových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a pou�ití odpovídajících 
spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- Konstrukce krovu z hlediska provedení tesa�ských spoj� a kladení st�e�ních prvk�
(krokví, vaznice, pozednic) dle projektu. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 
- P�i dokon�ování stavby kontrola po�adavk� zabezpe�ujících bezbariérové u�ívání 
staveb. 

D1.2.7 V p�ípade zm�� stávající stavby � popis konstrukce, jejího sou�asného 
stavu, technologický postup s upozorn�ním na nutná opat�ení k zachování stability 
a únosnosti vlastní konstrukce, p�ípadn� bezprost�edn� sousedících objekt�  

Jedná se o novostavbu - �ádné bourací a podchycovací práce nebudou provád�ny. 
Nebudou pou�itý �ádné zvlá�tní zpev�ovací konstrukce nebo prostupy.  

D1.2.8 Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem stavby � 
obsah a rozsah, upozorn�ní na hodnoty minimální únosnosti, které musí 
konstrukce spl�ovat   

Po�adavky na vypracování dokumentace zaji��ované zhotovitelem nebyly stanoveny.  

D1.2.9  Po�adavky na po�ární ochranu konstrukcí  

V�e je �e�eno samostatnou p�ílohou � Po�árn� bezpe�nostní �e�ení. 
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D1.2.10 Seznam pou�itých podklad� � p�edpis�, norem, literatury, výpo�etních 
program� apod. 

- Zákonem �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon)       
ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�
- Vyhlá�ka �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve zn�ní vyhlá�ky 62/2013 Sb. 
- Vyhlá�ka �. 501/2006 Sb. o obecných po�adavcích na vyu�ívání území, ve zn�ní 
pozd�j�ích p�edpis�
- Vyhlá�ka �. 503/2006 Sb. o podrobn�j�í úprav� územního rozhodování, územního 
opat�ení a stavebního �ádu, ve zn�ní vyhlá�ky �.63/2013 Sb. 
- Zákonem �. 360/1992 Sb., autoriza�ní zákon ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�
- Zákonem �. 133/1985 Sb.,  o po�ární ochran�, ve zn�ní zákona �.186/2006 Sb. 
- Zákonem �.4 06/2000 Sb., o hospoda�ení s energií 
- Zákonem �. 20/1991 Sb., o pé�i o zdraví lidu 
- Zákonem �. 1174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpe�ností práce 
- Zákonem �. 22/1997 Sb., o technických po�adavcích na výrobky
- Na�ízením vlády �. 591/2006 Sb., o bli��ích minimálních po�adavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích 
- Na�ízením vlády �. 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví p�i práci 
- Zákon 258/2000 Sb. a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 
nep�íznivými ú�inky hluku a vibracím 
- Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích na stavby, ve zn�ní vyhl. �. 
20/2013 Sb. 
- Vyhlá�kou �. 246/2001 Sb., o po�ární prevenci 
- Vyhlá�kou �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách po�ární ochrany staveb 
- Vyhlá�kou �. 268/2009 Sb., o technických po�adavcích stavby   
    
D1.2.11 Po�adavky na bezpe�nost p�i provád�ní nosných konstrukcí � odkaz na 
p�íslu�né p�edpisy a norem  
         
Bezpe�nost práce p�i stavb� i u�ívání objektu se bude �ídit ustanovením vyhl. �ÚBP  a 
�BÚ �. 324/1990 Sb. O bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních 
pracích, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. o bli��ích 
po�adavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovi�tích s nebezpe�ím 
pádu z vý�ky nebo do hloubky. Technická za�ízení budou spl�ovat po�adavky Vyhl. 
48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po�adavky k zaji�t�ní bezpe�nosti práce a 
technických za�ízení, ve zn�ní pozd�j�ích p�edpis�, zvlá�t� Na�ízení vlády �. 101/2005 
Sb. o podrobn�j�ích po�adavcích na pracovi�t� a pracovní prost�edí. Pracovníci musí 
pou�ívat ochranné pom�cky a musí být stanoveny osoby zodpov�dné za práci 
s jednotlivými mechanizmy. 
Práce na stavb� se budou �ídit hlavn� následujícími vyhlá�kami a p�edpisy: 
- vyhl. 48/82 Sb. základní po�adavky zaji��ující bezpe�nost práce a technického 
za�ízení, vyhl. �. 601/2006 Sb. o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i 
stavebních pracích, na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o bli��ích minimálních po�adavcích 
na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveni�tích � vyhl. 110/1975 Sb. registrace 
pracovních úraz� a hlá�ení nehod � zákon �. 133/1985 Sb. o po�ární ochran� � vyhl. �. 
18/1797 Sb., 20/1979, 18/1980 
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Dodavatel stavby musí zajistit plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveni�ti 
jako� i zaji�t�ní dal�ích podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci dle zákona �. 
309/2006. 

b) Podrobný statický výpo�et 

Stavba jako celek i její jednotlivé konstrukce jsou navr�eny tak, aby bezpe�n� p�enesly 
normová zatí�ení, stanovené pro tento typ stavby, a klimatická zatí�ení pro danou oblast 
a formu u�ívání. Stavba je navr�ena tak, aby zatí�ení p�sobící na objekt b�hem 
výstavby a následného u�ívání nem�lo negativní následky jak na posuzovaný objekt na 
objekty okolní.  

c) Výkresová �ást 

Obsah:   
D1.2.01 Výkres základ�
D1.2.02 Výkres stropu 1.SP 
D1.2.03 Výkres stropu 1.NP 
D1.2.04 Výkres stropu 2.NP 
D1.2.05 Výkres krovu � apartmánová residence 
D1.2.06 Výkres krovu � wellness centrum 
D1.2.07 Výkres ploché st�echy � pochozí terasa 

DETAILY: 
D1.2.08 Detail prefabrikovaného schodi�t�
D1.2.09 Detail soklu 
D1.2.10 Detail nadpra�í a parapetu 
D1.2.11 Detail ukon�ení st�echy � wellness centrum 
D1.2.12 Detail napojení st�ehy na �títovou st�nu � wellness centrum 

D.1.3 Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

a) Technická zpráva  
  
viz Po�árn� bezpe�nostní �e�ení 

b) Výkresová dokumentace 

viz výkresová �ást Po�árn� bezpe�nostního  �e�ení 
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D.1.4 Technika prost�edí staveb 

a) Technická zpráva 

Vytáp�ní 
Objekt bude vytáp�n pomocí podlahového topení ve v�ech patrech. Oh�ev teplé vody 
budou zaji��ovat dv� tepelné �erpadla zem� voda a jako dal�í zdroj slou�í elektrický 
kotel. Voda bude dále umíst�na v akumula�ní nádr�i. 

Odpady 
Spla�ková kanalizace: 
Vnit�ní spla�ková kanalizace bude napojena na venkovní �ást kanalizace navr�enou na 
pozemku investora. Venkovní kanalizace bude napojena na �istírnu odpadních vod 
s pískovou filtrací. 

De��ová kanalizace: 
De��ová kanalizace bude svedena do akumula�ní nádr�e dopln�nou o vsakovací boxy. 

Zásobování vodou 
Zásobování pitnou vodou bude zaji�t�no z p�edem vykopané studni s dostate�nou 
vydatností. 
P�ípojka bude ulo�ena v nezámrzné hloubce. Potrubí budou vedena výhradn�
v instala�ních p�edst�rách a v konstrukci podlahy v chráni�kách obalených tepelnou 
izolací. Technické �e�ení rozvod� bude provedeno odbornou firmou. Po skon�ení 
montá�e se provede tlaková zkou�ka systému. 

Plynovod 
Plynová za�ízení se v objektu nenacházejí. 

Za�ízení silnoproudé elektrotechniky 
Zapojení silnoproudé elektrotechnicky bude d�lat specializovaná firma, která bude 
dodr�ovat p�íslu�né p�edpisy. 

Za�ízení slaboproudé elektrotechniky 
Zapojení slaboproudé elektrotechnicky bude d�lat specializovaná firma, která 
bude dodr�ovat p�íslu�né p�edpisy. 
Vnit�ní elektroinstalace apartmánové residence s wellness centrem je navr�ena dle �SN 
33 21 30, �SN 33 2000-7-701, �SN 33 2312, �SN  37 5245. Volba, umíst�ní a 
p�ipojení el. spot�ebi�� je dle �SN 33 2180, �SN 33 2000-4-46, �SN 33 2000-4-47, 
�SN 33 2000-5-53. 

V�trání 
V�trání místností v apartmánech je navr�eno p�irozené okny pop�. dve�mi. V�trání ve 
wellness �ásti je nav�eno p�irozen� okny a také nuceným v�tráním za pomoci pou�ití 
vzduchotechnické jednotky. Odtah par v kuchyních apartmán� bude zaji�t�n digesto�í 
s vým�nným filtrem.  
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Osv�tlení 
V�echny pobytové místnosti jsou dostate�n� osv�tleny okenními otvory, tak aby 
v místech zrakového úkolu byla zaji�t�na dostate�ná zraková pohody. Prostory budou 
osazeny i dostate�n� navr�eným um�lým osv�tlením s osv�tlovacími t�lesy dle typu 
prostoru a dle výb�ru investora. 
Místnosti bez okenních otvor� budou navr�eny s dostate�ným um�lým osv�tlením 
s osv�tlovacími t�lesy dle typu prostoru a dle výb�ru investora. 

b) Výkresová �ást 

Sou�ástí diplomové práce nejsou �e�eny technické rozvody. 

c) Seznam stroj� a za�ízení technické specifikace 

Viz D.2 

D.2 Dokumentace technických a technologických za�ízení  

Ve wellness centru bude instalována technologie úpravy vody. Technologie bude 
instalována odbornou firmou. 
�
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Záv�r: 

V pr�b�hu své diplomové práce jsem se snažila vy�ešit dispozici pro daný ú�el, 
vhodnou konstruk�ní soustavu a vyprodat výkresovou dokumentaci v�etn� textové �ásti 
a p�íloh podle pokyn� vedoucí práce. P�i tvorb� dokumentace pro provád�ní staveb 
jsem vycházela ze studií vytvo�ených v diplomovém seminá�i. 

V pr�b�hu vytvá�ení na diplomové práce jsem se nau�ila komplexn�ji p�emýšlet 
nad celým projektem a efektivn�ji �ešit problémy.  

Projekt byl zpracován ve form� projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Byla sepsána pr�vodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva. Byly 
sepsány a vypo�ítány dokumenty pro výpo�et základ� a schodišt�, vypracována požárn�
bezpe�nostní zpráva a tepelné �ešení. Navržené �ešení tak na základ� právních p�edpis�
spl�uje tepeln� technické požadavky, požadavky na ochranu životního prost�edí, 
požadavky na hygienu a bezpe�nost p�i užívání stavby a veškeré další požadavky 
spojené s navrhovanou budovou.  
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Seznam pou�itých zkratek a symbol�

1.SP   suterén 
1.NP   první nadzemní podla�í 
2.NP   druhé nadzemní podla�í 
3.NP   t�etí nadzemní podla�í 
S-JTSK  sou�adnicový systém jednotné trigonometrické sít� katastrální 
PT   p�vodní terén 
UT   upravený terén 
DPS  dokumentace provedení stavby 
�.p.   �íslo popisné 
V�   vodom�rná �achta 
VS   vsakovací jímka 
DN   jmenovitý vnit�ní pr�m�r potrubí 
min.   minimum 
max.   maximum 
U   sou�initel prostupu tepla 
R   tepelný odpor 
��� � sou�initel teplené vodivost 
Rdt   tabulková výpo�tová únosnost zeminy 
SPB  stupe� po�ární bezpe�nosti 
P.Ú.   po�ární úsek 
�SN   �eská státní norma 
Sb.   sbírky 
tl.   tlou��ka 
V�  vodom�rná �achta 
R�   revizní �achta 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
OSB   oriented strand board 
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