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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; (6) 

Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) Vlastní dispoziční a architektonický 

návrh  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu 

Resort Sázava. Rozsah řešeného objektu, počet nadzemních a podzemních podlaží 

a situování stavby, bude podrobně stanoven na základě uznané semestrální práce 

z předmětu CH008 Diplomový seminář (S-PST). Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem 

vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s přílohou č.6 k vyhlášce č. 62/2013 Sb. obsahovat 

část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie 

obsahující předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující 

předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou 

vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů všech 

podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkres(y) 

sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou 

i dokumenty podrobností dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných 

detailů, popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP 

bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. 

Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených 

popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy 

budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 

i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr".  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 

a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, 

ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a 

relaxačního areálu Resort Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek 

nedaleko obce Sázava, v Kraji Vysočina. Lokalita se nachází v Chráněné 

krajinné oblasti Žďárské vrchy. Zařízení je rozděleno na tři stavební objekty 

podle jednotlivých funkcí. Objekty jsou dvoupodlažní, obdélníkového 

půdorysu a zastřešeny sedlovými střechami. Resort nabízí ubytovací, 

stravovací, konferenční, relaxační a sportovní služby. 

V rámci architektonické studie byl řešen celý areál a jeho funkční 

návaznosti. Pro projekt dokumentace ve stupni DPS byl vypracován objekt 

SO 01 s restaurací a konferenčními místnostmi. 

Projektová dokumentace, Žďárské vrchy, ubytování, resort, stravování, 

konference, wellness, relaxace, sport, ztracené bednění, keramické zdivo, 

sedlová střecha 

Subject of this diploma thesis is a design of a newly built 

accommodation and relaxation centre Resort Sázava. The structure is located 

on a sloping plot near town Sázava, in Kraj Vysočina. The locality is situated 

in preserved area Žďárské vrchy. The facility is divided into three buildings by 

their function. The buildings have rectangular shapes and have gabled 

roofing. The resort offers services of accomodation, boarding, conferences, 

relaxation and sports. 

The whole facility was designed in architectural study along with its 

functional linkups. Object SO 01 with restaurant and conference rooms was 

designed in detailed design documentation. 

Project documentation, Žďárské vrchy, accommodation, resort, boarding, 

conference, wellness, relaxation, sports, lost formwork, ceramic masonry, 

gable roof 
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Bc. Jakub Černý Resort Sázava. Brno, 2018. 57 s., 386 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Zuzana Fišarová, Ph.D.  
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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem 

uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 9. 1. 2018  

   Bc. Jakub Černý 

autor práce  
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Rád bych poděkoval oběma vedoucím mé diplomové práce – paní Ing. 

Zuzaně Fišarové, Ph.D., že se mnou práci zahájila a udala její směr, přestože 

jsme ji spolu bohužel nemohli dokončit, a panu Ing. Luborovi Kalouskovi, 

Ph.D., který mě vstřícně přijal v polovině tvorby práce. Přeji jim šťastný a 

spokojený společný život. 

Dále bych rád poděkoval své rodině za podporu v průběhu celého 

studia. V neposlední řadě také děkuji své přítelkyni, která je mi oporou ve 

všech životních situacích. 

V Brně dne 9. 1. 2018  

   Bc. Jakub Černý 

autor práce  



Resort Sázava  Bc. Jakub Černý 

6 

 

1 ÚVOD 7 

2   VLASTNÍ TEXT PRÁCE                 9 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 9 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 9 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 9 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 10 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 12 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 16 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 18 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 18 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 21 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 32 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 33 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 34 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 34 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 35 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 35 

D ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 40 

A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 40 

3 ZÁVĚR 47 

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 48 

4.1 LITERATURA 48 

4.2 ZÁKONY, VYHLÁŠKY, NORMY 48 

4.3 INTERNETOVÉ STRÁNKY 49 

5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 50 

6 SEZNAM PŘÍLOH 53 

PŘÍLOHY 55 

 

  



Resort Sázava  Bc. Jakub Černý 

7 

 

 

Diplomová práce se zabývá návrhem ubytovacího a rekreačního zařízení 

s názvem Resort Sázava. Stavba bude umístěna nedaleko obce Sázava u 

Žďáru nad Sázavou, v kraji Vysočina. Řešený pozemek vznikne spojením 

několika parcel, které jsou územním plánem již určené pro hromadnou 

rekreaci. Lokalita je napojená místní komunikací k nedaleké silnici I. třídy č. 19 

vedoucí ze Žďáru nad Sázavou do Havlíčkova Brodu. Oblast se nachází 

v CHKO Žďárské vrchy, což určovalo celkový ráz stavby. Při návrhu byly 

respektovány požadavky Správy CHKO Žďárské vrchy. 

Areál resortu se skládá ze tří hlavních stavebních objektů, které jsou 

rozděleny podle jednotlivých funkcí. V prvním objektu SO 01 se nachází hlavní 

vstupní prostory, restaurace s kuchyní, zázemí pro zaměstnance a 

konferenční prostory. Druhý objekt SO 02 slouží pro ubytování hostů a 

zároveň pro sportovní a rekreační vyžití. V posledním objektu SO 03 se 

nachází ubytovací prostory. Celková kapacita ubytování je 77 osob, 

stravovacích prostor 125 osob a konferenčních místností 90 osob. 

Součástí celého areálu jsou další doplňkové stavební objekty, jako je 

volnočasová pergola, malý sklad nářadí a sportovních potřeb, dvě sportovní 

hřiště, přilehlý park a komunikační plochy v okolí stavebních objektů. Řešený 

pozemek je svažitý směrem k jihu, ze severní strany je ohraničen lesní 

plochou. Pozemek je mírně svažitý směrem k jižní hranici, což je zohledněno 

při návrhu stavebních objektů. 

V rámci architektonické studie byl řešen celý areál, včetně funkčního 

propojení a návazností jednotlivých stavebních objektů a okolních 

zpevněných i zelených ploch. Pro projekt ve stupni DPS byl zpracován první 

stavební objekt SO 01 s konferenčními prostory a provozem restaurace. 

Součástí diplomové práce je kromě výkresové části také posouzení objektu 

SO 01 z hlediska stavební fyziky a dvě specializace – návrh dřevěné trámové 

stropní konstrukce a projekt zařízení staveniště. 
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a) název stavby 

Resort Sázava 

 

b) místo stavby 

Sázava 181, Sázava 592 11 

Žďár nad Sázavou 

Česká republika 

Katastrální území Sázava u Žďáru nad Sázavou [746266] 

Parcelní čísla pozemků: 396/17, 396/18, 396/19, 396/16, 396/20, 394/5, 395/1, 

394/7, 394/4 

 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

 

Jméno a příjmení:  Jakub Černý 

Adresa:   Písečné 70 

    Bystřice nad Pernštejnem 59301 

 

 

Fotodokumentace místa stavby 

Katastrální mapy lokality 

Projektová dokumentace okolních staveb 

Územní plán obce Sázava 

Architektonická studie 

Situační výkresy 

Podklady od správců inženýrských sítí (EON, Gaznet, obec Sázava) 
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a) rozsah řešeného území, 

Řešená lokalita se nachází na okraji obce Sázava, mimo zastavěnou část 

obce, v katastrálním území Sázava u Žďáru nad Sázavou [746266]. Stavební 

pozemek leží na parcelách číslo: 396/17, 396/18, 396/19, 396/16, 396/20, 

394/5, 395/1, 394/7, 394/4 dle katastru nemovitostí, které budou stavebním 

záměrem spojeny v jednu parcelu.  

Pozemek je svažitý směrem k jihu, ze severní strany je částečně 

ohraničen lesní plochou. Parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako 

„jiná plocha“, na pozemku se dříve nacházel stavební objekt podobného 

využití jako zamýšlená stavba. Celková rozloha spojené parcely je 18200 m2
, 

pro stavební a doplňující účely bude využito přibližně 10 500 m2. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, 

Dotčený pozemek se nachází v CHKO Žďárské vrchy, ve IV. zóně 

ochrany. Plánovanou stavbu je možné umístit v takto chráněné lokalitě. Na 

pozemku se již dříve nacházel stavební objekt podobného využití a je tak 

záměrem navázáno na stávající stav. Návrh stavby byl průběžně konzultován 

se Správou CHKO tak, aby plánovaný stavební záměr vyhovoval požadavkům 

ze strany CHKO.  

 

c) údaje o odtokových poměrech, 

Pozemek je svažitý směrem k jihu, nachází se zde velké množství 

travnatých ploch, které umožňují vsakování dešťových vod přímo na 

pozemku. Pro zadržení vody na pozemku investora jsou navrženy retenční 

nádrže se vsakovacím přepadem. Zachycená dešťová voda bude také 

částečně využita pro potřeby objektů. Dešťová voda zachycená z asfaltových 

komunikací bude svedena k odlučovači ropných látek a přečištěná voda bude 

odvedena do akumulační nádrže. 

 

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

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

souhlas, 

Na pozemku se dříve nacházel stavební objekt odpovídající funkcí 

navrhované stavbě. V územním plánu je oblast vymezena pro hromadnou 

rekreaci. Řešený záměr tedy plně odpovídá územně plánovací dokumentaci 

a jejím předepsaným požadavkům. 



Resort Sázava  Bc. Jakub Černý 

11 

 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 

užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 

Řešená stavba je v souladu s územním rozhodnutím a územním 

plánem. Pro oblast nebyl vydán regulační plán. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Dotčená oblast byla dříve využívána jako plocha hromadné rekreace, 

stavební záměr tak nijak nemění využití území. Plánovaná stavba dodržuje 

požadavky na využití území.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Mezi dotčené orgány patří obec Sázava, město Žďár nad Sázavou, CHKO 

Žďárské vrchy, ministerstvo ŽP, ministerstvo kultury, krajský úřad Kraje 

Vysočina (odbory životního prostředí, dopravy, územního plánování, 

stavebního řádu a další), krajská hygienická stanice, HZS Kraje Vysočina, 

krajský pozemkový úřad, ŘSD a správci technické infrastruktury (GasNet 

s.r.o., obec Sázava, E.ON s.r.o., Vodárenská akciová společnost a.s., ŘSD.).  

Navrhovaná stavba je v souladu s rozhodnutími dotčených orgánů, 

všechny požadavky byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešený, 

Pro stavbu nejsou navrhovány ani požadovány žádné výjimky nebo 

úlevové řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Zahájení stavby je podmíněno odstraněním předchozího nefunkčního 

stavebního objektu a provedením příslušných terénních úprav. Součástí 

projektu demolice je také částečná úprava zeleně a dřevin na pozemku 

v souladu s budoucím využitím. Jako příjezdová komunikace bude využita 

stávající místní komunikace, která bude stavbou dále rozšířena dle potřeby 

nových stavebních objektů. Místní komunikace je dále napojena na silnici 

č. 19 IV. třídy vedoucí do Žďáru nad Sázavou. 
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby. 

Řešenými parcelami jsou parcely číslo: 396/17, 396/18, 396/19, 396/16, 

396/20, 394/5, 395/1, 394/7, 394/4. Všechny parcely jsou v majetku investora. 

Sousední parcely dotčené prováděním stavby: 

Parc. 

Číslo 
Vlastník 

Výměra 

[m2] 
Druh pozemku 

396/1 Obec Sázava, č. p. 159, 59211 Sázava 24084 

Trvalý travní 

porost 

396/3 SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 69501 Hodonín  20300 Ostatní plocha 

396/21 SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 69501 Hodonín  2273 Ostatní plocha 

396/6 SaZ s.r.o., Koupelní 3908/6, 69501 Hodonín  2126 Lesní pozemek 

401/4 Obec Sázava, č. p. 159, 59211 Sázava 1417 Lesní pozemek 

1036/4 (cesta) 7044 Ostatní plocha 

358 

KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, Žďár nad 

Sázavou 2 26119 Lesní pozemek 

394/6 

KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, Žďár nad 

Sázavou 2 835 Ostatní plocha 

394/1 

KINSKÝ Žďár, a.s., Zámek 1/1, Žďár nad 

Sázavou 2 19596 

Trvalý travní 

porost 

393/3 Obec Sázava, č. p. 159, 59211 Sázava 1403 

Trvalý travní 

porost 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Novostavba ubytovacího zařízení 

 

b) účel užívání stavby, 

Záměrem řešeného projektu je vybudovat nový areál sloužící k 

ubytování, stravování, relaxaci i společenskému a sportovnímu využití. 

Přestože plánované místo se nachází za okrajem obce Sázava, snadná 

dostupnost k přilehlé komunikaci I. třídy č. 19 umožňuje jednoduché a 

pohodlné napojení na dopravní infrastrukturu. 

Umístěním stavby do oblasti CHKO Žďárských vrchů se nabízí sezonní 

turistické využití. Návštěvníci CHKO, nedalekého Žďáru nad Sázavou, města 

Sázavy či turisté směřující k řece Sázavě mohou plánovaný resort snadno 

využívat jako výchozí bod svých cest. Zároveň je plánovaná stavba 

uzpůsobená na běžné, každodenní využití pro rodiny s dětmi, malé firemní i 

soukromé společnosti či individuální návštěvníky. 

Kromě restaurace, která nabízí uzavíratelný salonek, jsou návštěvníkům 

k dispozici celkem tři konferenční místnosti, dvě menší a jedna větší. Ty 
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umožňují pořádání soukromých (svatby, oslavy, setkání) nebo firemních akcí 

(školení, meetingy, jednání). Tyto prostory jsou velice variabilní a umožňují 

tak plnit jakékoliv požadavky a zadání klientů. Zároveň jsou v případě konání 

akcí plně obsluhované personálem s možností pořádání rautů, slavnostních 

obědů/večeří apod. 

Nedílnou součástí restauračních a konferenčních prostorů v objektu 

SO 01 je zaměstnanecké a technické zázemí. Kromě běžných 

administrativních prostor se v objektu nachází kuchyně a potřebné 

skladovací a přípravné prostory, umožňující plynulý chod a obsluhu zařízení. 

Pro zaměstnance jsou vyčleněny vlastní prostory. Zároveň je k dispozici 

technické zázemí určené pro chod objektu, prostory pro vzduchotechnickou 

technologii i skladové prostory nábytku. 

Objekt SO 02 nabízí návštěvníkům ubytovací prostory v prvním a 

druhém podlaží. Celkem je zde prostor pro 42 ubytovaných osob, k dispozici 

jsou dvojlůžkové, třílůžkové pokoje a čtyřlůžkové apartmány se zázemím. 

Celkem tři pokoje (6 osob) jsou uzpůsobeny pro pobyt osob s omezenou 

schopností pohybu, v objektu se také nachází výtah. Podzemní podlaží 

objektu slouží výhradně pro prostory wellness, bazénu, posilovny a 

technického zázemí budovy. Sportovní a relaxační vyžití doplňuje celkovou 

nabídku služeb resortu, pro snadný přístup všech zákazníků k těmto 

prostorům jsou oba ubytovací objekty propojeny podzemní chodbou. 

Třetí objekt areálu SO 03 slouží pro návštěvníky výhradně k ubytovací 

funkci, celkem se zde nachází 35 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích. 

Dispozice a vybavení pokojů je oproti druhému objektu střídmější a 

standardnější, je uvažováno využití spíše většími skupinami (školení, firemní 

akce). Malá část objektu je určená jako zázemí zaměstnanců (správce areálu), 

součástí jsou i úklidové a technické prostory. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba je trvalého charakteru. 

 

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

apod.), 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Technické požadavky na stavby byly dodrženy dle vyhlášky č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavba zároveň částečně (objekty 

SO 01, SO 02) splňuje požadavky na bezbariérové užívání dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů, 

Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, případné připomínky byly 

zahrnuty do projektové dokumentace. Stavba respektuje požadavky 

vyplývající z jiných právních předpisů, zejména ochranná pásma technické 

infrastruktury.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Pro stavbu nejsou navrhovány ani požadovány žádné výjimky nebo 

úlevová řešení. 

 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

SO 01 

Zastavěná plocha:  673 m2 

Obestavěný prostor: 4200 m3  

SO 02 

Zastavěná plocha:  633 m2 

Obestavěný prostor: 3800 m3 

SO 03 

Zastavěná plocha:  340 m2 

Obestavěný prostor: 2100 m3 

Ubytovací část resortu je navržena s kapacitou 77 osob 

ve dvojlůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích v různých variantách. 

Celkem 3 pokoje v SO 02 jsou navrženy jako bezbariérové. Stravovací 

prostory jsou navrženy pro 125 osob. Konferenční místnosti jsou rozděleny 

podle velikostí, 2x pro 20 osob a 1x pro 50 osob. 

Parkovací a komunikační plochy zabírají přibližně 1200 m2. Je navrženo 

celkem 52 parkovacích míst (včetně 4 bezbariérových), v případě potřeby jsou 
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navrženy rezervní parkovací plochy na zatravněné části pozemku přilehlé ke 

komunikaci. 

 

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

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

třída energetické náročnosti budov apod.), 

Základní bilance stavby jsou součástí samostatné části PD. 

Třída energetické náročnosti budovy je B – Úsporná. Posouzení 

energetické náročnosti je součástí posouzení stavby z hlediska stavební 

fyziky, viz samostatná příloha PD. 

 

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

etapy), 

Předpokládané zahájení stavby – březen 2018, předpokládané 

dokončení stavby – srpen 2020.  

 

k) orientační náklady stavby. 

Odhad nákladů výstavby vychází z předběžných hodnot zastavěné plochy, 

délky přípojek a obestavěného prostoru. Použity jsou aktuální cenové 

ukazatele pro podobný druh staveb. Přesto je nutné tento výstup uvažovat 

pouze jako odhadní hodnotu, pro určení přesné ceny bude zpracován 

samostatný projekt rozpočtu. 

Položka Měrná jednotka 
Množství 

MJ 

Cenový 

ukazatel/

MJ 

Celková 

hodnota 

[Kč] 

SO01 Stavební objekt 

resortu 

Obestavěný 

prostor v m3 
4200 6400 26 800 000 

SO02 Stavební objekt 

resortu 

Obestavěný 

prostor v m3 
3800 6200 23 560 000 

SO03 Stavební objekt 

resortu 

Obestavěný 

prostor v m3 
2100 6000 12 600 000 

Zpev. plochy – silnice Plocha v m2 1200 2600 3 120 000 

Zpev. plochy – 

parkoviště 
Plocha v m2 900 1800 1 620 000 

Zpev. plochy – chodníky, 

terasy, vstup 
Plocha v m2 400 1400 560 000 
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Přípojky IS Délka přípojek v 

metrech 
560 4200 2 352 000 

Celkem 70 612 000 

   

 

SO 01 – Restaurace, konference 

SO 02 – Ubytování, wellness 

SO 03 – Ubytování 

SO 04 – Volnočasová pergola 

SO 05 – Sklad nářadí 

SO 06 – Sportovní hřiště 

SO 07 – plochy parkoviště a komunikací 

 

Přípojka NN 

Přípojka vodovodní 

Přípojka plynu 

Přípojka splaškové kanalizace 

Vedení dešťových vod, akumulační a vsakovací nádrž 
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a) charakteristika stavebního pozemku, 

Řešená lokalita se nachází na okraji obce Sázava, mimo zastavěnou část 

obce, v katastrálním území Sázava u Žďáru nad Sázavou [746266]. Stavební 

pozemek leží na parcelách číslo: 396/17, 396/18, 396/19, 396/16, 396/20, 

394/5, 395/1, 394/7, 394/4 dle katastru nemovitostí, které budou stavebním 

záměrem spojeny v jednu parcelu. Celková rozloha spojené parcely je 

18 200 m2
, pro stavební a doplňující účely bude využito přibližně 10 500 m2. 

Pozemek je svažitý směrem k jihu, ze severní strany je částečně 

ohraničen lesní plochou, za jižní hranicí se nacházejí zemědělsky využívané 

plochy. Na západ od pozemku se nachází nefunkční volnočasové chatky. 

Vzhledem k předešlé zástavbě bude nutné před zahájením výstavby upravit 

pozemek pro potřeby stavebního záměru, včetně částečné likvidace 

původních zpevněných ploch. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Před projektovou přípravou byly provedeny všechny příslušné 

průzkumy – geologický, hydrogeologický, radonový, stavba byla navržena 

v souladu s výsledky těchto průzkumů. Z hlediska objemové aktivity radonu 

v půdním vzduchu je pozemek hodnocen jako území o středním radonovém 

indexu. Propustnost zeminy je střední, zemina je písčitá s jemnozrnnou 

příměsí, převažující horninou je granit. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

Pozemek se nachází ve IV. zóně ochrany CHKO Žďárské vrchy. 

Plánovanou stavbu je možné v lokalitě umístit, vznikají na ni však určité 

požadavky stanovené Správou CHKO, zejména urbanistického a 

architektonického druhu. Stavební záměr byl od počátku navrhován 

v souladu s těmito požadavky a projektová příprava byla konzultována se 

Správou CHKO.  

V oblasti platí obvyklá ochranná pásma technické infrastruktury, která 

však nebudou nijak narušena. Nedaleko pozemku se také nachází silnice I. 
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třídy č. 19 s vlastním ochranným pásmem, které však nijak nezasahuje do 

řešené lokality viz situační výkresy. Další ochranná a bezpečnostní pásma se 

na pozemku nenacházejí.  

 

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

Dotčená oblast se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

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

odtokové poměry v území, 

Plánovaná stavba nebude mít žádné výrazné negativní vlivy na okolní 

stavby a pozemky. Při výstavbě objektu bude dbáno na minimalizaci 

negativních důsledků stavby, zejména hluku, vibrací, znečišťování ovzduší, 

vod a půdy, znečišťování komunikací apod. dle platné legislativy. Výstavba a 

dodržování legislativních požadavků budou podléhat pravidelným kontrolám 

ze strany investora i projektanta. 

Samotný provoz stavby nebude nijak narušovat své okolí. Akustické 

požadavky na vliv stavby na okolí jsou splněny viz příloha PD. Při provozu 

stavby nebudou vznikat nadměrné nebo nebezpečné odpady, nakládání 

se všemi odpady z provozu stavby se bude řídit platnou legislativou a 

hygienickými nařízeními. Skladování a likvidace odpadů je řešena 

v samostatné příloze.  

Odtokové poměry v území nebudou plánovanou stavbou negativně 

ovlivněny, voda zachycená na pozemku bude vsakována na volných 

travnatých plochách pozemku. Znečištěné vody z komunikací budou očištěny 

pomocí odlučovače lehkých kapalin a ropných látek a odvedeny do 

kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Před zahájením stavby bude odstraněna stávající nefunkční ubytovací 

zařízení, včetně jeho zpevněných ploch. V maximální možné míře bude 

využito stávajících ploch pro využití novým objektem v souladu s PD. Součástí 

demolice původního objektu bude také úprava zeleně a dřevin na pozemku, 

část stromů bude nutné pokácet a pročistit v souladu s rozhodnutím odboru 

životního prostředí krajského úřadu.  

Při návrhu stavby bylo dbáno na co nejmenší ovlivnění přírodních ploch 

na pozemku a využity budou zejména již zastavěné nebo zpevněné plochy.  
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Stavba nevyžaduje vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, dotčené 

parcely jsou již využívány pro stavební účely. Při výstavbě bude při některých 

terénních pracích nutné využít okolní zemědělské a lesní plochy, jedná se 

však o krátkodobé a dočasné opatření v rámci výstavby. Tyto stavební zábory 

budou řešeny samostatným projektem. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu), 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno již fungující místní 

komunikací, která se napojuje na silnici I. třídy č. 19 vedoucí ze Žďáru nad 

Sázavou do Havlíčkova Brodu. Tato místní připojovací komunikace sloužila 

předchozímu objektu, bude dle potřeby upravena a opravena v souladu 

s navrhovanou komunikací nového areálu. Všechny úpravy se uskuteční na 

pozemku investora, není tedy nutné žádat o zhotovení příjezdové 

komunikace na sousedním pozemku. 

Při napojení stavby na inženýrské sítě bude využito již stávajících 

přípojek předchozího objektu, které budou částečně obnoveny a napojeny 

na nové objekty. V oblasti je zavedena přípojka splaškové kanalizace, 

vodovodu, vedení NN a plynu. 

 

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

Zahájení výstavy je podmíněno provedením plánovaných demoličních a 

terénních úprav na pozemku. Napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu nijak neovlivňuje průběh výstavby, nově vybudované přípojky 

budou zhotoveny v průběhu stavby objektů. Finální terénní úpravy celého 

pozemku mohou být provedeny v průběhu nebo po dokončení stavebních 

objektů.  
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Záměrem řešeného projektu je vybudovat nový areál sloužící k 

ubytování, stravování, relaxaci i společenskému a sportovnímu využití. 

Přestože plánované místo se nachází za okrajem obce Sázava, snadná 

dostupnost k přilehlé komunikaci I. třídy č. 19 umožňuje jednoduché a 

pohodlné napojení na dopravní infrastrukturu. 

Kromě restaurace, která nabízí uzavíratelný salonek, jsou návštěvníkům 

k dispozici celkem tři konferenční místnosti, dvě menší a jedna větší. Ty 

umožňují pořádání soukromých (svatby, oslavy, setkání) nebo firemních akcí 

(školení, meetingy, jednání). Tyto prostory jsou velice variabilní a umožňují 

tak plnit jakékoliv požadavky a zadání klientů. Zároveň jsou tyto prostory v 

případě konání akcí plně obsluhované personálem s možností pořádání 

rautů, slavnostních obědů/večeří apod. 

Nedílnou součástí restauračních a konferenčních prostorů v objektu 

SO 01 je zaměstnanecké a technické zázemí. Kromě běžných 

administrativních prostor se v objektu nachází kuchyně a potřebné 

skladovací a přípravné prostory, umožňující plynulý chod a obsluhu zařízení. 

Pro zaměstnance jsou vyčleněny vlastní prostory. Zároveň je k dispozici 

technické zázemí určené pro chod objektu, prostory pro vzduchotechnickou 

technologii i skladové prostory nábytku. 

Objekt SO 02 nabízí návštěvníkům ubytovací prostory v prvním a 

druhém podlaží. Celkem je zde prostor pro 42 ubytovaných osob, k dispozici 

jsou dvojlůžkové, třílůžkové pokoje a čtyřlůžkové apartmány se zázemím. 

Celkem tři pokoje (6 osob) jsou uzpůsobeny pro pobyt osob s omezenou 

schopností pohybu, v objektu se také nachází výtah. Podzemní podlaží 

objektu slouží výhradně pro prostory wellness, bazénu, posilovny a 

technického zázemí budovy. Sportovní a relaxační vyžití doplňuje celkovou 

nabídku služeb resortu. Pro snadný přístup všech zákazníků k těmto 

prostorům jsou oba ubytovací objekty propojeny podzemní chodbou. 

Třetí objekt areálu SO 03 slouží pro návštěvníky výhradně k ubytovací 

funkci, celkem se zde nachází 35 lůžek ve dvou a třílůžkových pokojích. 

Dispozice a vybavení pokojů je oproti druhému objektu střídmější a 

standardnější, je uvažováno využití spíše většími skupinami (školení, firemní 

akce). Malá část objektu je určená jako zázemí zaměstnanců (správce areálu), 

součástí jsou i úklidové a technické prostory. 
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Ubytovací část resortu je navržena s kapacitou 77 osob v dvojlůžkových, 

třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích v různých variantách. Celkem 3 pokoje 

v SO 02 jsou navrženy jako bezbariérové. Stravovací prostory jsou navrženy 

pro 125 osob. Konferenční místnosti jsou rozděleny podle velikostí, 2x pro 20 

osob a 1x pro 50 osob. 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Pro řešené území není vydán regulační plán. V územním plánu oblasti je 

řešená lokalita určena pro hromadnou rekreaci, což odpovídá plánovanému 

záměru.  

Vzhledem k umístění v CHKO Žďárské vrchy jsou na výstavbu v lokalitě 

uplatněny zvýšené požadavky na prostorové řešení staveb, zejména na výšku 

a orientaci budov. Viz požadavky Správy CHKO: „Při umisťování staveb je nutné 

respektovat a navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, 

včetně respektování objemových a architektonických limitů. Ty vycházejí ze 

stavební tradice regionu a tradičního objemu a proporcí staveb ve vztahu ke 

krajinnému prostředí. Rámcové limity jsou dány především výrazným 

obdélníkovým půdorysem (s doporučeným poměrem stran 1:2) přízemního 

objektu, s možností vestavěného podkroví, krytým sedlovou střechou ve sklonu 

40°-45°, nasazenou svým okrajem v úrovni stropu přízemí, s hřebenovou osou 

orientovanou souběžně s delší stranou půdorysu. Objekt má být osazen tak, aby 

respektoval stávající terén s max. výškou nad terénem do 60 cm. Při větším 

objemu je možno použít členitější půdorys do L, do T nebo do U. Okenní otvory 

osazovat na výšku (1:2, možno sdružovat). Při koncipování hlavního štítového 

průčelí dodržet symetrii kolem hřebenové osy a velikostní poměr a způsob osazení 

v přízemí a štítu.“ Každý stavební záměr v CHKO je posuzován individuálně, 

v rámci projektové přípravy a činnosti byly stavební záměry konzultovány se 

Správou CHKO. 

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení. 

Celkové architektonické řešení stavby odpovídá konzervativnějšímu 

rázu oblasti, budovy jsou obdélníkové, bez výrazných architektonických 

prvků. Tvarové řešení odpovídá stavební tradici v regionu v souladu 

s požadavky CHKO viz výše. Střechy jsou sedlové ve sklonu 40° s hřebenem 

směřovaným podél delší strany objektů. 
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Také materiálové řešení stavby upřednostňuje materiály a zejména 

povrchové úpravy, které zapadají do venkovského a historického rázu oblasti. 

V soklové části objektů je využito kamenných obkladů imitujících vzhled 

historických staveb založených na kamenných základech. Pro povrchové 

úpravy stěn jsou využity minerální šlechtěné omítky pro historické stavby bílé 

barvy a částečně také dřevěné obklady. Střešní konstrukce tvoří přiznané 

dřevěné krokve doplněné podbitím, střešní krytina je keramická pálená taška 

červené barvy. Výplně otvorů jsou dřevěné.  

Budovy jsou vzájemně odsazené tak, aby bylo minimalizováno stínění a 

zakrývání výhledu, zejména pro prostory hostů. Objekt SO 01 je koncipován 

jako hlavní, nachází se zde většina technologického zázemí a zázemí pro 

zaměstnance. Zbylé dvě budovy jsou však technologicky zcela samostatné, 

s odděleným technickým zázemím a schopné samostatného fungování. 

Zároveň jsou tyto objekty propojeny podzemní chodbou, umožňující 

využívání služeb v SO 02 i pro osoby ubytované ve třetím objektu SO 03. 

V případě sezónního využívání areálu je uvažováno s uzavřením objektu 

SO 03 v době, kdy je poptávka po nabízených službách nižší. 

Každý stavební objekt je napojený samostatně přípojkami inženýrských 

sítí. Také technické zázemí zajišťující chod objektu (topení, ohřev vody, VZT, 

prádelna, úklidové prostory apod.) je v každém objektu zvlášť zajištěné. 

Součástí technologie objektu SO 02 je také technologie pro bazén a wellness. 

V hlavním objektu SO 01 se v rámci zaměstnaneckého zázemí nachází 

kuchyně sloužící pro provoz restaurace a konferenčních prostorů. Kuchyně je 

členěna dle jednotlivých činností – teplá kuchyně, přípravny zeleniny, masa a 

cukrářských výrobků (studená kuchyně). Součástí kuchyně jsou také 

pomocné a skladovací místnosti. Ty jsou rozděleny podle druhu 

skladovaných zásob – sklady nádobí, obalů, nápojů, suchých zásob, chladírny 

masa, zeleniny, mléčných výrobků a polotovarů. Dalšími podpůrnými 

prostory jsou místnosti pro umývání nádobí, uskladnění nádobí a úklid. 

Příjem zásob je umístěn na severní straně objektu. Z přijímací místnosti 

je možné zásoby uložit přímo do denního skladu a denní chladící místnosti 

pro okamžitou denní spotřebu, nebo do skladovacích a chladících prostorů 

v 1PP k dlouhodobému uskladnění. Pro zjednodušení manipulace 

s potravinami a zásobami je v objektu umístěn jídelní výtah, vedoucí 

z denního skladu v 1NP do skladu v 1PP. Jídelní výtah je také umístěn 
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v prostorách kuchyně pro usnadnění obsluhy konferenčních místností v 1PP 

a restauračních prostor v 2NP. 

Pohyb zaměstnanců je v budově oddělen od ostatních provozů. 

Zaměstnanci mají vlastní vstup, na který navazuje šatna, hygienické zázemí a 

volnočasová místnost. Ta je chodbou spojena s kanceláří a dále recepcí 

v hlavní vstupní hale. 

Prostory restaurace jsou rozděleny na hlavní místnost, ze které je 

přístup na venkovní terasu a také do 2NP, kde jsou další prostory pro 

stravování. Součástí restaurace je také oddělený salonek, sloužící pro 

uzavřenou společnost nebo pro rozšíření kapacity restaurace. 

Konferenční prostory jsou umístěny v 1PP a dělí se na dvě menší a jednu 

větší místnost s variabilním uspořádáním a využitím. Pro snadnější přístup 

k místnostem vede z 1NP do 1PP osobní výtah pro hosty. 

Technické zázemí pro budovu se nachází v 1PP, včetně úklidových 

prostor. Součástí zázemí je také strojovna vzduchotechniky, která je pomocí 

VZT šachet rozvedena po celém objektu. 

Objekty SO 01 a SO 02 jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. Provoz objektů je uzpůsoben pohybu osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V objektu SO 01 je navrženo jedno WC v 1NP 

a dvě WC v 1PP pro tyto osoby. Pro bezbariérový přístup ke konferenčním 

prostorům v 1PP slouží výtah vedoucí z 1NP. 

V ubytovacím objektu SO 02 jsou celkem tři pokoje navrženy jako 

bezbariérové. Pro snadný přístup do rekreačních prostor v 1PP je navržen 

výtah, v těchto prostorech se také nachází hygienické zázemí pro OSSPO. 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

Stavební řešení všech tří stavebních objektů z hlediska konstrukčního a 

materiálového je podobné, liší se pouze vybrané konstrukční detaily a prvky. 

Pro účely diplomové práce byl podrobně zpracován objekt SO 01 ve stupni 

dokumentace pro provedení stavby (DPS). 
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a) stavební řešení, 

Stavební objekt SO 01 je obdélníkového půdorysu, s jedním nadzemním 

a jedním podzemním podlažím a částečně využitým podkrovím. Střecha je 

sedlová se sklonem 40° s pultovým vikýřem o sklonu 12°. Konstrukční výška 

jednotlivých podlaží se pohybuje od 3-3,2 m. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, 

doplněných o tvarovky ztraceného bednění. Také svislé obvodové nosné 

konstrukce v 1PP jsou tvořeny tvarovkami ztraceného bednění tl. 300 a 

400 mm doplněným o tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl. 

140 mm (v částech stěn ve styku konstrukcí se zeminou) a z expandovaného 

polystyrenu tl. 200 mm (u stěn otevřených venkovnímu prostředí). Svislé 

vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi 

Porotherm 30 Profi AKU. 

Vodorovné nosné konstrukce stropu nad 1PP jsou tvořeny předpjatými 

stropními panely Spiroll tl. 200 mm. V místnostech konference je použito 

dřevěného trámového stropu s dřevěným záklopem. Trámy stropu jsou 

navrženy jako přiznané, s pohledovou úpravou pro doplnění vzhledu 

místností.  

Svislé obvodové nosné konstrukce v 1NP a štítech 2NP jsou tvořeny 

keramickými broušenými tvarovkami Porotherm 44 EKO Dryfix, vnitřní nosné 

konstrukce pak opět z keramických broušených tvarovek Porotherm 30 Profi 

Dryfix. Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP jsou tvořeny předpjatými 

stropními panely Spiroll tl. 250 mm, v místnostech restaurace a salonku jsou 

nahrazeny trámovou konstrukcí se záklopem. Ve vstupní části objektu je 

stropní konstrukce tvořena pouze SDK podhledem zavěšeným na spodním 

pásu dřevěných vazníků. 

Podkroví objektu je využíváno pouze částečně. Nad místnosti restaurace 

je otevřený prostor do 2NP ve formě galerie s pohledem do prostoru 

restaurace. Svislé nosné konstrukce ve 2NP jsou tvořeny částečně nosnými 

keramickými broušenými tvarovkami Porotherm 30 Profi Dryfix a částečně 

dřevěnou sloupkovou konstrukcí. Podkrovní část podlaží je od střešního 

pláště oddělena SDK podhledem.  

Střešní nosná konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem, 

který je nesen dřevěnými sloupky a nosnými stěnami ve 2NP. Součástí krovu 

je také vikýř ve 2NP. V západní části objektu je krov nahrazen dřevěnými 
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vazníky se styčníkovými deskami, v této části tedy není podkroví využíváno. 

Střešní plášť celého objektu tvoří keramická střešní krytina nesená dřevěným 

laťováním, v části vikýře a vazníků doplněným celoplošným bedněním. 

Zateplení střešní a podhledové konstrukce je tvořeno skelnou minerální 

vatou Isover Unirol Profi. 

Hlavní a vedlejší schodiště v objektu jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické, nesené pomocí přilehlých nosných svislých konstrukcí. 

Schodiště spojující restauraci s otevřenou galerií je dřevěné, lehké 

montované, nesené částečně vetknutím do obvodové stěny a dřevěnou 

nosnou stropní konstrukcí nad restaurací. Výtahová šachta je tvořena 

tvarovkami ztraceného bednění vyztuženými ocelovou výztuží, které vynášejí 

výtahový nosník. Jídelní výtahy jsou také neseny svislými nosnými 

konstrukcemi. 

Vnitřní i vnější výplně otvorů jsou dřevěné, okna jsou osazena izolačními 

trojskly. Povrchové úpravy v objektu jsou tvořeny dvojvrstvými jádrovými 

omítkami, keramickými obklady a částečně dřevěnými obklady.  Vnější 

povrchová omítka je navržena jako minerální šlechtěná s bílým nátěrem. 

V soklové části objektu a otevřené části 1PP jsou stěny opatřeny kamenným 

obkladem. 

  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Objekty jsou navrženy s ohledem na zajištění mechanické odolnosti a 

stability celé konstrukce v průběhu výstavby i užívání stavby. Pevnost a 

odolnost použitých materiálů je garantovaná výrobci, správné provedení 

všech skladeb a detailů zaručuje zhotovitel. Vybrané části objektu budou 

ověřeny statickým výpočtem, který bude nedílnou součástí PD. 

a) technické řešení, 

Vzduchotechnické zařízení umístěné v místnosti VZT v 1PP zajišťuje 

větrání restaurace, místností konference i komunikačních a hygienických 

prostorů. Součástí vzduchotechniky budou i rekuperační výměníky vzduchu. 

Vzduchotechnické vedení bude vedeno v podhledech a VZT šachtách. 

Veškeré vzduchotechnické zařízení včetně vzduchotechnické jednotky bude 

navrženo specializovaným projektem. 

Vnitřní kanalizace odvádějící odpadní vody z provozu objektu bude 

napojena na kanalizační přípojku vedoucí do splaškové kanalizační sítě. 
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Svodná potrubí povedou v instalačních předstěnách a šachtách. Dále bude 

potrubí vedeno pod terénem a v místě napojení hlavního svodného potrubí 

na přípojku bude provedena vstupní šachta Ø1000 mm s poklopem Ø600 

mm. Materiálem potrubí v zemi budou trubky a tvarovky PVC KG. 

Dešťové odpadní potrubí bude pomocí dešťových svodů vést po fasádě 

srážky ze střechy do potrubí do lapačů střešních splavenin a dále potrubím 

do akumulační nádrže s vsakovacím přepadem. Veškerá dešťová voda bude 

likvidována na dotčeném pozemku. 

Vnitřní vodovod objektu bude napojen na vodovodní přípojku pitné 

vody. Vodoměr a hlavní uzávěr vnitřního vodovodu bude umístěn ve 

vodoměrné šachtě v místě napojení na vodovodní řad. Stoupací potrubí bude 

vedeno v instalačních předstěnách a mezerách společně s ostatními 

instalacemi. Rozvodné a připojovací potrubí bude vedeno v instalačních 

šachtách, přizdívkách a v drážkách pod omítkou. Teplá voda pro objekt bude 

zajišťována dvojicí plynových kotlů Therm Duo o výkonu 40 kW, doplněných 

dvojicí akumulačních nádrží OKC 500 NTR a objemu 500 l. Odvětrání kotlů 

bude provedeno pomocí komínové vložky Schiedel Ø140 mm. 

Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici pozemku a plynová 

přípojka povede pod zemí dále do objektu a k plynovým spotřebičům. 

Potrubí vedené v zemi bude provedeno z HDPE 100 SDR 11. 

Vytápění bude stejně jako ohřev teplé vody zajištěn dvojicí plynových 

kotlů Therm Duo o výkonu 40 kW se dvěmi akumulačními nádržemi OKC 500 

NTR o objemu 500 l. Spalovací vzduch bude do technické místnosti přiváděn 

promocí větracích mřížek na fasádě a také větracími mřížemi ve vnitřních 

dveřích. Odvětrání kotlů bude provedeno pomocí komínové vložky Schiedel 

Ø140 mm. 

V místě křížení přípojek s komunikací bude vedení přípojky umístěno 

v chráničce. Podrobné specifikace všech přípojek, vedení sítí i vnitřního 

zařízení bude zpracován v samostatném projektu ZTI.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

Osobní výtah KONE EcoSpace, nosnost 1000 kg, klec 2000x1700 mm 

Jídelní výtah Semo MB průchozí, nosnost 100 kg, klec 850x800x880 mm  

Jídelní výtah Semo MB neprůchozí, nosnost 100 kg, klec 830x800x880 mm 

2x plynový kotel Duo Therm 40 kW 

2x akumulační nádrž teplé vody OKC 500 NTR 500 l 
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Podrobný výčet technických a technologických zařízení bude zpracován 

v samostatném projektu. 

Podrobný popis včetně výpočtů viz Složka 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní 

řešení. 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

Celý objekt je tvořen jedním požárním úsekem N1.01/N3. Celková 

plocha požárního úseku je 1 332 m2. Požární výška objektu je 6,55 m, 

z hlediska PBŘ je uvažováno 1PP jako první nadzemní podlaží, dle ČSN 73 

0802, 5.2.2 c), respektive 5.2.1. Konstrukční systém objektu je hořlavý. 

 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

Požární riziko objektu je stanoveno pomocí výpočtového požárního 

zatížení pv = 29,5 kg/m2. Podle požárního rizika je objekt zařazen do III. Stupně 

požární bezpečnosti.  

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

Požadavky na požární odolnost jsou stanoveny dle ČSN 730802, tab. 12. 

N1.01/N3, SPB = III 

Stavební konstrukce 
Požární odolnost konstrukce 

Posouzení 
Požad. Skutečná 

Obvodové nosné 

stěny-požární 

REI 45 ZB tl. 300 mm REI 180 

Porotherm 44 – REI 180 DP1 

Dekhome D REI 45 DP3 

VYHOVUJE 

VYHOVUJE 

 

VYHOVUJE 

Obvodové nosné 

stěny-požární 

REI 45 ZB 300 REI 180 VYHOVUJE 

Vnitřní nosné stěny, 

sloupky 

R 45 Porotherm 30 – REI 180 DP1 

Dřev. Sloupky 200x200 R 30^ 

VYHOVUJE 

 

NEVYHOVUJE 

Nosné stropy RE 45 Panely Spiroll 200 a 250 REI 

45 a REI 50 

Trámová stropní konstrukce 

REI 30* 

VYHOVUJE 

 

NEVYHOVUJE 
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SDK podhled 

(požární) 

EI 30 Podhled Rigips + desky 

Rigidur, EI 30 DP3 

VYHOVUJE 

Schodiště uvnitř PÚ 15 

DP3 

ŽB schodiště REI 60  

Dřevěné montované 

schodiště 15 DP3 

VYHOVUJE 

Dřevěné montované schodiště bude opatřeno ochranným protipožárním 

nátěrem s min. požární odolností 15 min (např. Plamostop D) 

^Některé dřevěné sloupky v objektu jsou navrženy s ochranným obkladem, 

který zaručí požadovanou požární odolnost R 45. Zbývající sloupky bez 

obkladu budou opatřeny ochranným protipožárním nátěrem s min. požární 

odolnosti 15 min (např. Plamostop D), čímž bude požadavek splněn 

* Dřevěné trámy jsou průřezu min. 100x200 mm s požární odolností R 30. 

Dřevěný záklop tl. 40 mm s podlahou zajišťuje odolnost REI 30, pro zvýšení 

požární odolnosti bude záklop i dřevěné trámy opatřeny protipožárním 

nátěrem s min. požární odolností 15 min (např. Plamostop D), čímž bude 

požadavek splněn.  

Všechny předepsané požární odolnosti a vlastnosti konstrukcí budou 

doloženy výrobcem/certifikátem. 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

Únikové cesty v objektu jsou řešeny jako nechráněné. Z objektu vede 

celkem 5 únikových východů – hlavní vchod z vstupní haly, zadní vchody pro 

zaměstnance a příjem zboží, boční vchod pro hosty a dveře v konferenčních 

místnostech na terasu. Všechny tyto východy ústí na volný terén v okolí 

objektu. V objektu se nachází osobní výtah z 1PP do 1NP, ale neslouží jako 

evakuační. Mezní délka nechráněné únikové cesty je 42 m, nejdelší trasa 

nechráněné únikové cesty v objektu je 37,7 m. Pro evakuaci osob je 

stanovena minimální šířka nechráněné únikové cesty 1,5násobek 

evakuačního pruhu, tedy min. 825 mm. 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

Požárně nebezpečný prostor objektu nezasahuje do žádného z okolních 

objektů ani na sousední pozemek. Odstupové vzdálenosti se pohybují 

v rozmezí od 2,5 – 4,7 m. Přesné vymezení požárně nebezpečného prostoru 

viz požární situace. 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

Vzhledem k celkové ploše požárního úseku vzniká požadavek na vnitřní 

odběrná místa. Jsou navrženy dva hadicové systémy o jmenovité světlosti 

min. DN 19 mm, umístěné v místnostech č. 103 Recepce a 003 Technická 

místnost + úklid. Hadicové systémy budou napojeny na vodovod. Na 

pozemku je také navrženo vnější odběrné místo (hydrant) napojené na 

vodovodní řad.  

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty), 

Podle ČSN 73 0802, 12.2 musí k objektu vést přístupová komunikace do 

vzdálenosti min. 20 m od vchodu do objektu. K objektu vede zpevněná 

komunikace š. 7 m, která je napojena na hlavní silnici. Požární výška objektu 

je do 12 m, není tedy nutné zřizovat nástupní plochu. V okolí objektu je 

navržena zpevněná parkovací plocha, která umožňuje zásah HZS. Požadavky 

na příjezdové a přístupové komunikace jsou splněny. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení), 

Požadavky na technické a technologické zařízení stavby viz Technická 

zpráva PBŘ. 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

Celkový počet navrhovaných přenosných hasicích přístrojů (PHP) je 6 ks 

s hasicí schopností min. 21 A. Budou rozmístěny v místnostech: 

č. 003 Technická místnost,  

č. 001 Chodba,  

č. 103 Recepce,  

č. 121 Příjem,  

č. 132 Chodba,  

č. 206 Chodba. 

Umístění PHP je zakresleno ve výkresech PBŘ. 
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j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

Přenosné hasicí přístroje (PHP) budou označeny dle ČSN ISO 3864, ČSN 

01 0813 a podle nařízení vlády 11/2002 Sb. výstražnými značkami a 

tabulkami. V budově budou zřetelně vyznačeny směry úniku podle ČSN ISO 

3864 všude tam, kde není východ přímo viditelný (2NP). 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení, 

Stavba je navržena v souladu s normou ČSN 73 0540 stanovující 

požadavky na tepelně technické posouzení budovy. Hlavním kritériem pro 

posouzení je součinitel prostupu tepla konstrukcemi „U“ včetně jeho 

průměrné hodnoty pro celý objekt Uem. Dalšími posuzovanými parametry 

jsou pokles dotykové teploty, teplotní faktor vnitřního povrchu a množství 

kondenzace v konstrukcích. 

 

b) energetická náročnost stavby, 

Energetická náročnost stavby byla stanovena pomocí průměrného 

součinitele prostupu tepla Uem = 0,27 W/m2K. Celkové tepelné ztráty budovy 

prostupem a větráním jsou Q = 58,967 kW. Objekt byl zařazen do klasifikační 

třídy B, úsporná. 

  

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Podle zpracovaného návrhu není uvažováno s využitím alternativních 

zdrojů energií. V případě požadavku ze strany investora je možné uvažovat o 

instalaci solárních kolektorů pro ohřev tepla, případně tepelného čerpadla 

jako tepelného zdroje. 

 

Stavba je navržena v souladu s požadavky stavebního zákona a 

vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu. Tyto 

požadavky a jejich splnění je popsáno v samostatné příloze PD – složka 6 – 

stavební fyzika. Větrání v objektu je zajištěno přirozeně i nuceným větráním 

pomocí vzduchotechniky – zejména v 1PP. Požadavek na proslunění u 

řešeného objektu není. Výpočet denního osvětlení byl proveden pro kritickou 
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místnost č. 127 – Kuchyně. Zdrojem hluku v objektu bude VZT jednotka, která 

bude osazena na pružných podložkách a doplněna dalšími prostředky pro 

snížení šíření hluku v budově. Dalším zdrojem hluku bude osobní výtah, který 

je však od chráněných místností oddělen. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Z hlediska objemové aktivity radonu v půdním vzduchu je pozemek 

hodnocen jako území o středním radonovém indexu. Propustnost zeminy je 

střední, zemina je písčitá s jemnozrnnou příměsí, převažující horninou je 

granit. Navrženým opatřením je zhotovení spodní izolace stavby ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů tl. 4 a 5 mm. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Nejsou vyžadována ochranná opatření. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Nejsou vyžadována ochranná opatření. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Ochrana před hlukem je dodržena dle normy ČSN 730532:2010. 

 

e) protipovodňová opatření. 

Nejsou vyžadována ochranná opatření. 

 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Na pozemko nebo v jeho blízkém okolí se nacházejí stávající inženýrské 

sítě – kanalizace a vedení NN na jižním okraji, vedení plynu na západním 

okraji a vodovodní řad na severovýchodním okraji. Pro vytvoření přípojek 

objektu budou využity stávající sítě přivedené na pozemek pro předchozí 

objekt. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Vodovodní přípojka bude provedena z PVC 90x4,3 a napojená na 

vodovodní řad. Vodoměrná souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním 



Resort Sázava  Bc. Jakub Černý 

33 

 

uzávěrem vody bude umístěna v technické místnosti objektu. Celková délka 

potrubí je 101 m. 

Napojení na kanalizaci bude provedeno pomocí stávající revizní šachty 

DN 1200. Pro odvod splaškových vod bude vybudována přípojka DN 200 

z PVC KG. Délka potrubí je 49 m. 

Objekt bude napojen na plynovod novou NTL plynovodní přípojkou 

z potrubí PE 100 SDR 11 63x5,8. Přípojka bude napojena na stávající STL 

distribuční plynovod. Hlavní uzávěr plynu s regulátorem a plynoměrem bude 

umístěn v budce na hranici pozemku, která bude opatřena ocelovými dvířky 

s nápisem PLYN a uzávěrem na trojhranný klíč. V místě křížení s komunikací 

bude potrubí vedeno v chráničce. Délka potrubí je 18 m. 

Přípojka elektrické energie bude napojena na stávající vedení nedaleko 

pozemku. Elektrická skříň s elektroměrem bude umístěna na hranici 

pozemku. V místě křížení s komunikací bude vedení vedeno v chráničce. 

Celková délka vedení je 84 m. 

 

a) popis dopravního řešení, 

Nově vybudovaná silnice povede při jižním a západním okraji pozemku 

až k parkovišti umístěnému v severozápadním rohu parcely. Část 

parkovacích ploch je také před objektem SO 01 a na začátku silnice u jižního 

okraje pozemku. Celkový počet navrhovaných parkovacích míst je 52 

včetně 4 míst určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Při zvýšené potřebě je uvažováno s parkovacími rezervami na 

zatravněné ploše. Celková plocha komunikace a parkovišť je cca 1200 m2. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Napojení na dopravní infrastrukturu je zajištěno již fungující místní 

komunikací, která se napojuje na silnici I. třídy č. 19 vedoucí ze Žďáru nad 

Sázavou do Havlíčkova Brodu. Tato místní připojovací komunikace sloužila 

předchozímu objektu, bude dle potřeby upravena a opravena v souladu 

s navrhovanou komunikací nového areálu. Všechny úpravy se uskuteční na 

pozemku investora. 

 

c) doprava v klidu, 

Celkem je na pozemku navrženo 52 nekrytých automobilových stání, 

z nich jsou 4 určeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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d) pěší a cyklistické stezky. 

V okolí stavby se nenachází žádné pěší a cyklistické stezky. 

 

a) terénní úpravy, 

Součástí terénních úprav bude částečná demolice zpevněných ploch 

stávajícího objektu. Terén bude upraven v souladu s požadavky investora tak, 

aby nenarušoval fungování zařízení a pobyt hostů. Terénní a sadové úpravy 

budou řešeny v samostatném projektu. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Zelené plochy narušené průběhem výstavby budou zatravněny a 

v požadovaném rozsahu doplněny okrasnými keři, květinami a stromy dle 

projektu terénních úprav. 

 

c) biotechnická opatření. 

Biotechnická opatření nejsou navržena 

 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba je navržena v souladu s ochranou okolního životního prostředí 

tak, aby její provedení a provoz nadměrně nenarušoval okolní přírodu. 

Provoz objektu nemá vliv na ovzduší, půdu a vodu a nebude vznikat hluk 

obtěžující okolí. Odpady produkované fungováním areálu budou tříděny a 

likvidovány dle platné legislativy. Výstavba stavebních objektů bude podléhat 

kontrole z hlediska negativních vlivů na životní prostředí. 

 

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

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

vazeb v krajině, 

Na pozemku se nenachází chráněné dřeviny, rostliny nebo živočichové. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Návrh a výstavba 

resortu bude podléhat zvýšené kontrole z důvodu umístění do lokality CHKO 

Žďárské vrchy. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, 

Nebyly stanoveny podmínky k zohlednění. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Nebyla navržena žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. Za jižní 

hranicí pozemku se nachází ochranné pásmo silnice I. třídy č. 19. Za severním 

okrajem pozemku se nachází lesní plochy, jejichž chráněné pásmo nijak 

nezasahuje do stavebních objektů. 

 

 

Požadavky na ochranu obyvatelstva jsou splněny, v okolí se nenachází 

žádné budovy ani stavební objekty. Staveniště se nenachází v zastavěné 

oblasti obce. 

 

 

Část zásad organizace výstavby je řešena v projektu specializace TŘS – 

staveniště pro etapu hlavních prací.  

 

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

Potřeby a spotřeby médií a hmot pro výstavbu budou vypočítány na 

základě PD v samostatném projektu. Staveniště bude zásobováno 

elektrickou energií a vodou a bude napojeno na kanalizační síť. Tyto 

staveništní sítě budou po dokončení stavby dopracovány do sítí objektů 

pomocí provizorních staveništních šachet. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Pozemek je v mírném svahu, většina staveništních ploch bude kopírovat 

sklon stávajícího terénu. Hladina podzemní vody se nachází pod základovou 

spárou, odvodnění ze staveništních ploch bude zajištěno vsakováním do 

podloží. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu tak, aby po 

dokončení stavby mohly být staveništní komunikace použity jako podklad pro 

dokončení finálních komunikačních a zpevněných ploch areálu. 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude pomocí části 

zhotovených přípojek, které budou ukončeny provizorními staveništními 

šachtami. Po dokončení výstavby budou přípojky pomocí těchto šachet 

napojeny do objektů. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Při výstavbě bude co možná nejvíce omezen vliv staveniště na okolní 

pozemky. Další stavby se v okolí nenachází. Žádné plochy a prvky staveniště 

nebudou zasahovat na sousední pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin, 

Součástí staveniště bude demontovatelné oplocení výšky 2 m. Před 

zahájením výstavby bude nutné upravit stávající zpevněné plochy a terén, 

včetně vykácení několika stromů. Většina zeleně a stromů bude zachována. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Nejsou vyžadovány zábory pro staveniště. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace, 

Odpady produkované staveništěm budou likvidovány v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškami č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady a 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadu na skládky. Vznikající odpady pro hlavní etapu prací jsou uvedeny 

v technické zprávě situace staveniště, viz Složka 7. 

 

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

Skrytá ornice bude v době výstavby skladována na stavebním pozemku 

a poté využita pro terénní úpravy. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Průběh výstavby musí odpovídat platné legislativě v oblasti vlivu na 

životní prostředí. Při realizaci objektů musí být minimalizovány negativní vlivy 

všech činností na životní prostředí jako např. prašnost, hlučnost, vznik 

odpadů, kontaminace vod a půdy. Zejména musí být kontrolován technický 

stav všech strojů, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy a vod.  

Hladila hluku vznikajícího výstavbou nesmí přesáhnout limitní hodnoty 

hluku dle NV č. 272/2011 ve znění novely č. 217/2016 Sb. Hodnoty hluku 

budou pravidelně měřeny při kontrolách. Při přesáhnutí předepsané hladiny 

hluku (80 dB) nebo akustického tlaku (112 Pa) musí být pracovníci vybaveni 

osobními ochrannými prostředky k ochraně sluchu, které musí využít.  

Stavební odpad vznikající při stavbě bude skladován v předepsaných 

kontejnerech. Kontejnery budou pravidelně vyváženy a bude vedena 

dokumentace o nakládání s odpady. Nakládání s odpady je dáno legislativou 

(zákon č. 185/2001 Sb., vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. a vyhláška MŽP č. 

93/2016 Sb.). 

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů), 

Veškeré stavební práce na staveništi musí probíhat v souladu s platnou 

legislativu. Každý pracovník musí být před zahájením prací seznámen s 

řádem staveniště a proškolen o BOZP. Záznam o tomto proškolení musí být 

zapsán do stavebního deníku. Na plnění požadavků dle legislativy dohlíží 

stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nebudou dotčeny bezbariérově řešené stavby. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Stavba bude na přilehlou dopravní komunikaci napojena místní 

komunikací. V průběhu výstavby může na dopravní komunikaci docházet ke 

zvýšení provozu. 
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m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

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

Stavební činnost bude probíhat za standardních podmínek provozu se 

zohledněním aktuálních klimatických podmínek. V případě neočekávaných 

okolností bude průběh výstavby přizpůsoben situaci dle technologických 

předpisů pro jednotlivé činnosti a uvážení stavbyvedoucího. Práce ve výškách 

v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny 

při silné bouřce, dešti, sněžení, námraze, zhoršené viditelnosti nebo větru 

nad 8 m/s. Jednotlivé pracovní postupy podléhají teplotním podmínkám dle 

určení výrobců a technologických předpisů. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Přesný průběh jednotlivých stavebních fází bude zpracován 

v samostatném projektu. 

Předběžný odhad termínů: 

Etapa Budování Likvidace ZS Celk. doba 

I – přípravné a zemní práce 3/2018 4/2018 5 týdnů 

II – hlavní stavební práce 5/2018 11/2019 76 týdnů 

III – dokončovací práce 12/2019 10/2020 44 týdnů 
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a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Řešený objekt je určen ke stravování, konferenčním účelům a jako 

technické zázemí pro zaměstnance a provoz kuchyně. 

Objekt bude v rámci resortu sloužit k potřebám ubytovaných i 

neubytovaných hostů. Na stravovací provoz je navázaná kuchyně se 

skladovým příslušenstvím. Konferenční prostory budou primárně využívány 

pro ubytované hosty dle jejich požadavků. Stravovací prostory jsou navrženy 

pro 125 osob. Konferenční místnosti jsou rozděleny podle velikostí, 2x pro 20 

osob a 1x pro 50 osob. 

SO 01 

Zastavěná plocha:  673 m2 

Obestavěný prostor: 4200 m3  

Parkovací stání:  52 (4 bezbariérové) 

 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

Celkové architektonické řešení stavby odpovídá konzervativnějšímu 

rázu oblasti, budovy jsou obdélníkové, bez výrazných architektonických 

prvků. Tvarové řešení odpovídá stavební tradici v regionu v souladu 

s požadavky CHKO Ždárské vrchy. Střechy jsou sedlové ve sklonu 40° 

s hřebenem směřovaným podél delší strany objektů. 

Také materiálové řešení stavby upřednostňuje materiály a zejména 

povrchové úpravy, které zapadají do venkovského a historického rázu oblasti. 

V soklové části objektů je využito kamenných obkladů imitujících vzhled 

historických staveb založených na kamenných základech. Pro povrchové 

úpravy stěn jsou využity minerální šlechtěné omítky pro historické stavby bílé 

barvy a částečně také dřevěné obklady. Střešní konstrukce tvoří přiznané 

dřevěné krokve doplněné podbitím, střešní krytina je keramická pálená taška 

červené barvy. Výplně otvorů jsou dřevěné.  

Řešený objekt je obdélníkového půdorysu s jedním podzemním a 

jedním podzemním podlažím a částečně využitým podkrovím. Půdorysné 

rozměry jsou 35x17 m. Budova je zastřešena šikmou sedlovou střechou se 

sklonem 40 °. Stavba se nachází ve svažitém terénu, na severní hraně objektu 

je terén přilehlý 1NP, na jižní straně je terén v úrovni podlahy 1PP. 
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Hlavní vstupní prostory objektu se nachází na západní straně objektu, 

po zádveří následuje vstupní hala s recepcí, která je spojena s kanceláří. Ve 

vstupní hale se nachází výtah se schodištěm do 1PP, vstup do hygienického 

zázemí pro hosty a vstup do restaurace. Ta je doplněna o malý salonek a 

venkovní terasu. Součástí 1NP je také zázemí pro zaměstnance se vstupem 

ze severní strany objektu. K dispozici je šatna, denní místnost a hygienické 

zázemí. Prostory zaměstnanců navazují na prostory kuchyně a skladové a 

úklidové prostory. Další samostatný vstup do objektu se nachází na severní 

straně (příjem zboží) a na východní straně (boční vstup pro hosty). 

Do 1PP vede cesta schodišti z hlavní vstupní haly, z chodby u bočního 

vchodu a schodištěm od příjmu zásob. Vedle hlavního schodiště s výtahem 

se nachází herna pro hosty, dále úklidová místnost s technickou místností, 

sklad nábytku, hygienické zázemí pro hosty, přípravna jídla se sklady a 

místnosti konferencí. Ty jsou rozděleny na dvě malé a jednu velkou. 

Z místností konference je možný vstup přes terasu na venkovní terén. 

Z prostorů restaurace je možné se pomocí schodiště dostat do 2NP, 

které se zčásti volně otevírá do prostoru restaurace ve formě galerie. Ta je 

dále doplněna hygienickým zázemím pro hosty, technickou místností 

vzduchotechniky, zázemím pro zaměstnance včetně skladu, přípravny jídla a 

skladu nábytku. 

Objekt SO 01 je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. Provoz objektu je uzpůsoben pohybu osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. V objektu SO 01 je navrženo jedno WC v 1NP a dvě WC 

v 1PP pro tyto osoby. Pro bezbariérový přístup ke konferenčním prostorům 

v 1PP slouží výtah vedoucí z 1NP. 

 

c) celkové provozní řešení, technologie výroby 

V objektu SO 01 se v rámci zaměstnaneckého zázemí nachází kuchyně 

sloužící pro provoz restaurace a konferenčních prostorů. Kuchyně je členěna 

dle jednotlivých činností – teplá kuchyně, přípravny zeleniny, masa a 

cukrářských výrobků (studená kuchyně). Součástí kuchyně jsou také 

pomocné a skladovací místnosti. Ty jsou rozděleny podle druhu 

skladovaných zásob – sklady nádobí, obalů, nápojů, suchých zásob, chladírny 

masa, zeleniny, mléčných výrobků a polotovarů. Dalšími podpůrnými 

prostory jsou místnosti pro umývání nádobí, uskladnění nádobí a úklid. 
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Příjem zásob je umístěn na severní straně objektu. Z přijímací místnosti 

je možné zásoby uložit přímo do denního skladu a denní chladící místnosti 

pro okamžitou denní spotřebu, nebo do skladovacích a chladících prostorů v 

1PP k dlouhodobému uskladnění. Pro zjednodušení manipulace s 

potravinami a zásobami je v objektu umístěn jídelní výtah, vedoucí z denního 

skladu v 1NP do skladu v 1PP. Jídelní výtah je také umístěn v prostorách 

kuchyně pro usnadnění obsluhy konferenčních místností v 1PP a 

restauračních prostor v 2NP. 

Pohyb zaměstnanců je v budově oddělen od ostatních provozů. 

zaměstnanci mají vlastní vstup, na který navazuje šatna, hygienické zázemí a 

volnočasová místnost. Ta je chodbou spojena s kanceláří a dále recepcí v 

hlavní vstupní hale. 

Prostory restaurace jsou rozděleny na hlavní místnost, ze které je 

přístup na venkovní terasu a také do 2NP, kde jsou další prostory pro 

stravování. Součástí restaurace je také oddělený salonek, sloužící pro 

uzavřenou společnost nebo pro rozšíření kapacity restaurace. 

Konferenční prostory jsou umístěny v 1PP a dělí se na dvě menší a jednu 

větší místnost s variabilním uspořádáním a využitím. Pro snadnější přístup k 

místnostem vede z 1NP do 1PP osobní výtah pro hosty. 

Technické zázemí pro budovu se nachází v 1PP, včetně úklidových 

prostor. Součástí zázemí je také strojovna vzduchotechniky, která je pomocí 

VZT šachet rozvedena po celém objektu. 

 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, 

doplněných o tvarovky ztraceného bednění. Také svislé obvodové nosné 

konstrukce v 1PP jsou tvořeny tvarovkami ztraceného bednění tl. 300 a 

400 mm doplněným o tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu tl. 

140 mm (v částech stěn ve styku konstrukcí se zeminou) a z expandovaného 

polystyrenu tl. 200 mm (u stěn otevřených venkovnímu prostředí). Svislé 

vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi 

Porotherm 30 Profi AKU. 

Vodorovné nosné konstrukce stropu nad 1PP jsou tvořeny předpjatými 

stropními panely Spiroll tl. 200 mm. V místnostech konference je použito 

dřevěného trámového stropu s dřevěným záklopem. Trámy stropu jsou 

navrženy jako přiznané, s pohledovou úpravou pro doplnění vzhledu 

místností.  
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Svislé obvodové nosné konstrukce v 1NP a štítech 2NP jsou tvořeny 

keramickými broušenými tvarovkami Porotherm 44 EKO Dryfix, vnitřní nosné 

konstrukce pak opět z keramických broušených tvarovek Porotherm 30 Profi 

Dryfix. Vodorovné nosné konstrukce nad 1NP jsou tvořeny předpjatými 

stropními panely Spiroll tl. 250 mm, v místnostech restaurace a salonku jsou 

nahrazeny trámovou konstrukcí se záklopem. Ve vstupní části objektu je 

stropní konstrukce tvořena pouze SDK podhledem zavěšeným na spodním 

pásu dřevěných vazníků. 

Podkroví objektu je využíváno pouze částečně. Nad místnosti restaurace 

je otevřený prostor do 2NP ve formě galerie s pohledem do prostoru 

restaurace. Svislé nosné konstrukce ve 2NP jsou tvořeny částečně nosnými 

keramickými broušenými tvarovkami Porotherm 30 Profi Dryfix a částečně 

dřevěnou sloupkovou konstrukcí. Podkrovní část podlaží je od střešního 

pláště oddělena SDK podhledem.  

Střešní nosná konstrukce je tvořena dřevěným vaznicovým krovem, 

který je nesen dřevěnými sloupky a nosnými stěnami ve 2NP. Součástí krovu 

je také vikýř ve 2NP. V západní části objektu je krov nahrazen dřevěnými 

vazníky se styčníkovými deskami, v této části tedy není podkroví využíváno. 

Střešní plášť celého objektu tvoří keramická střešní krytina nesená dřevěným 

laťováním, v části vikýře a vazníků doplněným celoplošným bedněním. 

Zateplení střešní a podhledové konstrukce je tvořeno skelnou minerální 

vatou Isover Unirol Profi. 

Hlavní a vedlejší schodiště v objektu jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické, nesené pomocí přilehlých nosných svislých konstrukcí. 

Schodiště spojující restauraci s otevřenou galerií je dřevěné, lehké 

montované, nesené částečně vetknutím do obvodové stěny a dřevěnou 

nosnou stropní konstrukcí nad restaurací. Výtahová šachta je tvořena 

tvarovkami ztraceného bednění vyztuženými ocelovou výztuží, které vynášejí 

výtahový nosník. Jídelní výtahy jsou také neseny svislými nosnými 

konstrukcemi. 

Vnitřní i vnější výplně otvorů jsou dřevěné, okna jsou osazena izolačními 

trojskly. Povrchové úpravy v objektu jsou tvořeny dvojvrstvými jádrovými 

omítkami, keramickými obklady a částečně dřevěnými obklady.  Vnější 

povrchová omítka je navržena jako minerální šlechtěná s bílým nátěrem. V 

soklové části objektu a otevřené části 1PP jsou stěny opatřeny kamenným 

obkladem. 
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e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. Konstrukce a skladby jsou navrženy v souladu 

s požadavky na pohodu vnitřního prostředí z hlediska akustiky, tepelné 

techniky a osvětlení. 

 

f) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 

vibrace - popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby 

před negativními účinky vnějšího prostředí 

Viz samostatná příloha PD, složka 6 - Stavební fyzika. 

 

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha PD, složka 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Pro provedení stavby budou použity pouze certifikované výrobky a 

materiály od ověřených výrobců, kteří zaručují požadovanou a předepsanou 

jakost. 

 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Ve stavebním objektu nejsou navrženy netradiční technologické 

postupy. Při výstavbě je nutné dbát na požadavky stanovené PD, zejména 

z hlediska PBŘ a stavební fyziky. 

 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 

- obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel je povinen vypracovat podrobnou dokumentaci dle 

požadavků investora. 

 

k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

Předepsané kontroly odpovídají obvyklým povinným kontrolám 

stanoveným příslušnými technologickými předpisy a normami. 
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l) výpis použitých norem 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

• Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších 

předpisů; 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 

vyhlášky č. 20/2012 Sb.; 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších 

předpisů; 

• Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 

• Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací; 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů; 

• ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 

• ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky; 

• ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin; 

• ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody; 

• ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 

posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 

• ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Všeobecné zásady; 

• ČSN 730527 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky – 

Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné 

účely; 

• ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy; 

• ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 

požadavky; 

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

obytných budov; 

• ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda 

stanovení hodnot; 

• zákon 133/1998sb. o požární ochraně; 
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• Vyhl. MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany 

staveb; 

• Vyhl. MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru; 

• Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby; 

• Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb; 

• ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení; 

• ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty; 

• ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární 

vodou; 

• ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv 
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Výstupem diplomové práce je architektonické řešení ubytovacího a 

relaxačního areálu Resort Sázava. Ve studii byly řešeny návaznosti celého 

zařízení a všech stavebních objektů. Hlavním výstupem práce je 

dokumentace ve stupni DPS (Dokumentace pro provedení stavby) objektu 

SO 01 s provozem restaurace, kuchyně, konference a příslušného 

technického zázemí. Kromě výkresové části obsahuje práce také požárně 

technické posouzení, posouzení objektu z hlediska stavební fyziky a dvě 

specializace – návrh zařízení staveniště a návrh stropní trámové konstrukce. 
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- apod.   a podobně 

- B.p.v.   Balt po vyrovnání 

- č.    číslo 

- ČR    Česká republika 

- ČSN    česká technická norma 

- ČSN EN   evropská norma 

- ČSN EN ISO  mezinárodní norma 

- DPS    dokumentace pro provedení stavby 

- EPS    expandovaný polystyren 

- HI    hydroizolace 

- KCE    konstrukce 

- k. ú.    katastrální území 

- MMR   ministerstvo pro místní rozvoj 

- m n.m.   metrů nad mořem 

- NP    nadzemní podlaží 

- NV    nařízení vlády 

- obr.    obrázek 

- odst.   odstavec 

- Ozn.   označení 

- p. č.    parcela číslo 

- PD    projektová dokumentace 

http://www.tzb-info.cz/
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- PHP    přenosný hasicí přístroj 

- pozn.   poznámka 

- PT    původní terén 

- PÚ    požární úsek 

- PVC    polyvinylchlorid 

- RD    rodinný dům 

- Sb.    sbírky 

- SDK    sádrokarton 

- S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

- SPB    stupeň požární bezpečnosti 

- tab.    tabulka 

- tl.    tloušťka 

- UT    upravený terén 

- vyd.    vydání 

- vyhl.   vyhláška 

- XPS    extrudovaný polystyren 

- ŽB     železobeton 

- θe [°C]   návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

- θi [°C]   návrhová vnitřní teplota v zimním období 

- φi [%]   návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

- Δθai [°C]   teplota vnitřního vzduchu 

- sd [m]   ekvivalentní difúzní tloušťka 

- U [W/m2K]  součinitel prostupu tepla 

- Ug [W/m2K]  součinitel prostupu tepla zasklení 

- Uf [W/m2K]  součinitel prostupu tepla rámu 

- Uw [W/m2K]  součinitel prostupu tepla okenního otvoru nebo dveří 

- d [m]   tloušťka vrstvy konstrukce 

- λ [W/mK]   součinitel tepelné vodivosti vrstvy 

- R [m2K/W]   tepelný odpor vícevrstvé konstrukce 

- RT [m2K/W]  tepelný odpor celé konstrukce 

- UN,20 [W/m2K]  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

- Urec,20 [W/m2K]  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

- θsim [°C]   nejnižší vnitřní povrchová teplota 

- fR,si [-]   teplotní faktor vnitřního povrchu 

- fRsi,N [-]   požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru 

vnitřního povrchu 

- fRsi,cr [-]   kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 
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- ξRsik [-]   poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu pro kout 

- HT [W/K]   měrná ztráta prostupem tepla 

- Uem [W/m2K]  průměrný součinitel prostupu tepla 

- Uem,N,20[W/m2K] požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla 

- s´ [MPa/m]  dynamická tuhost izolační vrstvy 

- R´w [dB]   vážená stavební neprůzvučnost 

- Rw [dB]   vážená laboratorní neprůzvučnost 

- ΔRw [dB]   zlepšení vážené neprůzvučnosti přídavnými vrstvami 

- R´w,N [dB]  požadovaná hodnota vážené stavební neprůzvučnosti 

- L´n,w [dB]   vážená normová hladina akustického tlaku kročejového 

zvuku 

- Ln,w [dB]   laboratorní hodnota normové hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku 

- ΔLw [dB]   zlepšení vlivem použité podlahy 

- L´n,w,N [dB]  požadovaná hodnota normové hladiny akustického tlaku 

kročejového zvuku 

- hp [m]   požární výška 

- pv [kg/m2]   výpočtové požární zatížení 

- l [m]    délka 

- p [%]   procento požárně otevřené plochy 

- Spo [m2]   požárně otevřená plocha 

- Sp [m2]   plocha vymezeného posuzovaného požárního úseku 

- d1 [m]   odstupová vzdálenost 
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