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

č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.; 

(5) Vyhláška č. 268/2009 Sb.; (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 penzionu u Železné 

Rudy. Cíle: Vyřešení dispozice zadaného objektu 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 vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část 

A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1, D.1.3 a D.1.4. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné 

návrhy objektu a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešeného objektu, prostorovou vizualizaci objektu a technické listy použitých materiálů 

a konstrukcí. Část D.1.4 bude vypracována ve formě schématických výkresů a příslušných technických zpráv. 

Výkresová část bude obsahovat výkresy situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce zastřešení, 

svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkresy sestavy dílců, popř. výkresy tvaru stropní konstrukce. 

Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti 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 bude mít 

strukturu dle manuálu umístěného na www.fce.vutbr.cz/PST/Studium.  

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. Roman Brzoň, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  
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 Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace 

penzionu. Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě Železná Ruda v obci Pamferova Huť. 

Lokalita je hojně využívaná turisty v zimním i letním období. 

 Jedná se o částečně podsklepený objekt, který disponuje se 2 nadzemními podlažími a 

podkrovím. Střecha je navržena jako sedlová s vikýři s plochou střechou. Objekt je založen na 

základových pasech z prostého betonu a pod sloupy jsou navrženy železobetonové patky. 

Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic SENDWIX. 

Výjimku tvoří obvodové zdivo suterénu, které je v kontaktu se zeminou, které je navrženo 

jako ztracené bednění. V prostoru jídelny, která má otevřenou dispozici jsou železobetonové 

sloupy. Stropní konstrukce bude tvořena z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Obvodové 

zdivo je zatepleno pomocí vnějšího kontaktního zateplovacího systému pomocí izolace z 

kamenných vláken. 

 Objekt je funkčně rozdělen na tři hlavní části se společným hlavním vstupem. První 

částí je restaurace s kuchyní, sklady a zázemím kuchyně. V této části je navržena restaurace s 

celkovou kapacitou 26 osob, kapacitu bude možné v létě rozšířit o možnou kapacitu terasy, 

která jídelně náleží. Dále je navrženo hygienické zázemí pro návštěvníky restaurace, kuchyň 

se sklady a zázemí pro zaměstnance. Druhou částí je wellness centrum, které je tvořeno 

posilovnou a místností s infra-saunou a výřivkou. V této části je navrženo hygienické zázemí 

pro návštěvníky oddělené pro muže a ženy. Poslední částí je penzion, který slouží k ubytování 

30 osob a zázemí penzionu. Zázemím penzionu se rozumí veškeré místnosti technického 

vybavení, sklad pro uložení kol a lyží a v neposlední řadě jednotlivé pokoje penzionu, jejichž 

součástí jsou také místnosti pro osobní hygienu. 

 Při zpracování byl kladen důraz na správné dispoziční a architektonické řešení, 

správné statické požadavky a bezpečné užívání stavby. 

Diplomová práce, penzion, Železná Ruda, cvičební sál, wellness, restaurace, bezbariérový 

vstup, bezbariérový výtah, bezbariérové parkovací stání, základové pasy, železobetonový 

sloup, vápenopískové cihly, ŽB skelet, sedlová střecha, plochá střecha, předpjatý stropní 

panel SPIROLL, akustický podhled, minerální tepelná izolace, kročejová izolace, vnější 

kontaktní zateplovací systém (ETICS), dřevohliníková okna  
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 This diploma thesis describes the design and processing of project documentation 

pension. The proposed facility is located in the village of Železná Ruda- Pamferova Hut. The 

site is widely used by tourists in winter and summer.  

 This is partly basement building, which has 2 storeys and an attic. The roof is designed 

as a gabled dormer with a flat roof. The building is based on the footings of plain concrete and 

under the reinforced concrete pillars are designed shoe. Supporting, peripheral and partition 

walls are designed from sand-lime bricks SENDWIX. An exception is peripheral walls of the 

basement, which is in contact with soil, which is designed as a lost formwork. In the dining 

area, which has an open reinforced concrete columns. Ceiling structure will consist of 

prestressed ceiling panels SPIROLL. Perimeter walls are insulated using external thermal 

insulation composite system using insulation from stone wool.  

 The building is functionally divided into three main parts with a common main 

entrance. The first part is a restaurant with a kitchen, storage and kitchen facilities. This 

section is designed restaurants with a total capacity of 26 persons, the capacity will be in the 

summer to expand the possible capacity of the terrace, which belongs to the dining room. It is 

also proposed sanitary facilities for visitors to the restaurant, kitchen with storage and 

facilities for staff. The second part is the wellness center, which consists of a gym and rooms 

with infrared sauna and whirlpool. This section is designed sanitary facilities for visitors 

separated for men and women. The last part of the pension, which used to accommodate 30 

people and the background of the pension. Backgrounds pension means any technical 

equipment room, storage room for bikes and skis, and not least the individual room house, 

which also includes a room for personal hygiene.  

 This thesis was created with an emphasis on a correct layout and architectural design, 

static requirements and safety construction usage.

Diploma thesis, pension, Železná Ruda, exercise room, spa, restaurant, wheelchair access, wheelchair lift, 

wheelchair parking spaces, footings, reinforced concrete column, sand-lime brick, RC frame, gable roof, flat 

roof, prestressed ceiling panel SPIROLL, acoustic ceiling, mineral insulation, sound insulation, exterior 

insulation system (ETICS), wooden-aluminum windows  
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Bc. Michaela Trojáková Penzion u Železné Rudy. Brno, 2016. 67  s., 289 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce 

Ing. Roman Brzoň, Ph.D.  

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité 

informační zdroje.  

V Brně dne 30. 12. 2017 

   Bc. Michaela Trojáková 
autor práce  
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 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu mé diplomové práce,  

panu Ing. Romanu Brzoňovi, Ph. D. za odborné vedení, trpělivost a poskytnuté rady při zpracování 

této diplomové práce. Jeho zkušenosti a vědomosti obohatily nejen mou práci, ale i mě samotnou. 

 Dále bych chtěla poděkovat také mé rodině, která mi umožnila vysokou školu studovat 

a po celou dobu mého studia mě plně podporovala. V neposlední řadě bych také chtěla poděkovat 

mému příteli, který byl mou opravdovou oporou po celou dobu mého studia. 

V Brně dne 30. 12. 2017  

   Bc. Michaela Trojáková 
autor práce  
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1. Úvod 

2. Vlastní text práce 

 A. Průvodní zpráva 

 B. Souhrnná technická zpráva 

 D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

  a) Technická zpráva 

3. Závěr 

4. Seznam použitých zdrojů 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 

6. Seznam příloh 
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 Předmětem diplomové práce je zpracování stavební části projektové dokumentace 

novostavby penzionu ve stupni pro provedení stavby. Navrhovaný penzion se nachází 

v lokalitě Železná Ruda v obci Pamferova Huť. Lokalita je hojně využívaná turisty v zimním 

i letním období. Toto téma práce jsem si vybrala z důvodu záliby v zimních sportovních 

aktivitách a oblíbenosti této lokality. 

 Hlavním cílem práce je navrhnout moderní objekt penzionu, který svými možnostmi 

uspokojí požadavky návštěvníků této oblasti a zároveň vyplní mezery v oblasti trávení 

volného času v této lokalitě a nejbližším okolí. Při návrhu byl zároveň respektován platný 

územní plán města Železná Ruda a bylo pracováno s reálným pozemkem. Penzion by měl co 

nejvíce svým charakterem a vzhledem zapadnout do okolní krajiny, jelikož se objekt nachází 

na odlehlém místě a v jeho okolí je pouze jedna tradiční stavba. 

 Práce je členěna na část obsahující přípravné a studijní práce, kde je řešen zejména 

základní charakter objektu daný tvarovým, dispozičním, architektonickým a materiálovým 

řešením. Další částí práce je část situační, ve které je řešena návaznost objektu na okolí 

a dopravně technickou infrastrukturu lokality. V části architektonicko-stavební je potom 

vyřešeno skutečné konstrukční a materiálové řešení objektu, které vychází z přípravných 

a studijních prací s ohledem na současné materiálové a konstrukční možnosti stavebního trhu. 

Navazující stavebně konstrukční část řeší stavbu z hlediska vymezení a posouzení materiálů 

nosného konstrukčního systému budovy. Součástí práce je také posouzení objektu z hlediska 

požární bezpečnosti staveb a z hlediska stavební fyziky. V neposlední řadě jsou součástí práce 

také specializace zdravotechnického zařízení budov, ve kterých je pro navržený objekt 

vyřešena vybraná části daného oboru. Během vypracovávání práce jsem konzultovala statické 

řešení objektu z hlediska betonových konstrukcí. 
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Název stavby:   Penzion Pamferova Huť 

Místo stavby:   Katastrální území:  Železná Ruda 796069 

    Parcelní číslo pozemku: 340/2 

Stavebník:   Janda Zdeněk Ing., Na Chlumku 166/10, Bukovec, 312 00 Plzeň 

Generální projektant:  Bc. Michaela Trojáková, Větrná 854/58, 370 05 České  

    Budějovice 

    IČ: xxxxx 

Zodpovědný projektant: xxx xxxx, Větrná 68, 370 05 České Budějovice,  

    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární bezpečnost 

    staveb a statiku a dynamiku staveb 

    č. autorizace ČKAIT - xxxxx 

Projektanti jednotlivých částí PD: 

Část A, B, C a D.1.1 Architektonicko-stavební část, D.1.2 Stavebně konstrukční část, D1.3 

Požárně bezpečnostní řešení 

    Bc. Michaela Trojáková, Větrná 854/58, 370 05 České  

    Budějovice 

    IČ: xxxxx 

Zodpovědný projektant: xxx xxxx, Větrná 68, 370 05 České Budějovice,  

    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární bezpečnost 

    staveb a statiku a dynamiku staveb 

    č. autorizace ČKAIT - xxxxx 
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- Architektonická studie objektu  

- Územní plán města Železná Ruda  

- Údaje z dokumentací již vybudovaných staveb v okolí a od sousedních vlastníků pozemků 

o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech  

- Geologická mapa – místní geologické poměry 1:200 000, 1:5 000  

- Orientační mapa radonového indexu podloží 1:50 000  

- Katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí  

- Stavebně-technický průzkum pozemků dotčených stavbou projektantem  

 Stavba je navržena v nezastavěném území obce Pamferova Huť. Penzion je navržen 

na části parcely, která je vyčleněna stávající územně plánovací dokumentací pro účely 

bydlení. Další část parcely je v územním plánu Železné Rudy označena jako louky a pastviny. 

 Objekt se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti ani v její blízkosti. 

Stavba se nachází v CHKO Šumava a v Národním parku Šumava a splňuje veškeré 

požadavky, které CHKO klade na výstavbu objektu.

 Dle dostupných informacích o hydrogeologických poměrech v lokalitě jsou přírodní 

podmínky v lokalitě vyhovující pro zneškodňování dešťových vod jejich vsakováním 

na pozemku. Dešťová voda je z bezprostřední blízkosti stavby povrchově odvedena 

spádováním upraveného terénu a dále vsakována v místě travnatých ploch. Zachycená voda 

ze střech je přes retenční nádrž ústí do dešťové kanalizace, která je k pozemku přivedena.  

 Navržená stavba je v souladu se současně platným územním plánem města Poličky, 

který byl vydán dne 27. 3. 2012 pod č.j. : č. j.: MP/05152/2012/OÚPRaŽP/AM včetně změn 

Z1 č.j.: MP/13818/2014POÚPRaŽP/AM a Z2 č.j. MP/28987/2015/OÚPRaŽP/AM.

 Navržená stavba penzionu dodržuje obecné požadavky na využití území dané platným 

územním plánem města Železná Ruda. 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců 

inženýrských sítí. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD- není součástí. 
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 Stavební záměr nevyžaduje řešení žádných výjimek ani úlev. 

 Žádné související ani podmiňující investice nejsou v době zpracování PD známy. 

 Pozemky dotčené prováděním stavby se nachází v katastrálním území Železná Ruda 

796069 a jedná se o: 

 -pozemek vlastní stavby: -parcela č. 340/2, trvalý travní porost, SJM Janda Zdeněk 

     a Jandová Jana, Na Chlumku 166/10, Bukovec, 31200 

     Plzeň 

 -sousední pozemky:  -parcela č. 340/1, trvalý travní porost, Princ Milan JUDr., 

     Vršovická 733/83, Vršovice, 10000 Praha 10 

     -parcela č. 340/3, lesní pozemek, Česká republika- Lesy 

     České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

     Králové, 50008 Hradec Králové 

     -parcela č. 344/1, trvalý travní porost, SJM Vobr Jan a 

     Vobrová Milena, Královácká 245, 34004 Železná Ruda 

     -parcela č. 546, ostatní plocha, Česká republika- Lesy 

     České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec 

     Králové, 50008 Hradec Králové 

     -parcela č. st. 93, zastavěná plocha a nádvoří, SJM Janda 

     Zdeněk a Jandová Jana, Na Chlumku 166/10, Bukovec, 

     31200 Plzeň 

      

 Jedná se o novostavbu, záměrem je vybudovat penzion včetně napojení na inženýrské 

sítě. 

 Jedná se o občanskou stavbu, která poskytuje ubytování, které je spojené 

se sportovním vyžitím pro veřejnost a rozvoj cestovního ruchu v obci Pamferova Huť či 

městě Železná Ruda.
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 Jedná se o stavbu trvalou.  

 Pro navrhovanou stavbu není požadavek pro stanovení ochrany dle jiných právních 

předpisů.

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění změny 20/2012 Sb. 

o technických požadavcích na stavby. Vstup do objektu a veškeré veřejně přístupné prostory 

stavby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V souladu 

s touto vyhláškou budou řešeny i přilehlé zpevněné plochy a parkoviště – není součástí této 

projektové dokumentace. 

Řešení navrhované stavby zohledňuje požadavky dotčených orgánů a správců 

inženýrských sítí. Vyjádření příslušných orgánů je v dokladové části PD- není součástí. 

 Požadavky dotčených orgánů státní zprávy jsou součástí projektové dokumentace, 

jedná se o splnění požadavlů na výstavbu objektů v CHKO Šumava a Národním parku 

Šumava. Majitelé sousedních parcel byli seznámeni se záměrem. 

 Stavební záměr nevyžaduje řešení žádných výjimek ani úlev. 

 Navržená stavba penzionu má 3 funkční části. Jedná se o restauraci s kuchyní, sklady 

a zázemím kuchyně s celkovou kapacitou 26 osob umístěných v jídelně a 5 zaměstnanců 

v kuchyni. Kapacitu bude možné v létě rozšířit o kapacitu terasy, která činí max. 15-20 osob. 

Druhou funkční částí je wellness centrum, které slouží pouze pro ubytované hosty a není 

proto nutné samostatně započítávat kapacitu. Třetím celkem je samotný penzion s max. 

kapacitou 30 osob. Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 10 

osobních automobilů. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání jsou 2 parkovací stání řešená 

jako bezbariérová. Před objektem je navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkoviště pro 

zaměstnance restaurace je tvořeno 5 parkovacími místy za parkovištěm veřejným.

Zastavěná plocha:   434,46 m
2 

Obestavěný prostor:  4225,19 m
3 

Podlahová plocha:  368,48 m
2 
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Počet uživatelů:   30 hostů + 6 zaměstnanců 

 Základní bilance spotřeby energie, kterou bude stavba ročně spotřebovávat, bude 

stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsána v příslušných technických zprávách 

těchto profesí. Součástí je pouze bilance spotřeby pitné vody, který je součástí projektu 

specializace ze zdravotechnických zařízení budov. Ostatní bilance a náklady na energie – 

nejsou součástí projektové dokumentace.  

 Dešťová voda bude svedena z plochých střech a bude regulovaně odváděna 

do dešťové kanalizace. Regulace bude prováděna prostřednictvím retenční nádrže, jejíž 

kapacita bude stanovena projektantem TZB.  

 Stavba bude svým provozem produkovat běžný komunální odpad, který bude 

skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku stavby. Komunální 

odpad bude vyvážen v pravidelných intervalech specializovanou firmou. Dále bude 

produkován biologicky rozložitelný odpad z kuchyní, který bude skladován v uzavíratelných 

nádobách uvnitř budovy a bude v intervalu 1 dne dle charakteru odvážen k dalšímu využití či 

k likvidaci.  

 Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – 

Požadavky (protokol EŠOB) řazena do kategorie B – úsporná budova.  

 Zahájení stavby se předpokládá na jaře roku 2017. Předpokládaná délka výstavby je 

odhadnuta na 2 roky.  

Odhadované investiční náklady na stavbu:     15 mil. Kč bez DPH 

 Stavba je rozdělena na šest stavebních objektů, čemuž odpovídá následující členění: 

SO01- Penzion 

SO02- Terasa pro hosty 

SO03- Příjezdová komunikace 

SO04- Chodník  

SO05- Bazén pro hosty 

SO06- Parkovací stání 
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 Stavební pozemek č.p. 340/2 se nachází v k.ú. Železná Ruda. Pozemek je přibližně 

lichoběžníkového tvaru o velikostech stran  48,395x78,08x58,11x63,3 m. Na západní straně 

je pozemek lemován lesem a na straně jižní se nachází přístupová komunikace k pozemku. 

Na východní straně parcely se nachází penzion Pamferka. Ze severní strany k pozemku 

přiléhá pozemek stejného charakteru a dle územního plánu také stejného využití. Pozemek je 

v celé své délce rovnoměrně svažitý k severovýchodu. Pozemek je zatravněn, na pozemku 

se nenachází žádná stavba ani vzrostlá zeleň. Podél jižní hranice pozemku pod přístupovou 

komunikací jsou vedeny inženýrské sítě (voda, plyn, elektřina a kanalizace) v majetku 

správců těchto sítí. Srážková voda je na pozemku přirozeně zasakována. Příjezdy a přístupy 

na pozemek jsou bezproblémové po stávajících komunikacích, zařízení staveniště se vejde na 

stavební pozemek a z tohoto pohledu nejsou třeba žádná zvláštní opatření. Jelikož je pozemek 

ve vlastnictví majitelů sousední parcely, na které se nachází penzion Pamferka, tak je možné 

v krajním případě použít na zařízení staveniště i pozemek par. č. st. 93. 

 Na pozemku byl proveden stavebně-technický průzkum pozemků dotčených stavbou 

a nejbližšího okolí projektantem stavby.  

 Dále byly na základě geologické mapy lokality a konzultaci s geologem určeny 

geologické poměry zeminy. Podle geologické mapy byla určena v oblasti, ve které se 

pozemek nachází biotitická a sillimanit-biotitická migmitizovaná pararula, místy 

s corediertem. Dle klasifikace jemnozrnných zemin podle ČSN 72 0101 se jedná o zeminy 

třídy R4, čemuž odpovídá podle zrušené normy ČSN 73 0035 hodnota tabulkové výpočtové 

únosnosti Rdt=400 kPa (platí pro hloubku zakládání kolem 1,1 – 1,2 m pod stávajícím 

terénem a šířku základu do 3 m). Těžitelnost horniny dle ČSN 73 3050 je třídy 5. Hladina 

podzemní vody se s ohledem na výše uvedené zdroje vyskytuje v puklinách ve vyšších 

hloubkách. Základové poměry lze označit jako složité, neboť skalní horniny vystupují až 

k povrchu území, plánované sportovní centrum je náročného charakteru. V uvedeném případě 

se v souladu s ČSN 731001 bude postupovat podle zásad 3. geotechnické kategorie tj. počítají 

se mezní stavy únosnosti a použitelnosti.  

 Dále byla prozkoumána orientační mapa radonového indexu lokality a po konzultaci 

s místními projektanty byl stanoven radonový index pozemku jako střední.   

 Stavební pozemek se nachází v klidné oblasti, není zde zvýšený hluk z dopravy. 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a dotčenými 

orgány v jednotlivých vyjádřeních.  
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 Pozemek se nenachází v záplavovém území. Dle dostupných údajů navíc nebyla tato 

lokalita nikdy v historii vystavena povodňovému nebezpečí, a to ani v kritických letech 

poslední doby roku 1997 a 2002.  

Pozemek se nenachází v seizmicky aktivním a ani v poddolovaném území. 

 Stavba se nachází v nezastavěném území, a tudíž nebude negativně ovlivňovat okolní 

stavby a to ani v případě jejich pozdějšího vybudování. Dále nebude negativně ovlivňovat 

sousední pozemky a ani neovlivní stávající odtokové poměry v území. Není třeba navrhovat 

žádnou ochranu okolí. 

 Stavební záměr nevyvolává požadavky na asanace a demolice objektů. Na pozemku se 

také nenachází žádná vegetace, která by bránila výstavbě objektu a nebude nutné provádět 

kácení dřevin. 

 Zábory půdy nejsou předmětem dokumentace. 

 Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, viz Koordinační situační 

výkres.  

 Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci. V rámci výstavby dojde 

k napojení na stávající zpevněné plochy. Stavební pozemek má přípojku el. energie, 

kanalizace, vodovodu, plynovodu, sdělovacího vedení. Dle ČSN 736110 je třeba u objektu na 

pozemcích investora vytvořit minimálně 7 parkovacích stání pro restauraci a 5 míst pro 

zaměstnance restaurace. Celkem 12 míst.  

 Žádné věcné a časové vazby stavby, které by vyvolaly související nebo podmiňující 

investice nejsou v době zpracování PD známy. 
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 Účelem užívání stavby je ubytování hostů na jednotlivých pokojích a možnost využít 

restaurační zařízení mimo hlavní (zimní) sezónu i pro turisty. 

 Jak bylo již výše uvedeno, navržená stavba penzionu má 3 funkční části. Jedná se 

o restauraci s kuchyní, sklady a zázemím kuchyně s celkovou kapacitou 26 osob umístěných 

v jídelně a 5 zaměstnanců v kuchyni. Kapacitu bude možné v létě rozšířit o kapacitu terasy, 

která činí max. 15-20 osob. Druhou funkční částí je wellness centrum, které slouží pouze pro 

ubytované hosty a není proto nutné samostatně započítávat kapacitu. Třetím celkem 

je samotný penzion s max. kapacitou 30 osob. Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha 

parkoviště s kapacitou 10 osobních automobilů. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání 

jsou 2 parkovací stání řešená jako bezbariérová. Před objektem je navržen stojan pro 10 

jízdních kol. Parkoviště pro zaměstnance restaurace je tvořeno 5 parkovacími místy 

za parkovištěm veřejným.

Zastavěná plocha:  434,46 m
2 

Obestavěný prostor:  4225,194 m
3 

Podlahová plocha:  368,48 m
2 

Počet uživatelů:   30 hostů + 6 zaměstnanců 

 Celkový objekt je navržen a osazen v souladu s územním plánem této části 

katastrálního území. Na pozemku se bude nacházet pouze navrhovaný objekt. Stavba 

nenarušuje vzhled lokality a splňuje požadavky CHKO.

  

 Půdorysně je objekt navržen ze dvou různě velkých obdélníkových částí, které jsou 

vůči sobě navzájem posunuty v podélném směru a první nadzemní podlaží je položeno 

na zemině, která je v jiné výškové úrovni než vstup na pozemek. Tyto výškové úrovně jsou 

odděleny gabionovou opěrnou zdí. Rozměry suterénu jsou 26,25 m na 14 m, zatímco rozměry 

1NP jsou 20,75 m na 17,5 m. Dle nařízení CHKO je nad celým objektem sedlová střecha. 

Pouze vikýře jsou zastřešeny střechou pultovou. Jelikož projekt akceptuje architektonické 

a urbanistické nároky daného území, nenarušuje stavba celkový ráz lokality. Všechny vchody 

jsou přístupné ze zpevněné cesty a zásobování restaurace je zajištěno po zpevněné cestě 

navržené pro pojezd automobilů. Objekt bude postaven z vápenopískových tvárnic 

SENDWIX, pouze suterénní zdivo, které je v kontaktu se zeminou bude provedeno jako 
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ztracené bednění pomocí tvarovek DITON. Stropy jsou ze železobetonových předpjatých 

panelů SPIROLL. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem za pomocí izolace 

z kamenných vláken. Fasáda bude ze silikátové omítky. Objekt je založen na základových 

pasech z prostého betonu a pod sloupy jsou navrženy železobetonové patky. 

 Stavba je rozdělena na tři funkční části, které disponují odlišným provozním řešením. 

Jedná se o část restaurace, část wellness a poslední částí je samotný penzion. Jediným 

společným prostorem těchto funkčních částí přístupným pro veřejnost je hlavní vstup 

se vstupním vestibulem. Z čehož do wellness centra mají přístup pouze ubytovaní v penzionu. 

Společným neveřejným prostorem je pak technické zázemí tvořené strojovnou 

vzduchotechniky, technickou místností, skladem kol a lyží, úklidovou místností.  

 Provozně je wellness vyřešeno tak, že je rozděleno na „čistou“ a „špinavou“ zónu. 

„Špinavá“ zóna zahrnuje recepci a chodbu spojující recepci s jednotlivými šatnami. 

Návštěvníci se v této zóně pohybují v civilním oblečení a ve znečištěné obuvi. Samotné šatny 

s hygienickým zázemím tvoří filtr mezi těmito dvěma zónami. V šatnách dochází k převlékání 

návštěvníků z civilního oděvu a obuvi do sportovního oblečení a povolené obuvi. Po opuštění 

šaten se již návštěvníci pohybují v „čisté“ zóně, která je tvořena jednotlivými místnostmi 

pro posilování a s wellness zařízením. 

 Při pohybu mezi restaurací a hygienickým zázemím neplatí pro návštěvníky žádné 

požadavky. Provoz mezi kuchyní a restaurací je zajištěn pomocí officu, který je neveřejný. 

Do něho mají přístup pouze zaměstnanci restaurace přes prostor baru. Samotná kuchyň a její 

zázemí je pak opět rozdělena na „čistý“ a „špinavý“ provoz. Špinavý provoz zde začíná 

vstupem, chodbou a navazuje na filtr tvořený šatnami a hygienickým zázemím. Čistou zónu 

pak tvoří chodba, na kterou navazují jednotlivé sklady, kuchyň a denní místnost. Požadavky 

na čistotu jsou zde náročnější než v případě sportovního centra a jsou dány hygienickými 

předpisy. K jistému narušení „čisté“ zóny dochází prostřednictvím zásobování na jihozápadní 

straně objektu a zaměstnancem recepce, pro kterého neplatí nutnost přístupu přes hygienický 

filtr. S ohledem na udržení čistoty bude probíhat zásobování v určeném intervalu, a v takovou 

denní dobu, aby nedošlo ke kolizi s provozem kuchyňského zařízení nebo byla kolize pouze 

minimální.  

 Při pohybu ubytovaných mezi recepcí a jednotlivými pokoji nejsou kladeny žádné 

z výše zmíněných požadavků. Pouze se předpokládá odložení svrchního oděvu a obuvi 

a pohybu na pokoji v domácí obuvi, kterou mají hosté k dispozici. 

 V objektu sportovního centra nejsou navržený žádné výrobní technologie. 
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 Celá stavba je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Hlavní i vedlejší vstupy do objektu jsou navrženy bezbariérové. V rámci venkovního 

parkoviště jsou zajištěna 2 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené a pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku, tyto parkovací stání jsou umístěna 

těsně před budovou penzionu, ostatní místa jsou vzdálenější. V objektu jsou veškeré 

komunikační prostory navrženy s ohledem na pohyb osob na invalidním vozíku. Vertikální 

komunikace je zajištěna pomocí bezbariérového výtahu. Samozřejmostí je také hygienické 

zázemí tvořené 2 samostatnými WC kabinami a to jak pro muže, tak pro ženy, z nichž je vždy 

jedna řešena pro smíšené využití a bezbariérový provoz. 

 Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800 – 1000 mm a ve výšce 1400 – 

1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm nebo 

pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm, jasně 

viditelnými oproti pozadí. 

 Stavba je v tomto ohledu navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Schodiště jsou 

opatřena zábradlím, která jsou navrženy v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Zasklení 

výplní otvorů na chodbách a v místě pohybu veřejnosti je navrženo z vrstveného 

bezpečnostního skla. Automatické posuvné dveře do výtahu budou opatřena bezpečnostním 

mechanizmem pro zablokování a zpětnému otevření v případě výskytu překážky. Keramické 

podlahové krytiny budou vykazovat příslušnou třídu protiskluznosti dle ČSN 74 4505 

Podlahy a to min. R10 se součinitelem smykového tření za mokra μ ≥ 0,5 a v případě schodišť 

μ ≥ 0,5 + tgα. V rámci celého objektu budou instalovány příslušné bezpečnostní tabulky 

a nápisy. 

 Objekt sportovního centra je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený, zastřešený 

sedlovou střechou. Založení objektu je navrženo na plošných základech, které jsou tvořeny 

základovými pasy z prostého betonu a železobetonovými monolitickými patkami. 

Konstrukční systém objektu je navržen stěnový příčný, doplněný o podélné obvodové 

a vnitřní ztužující stěny. Všechny nosné i ztužující stěny jsou navrženy z vápenopískových 

tvárnic SENDWIX tl. 250 mm. Výjimku tvoří obvodové zdivo suterénu, které je v kontaktu 

se zeminou, které je navrženo jako ztracené bednění o tl. 250 mm. V místě s požadavkem 

na otevřenou dispozici jsou použity železobetonové sloupy 300×300 mm. Nad sloupy jsou 

obousměrně navrženy průvlaky. V příčném směru o rozměru 250x350 mm a v podélném 

směru 300x350 mm. Stropní konstrukce jsou navrženy železobetonové prefabrikované. ŽB 
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prefabrikované stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Ve stejné 

výrobně bude vyrobeno i schodiště, které bude na stavbu dovezené jako prefabrikované. 

Zastřešení je navrženo nad částí 1PP, kde ustupuje 1NP v podélném směru je navržena 

pochozí terasa, která bude sloužit pro účely wellness centra a pochozí plocha je navržena 

z betonové dlažby. Střešní konstrukce objektu bude provedena z betonové krytiny. Hlavní 

odvodnění terasy je zajištěno vnitřní pomocí střešních vpustí. Hydroizolace spodní stavby 

a protiradonová izolace je navržena dvouvrstvá povlaková z asfaltových pásů. Zateplení 

objektu je řešeno jako vnější kontaktní zateplovací systém, kdy je objekt zateplen pomocí 

izolace z kamenných vláken. Okna jsou navrženy z dřevohliníkových profilů se zasklením 

izolačními trojskly a dveře jsou navrženy dřevěné bezpečnostní. 

 Navrhovaný objekt je o půdorysných rozměrech suterénu 26,25x14 m, zatímco 

rozměry 1NP jsou 20,75x17,5 m. Výška objektu je v 85% půdorysné plochy 15 m, v místě 

terasy je výška atiky 4,25 m. Světlá výška v objektu je různá, převážně ale 2,8 m. Světlá 

výška v prostorech 1PP je 2,6 m. 

 Je navrženo celoplošné odstranění ornice v tl. 25 cm na polovině pozemku, tj. v místě 

budoucí stavby, v prostoru plánovaného parkoviště a zpevněných ploch. Zároveň bude 

srovnána zemina do dvou úrovní upraveného terénu, které je odděleno gabionovou opěrnou 

zdí. Jelikož je pozemek svažitý, bude řešení částečného podsklepení a dvou úrovní terénu 

vhodné a nebude potřeba výrazně velkých vykopávek. Následně bude vykopána hlavní 

stavební jáma se dvěma výškovými úrovněmi dna, ve kterých budou následně vyhloubeny 

jednotlivé rýhy pro základové pasy a prohlubně pro základové patky. Dále bude vyhloubena 

prohlubeň pro základovou desku pod výtahovou šachtu. V prostoru kolem této prohlubně 

bude nutné před započetím výkopových prací použít pažení z ocelových štětovnic. Okraje 

stavební jámy budou svahovány v poměru 1:0,75. Kolem výkopů figur pro vnější základové 

pasy bude z vnější strany ponecháno minimálně 1,0 m místa z důvodu pozdější realizace 

ochranné stěny. Tato ponechaná plocha bude odvodněna se sklonem 5,0% k okraji stavební 

jámy. Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez nutnosti pažení. Ornice a vytěžená 

zemina hlavní stavební jámy bude po dobu stavby deponována na pozemku a po skončení 

stavebních prací bude použita na zásypy a terénní úpravy. 

 

 Založení objektu je navrženo plošné na betonových monolitických základových 

pasech, které jsou navrženy pod všemi nosnými stěnami, schodištěm a pod příčkami. 

Pod vnější nosnou konstrukcí je základová konstrukce složena z betonového pasu o výšce 450 

mm a ztraceného bednění z tvárnic šířky 400mm. Tyto základové pasy budou z prostého 

betonu C20/25. Pod sloupy budou provedeny železobetonové patky z betonu C20/25 a oceli 

B500 B. Pod tyto patky bude provedena vyrovnávací betonová mazanina tl. 100 mm z betonu 

C16/20. Založení výtahové šachty je na železobetonové desce z betonu C20/25 + ocel B500 

B.  
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 Na takto připravenou plochu bude provedena podkladní železobetonová deska o tl. 

150 mm z betonu C20/25 + ocelová KARI sítí KH30 6/100/100 B500 B. 

  

 Svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné z vápenopískových tvárnic pro nosné 

zdivo SENDWIX 8DF-LD o tloušťce 240 mm na maltu pro tenkovrstvé zdění o pevnosti P10. 

Výjimku tvoří obvodové zdivo suterénu, které je v kontaktu se zeminou, které je navrženo 

jako ztracené bednění o tl. 250 mm. A poté opěrné zdi tvořené gabionovou opěrnou zdí. 

Je možné použít gabionovou opěrnou zeď díky pevnosti zeminy. V místě s požadavkem 

na otevřenou dispozici jsou použity železobetonové sloupy 300×300 mm. Překlady nad 

otvory v nosných stěnách jsou navrženy ve stejném systému a to překlad KMB SENDWIX - 

8DF v tl. 240 a 115 mm. Tento typ překladů je použit do rozpětí 3 m. Překlady nad otvory s 

větším rozpětím jsou navrženy jako ŽB monolitické z betonu C25/30 a C30/37 s vyztužením 

ocelí B500 B.  

 Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy dvojího druhu. Pro nenosné konstrukce 

je převážně použito vápenopískových tvárnic SENDWIX 4DF-D na maltu pro tenkovrstvé 

zdění o tloušťce 115 mm. Instalační přizdívky jsou pak navrženy pomocí lehké tvárnice 

z pórobetonu Ytong pro přesné zdění tl. 150 mm. a pro instalační šachty jsou pak navrženy 

také lehké sádrokartonové dělící konstrukce s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných 

otevřených profilů.    

 Stropní konstrukce jsou navrženy z ŽB předpjatých panelů Spiroll v tl. 250 mm 

ukládaných na železobetonové ztužující věnce z betonu C20/25 a oceli B500 B pod úrovní 

stropu. Stropní konstrukce bude provedena v souladu s technologickým předpisem výrobce. 

Na tyto stropní panely bude provedena vyrovnávací betonová mazanina z betonu C20/25, 

z důvodu nerovnoměrného povrchu způsobeného vlivem různého nadvýšení panelů. V 

případě, že bude použita ocelová výměna, se nejprve smontují pozice vymezující příčný 

rozměr prostupu a poté se umístí ocelová výměna.  Stropní panely, na které bude ocelová 

výměna osazována, budou mít seříznutou hranu o 50 mm, aby bylo možné provést kvalitní 

zmonolitnění konstrukce. Mezi ostatní panely bude vložena výztuž a spáry budou vyplněny 

zálivkou z betonu o pevnostní třídě minimálně C 20/25 s maximální velikostí zrn 8 mm. 

 Ve všech prostorech v 1PP mimo prostorů strojoven vzduchotechniky, technické 

místnosti jsou navržené zavěšené podhledy ze sádrokartonu. Pohledy jsou navrženy 

ze sádrokartonových desek RIGIPS RB, ve vlhkých rozměrech desky RIGIPS RBI 

s impregnací. Pohledy budou svěšeny o 500 mm z důvodů snadného vedení VZT a ZTI 
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(v případě potřeby, pokud by to umožnil požadavek na minimální světlou výšku, mohou být 

pohledy svěšeny níže). 

 V objektu je navrženo monolitické prefabrikované schodiště od firmy Prefa, které 

bude dovezeno a smontováno současně se stropní konstrukcí. Všechny schodišťové stupně 

v jednom schodišťovém rameni mají stejnou výšku i šířku. Byly dodrženy hodnoty 

pro minimální výšku a šířku schodišťového stupně, nejmenší podchodná (2100 mm) 

a průchodná (1900) výška. Zároveň je dodržena i šířka schodišťového ramene a rozměr 

mezipodesty a hlavní podesty, který má být minimálně šířka ramene+100 mm. V prostoru pod 

schodištěm v 1PP je navržena malá místnost sloužící jako záložna zdroje pro evakuační výtah. 

 Jako povrchová úprava schodů je navržena keramická dlažba, která splňuje požadavek 

na protiskluznost a odolnost proti působení mechanického namáhání a vlivů daného prostředí. 

Povrchová úprava podesty je navržena ze stejného materiálu. 

 V objektu je navrženo dvojí zastřešení. Jednak je objekt zastřešen šikmou sedlovou 

střechou a dále je část 1PP zastřešena terasou, která je navržena jako plochá pochozí střecha. 

 Krov je proveden jako sestava klasického krovu sedlové střešní konstrukce. Jednotlivé 

prvky krovu budou vzájemně spojovány tesařskými spoji a spojovacím materiálem. Krov je 

uložen na příčných nosných zdech, na kterých budou provedeny šikmé věnce. Všechny 

dřevěné prvky budou uloženy na asfaltovém pásu (viz detail). Výkres krovu zobrazuje 

konstrukci zastřešení objektu, jednotlivé druhy a tvar prvků krovu. 

 Kotvení prvků bude realizováno pomocí závitových tyčí v pozedních věncích objektu 

se vzájemným odstupem 2 m. U ocelových vaznic bude pro ztužení a roznosu vodorovných 

sil použit ocelový rám z nosníků HEA 160 viz výkres krovu, který bude přenášet jak 

vodorovné, tak svislé zatížení krovu do pozedního věnce. Přesný návrh rámu provede statik- 

není součástí projektové dokumentace. 

 Krov bude proveden dle požadavku ČSN na tesařské konstrukce. Ochrana dřeva bude 

provedena pomocí herbicidních a fungicidních nátěru dřeva. Tento nátěr se provede 2x 

v místech, která budou po smontování krovu nepřístupné. Ostatní části se jedenkrát namoří 

a po dostatečném vyschnutí dřeva se v průběhu stavby provede druhý nátěr. Tento druhý nátěr 

odpadne v případě provedení kvalitního nátěru prvního na suché dřevo a v případě, že nedošlo 

při odkrytém krovu ke smytí deštěm. 

 Je nepřípustné použít na krov dřevo jakkoliv napadené hnilobou, dřevokazným 

hmyzem, či začernalé. Stejně tak dřevo s kůrou či viditelnými tříštivými lomy. 

 Bude použit jeden druh dřeva a to smrk či borovice, vlhkost řeziva max. 18%. Před 

provedením laťování dojde ke kontrole rovinnosti krokví tak, aby při laťování nevznikala 

odchylka na 2 m lati větší jak 1 cm. Nepřípustná jsou zejména obrácená kopyta u vedlejších 

krokví. 
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 Všechny viditelné dřevěné prvky budou hoblované. 

 Konstrukce střechy je tvořena sedlovou střechou se sklonem 35˚ a pultovými vikýři se 

sklonem 15˚. Na dřevěných krokvích o tl. 180 mm je navrženo dřevěné bednění, na němž je 

hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu TOPDEK ALL BARRIER, v němž 

nosnou vložku tvoří hliníková fólie s nakašírovanou PE rohoží. Zateplení střechy je řešeno 

pomocí nadkrokevní izolace z polyisokyanurátové desky TOPDEK 022 PIR o tl. 160 mm. 

Desky jsou spojovány na pero a drážku. Nad izolací je provedena pojistná hydroizolační 

vrstva ze samolepícího SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z polystyrenové rohože 

TOPDEK COVER PRO. Střešní krytina je navržena pálenou střešní taškou od firmy 

TONDACH Samba 11 Engoba červená. 

 Konstrukce stříšky je tvořena pultovou střechou se sklonem 15˚. Na pomocných 

dřevěných krokvích o tl. 120 mm je navrženo dřevěné bednění, na němž je pojistná 

hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu TOPDEK ALL BARRIER, v němž 

nosnou vložku tvoří hliníková fólie s nakašírovanou PE rohoží. Zateplení stříšky je řešeno 

pomocí nadkrokevní izolace z polyisokyanurátové desky TOPDEK 022 PIR o tl. 100 mm. 

Desky jsou spojovány na pero a drážku. Nad izolací je provedena pojistná hydroizolační 

vrstva ze samolepícího SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z polystyrenové rohože 

TOPDEK COVER PRO. Střešní krytina je navržena pálenou střešní taškou od firmy 

TONDACH Samba 11 Engoba červená. 

 Nad částí 1PP je navrženo zastřešení pomocí pochozí terasy, jejíž nosná konstrukce 

je tvořena stropní konstrukcí SPIROLL panelu o tloušťce 250 mm. Na nosné konstrukci je 

z lehčeného betonu za pomocí keramického kameniva liapor provedena spádová vrstva 

o tloušťce minimálně 30 mm. Na tuto spádovou konstrukci je nataven SBS modifikovaný 

asfaltový pás GLASTEK  AL 40 mineral vyztužený hliníkovou vložkou. Tepelná izolace je 

navržena ze stabilizovaného pěnového polystyrenu Isover EPS 150 ve 2 vrstvách o celkové tl. 

220 mm. Na tepelně izolační vrstvu je nalepen SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

tkaninou GLASTEK 30 STICKER ULTRA, na který je plnoplošně nataven pás vyztužený 

skleněnými vlákny ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Pod výškově nastavitelnými 

podložkami betonové dlažby jsou přířezy asfaltového pásu o čtvercovém rozměru 250x250 

mm. Nášlapná vrstva bude provedena z dvouvrstvé betonové dlažby položené na terčích. 

 Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny silikátovým interiérovým nátěrem CEMIX - 

VBT (ve 2 vrstvách) v různých barevných odstínech (viz specifikace investora), pod kterou je 

jádrová omítka VPC strojní CEMIX - 083 v tl. 15 mm tvořící vyrovnávací vrstvu. 

V koupelně, WC a v kuchyni je navržen keramický obklad v tl. 7 mm Rako Easy.  

 Venkovní povrch je opatřen minerální rýhovanou VPC omítkou CEMIX - 428 pískové 

barvy. 
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 Podlahové konstrukce budou navrženy tak, aby splňovaly veškeré požadavky, a to jak 

z hlediska bezpečnosti, tak i hlučnosti a provozu. Bližší specifikace viz skladba konstrukcí 

a výkresová dokumentace. 

 Všechny konstrukce výplní otvorů budou splňovat požadavky dle ČSN 73 0540-2. 

Dále splňují požadavek na vzduchovou neprůzvučnost pro chráněné prostory. 

 V návrhu jsou na vnější výplně otvorů použita okna s dřevohliníkovým profilem 

od firmy Slavona- HA 110LINE. Vnější dveře budou dřevěné SAPELI - Elegant. Bližší 

specifikace viz výpis materiálů a výkresová dokumentace. 

 Vnitřní otvory jsou navrženy jako dřevěné od firmy PORTO, bližší specifikace viz 

výpis materiálů a výkresová dokumentace. Všechny vnitřní dveře jsou navrženy jako otočné 

s výjimkou dveří mezi officem a restaurací, kde jsou kyvné. 

 Vnější parapety oken, závětrné lišty, krycí plechy venkovních žaluzií a protidešťové 

větrací mřížky VZT potrubí jsou navrženy z titanzinkového plechu Rheinzink modrošedé 

barvy.  

 

 Do zámečnických konstrukcí jsou zahrnuty veškerá madla v rámci návrhu 

bezbariérového řešení WC a sprchových kabin. Zábradlí schodiště je řešeno pomocí typových 

zámečnických výrobků – sloupků a doplňkového sortimentu pro sestavení kompletního 

zábradlí včetně výplně. Ostatní drobné zámečnické výrobky viz Výpis zámečnických 

výrobků. 

 Kolem objektu je navržen okapový chodník z betonových dlaždic. Chodníky 

a zpevněné plochy pro pěší v okolí objektu jsou navrženy z betonových dlaždic. Všechny tyto 

chodníky budou navrženy se skladbami pro pochozí plochy. Výjimkou bude pouze zpevněná 

plocha, která bude navržena pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t. Parkovací stání osobních 

automobilů jsou navržena dlážděná s únosností do 3,5t. Pochozí plochy budou lemovány 

pomocí zahradních obrubníků přírodní šedé barvy a asfaltové komunikace a parkovací stání 

pomocí obrubníků silničních. 

 

 Stavba je navržena dle platné legislativy. 

Podklady a ČSN 

-ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

-ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

-ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
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-ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

-ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

a je navržena tak, aby během doby její výstavby a užívání nedošlo k: 

 - Zřícení stavby či její části 

 - Většího stupně nepřípustného přetvoření 

 - Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení či vybavení v důsledku 

 většího přetvoření nosné konstrukce objektu 

 - Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Při návrhu stavby byly použity materiály s dostatečnou mechanickou odolností. Stabilita 

objektu je zajištěna návrhem svislých nosných a vodorovných konstrukcí dle platných 

příslušných norem ČSN a to tak, aby stavba bezpečně přenesla své zatížení do základových 

konstukcí. Vodorovné ztužení je zajištěno pomocí ŽB věnců. 

 Napojení na veřejnou vodovodní síť bude provedeno na stávající vodní řad, na který je 

již napojen i sousední penzion. Vodovodní řad je z trub litinových DN100. 

 Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená 

z HDPE100 63x10,5 SDR11. Napojená na vodovodní řad pro veřejnou potřebu. Přetlak vody 

v místě napojení přípojky na vodovodní řad se podle sdělení jeho provozovatele pohybuje cca 

kolem 0,5 MPa. Výpočtový průtok přípojkou určený podle ČSN 75 5455 činí 1,75 l/s. 

Vodovodní přípojka bude na veřejný litinový řad DN100 napojena stávajícím navrtávacím 

pasem 100-5/4" s uzavíracím šoupátkem, teleskopickou soupravou 1,3-11,8 m s tuhým 

poklopem HAWLE. Vodoměrná sestava s hlavním uzávěrem vody, vodoměrem Qn 3,5 m3/h, 

KK s vypouštěním, ZK, VK bude umístěna ve společné chodbě ve výšce 1m nad podlahou, 

bude umístěna co nejblíže obvodové zdi, zároveň je však dodržena minimální podchozí výška 

u vodoměru, která činí 1600 mm. Dále bude ležaté potrubí vedeno v podhledu, nebo pod 

stropem v 1PP. 

 Stoupací potrubí povedou v instalačních šachtách s odpadními potrubími kanalizace. 

Každé stoupací potrubí je na ležatém přívodním potrubí samostatně uzavíratelné 

a vypustitelné. Připojovací potrubí budou vedena v přizdívce tloušťky 150 mm, která bude 

provedena z pórobetonových tvárníc, a pod omítkou stěn. 

 Teplá voda bude připravována za pomocí tepelného čerpadla typu vzduch-voda a poté 

přivedena do akumulační nádrže, která slouží k akumulaci přebytečného tepla a umožňuje 

ohřev nebo předehřev vody ve vnitřním výměníku. Akumulační nádrž je navržena NADO v9 

DRAŽICE o objemu 1000 l. 

 Vnitřní vodovod je navržen dle ČSN EN 806-2, ČSN 75 5409, ČSN 75 5401 a bude 

odpovídat ČSN 73 6660. Materiálem potrubí uvnitř domu bude PPR. 
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roční potřeba: (vypočteno dle směrného čísla roční potřeby vody) 

31 lůžek- 45 m
3
/lůžko*rok = 1395 m

3
/rok 

restaurace- 8 m
3
/1 strávník * rok = 41 strávníků * 8 = 328 m

3
/rok 

pro doplňující vybavení hotelu se počítá: sauna, wellness 10 m
3
/lůžko*rok = 310 m

3
/rok 

fitness centrum- 20 m
3
/ńávštěvník*rok = 31 návštěvníků * 20 = 620 m

3
/rok 

Celkem: 2653 m
3
/rok = 2 653 000 l/rok 

 Objekt bude odkanalizován do stávající jednotné kanalizace DN 500, na kterou je již 

napojen i sousední objekt. Pro odvod dešťových a splaškových vod z budovy bude 

vybudována nová kanalizační přípojka z trub PVC-KG DN160. Přípojka bude na stoku 

napojena jádrovým vývrtem. 

 Hlavní vstupní šachta z betonových skruží průměru 1000mm s poklopem o průměru 

600mm bude umístěna vně objektu na pozemku investora. 

 Kanalizační přípojka bude odpovídat ČSN EN 752 a ČSN 75 6101. 

 Kanalizace odvádějící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na kanalizační 

přípojku vedenou do stávající stoky. Svodná potrubí povedou v zemi pod podlahou 1PP 

a 1NP a pod terénem vně domu. V místě napojení hlavního svodného potrubí na přípojku 

bude zřízena vstupní šachta z betonových skruží i průměru 1000 mm s poklopem o průměru 

600 mm. 

 Splašková kanalizace v objektu je řešena jako gravitační. Splašková odpadní potrubí  

budou spojena větracím potrubím s venkovním prostředím a povedou v instalačních šachtách, 

v některých místech bude pro odvětrání kanalizace proveden přivzdušnovací ventil. Větrací 

potrubí budou ukončena 0,5 m nad úrovní střechy. Připojovací potrubí budou vedena 

v přizdívkách předstěnových instalací a v přizdívce o tloušťce 150 mm, která bude provedena 

z pórobetonových tvárnic a pod omítkou stěn. 

 Dešťová odpadní potrubí budou vnější vedená po fasádě a v úrovni terénu opatřena 

lapači střešních splavenin HL 600. 

 Vnitřní kanalizace bude odpovídat ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 

 Splašková odpadní, větrací a připojovací potrubí budou rovněž z polypropylenu HT 

a budou upevňována ke stěnám kovovými objímkami s gumovou vložkou. 

Vytápění v objektu je navrženo teplovodní s nuceným oběhem. Jako zdroj tepla je 

navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda.  
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 V objektu jsou navržena desková otopná tělesa, která budou převážně pod okny 

a v prostorech uvnitř dispozice budou tělesa instalována na stěnu. Rozmístění otopných těles 

viz projekt vytápění – není součástí projektové dokumentace. Teplovodní okruh bude opatřen 

expanzní nádobou, která bude umístěna v technické místnosti. Materiálem vnitřních 

potrubních rozvodů pro desková otopná tělesa bude měď, která bude patřičně izolována 

pomocí pouzder z pěnového PE. Potrubní rozvody budou provedeny převážně ve stěnách, 

podlahách a popřípadě v podhledech.  

 Teplá voda bude připravována za pomocí tepelného čerpadla typu vzduch-voda a poté 

přivedena do akumulační nádrže, která slouží k akumulaci přebytečného tepla a umožňuje 

ohřev nebo předehřev vody ve vnitřním výměníku. Akumulační nádrž je navržena NADO v9 

DRAŽICE o objemu 1000 l. 

 Podrobnější návrh bude proveden projektantem VZT- není součástí projektové 

dokumentace. 

 V navrhovaném objektu je navržena vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla 

TOPVEX TX 03 s deskovým výměníkem a účinností cca 82%. Umístěny jsou v prvním 

podzemním podlaží v místnosti č. S07 strojovna vzduchotechniky- Vzduchotechnická 

místnost. Navržená vzduchotechnická jednotka má své otvory, a to jak pro sání vzduchu 

z fasády, který slouží pro přívod vzduchu, tak i otvor vzduchu pro odvod vzduchu. Na potrubí 

vedoucí do venkovního prostoru jsou navrženy tlumiče pro útlum hluku. 

 Přívodní i odvodní potrubí jsou navržená jako čtyřhranná, vedené v podhledu, který je 

svěšen o 500 mm. Konstrukce podhledu tvoří částečnou akustickou bariéru mezi interiérem 

a instalačním meziprostorem. Podrobnější návrh bude proveden projektantem VZT- není 

součástí projektové dokumentace. 

 Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na el. síť v přilehlém okraji 

sousedního pozemku č. p. st. 93, který je v majetku stavebníka. Z tohoto bodu bude přípojka 

vedena k připojovacímu objektu, kde bude instalována pojistková skříň a elektroměrový 

rozvaděč. Z připojovacího objektu bude přípojka vedena v zemi k východní fasádě objektu, 

kde bude dále vedena prostorem základů a její vyústění bude provedeno v místnosti č. S09. 

V této místnosti bude zřízena elektrorozvodna s hlavním elektrickým rozvaděčem a hlavním 

vypínačem el. energie. Odtud bude el. síť dále rozvedena do místa spotřeby, kde budou 

instalovány podružné el. rozvaděče.  

 Objekt bude vybaven hromosvodem, který bude uzemněn pomocí zemnící pásky 

osazené do spodní stavby při zakládání objektu. Na střeše objektu bude zrealizována jímací 

soustava. Jímací vedení bude tvořeno drátem o průměru 8 mm na podpěrách. K jímací 

soustavě budou připojeny všechny kovové části vyčnívající nad střešní konstrukcí. Na jímací 

vedení a svody bude použito typových materiálů.  

 Vnitřní osvětlení bude v kuchyni a jídelně zajištěno pomocí přisazených stropních 

svítidel zářivkového typu. Pro ostatní prostory postačí osvětlení žárovkami. Konkrétní svítidla 

budou vybrána dle vlastního výběru investora. 
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 V rámci hlavního schodiště bude v 1PP umístěn náhradní zdroj el. energie ve formě 

UPS jednotky. Záložní zdroj bude sloužit jako zdroj požárního odvětrání CHÚC a pro 

zásobování nouzového osvětlení v případě požáru nebo výpadku proudu. 

 Zásuvkové okruhy budou sloužit pro připojená běžných spotřebičů používaných 

v penzionu, jakou jsou např. lampy, elektronika-audio, video, úklidové prostředky apod. 

Zásuvky budou instalovány ve výšce dle potřeby. V pokojích cca 100 - 150 mm nad 

podlahou, v kuchyni mohou být i výše. Bližší určení a rozmístění se provede v souladu 

s požadavky investora.

 V rámci stěn budou provedeny rozvody strukturované kabeláže pro zajištění funkce 

datových služeb, bezpečnostních kamer, TV, SAT a zařízeních dle dodatečných přání 

investora. 

 Výčet technických zařízení je obsahem předchozí části. Technologická zařízení nejsou 

v projektové dokumentaci řešena. 
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Viz samostatná projektová dokumentace - Složka č. 5 - D1.13 Požárně bezpečnostní řešení 

 Kritériem tepelně technického hodnocení je splnění minimálně požadovaných hodnot 

součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí obálky budovy a zároveň splnění 

požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540 

– 2:2011 +Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky.  

 Více viz samostatná část projektové dokumentace složka č. 6 – Stavební fyzika 

 Navrhovaná budova je dle průměrného součinitele prostupu tepla Uem stanoveného 

obálkovou metodou s porovnáním stanovených požadavků s referenční budovou řazena 

do kategorie B – úsporná budova. Výpočet je proveden dle ČSN 73 0540 – 2:2011 + Z1:2012 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

Více viz samostatná část projektové dokumentace složka č. 6 – Stavební fyzika  

 

  Pro objekt nebyl uvažován alternativní zdroj energie pro vytápění. 

 Větrání objektu je navrženo jako přirozené, pouze v 1PP je navrženo nucené větrání 

pomocí VZT s rekuperací. Odvod znehodnoceného vzduchu z místností či hygienického 

zařízení je řešen pomocí nasávacích talířových ventilů a je odváděn ven do volného 

prostranství skrz větrací mřížku umístěnou na severozápadní straně objektu. Pro přívod 

čistého vzduchu je navržen přiváděcí otvor, který rozvádí pomocí vzduchot. jednotky čerstvý 

vzduch do místnosti, kde vyúsťuje pomocí vířivých enemostatů. Podrobnější návrh bude 

proveden projektantem VZT- není součástí projektové dokumentace. 
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 Denní osvětlení a proslunění je zajištěno pomocí navržených okenních otvorů 

v obvodové konstrukci a jsou dodrženy požadavky stanovené normou ČSN 73 0580. 

 Do všech místností a chodeb bude zároveň nainstalováno umělé osvětlení. Umělé 

osvětlení se bude ovládat pomocí vypínačů umístěných především u vstupů do místností. 

 Osvětlení je navrženo tak, aby byly dodrženy veškeré požadavky stanovené 

příslušnými právními normami. 

 Pro denní místnost zaměstnanců jsou dány hygienické limity hluku v chráněných 

vnitřních prostorech stavby, které budou splněny. Dále je stanoven hygienický limit hluku 

v chráněném venkovním prostoru stavby (2 m před fasádou), který bude taktéž splněn. 

Akustická ochrana těchto místností před hlukem je vzhledem k provozu a časovému sledu 

pracovní doby vůči zdroji hluku vyhovující.  

 V budově se bude nacházet předpokládaný zdroj hluku - vzduchotechnická jednotka 

a její potrubí umístěná v suterénu. Pro VZT jednotku a její vedení bude zpracován návrh 

příslušným specialistou a budou dodrženy akustické požadavky, především izolace potrubí 

apod. Navrhovaná VZT jednotka bude navržena a zhotovena v souladu s akustickými limity 

a přívodní i odvodní potrubí budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od okenních otvorů. 

Dalším případným zdrojem hluku by mohla být výtahová šachta. Ta svým návrhem splňuje 

dané požadavky. 

 V objektu bude vznikat komunální odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb.- Katalog 

odpadů, který bude skladován v kontejnerech na odpad postavených na k tomu určené ploše, 

a jehož odvoz bude zajišťován běžným způsobem. Odpady vzniklé při výstavbě objektu se 

omezují na odpad ze stavebních materiálů vznikajících při stavebních pracích a bude s ním 

naloženo v souladu s požadavky pro ochranu prostředí. Odpad bude roztříděn a odvezen na 

příslušná místa. 

 Podle nalezených záznamů se navrhovaný objekt nachází na pozemku se středním 

radonovým rizikem (tzn. 20-70 Bq/m
3
) - je zapotřebí použít speciální oxidovaný asfaltový pás 

ve dvou vrstvách v celkové tl. 8 mm.

 Neřeší se. 
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 Namáhání technickou seismicitou se v okolí objektu nepředpokládá.

 Stavební záměr nevyžaduje řešit speciální ochranné prostředky proti hluku. Stavba se 

nachází v klidné oblasti a hlukovým požadavkům pro takovou lokalitu odpovídají veškeré při 

stavbě použité materiály a výrobky. Posouzení standardních hygienických limitů hluku uvnitř 

a vně stavby bude doložen  v  samostatné příloze projektové dokumentace složka č. 6 - 

Stavební fyzika.

Neřeší se. Navrhovaná stavba se nenachází v povodňovém území a nehrozí ani nebezpečí 

nadměrného zadržování vody.

 V jižní části pozemku budou nově vybudovány přípojky sítí technické infrastruktury, 

které budou v případě elektrické vedeny přes připojovací objekt, z kterého půjdou přípojky 

dál do objektu až k místu spotřeby. V případě vodovodní přípojky bude součástí přípojky 

vodoměrná šachta s vodoměrem.  

- přípojka podzemního vedení NN + pojistková skříň a elektroměrový rozvaděč osazený 

v připojovacím objektu  

- vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty na hranici pozemku  

- přípojka splaškové kanalizace včetně revizních šachet  

- vodovod: stávající vodovodní řad je z litinových trub DN 100. Nově vybudovaná vodovodní 

přípojka bude provedená z HPDE100 63x10,5 SDR11. Přípojka je navržena tak, aby svou 

dimenzí vyhověla stanoveným kapacitám, v celé své délce bude pod zemským povrchem 

a do objektu bude vstupovat v chodbě v 1PP, kde se bude nacházet  vodoměrná sestava. 

Celková délka vodovodní přípojky je 32,5 m.  

- splašková kanalizace: dimenze a materiál stávajícího veřejného kanalizačního potrubí je PP 

SN10 DN500. Přípojka je navržena tak, aby svou dimenzí vyhověla stanoveným kapacitám, 

z kanalizačního řadu bude přes revizní šachty instalované ve vzájemné vzdálenosti ≤ 45m 

přivedena přípojka potrubím z materiálu PVC KG DN 160 v délce 59,5 m.  

- dešťová kanalizace: dimenze a materiál stávajícího veřejného kanalizačního potrubí je PP 

SN10 DN300. Přípojka je navržena tak, aby svou dimenzí vyhověla stanoveným kapacitám, 

z kanalizačního řadu bude přes revizní šachty instalované ve vzájemné vzdálenosti ≤ 45m 

přivedena přípojka potrubím z materiálu PVC KG DN 160 v délce 59,5 m.  

- el. energie: Přípojka el. energie bude dovedena v hladině NN do připojovacího objektu, kde 

bude z přípojkové skříně napojen elektroměrový rozváděč s elektroměrem a hlavním jističem 
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před elektroměrem, odtud bude proveden přívod do stavby kabely o celkové délce 34,0 m. 

V rámci elektrorozvodny uvnitř objektu bude instalován hlavní el. rozvaděč + budou po 

objektu rozmístěn dílčí el. rozvaděče. 

 V rámci pozemku je navržena nová obslužná komunikace šířky 4 m s jedním jízdním 

pruhem, pomocí kterého bude realizováno zásobování a zároveň bude sloužit jako příjezdová 

komunikace pro hosty penzionu. Předpokládá se zásobování automobily dodávkového typu 

a malými nákladními automobily skříňového typu. 

 Na pozemku bude na obslužné komunikaci a v prostorech parkoviště stanoven 

rychlostní limit na 20 km/h. V rámci areálu budou instalovány příslušné dopravní značky 

upravující přednost v jízdě, v rámci samotného parkoviště platí přednost zprava. 

 Pro pozemek je navrhnuto napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Prozatím je 

k pozemku vedena příjezdová cesta, která slouží jako přístupová komunikace ke stávajícímu 

penzionu, který je proveden ze silnice č. E53. 

 Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 10 osobních 

automobilů. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání jsou 2 parkovací stání řešená jako 

bezbariérová. Před objektem je navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkoviště 

pro zaměstnance restaurace je tvořeno 5 parkovacími místy za parkovištěm veřejným. 

 Neřeší se. 

 Po dokončení stavby se okolo objektu provede urovnání terénu, které zajistí odvod 

povrchové vody směrem od budovy a bude respektovat místní výškové poměry. Okolo 

objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic. Jelikož je v rámci stavby 

vyrovnán upravený terén do dvou výškových úrovní, bude provedena opěrná zeď pomocí 

gabionů, která bude součást terénních úprav a bude tvořit určitý ráz terénu v okolí objektu. 

 Projekt neřeší sadové a zahradní úpravy. Je předpoklad, že budou provedeny 

standardní zatravněné prostory a vysadí se okrasné stromy a keře. 
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 Neřeší se.

 Nepředpokládá se, že by stavba nějakým způsoben znečišťovala ovzduší ani nevytváří 

hluk. Odpadní vody budou odvedeny do splaškové kanalizace a půda v okolí objektu není 

nijak degradovaná.

 Předpokládá se, že navrhovaná stavba zachová všechny ekologické funkce a vazby 

v krajině. V okolí stavby se nenachází žádné památkově chráněné stromy, chráněné rostliny 

ani živočichové. 

 Stavba nebude nijak zásadně narušovat chráněná území Natura 2000 a splňuje 

požadavky CHKO. 

 Investor zajistí rekultivaci všech pozemků, kterých by se případné stavební práce 

mohly dotknout. 

 Všechna stávající ochranná a bezpečnostní pásma zůstávají v plném rozsahu 

v platnosti. V průběhu realizace objektu bude zapotřebí dodržovat podmínky jednotlivých 

správců a majitelů sítí. 

 Realizací a užíváním objektu nebude docházet ke zhoršení vlivu zdravotního rizika či 

znečištění ovzduší. Stavba je navržena tak, aby nebyla způsobována žádná dlouhodobá 

hluková zátěž.  Nepředpokládá se produkce nadměrného množství odpadu či škodlivých látek 

ani to, že by stavba měla vliv na sociální vztahy a psychickou pohodu obyvatelstva.
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 Pro stavbu bude potřeba voda a elektrická energie. Předpokládáme, že se nebude 

jednat o velká množství energií, tudíž nebude potřeba zřizovat zvláštní přípojky. Voda bude 

odebírána z přípojky, která je vybudována pro sousední penzion. Vše bude probíhat 

za souhlasu majitele stávajícího a zároveň i nově budovaného penzionu. Elektrická energie 

bude odebírána z nově vybudované pojistkové skříně, ze které bude napojen staveništní 

rozvaděč s měřením. Na tento rozvaděč bude uzavřen dodavatel smlouvu s místním 

distributorem elektrické energie.  

 Stavební materiál bude dovážen na stavbu postupně, aby se minimalizovaly potřebné 

plochy na skladování materiálu. Veškeré dílčí skládky materiálu budou označeny 

a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

 Po dobu výstavby se bude realizovat odvodnění příjezdové cesty tak, aby nedocházelo 

k znečišťování asfaltových dopravních komunikací v okolí.  

 Při výkopových pracích bude zajištěno odvodnění dna stavební jámy pomocí 

spádování terénu do obvodové rýhy. Pomocí rýh bude přebytečná voda odvedena 

k jihovýchodnímu nejnižšímu okraji pozemku do vyhloubené jímky, odkud bude v případě 

potřeby vyčerpána mimo stavební jámu. 

 Pro staveniště je navrhnuto napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Prozatím je 

k pozemku vedena příjezdová cesta, která slouží jako přístupová komunikace ke stávajícímu 

penzionu, který je proveden ze silnice č. E53. Ta se pro potřeby stavby prodlouží. 

 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude z nových přípojek 

vybudovaných v rámci přípravy a zřízení staveniště. Přípojky jsou zřízeny na jihovýchodní 

straně stavebního pozemku a jsou umístěny v novém připojovacím objektu nebo mimo něj 

s viditelným označením. 

 V průběhu stavby nebudou vznikat negativní vlivy na okolní zástavbu či okolní 

pozemky. Komunikace bude průběžně čištěna, zbavována nečistot a udržována po celou dobu 

výstavby. Pokud by bylo stavební prací poškozena jakákoli komunikace (i pěší), bude 

po ukončení stavebních prací na náklady investora zpětně opravena a uvedena do původnímu 

stavu. S ohledem na charakter blízkého objektu pro ubytování bude stavební činnost 

prováděna pouze v denních hodinách.  

 Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 88/2004 Sb. Bude 

zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie výstavby, 
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dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost vhodnými opatřeními 

a technologickými postupy. 

 Není navržena žádná speciální ochrana okolí staveniště. Stavební záměr nevyvolává 

požadavky na asanace a demolice objektů ani kácení dřevin. 

 Rozsah zařízení staveniště nebude přesahovat hranice stavebního pozemku. 

 Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny dle příslušné 

normy. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděny, shromažďovány 

v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, 

sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  

 Při stavbě se nepředpokládají emise v množství, které by překračovalo stávající 

produkci výfukových plynů z dopravy. 

 Před zahájením výstavby bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 200 mm, který 

bude poté použita na konečné terénní úpravy kolem objektu. Deponii vytěžené zeminy 

si zajistí dodavatel stavby, přechodně lze částečně uchovat i na staveništi. Jelikož je na 

pozemku dostatečně únosná zemina, nepředpokládá se, že by bylo potřeba dodatečné zhutnění 

násypu. 

 Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), 

odpadní stavební a obalové dřevo, mohou se vyskytnout také v malém množství zbytky 

izolačních hmot z jejich instalace (tepelná izolace apod.). Během natírání konstrukcí, lepení, 

dále při úklidu apod. se mohou vyskytnout i odpady typu nádoby z kovů i z plastů s obsahem 

znečištění, znečištěné textilní materiály.  

 Třídění odpadů bude probíhat již při jejich vzniku – na spalitelné ve spalovně, dále 

nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na nebezpečné 

odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat dodavatelská stavební 

firma.  

 Stavební sutě budou odváženy k recyklaci. Pro zneškodňování nebezpečných odpadů 

bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. Odpady spalitelné budou 

shromažďovány v příslušném kontejneru, který bude dle potřeby odvážen stavební firmou do 
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spalovny. Odpady nespalitelné budou shromažďovány v kontejneru, který bude dle potřeby 

odvážen na skládku odpadů.  

 Bude zabráněno pronikání stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. 

Při stavbě bude omezena prašnost vhodnou manipulací se stavebním materiálem. Vliv stavby 

na životní prostředí je posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. Stavba vytváří únosné zatížení 

území navrženou stavbou a činností, při které nedojde k poškození životního prostředí ani 

nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické na obyvatelstvo.  

 Vliv provozu na ovzduší a jeho ochrana se posuzuje dle č. 201/2012 Sb. Nevyskytuje 

se úlet látek, uvedených v seznamu látek v příloze 1, které znečišťují ovzduší. Z hlediska 

ochrany zdraví je nosným podkladem pro posuzování zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně 

veřejného zdraví ve znění navazujících vyhlášek. Navržená stavba nepřichází do styku 

s chemickými karcinogeny v duchu vyhlášky č. 432/2003 Sb. Zacházení s jedy, žíravinami 

a omamnými látkami dle vyhlášky č.40/2009 Sb. nebude na stavbě provozováno. Styk 

s elektromagnetickým zářením dle vyhlášky č. 20/2001 Sb. se nevyskytuje. Požadavky 

na ochranu zdraví před ionizačním zářením dle vyhlášky č.18/1997 Sb. na základě povahy 

stavby nejsou uplatněny. Nebudou používány stavební materiály s hmotnostní aktivitou větší 

než 120 Bq/kg. 

 Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením 

nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště.  

 Během výstavby bude zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném 

technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité 

technické prostředky budou plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, aby 

nedošlo k jejich poškození. Veřejné komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na nich 

omezován provoz.  

 Při provádění stavebních a montážních prací se bude dbát na dodržování jednotlivých 

zákonů a vyhlášek a vnitropodnikových bezpečnostních předpisů dodavatelských 

a montážních firem a další navazující vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní 

předpisy při práci s jednotlivými zařízeními. Nebezpečná místa a stroje budou řádně označené 

tabulkami. Dále bude nutné provádět řádnou obsluhu a údržbu strojů a zařízení a budou 

pravidelně proškolováni pracovníci z hlediska bezpečnosti práce. Zvýšená pozornost bude 

kladena především na stavbu lešení, které musí vyhovovat platným normám.  

 Budou dodrženy požadavky zákona č. 309/2006 Sb., požadavky na pracovní 

podmínky a pracovní prostředí na pracovišti, požadavky na výrobní a pracovní prostředky 

a zařízení, požadavky na organizaci práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny 

bezpečnostní značky, značení a signály.  

 Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. 

a NV 591/2006 Sb.  
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 - Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 odst. 1 

 zákona č.309/2006 Sb.  

 - Na stavbě budou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (montáž těžkých 

 konstrukčních dílců).  

 - Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se 

 předpokládá překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb.  

 Na základě výše uvedených skutečností je povinností stavebníka zpracovat plán BOZP 

ve fázi přípravy stavby, zadavatel stavby je povinen zaslat oznámení o zahájení prací na OIP 

min. 8 dní před zahájením prací a je povinen určit koordinátora BOZP pro fázi realizaci 

stavby. 

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné další stavby, není tedy zapotřebí provádět další 

úpravy, pro jejich bezbariérové užívání. 

 Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude potřeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení, které upozorní na vjezd a výjezd ze staveniště. Další inženýrská opatření nebudou 

potřeba. 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

Jaro 2017:  Hrubé terénní úpravy, oplocení, základy 

Podzim 2017:  Hrubá stavba 

Podzim 2018:  Dokončovací práce 

Léto 2019:  Konečné terénní úpravy 

Termíny ukončení výstavby: listopad 2020 

 

Vypracoval: Bc. Michaela Trojáková  
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 Penzion je navržen jako novostavba občanské vybavenosti, sloužící jako služba 

veřejnosti. 

 Navržený objektu má 3 funkční části, jejichž funkční náplň je rozdílná. Funkční náplní 

restaurace je stravování, wellness centra pohybové aktivity a sport a penzionu ubytování. 

 Navržený objektu má 3 funkční části. Jedná se o restauraci, s kapacitou maximálně 26 

osob umístěných v jídelně a 5 zaměstnanců v kuchyni. Kapacitu bude možné v létě rozšířit 

o kapacitu terasy, která činí max. 15-20 osob. Druhou funkční částí je wellness centrum, které 

slouží pouze pro ubytované hosty a není proto nutné samostatně započítávat kapacitu. Třetím 

celkem je samotný penzion s max. kapacitou 30 osob. Součástí navrhované stavby je 

zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 10 osobních automobilů. Z výše zmíněného počtu 

parkovacích stání jsou 2 parkovací stání řešená jako bezbariérová. Před objektem je navržen 

stojan pro 10 jízdních kol. Parkoviště pro zaměstnance restaurace je tvořeno 5 parkovacími 

místy za parkovištěm veřejným. 

Zastavěná plocha:   434,46 m
2 

Obestavěný prostor:  4225,19 m
3 

Podlahová plocha:  368,48 m
2 

Počet uživatelů:   30 hostů + 6 zaměstnanců 

 Půdorysně je objekt navržen ze dvou různě velkých obdélníkových částí, které jsou 

vůči sobě navzájem posunuty v podélném směru a první nadzemní podlaží je položeno na 

zemině, která je v jiné výškové úrovni než vstup na pozemek. Tyto výškové úrovně jsou 

odděleny gabionovou opěrnou zdí. Rozměry suterénu jsou 26,25 m na 14 m, zatímco rozměry 

1NP jsou 20,75 m na 17,5 m. Dle nařízení CHKO je nad celým objektem sedlová střecha 

o sklonu 35˚. Pouze vikýře jsou zastřešeny střechou pultovou. Jelikož projekt akceptuje 

architektonické a urbanistické nároky daného území, nenarušuje stavba celkový ráz lokality. 
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Všechny vchody jsou přístupné ze zpevněné cesty a zásobování restaurace je zajištěno 

po zpevněné cestě navržené pro pojezd automobilů. Hlavní vstup do objektu se nachází na 

jihovýchodní straně a vstup je umožněn po rampě, která je vytvořena za pomoci betonové 

zámkové dlažby. Zádveří tvoří obdélníkový výčnělek, který je zastřešen pultovou stěnu 

o sklonu 15˚. Všechny vchody jsou přístupné ze zpevněné cesty a zásobování restaurace 

je zajištěno po zpevněné cestě navržené pro pojezd automobilů. Celkově je stavba navržena 

tak, aby se zde mohly pohybovat i osoby se sníženou schopností pohybu.  

 Obalové konstrukce jsou navrženy zděné z vápenopískových tvárnic SENDWIX, 

pouze suterénní zdivo, které je v kontaktu se zeminou bude provedeno jako ztracené bednění 

pomocí tvarovek BEST. Stropy jsou ze železobetonových předpjatých panelů SPIROLL, 

stejně tak i konstrukce balkonů. Zábradlí balkonových konstrukcí bude dřevěné. Zateplení 

bude kontaktním zateplovacím systémem za pomocí izolace z kamenných vláken. Fasáda 

bude ze silikátové omítky v pískové barvě. Založení stavby bude provedeno na základových 

pasech z prostého betonu a pod sloupy jsou navrženy železobetonové patky.  

 Okolo celého objektu je navržen okapový chodník z betonové zámkové dlažby 

ve spádu min. 2% od budovy. Vedle hlavního vstupu je navržen prostor pro komunální odpad. 

Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 10 osobních 

automobilů. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání jsou 2 parkovací stání řešená jako 

bezbariérová. Před objektem je navržen stojan pro 10 jízdních kol. Parkoviště 

pro zaměstnance restaurace je tvořeno 5 parkovacími místy za parkovištěm veřejným.  

 V okolí budovy je po jejím dokončení potřeba oset nový travní porost a vysázet podle 

návrhu a přání investora novou zeleň v podobě keřů a listnatých stromů. 

 Hlavním vstupem, nacházejícím se na jihovýchodní straně objektu, vejdeme 

do zádveří, které je zastřešeno pultovou střechou. K zádveří přiléhá recepce, ze které je 

umožněn vstup do restaurace, hygienického zázemí restaurace a zároveň lze pokračovat dále 

do chodby. Restaurace je přístupná též rovnou ze zádveří, a to pro případ, že by byla 

navštívena neubytovanými zákazníky. Chodba slouží jako hlavní koridor pro ubytované, kteří 

se poté mohou dostat do vyšších pater penzionu, nebo pro zaměstnance, kteří mají přístup 

do místností technického vybavení. Těmi jsou strojovna vzduchotechniky, a technická 

místnost přístupná přes kolárnu, která slouží k uložení lyží či kol ubytovaných penzionu. 

Zázemí restaurace i kuchyně jsou přístupné pomocí chodby- zásobování. Pro technickou 

místnost i kuchyni je navržen vedlejší vchod do objektu usnadňující dopravu potřebných 

technologií přímo do potřebných prostor. Uprostřed objektu se nachází spojující komunikační 

prostor - schodiště a výtahová šachta, které umožňují vertikální pohyb uvnitř penzionu. 

 V 1NP se nachází wellness, které je přístupné z chodby tvořící hlavní komunikační 

prostor uprostřed objektu. Vstup do wellness je umožněn přes recepci, ze které jsou přístupné 

šatny. Ze šaten návštěvníci mohou jít buď do posilovny, ze které se případně mohou dostat 

na terasu, kde jim bude umožněno v letních měsících relaxovat, nebo si zvolí návštěvu sauny 

a vířivky, ze který je volný východ na pozemek, kde bude v letních měsících v provozu bazén. 

Dále jsou v 1NP umístěny jednotlivé pokoje penzionu, z nichž má každý z nich svou 

hygienickou místnost. Na tomto podlaží je navrženo 5 pokojů o kapacitě 9 osob. 

Pro zaměstnance penzionu je navržena v každém podlaží s pokoji úklidová komora, vyjma 

podkroví. 
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 Ve 2NP se nachází jednotlivé pokoje penzionu včetně pokoje určeného pro osoby 

s omezenou schopností pohybu, z nichž má každý z nich svou hygienickou místnost. 

Na tomto podlaží je navrženo 8 pokojů o kapacitě 15 osob.  

 Ve 3NP jsou umístěny pokoje penzionu včetně jejich hygienických místnosti. 

Na posledním podlaží jsou navrženy 2 pokoje o celkové kapacitě 6 osob. 

 

Tabulka 1- výpis místností 

Označení Název místnosti S [m2] 

1PP 
  

S01 Zádveří 11,28 

S02 Recepce 16,7 

S03 Zádveří WC 3,24 

S04 WC muži 14,21 

S05 WC ženy 11,55 

S06 Chodba 28,3 

S07 Strojovna vzduchotechniky 16,88 

S08 Kolárna 16,47 

S09 Technická místnost 9,56 

S10 Jídelna 64,34 

S11 Kuchyně 30,57 

S12 Chodba - zásobování 21,88 

S13 Koupelna- personál 4,03 

S14 WC 1,29 

S15 Šatna- personál 5 

S16 Místnost na chlad. Box 5 

S17 Sklad nápojů 3,75 

S18 Sklad (maso, ryby) 3,75 

S19 Sklad (ovoce, zelenina) 3,75 
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S20 Sklad odpadků 3,75 

S21 Záložní zdroj evakuačního výtahu 2,94 

 
 

281,64 

1NP 

  101 Chodba + schod. Prostor 49 

102 Předsíň 3,81 

103 Koupelna 4,62 

104 Pokoj 13,8 

105 Předsíň 3,64 

106 Koupelna 4,24 

107 Pokoj 18,09 

108 WC 2,99 

109 Předsíň 1,83 

110 Koupelna 4,46 

111 Pokoj 11,69 

112 Sklad 7,33 

113 Předsíň 2,63 

114 Koupelna 5,03 

115 Pokoj 19,13 

116 Předsíň 2,81 

117 Koupelna 5,39 

118 Pokoj 18 

119 Sauna + výřivka 33,49 

120 Šatna - muži 6,67 

121 Sprchy - muži 5,1 

122 WC - muži 1,87 
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123 WC - ženy 1,8 

124 Sprchy - ženy 4,93 

125 Šatna - ženy 6,91 

126 Recepce 16,31 

127 Posilovna 43,13 

128 Terasa 71,78 

 
 

370,06 

2NP 

  201 Chodba + schod. Prostor 60,5 

202 Předsíň 4,89 

203 Koupelna 5,65 

204 Pokoj 31,4 

205 Předsíň 3,81 

206 Koupelna 4,62 

207 Pokoj 13,8 

208 Předsíň 3,81 

209 Koupelna 4,08 

210 Pokoj 18,11 

211 WC 2,99 

212 WC 1,83 

213 Koupelna 4,46 

214 Pokoj 11,69 

215 Sklad 7,33 

216 Předsíň 2,63 

217 Koupelna 5,03 

218 Pokoj 19,13 



44 

 

219 Předsíň 2,63 

220 Koupelna 5,03 

221 Pokoj 18,56 

222 Předsíň 2,63 

223 Koupelna 5,03 

224 Pokoj 25,31 

225 Předsíň 4,44 

226 WC 2,25 

227 Koupelna 5,4 

228 Pokoj 21,8 

 
 

298,75 

3NP 

  301 Chodba + schod. Prostor 25 

302 Předsíň 8,01 

303 WC 2,89 

304 Koupelna 5,42 

305 Pokoj 29,06 

306 Předsíň 8,44 

307 WC 2,89 

308 Koupelna 6,67 

309 Pokoj 31,97 

  

120,35 

Celková  plocha 1070,80 

 

 Celá stavba je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
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 Hlavní i vedlejší vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové. V rámci 

venkovního parkoviště jsou zajištěna 2 parkovací stání pro vozidla přepravující osoby těžce 

pohybově postižené a pro vozidla osob doprovázející dítě v kočárku. V objektu jsou veškeré 

komunikační prostory navrženy s ohledem na pohyb osob na invalidním vozíku. Vertikální 

komunikace je zajištěna pomocí bezbariérového výtahu. Samozřejmostí je také hygienické 

zázemí tvořené 2 samostatnými WC kabinami. Taktéž jeden pokoj penzionu je přizpůsoben 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a jejich doprovod.  

 Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800 – 1000mm a ve výšce 1400 – 

1600mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm nebo 

pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm, jasně 

viditelnými oproti pozadí. 

 Stavba je rozdělena na tři funkční části, které disponují odlišným provozním řešením. 

Jedná se o část restaurace, část wellness a poslední částí je samotný penzion. Jediným 

společným prostorem těchto funkčních částí přístupným pro veřejnost je hlavní vstup 

se vstupním vestibulem. Z čehož do wellness centra mají přístup pouze ubytovaní v penzionu. 

Společným neveřejným prostorem je pak technické zázemí tvořené strojovnou 

vzduchotechniky, technickou místností, skladem kol a lyží, úklidovou místností.  

 Provozně je wellness vyřešeno tak, že je rozděleno na „čistou“ a „špinavou“ zónu. 

„Špinavá“ zóna zahrnuje recepci a chodbu spojující recepci s jednotlivými šatnami. 

Návštěvníci se v této zóně pohybují v civilním oblečení a ve znečištěné obuvi. Samotné šatny 

s hygienickým zázemím tvoří filtr mezi těmito dvěma zónami. V šatnách dochází k převlékání 

návštěvníků z civilního oděvu a obuvi do sportovního oblečení a povolené obuvi. Po opuštění 

šaten se již návštěvníci pohybují v „čisté“ zóně, která je tvořena jednotlivými místnostmi 

pro posilování a s wellness zařízením. 

 Při pohybu mezi restaurací a hygienickým zázemím neplatí pro návštěvníky žádné 

požadavky. Provoz mezi kuchyní a restaurací je zajištěn pomocí officu, který je neveřejný. 

Do něho mají přístup pouze zaměstnanci restaurace přes prostor baru. Samotná kuchyň a její 

zázemí je pak opět rozdělena na „čistý“ a „špinavý“ provoz. Špinavý provoz zde začíná 

vstupem, chodbou a navazuje na filtr tvořený šatnami a hygienickým zázemím. Čistou zónu 

pak tvoří chodba, na kterou navazují jednotlivé sklady, kuchyň a denní místnost. Požadavky 

na čistotu jsou zde náročnější než v případě sportovního centra a jsou dány hygienickými 

předpisy. K jistému narušení „čisté“ zóny dochází prostřednictvím zásobování na jihozápadní 

straně objektu a zaměstnancem recepce, pro kterého neplatí nutnost přístupu přes hygienický 

filtr. S ohledem na udržení čistoty bude probíhat zásobování v určeném intervalu, a v takovou 

denní dobu, aby nedošlo ke kolizi s provozem kuchyňského zařízení nebo byla kolize pouze 

minimální.  
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 Při pohybu ubytovaných mezi recepcí a jednotlivými pokoji nejsou kladeny žádné 

z výše zmíněných požadavků. Pouze se předpokládá odložení svrchního oděvu a obuvi 

a pohybu na pokoji v domácí obuvi, kterou mají hosté k dispozici. 

Nejedná se o výrobní objekt.

 Je navrženo celoplošné odstranění ornice v tl. 25 cm na polovině pozemku, tj. v místě 

budoucí stavby, v prostoru plánovaného parkoviště a zpevněných ploch. Zároveň bude 

srovnána zemina do dvou úrovní upraveného terénu, které je odděleno gabionovou opěrnou 

zdí. Jelikož je pozemek svažitý, bude řešení částečného podsklepení a dvou úrovní terénu 

vhodné a nebude potřeba výrazně velkých vykopávek. Zemina bude po celou dobu stavby 

deponována na pozemku a po dokončení stavby použita pro terénní a sadové účely. 

 Bude vykopána hlavní stavební jáma se dvěma výškovými úrovněmi dna, ve kterých 

budou následně vyhloubeny jednotlivé rýhy pro základové pasy a prohlubně pro základové 

patky. Dále bude vyhloubena prohlubeň pro základovou desku pod výtahovou šachtu. Okraje 

stavební jámy budou svahovány v poměru 1:0,75. Kolem výkopů figur pro vnější základové 

pasy bude z vnější strany ponecháno minimálně 1,0 m místa z důvodu pozdější realizace 

ochranné stěny. Tato ponechaná plocha bude odvodněna se sklonem 5,0% k okraji stavební 

jámy.  

 Předpokládá se možnost provádění výkopů figur bez nutnosti pažení. Vytěžená zemina 

hlavní stavební jámy bude po dobu stavby deponována na pozemku a po skončení stavebních 

prací bude použita na zásypy a terénní úpravy. 

 V rámci výkopových prací jsou na úrovni základové spáry očekávány horniny 

moldanubika zastoupené zde muskovit-biotitickou pararulou. Horniny zde vystupují 

až k povrchu území, kde jsou zvětralé až navětralé. Pararula zvětralá až navětralá je skalní 

hornina třídy R4. Pokud při provádění výkopů nebude tento druh podloží zastižen, je nutné 

kontaktovat statika nebo geotechnika, který by měl stanovit potřebné úpravy základové spáry. 

 Podzemní voda je zde vázaná na puklinový systém ve větší hloubce.  
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 Sítě technické infrastruktury budou uloženy do pískového lože o minimální mocnosti 

100 mm a následně ručně obsypány a zasypány. Násyp bude proveden ručně zhutněným 

pískovým násypem o minimální mocnosti 300 mm. Teprve po provedení tohoto opatření 

mohou být rýhy pro tyto sítě zasypány pomocí zhutněných štěrkových násypů.

 Založení objektu bude plošné na monolitických základových pasech z prostého betonu 

a ztraceného bednění, pod patkami bude proveden základ z železobetonových pasů a výtah 

bude založen na železobetonové desce. 

 Základové pasy budou vybetonovány dle výškových úrovní na výkresech 

a v závislosti na reálném průběhu stávajícího terénu po provedení výkopových prací. Budou 

provedeny z betonu C20/25. Betonáž bude prováděna přímo do vyhloubených rýh. Obvodové 

pasy musí být založeny do nezámrzné hloubky, což v dané lokalitě odpovídá hloubce 1,1-1,2 

m pod úrovní upraveného terénu. V základových pasech budou vynechány potřebné prostupy 

pro sítě technické infrastruktury, které jsou znázorněny ve výkresu základů ve stavební části 

dokumentace. V případě potřeby bude nad některými z prostupů provedeno lokální vyztužení 

základového pasu, pro zajištění požadované funkce. 

Pod železobetonové základové pasy a desku bude nejprve provedena vyrovnávací 

vrstva z prostého betonu C16/20 tl. 100mm. Na tyto podkladní betony bude provedeno 

vyztužení pasů a desky dle statických výkresů – tyto výkresy nejsou součástí projektové 

dokumentace. Do takto připravených prohlubní bude provedena betonáž dle výškových 

úrovní na výkresech. Základové pasy pod sloupy a desky budou provedeny z betonu C30/37 a 

vyztuženy ocelí B500 B. V případě základové desky pod výtahovou šachtou budou použity 

těsnící pásy Pentaflex. Tyto těsnící pásy budou při betonáži osazeny do pozic pracovních spár 

mezi deskou a později budovanou železobetonovou stěnou výtahové prohlubně.  

 Podkladní betonové mazaniny budou ŽB monolitické z betonu C20/25 vyztuženého 

ocelovou KARI sítí KH30 6/100/100 B500 B umístěnou pří horním a v blízkosti stěn i při 

dolním povrchu. Z důvodu velké plochy objektu, budou podkladní betony betonovány 

po částech, kvůli případným deformacím vlivem hydratačního tepla. Vymezující hranicí 

jednotlivých částí jsou modulové osy objektu. Betonáž bude probíhat dle následujícího popisu 

nejprve v částech A – B a C – D a po technologické pauze, kterou určí statik nebo technolog, 

bude pokračováno v betonáži částí B – C a D – E. V rámci podkladních betonů budou 

provedeny svislé prostupy technické infrastruktury, v jejich místě bude v případě potřeby 

vystřižena výztuž ocelové KARI sítě. 
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 Svislé nosné konstrukce stavby jsou navrženy z podélného stěnového systému 

z vápenopískových tvárnic. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou navrženy zděné 

z vápenopískových tvárnic pro nosné zdivo Sendwix 16DF-LD na maltu pro tenkovrstvé 

zdění Sendwix Profimix ZM 901 a z akustických tvárnic Sendwix 8DF-LD AKU na maltu 

pro tenkovrstvé zdění Sendwix Profimix ZM 901. Založení těchto stěn v úrovni podkladního 

betonu bude provedeno pomocí vápenocementové zakládací malty Sendwix ZM 920 Zdící 

malta s průměrnou tloušťkou cca 20 mm. V rámci výškového modulu stavby je s touto 

výškou nad rámec klasického modulu zdiva uvažováno. Napojení vnitřních nosných stěn 

ke stěnám obvodovým bude provedeno pomocí dvojice stěnových spon – plochých 

nerezových kotev vložených do každé druhé ložné spáry. V místě osazení stěnových spon se 

lehce probrousí povrch tvárnice, aby nedocházelo k lokálnímu navyšování výškového modulu 

řady. V případě dalších úkonů jako: nanášení zdící malty, vazby zdiva, provádění drážek, 

ochraně zdiva proti vlhkosti při provádění a dalších bude postupováno podle platných 

podkladů pro provádění od firmy KM Beta.  

 V prostoru restaurace, kuchyně a zázemí kuchyně jsou navrženy nosné železobetonové 

sloupy 300 × 300 mm z betonu C30/37 vyztužené ocelí B500 B. Při bednění těchto sloupů 

bude použito systémového bednění. Je požadavek na provedení sloupů v pohledové kvalitě.  

 V prostoru výtahové šachty bude její vnitřní plášť zhotoven z železobetonu tl. 150 

mm, který bude oddilatován od vápenopískových tvárnic Sendwix 14DF-LD o tloušťce 200 

mm pomocí minerální tepelné izolace tl. 30mm. Mezi minerální izolaci a betonovou stěnu 

bude před betonáží vložena separační PE fólie. Materiálem stěny bude beton třídy C20/25 

a ocel třídy B500 B. Betonáž bude prováděna pomocí systémového bednění s maximálním 

požadavkem na rovinnost povrchu v celé výšce šachty.  

 Překlady nad otvory v nosných obvodových a vnitřních stěnách jsou navrženy 

ve stejném systému jako zdivo a to jako sestavy překladů Sendwix 2DF-8DF. Tento typ 

překladů je použit do maximálního rozpětí 3 m. Překlady nad otvory s větším rozpětím jsou 

navrženy jako ŽB monolitické z betonu C25/30 a v případě spojitých překladů z betonu 

C30/37 s vyztužením ocelí B500 B. 

 Opěrná stěna rozdělující 2 různé úrovně terénu je navržena z gabionového zdiva, tj. 

z drátěných košů vyplněných drceným lomovým kamenivem. Toto zdivo bude založeno 

na úrovni 0,000 m na železobetonové stěně z prvků tvořících ztracené bednění tvořených 

ze zdících tvarovek BEST - ztracené bednění 40 o tloušťce 400 mm. Konstrukce zdiva 

je sestavena z gabionových košů o rozměrech 400 × 500 × 1000 vytvořených 

z pozinkovaných sítí s oky 50 × 50 mm s průměrem drátu 4 mm, které jsou v hranách spojeny 

pomocí spojovacího spirálového drátu s průměrem 4 mm. Proti vyboulení drátěné stěny 

gabionového koše je přední a zadní stěna koše sepnuta pomocí gabionové spony. Je možné 

použít již hotových košů, popřípadě koše sestavovat na místě z připravených komponentů. 

Svislé síly od konstrukce budou přenášeny prostřednictvím soklové železobetonové stěny 

do základových pasů. Vodorovné síly gabionové opěrné zdi budou zajištěny pomocí 

konstrukce tvořené sloupky a příčníky z ocelových tenkostěnných profilů JÄKL 50 × 50 × 3 

mm. Výše zmíněné drátěné koše budou instalovány tak, aby tato nosná konstrukce procházela 

třetí řadou ok přilehlou ke kontaktnímu zateplení. Připravené gabionové koše budou 
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vyrovnávány drceným lomovým kamenem, s ohledem na požadovanou pohledovou kvalitu 

přední strany. Jako lomový kámen je navržen kámen antracitově šedé barvy – ambfibolit fr. 

50 – 200 mm 

 Svislé nenosné konstrukce jsou navrženy dvojího druhu. Pro nenosné konstrukce je 

převážně použito vápenopískových cihel pro nenosné zdivo Sendwix 4DF-LD na maltu pro 

tenkovrstvé zdění. Založení těchto stěn v úrovni podkladního betonu bude provedeno pomocí 

vápenocementové zakládací malty Sendwix ZM 920 s průměrnou tloušťkou cca 20 mm. 

V rámci výškového modulu stavby je s touto výškou nad rámec klasického modulu zdiva 

uvažováno. Pod úrovní stropní konstrukce bude realizováno pružné napojení nenosných 

konstrukcí pomocí vyplnění spáry tl. 20 – 30 mm PUR pěnou. Napojení nenosných stěn 

k nosným a obvodovým stěnám bude provedeno pomocí stěnových spon – plochých 

nerezových kotev vložených do každé druhé ložné spáry. V místě osazení stěnových spon 

lehce probrousit povrch tvárnice, aby nedocházelo k lokálnímu navyšování výškového 

modulu řady. V případě dalších úkonů jako: nanášení zdící malty, vazby zdiva, provádění 

drážek, ochraně zdiva proti vlhkosti při provádění a dalších bude postupováno podle platných 

podkladů pro provádění od firmy KM Beta.  

 V prostorech s požadavky na menší zatížení nebo zavěšení stěny pod stropní 

konstrukci a pro instalační šachty jsou pak navrženy také lehké sádrokartonové dělící 

konstrukce s ocelovou nosnou konstrukcí z tenkostěnných otevřených profilů: 

 Sádrokartonová stěna ze sádrokartonu RIGIPS tl. 125 mm – stěna s nosnou konstrukcí 

ze svislých tenkostěnných profilů z pozinkované oceli CW100 s osovou vzdáleností max. 625 

mm. Tyto profily budou vkládány do vodorovných profilů UW100 pružně ukotvených 

k podlaze a ke stropní konstrukci. Nosná konstrukce bude vyplněna akustickou izolací tl. 80 

mm. Opláštění stěny bude provedeno jednoduché ze sádrokartonových desek RIGIPS RED 

tl. 12,5 mm. Příčky jsou navrženy a nakombinovány tak, aby byly splněny požadavky normy 

ČSN 73 0540-2. 

 Ve místnostech hygienických zařízení jsou ve vyznačených místech navrženy 

přizdívky z pórobetonových tvárnic Ytong pro přesné zdění tl. 150 mm. Zdění bude 

prováděno na tenké maltové lože tl. 1 – 3 mm z malty pro tenkovrstvé zdění přesných 

pórobetonových tvárnic. Zajištění spolupůsobení přizdívky s nosnou popřípadě nenosnou 

vnitřní stěnou bude zajištěnou pomocí stěnových spon – plochých nerezových kotev 

vložených do každé druhé ložné spáry v osové vzdálenosti 750 – 1000 mm. V rámci těchto 

přizdívek budou realizovány rozvody vnitřní vodovodní sítě k zařizovacím předmětům, 

vložené do vyfrézovaných drážek. S ohledem na charakter a množství vodovodního potrubí, 

může být místo frézování drážek, přistoupeno k obezdění tohoto potrubí. 

 Vodorovná stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů SPIROLL 

PPD v tl. 200 (balkon) a 250 mm. Strop bude proveden v souladu s technologickým 

předpisem (postupem) výrobce. Na tyto stropní panely bude provedena vyrovnávací betonová 

mazanina z betonu C20/25, z důvodu nerovnoměrného povrchu způsobeného vlivem různého 

nadvýšení panelů. V případě, že bude použita ocelová výměna, se nejprve smontují pozice 

vymezující příčný rozměr prostupu a poté se umístí ocelová výměna.  Stropní panely, na které 
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bude ocelová výměna osazována, budou mít seříznutou hranu o 50 mm, aby bylo možné 

provést kvalitní zmonolitnění konstrukce. Mezi ostatní panely bude vložena výztuž a spáry 

budou vyplněny zálivkou z betonu o pevnostní třídě minimálně C 20/25 s maximální velikostí 

zrn 8 mm. 

 Téměř ve všech místnostech suterénu, kromě skladů patřících k zázemí kuchyně 

případně místností technického vybavení, kterými jsou vzduchotechnická místnost 

a technická místnost budou zavěšeny na stropní konstrukci SDK podhledy ze 

sádrokartonových desek RIGIPS RB, ve vlhkých prostorách stavební desky RIGIPS RBI s 

impregnací. Podhledy budou svěšeny o 500 mm z důvodů snadného vedení VZT a ZTI (v 

případě potřeby, pokud to umožní požadavek na min. světlou výšku, mohou být podhledy 

svěšeny níže. 

 Překlady nad otvory v nosných obvodových a vnitřních stěnách jsou navrženy 

ve stejném systému jako zdivo a to jako sestavy překladů Sendwix 2DF-8DF. Tento typ 

překladů je použit do maximálního rozpětí 3 m. Případně překlady nad otvory s větším 

rozpětím jsou navrženy jako ŽB monolitické z betonu C25/30 a v případě spojitých překladů 

z betonu C30/37 s vyztužením ocelí B500 B. 

 V objektu je navrženo monolitické prefabrikované schodiště od firmy Prefa, které 

bude dovezeno a smontováno současně se stropní konstrukcí. Všechny schodišťové stupně 

v jednom schodišťovém rameni mají stejnou výšku i šířku. Byly dodrženy hodnoty 

pro minimální výšku a šířku schodišťového stupně, nejmenší podchodná (2100 mm) 

a průchodná (1900) výška. Zároveň je dodržena i šířka schodišťového ramene a rozměr 

mezipodesty a hlavní podesty, který má být minimálně šířka ramene+100 mm. V prostoru pod 

schodištěm v 1PP je navržena malá místnost sloužící jako záložna zdroje pro evakuační výtah. 

 Jako povrchová úprava schodů je navržena keramická dlažba, která splňuje požadavek 

na protiskluznost a odolnost proti působení mechanického namáhání a vlivů daného prostředí. 

Povrchová úprava podesty je navržena ze stejného materiálu. 

 Dále je navržena jedna výtahová šachta určená pro přepravu osob a osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Tato výtahová šachta má rozměr kabiny 1100x1400 mm. 

Při její výstavbě je nutné dodržovat technologický předpis výrobce - firmy OTIS. Jedná se 

o výtah typu GEN 2 Comfort. Výtah má celkovou kapacitu 8 osob s celkovou hmotností 630 

kg. Minimální dojezd výtahové šachty u základové konstrukce je stanoven na 1150 mm. 

Obvodová nosná konstrukce výtahové šachty je navržena jako zděná z vápenopískových 

tvárnic SENDWIX 14DF-LD o tloušťce 200 mm. 

 Krov je proveden jako sestava klasického krovu sedlové střešní konstrukce. Jednotlivé 

prvky krovu budou vzájemně spojovány tesařskými spoji a spojovacím materiálem. Krov 

je uložen na příčných nosných zdech, na kterých budou provedeny šikmé věnce. Všechny 

dřevěné prvky budou uloženy na asfaltovém pásu (viz detail). Výkres krovu zobrazuje 

konstrukci zastřešení objektu, jednotlivé druhy a tvar prvků krovu. 



51 

 

 Kotvení prvků bude realizováno pomocí závitových tyčí v pozedních věncích objektu 

se vzájemným odstupem 2 m. U ocelových vaznic bude pro ztužení a roznosu vodorovných 

sil použit ocelový rám z nosníků HEA 160 viz výkres krovu, který bude přenášet jak 

vodorovné, tak svislé zatížení krovu do pozedního věnce. Přesný návrh rámu provede statik- 

není součástí projektové dokumentace. 

 Krov bude proveden dle požadavku ČSN na tesařské konstrukce. Ochrana dřeva bude 

provedena pomocí herbicidních a fungicidních nátěru dřeva. Tento nátěr se provede 2x 

v místech, která budou po smontování krovu nepřístupné. Ostatní části se jedenkrát namoří 

a po dostatečném vyschnutí dřeva se v průběhu stavby provede druhý nátěr. Tento druhý nátěr 

odpadne v případě provedení kvalitního nátěru prvního na suché dřevo a v případě, že nedošlo 

při odkrytém krovu ke smytí deštěm. 

 Je nepřípustné použít na krov dřevo jakkoliv napadené hnilobou, dřevokazným 

hmyzem, či začernalé. Stejně tak dřevo s kůrou či viditelnými tříštivými lomy. 

 Bude použit jeden druh dřeva a to smrk či borovice, vlhkost řeziva max. 18%. 

Před provedením laťování dojde ke kontrole rovinnosti krokví tak, aby při laťování 

nevznikala odchylka na 2 m lati větší jak 1 cm. Nepřípustná jsou zejména obrácená kopyta u 

vedlejších krokví. 

 Všechny viditelné dřevěné prvky budou hoblované. 

 Konstrukce střechy je tvořena sedlovou střechou se sklonem 35˚ a pultovými vikýři 

se sklonem 15˚. Na dřevěných krokvích o tl. 180 mm je navrženo dřevěné bednění, na němž 

je hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu TOPDEK ALL BARRIER, v němž 

nosnou vložku tvoří hliníková fólie s nakašírovanou PE rohoží. Zateplení střechy je řešeno 

pomocí nadkrokevní izolace z polyisokyanurátové desky TOPDEK 022 PIR o tl. 160 mm. 

Desky jsou spojovány na pero a drážku. Nad izolací je provedena pojistná hydroizolační 

vrstva ze samolepícího SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z polystyrenové rohože 

TOPDEK COVER PRO. Střešní krytina je navržena pálenou střešní taškou od firmy 

TONDACH Samba 11 Engoba červená. 

 Konstrukce stříšky je tvořena pultovou střechou se sklonem 15˚. Na pomocných 

dřevěných krokvích o tl. 120 mm je navrženo dřevěné bednění, na němž je pojistná 

hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu TOPDEK ALL BARRIER, v němž 

nosnou vložku tvoří hliníková fólie s nakašírovanou PE rohoží. Zateplení stříšky je řešeno 

pomocí nadkrokevní izolace z polyisokyanurátové desky TOPDEK 022 PIR o tl. 100 mm. 

Desky jsou spojovány na pero a drážku. Nad izolací je provedena pojistná hydroizolační 

vrstva ze samolepícího SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z polystyrenové rohože 

TOPDEK COVER PRO. Střešní krytina je navržena pálenou střešní taškou od firmy 

TONDACH Samba 11 Engoba červená. 
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 Nad částí 1PP je navrženo zastřešení pomocí pochozí terasy, jejíž nosná konstrukce 

je tvořena stropní konstrukcí SPIROLL panelu o tloušťce 250 mm. Na nosné konstrukci je 

z lehčeného betonu za pomocí keramického kameniva liapor provedena spádová vrstva 

o tloušťce minimálně 30 mm. Na tuto spádovou konstrukci je nataven SBS modifikovaný 

asfaltový pás GLASTEK  AL 40 mineral vyztužený hliníkovou vložkou. Tepelná izolace 

je navržena ze stabilizovaného pěnového polystyrenu Isover EPS 150 ve 2 vrstvách o celkové 

tl. 220 mm. Na tepelně izolační vrstvu je nalepen SBS modifikovaný asfaltový pás s nosnou 

tkaninou GLASTEK 30 STICKER ULTRA, na který je plnoplošně nataven pás vyztužený 

skleněnými vlákny ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Pod výškově nastavitelnými 

podložkami betonové dlažby jsou přířezy asfaltového pásu o čtvercovém rozměru 250x250 

mm. Nášlapná vrstva bude provedena z dvouvrstvé betonové dlažby položené na terčích. 

 Okna a dveře jsou navrženy z dřevohliníkových komorových profilů se zasklením 

izolačním trojsklem s Ug =0,7 W/m
2
K. V případě dveří budou krajní skla vždy bezpečnostní 

vrstvená. Součinitel prostupu tepla rámem Uf =0,7 W/m
2
K. Celkový součinitel prostupu tepla 

oken je dle tepelně-technického posudku v rozmezí od Uw = 0,70 do Uw = 0,9 W/m
2
K dle 

rozměrů a poměru plochy rámu k ploše zasklení. Více viz výpis zámečnických výrobků, který 

je součástí stavební části projektové dokumentace.  

 Okna budou osazena na podkladní profily z tepelně izolačního materiálu 

COMPACFOAM výšky 50mm v případě dveří bude výška profilů 250mm. V případě oken 

a dveří s předsazenou montáží je navržen systém předsazené montáže EJOT 

COMPACFOAM.  

 Všechny konstrukce otvorů budou splňovat požadavky dle ČSN 73 0540-2. 

 Vnitřní dveřní otvory jsou navrženy jako dřevěné od firmy PORTO, bližší specifikace 

viz výpis materiálů a výkresová dokumentace. Všechny vnitřní dveře jsou navrženy jako 

otočné s výjimkou dveří mezi officem a restaurací, kde jsou kyvné. 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti a radonovému riziku jsou navrženy 2 oxidované 

asfaltové pásy. Spodní vrstva je tvořena z oxidovaného asfaltového pásu s vložkou ze skelné 

tkaniny SKLOBIT 40 Mineral o tloušťce 4 mm, vrchní potom s vložkou z hliníkové fólie 

s nakašírovanou skelnou rohoží BITAGIT 40 Al+V60 Mineral Radon tloušťky 4 mm, který je 

odolný vůči střednímu radonovému riziku. Spodní asfaltový pás bude nataven na podkladní 

betonovou vrstvu opatřenou penetračním nátěrem na bázi asfaltu. Pro oba pásy platí 

minimální délka přesahu 100 mm. 
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 Izolace proti vodě u terasy je navržena také jako vícevrstvá. Parotěsnící vrstvou je  

SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK  AL 40 mineral vyztužený hliníkovou vložkou, 

který je nataven k podkladu tvořenému z lehčeného betonu. Hydroizolační souvrství je poté 

provedeno následně. Na tepelně izolační vrstvu je nalepen SBS modifikovaný asfaltový pás 

s nosnou tkaninou GLASTEK 30 STICKER ULTRA, na který je plnoplošně nataven 

pás vyztužený skleněnými vlákny ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. 

Střešní konstrukce je proti vodě ochráněna hlavní a pojistnou hydroizolační vrstvou. Na 

dřevěných krokvích je navrženo dřevěné bednění, na němž je hlavní hydroizolace z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu TOPDEK ALL BARRIER, v němž nosnou vložku tvoří 

hliníková fólie s nakašírovanou PE rohoží. Nad izolací je provedena pojistná hydroizolační 

vrstva ze samolepícího SBS modifikovaného pásu s nosnou vložkou z polystyrenové rohože 

TOPDEK COVER PRO. 

 Ve sprchách, kuchyni, WC a úklidových místnostech budou pod dlažbou a obklady 

provedeny stěrkové hydroizolace MAPEI MAPEGUM WPS. V případě napojení stěrkové 

hydroizolace mezi podlahou a stěnou, v rozích a okolo podlahových vpustí bude použito 

pogumovaných polyesterových pásek MAPEI Mapeband.  

 U všech hydroizolací je nezbytně nutné dodržet technické požadavky a postup 

stanovený výrobcem. 

 Navrhovaný objekt bude kontaktně zateplen minerální izolací z kamenných vláken 

Isover TF PROFI v tloušťce 150 mm. Izolace bude k podkladu lepena a místně kotvena 

fasádními hmoždinkami s přerušením tepelného mostu. Prováděcí firma musí při provádění 

zateplení respektovat všechny zákonem stanovené požadavky. 

 Suterénní zdivo ze ztraceného bednění bude izolováno pomocí tepelné izolace Syntos 

XPS Prime 30IR v tloušťce 150 mm. 

 Podlahy v kontaktu se zeminou budou izolovány pomocí pěnového polystyrenu Isover 

EPS 150 v tloušťce 120 mm. 

 V podlahách ve vyšších podlažích je navržen pěnový polystyren Isover EPS 150 

v tloušťce 30 mm a Isover EPS Rigi Floor 4000 v tloušťce 30 mm. 

 Zateplení šikmé střechy je řešeno pomocí nadkrokevní izolace z polyisokyanurátové 

desky TOPDEK 022 PIR o tl. 160 mm. U stříšky nad vstupem potom stejný materiál 

o tloušťce 100 mm. Desky jsou spojovány na pero a drážku. 

 Tepelná izolace terasy je navržena ze stabilizovaného pěnového polystyrenu Isover 

EPS 150 ve 2 vrstvách o celkové tl. 220 mm. 
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Pro kotvení oken, dveří apod. jsou navrženy speciální izolace jako např. Compacfoam či 

Foamglass. 

Vnitřní povrchy stěn budou opatřeny silikátovým interiérovým nátěrem CEMIX - 

VBT (ve 2 vrstvách) v různých barevných odstínech (viz specifikace investora), pod kterou 

je jádrová omítka VPC strojní CEMIX - 083 v tl. 15 mm tvořící vyrovnávací vrstvu. 

V koupelně, WC a v kuchyni je navržen keramický obklad v tl. 7 mm Rako Easy. 

 Venkovní povrch je opatřen minerální rýhovanou VPC omítkou CEMIX - 428 pískové 

barvy. 

Téměř ve všech místnostech 1PP budou zavěšeny na stropní konstrukci SDK podhledy 

ze sádrokartonových desek Rigips RB, ve vlhkých prostorech stavební destky Rigips RBI 

s impregnací. Podhledy budou svěšeny o 500 mm z důvodů snadného vedení VZT a ZTI 

(v případě potřeby, pokud to umožní požadavek na min. světlou výšku, mohou být podhledy 

svěšeny níže. 

 Truhlářské konstrukce jsou běžného rozsahu. Tvoří je především okna a dveře. 
Specifika jednotlivých truhlářských výrobků viz výpis materiálů. 

 Vnější parapety oken, závětrné lišty, krycí plechy venkovních žaluzií a protidešťové 

větrací mřížky VZT potrubí jsou navrženy z titanzinkového plechu Rheinzink modrošedé 

barvy. Specifika jednotlivých klempířských výrobků viz výpis materiálů. 

 Do zámečnických konstrukcí jsou zahrnuty veškerá madla v rámci návrhu 

bezbariérového řešení WC a sprchových kabin. Zábradlí schodiště je řešeno pomocí typových 

zámečnických výrobků – sloupků a doplňkového sortimentu pro sestavení kompletního 

zábradlí včetně výplně. Ostatní drobné zámečnické výrobky viz Výpis zámečnických 

výrobků. 

 Ostatní výrobky zahrnují střešní vtoky, pojistné přepady, atikové chrliče, podlahové 

vpusti a střešní odvětrací komínky. Více o těchto výrobcích viz Výpis ostatních výrobků, 

který je součástí stavební části projektové dokumentace. 



55 

 

 Chodníky a zpevněné plochy pro pěší v okolí objektu jsou navrženy z betonových 

dlaždic, přesněji betonové zámkové dlažby. Všechny tyto chodníky budou navrženy se 

skladbami pro pochozí plochy. Výjimkou bude pouze zpevněná plocha před hlavním 

vstupem, která bude navržena pro občasný pojezd vozidel do 3,5 t, pro případ nutnosti servisu 

světelné tabule nad vstupem. Parkovací stání osobních automobilů jsou navržena dlážděná 

s únosností do 3,5t. Příjezdová komunikace, včetně zásobovací části a části v místě parkoviště 

bude asfaltová s únosností nad 3,5t. Pochozí plochy budou lemovány pomocí zahradních 

obrubníků přírodní šedé barvy a asfaltové komunikace a parkovací stání pomocí obrubníků 

silničních. Konkrétní typ dlažby bude vybrán investorem při realizaci. V případě všech 

zpevněných ploch bude postupováno dle zásad a typových skladeb výrobce, které budou 

odpovídat danému provozu.  

 Okapový chodník kolem objektu je navržen z plošné betonové dlažby s hladkým 

povrchem o rozměrech dlaždice 500 × 500 × 50 mm. Barva betonové dlažby je přírodní šedá. 

Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy z kamenné drti 4 – 8 mm mocnosti 40 mm, pod kterou 

bude provedena podkladní nosná vrstva z kamenné drti 8 – 16 mm mocnosti 100 – 150 mm. 

Dlažba bude provedena ve spádu 2 % směrem od objektu. Lemování okapového chodníku 

bude provedeno ze zahradních obrubníků 1000 × 50 × 150 m, které budou osazeny 

do betonového lože 80 – 100 mm s obetonováním minimálně do 1/3 výšky obrubníku.  

 Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy kolem objektu vyspádováním 

a rozprostřením zeminy z výkopových prací s vrchní vrstvou z ornice. Okapový chodník 

je kolem objektu navržen v konstantní výškové úrovni -0,200 m pod úrovní čisté podlahy 

1PP. Od hrany okapového chodníku bude provedeno rovnoměrné rozprostření zeminy 

ve spádu 2% směrem od objektu.  

 Stavba je navržena tak, aby nedošlo k ohrožení návštěvníků ani zaměstnanců stavby. 

Veškeré konstrukce jsou navrženy a musí být provedeny v souladu s platnými normami 

a vyhláškami. 

 Výpočet součinitele prostupu tepla jednotlivých oken, nejnižší vnitřní povrchové 

teploty konstrukcí, tepelné stability místnosti a průměrného součinitele prostupu tepla obálkou 

budovy viz složka č. 6 – Stavební fyzika, která je přílohou této DP.  
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 Na navrhovaný objekt penzionu se vztahují pouze obecné požadavky na místnosti 

s trvalým pobytem, což jsou takové místnosti, ve kterých trvá pobyt osob déle než 4 hodiny 

a opakuje se více než jednou týdně. Dále jsou předepsány hodnoty činitele denní osvětlenosti 

dle tříd zrakových činností. V případě nedodržení požadavků pro denní osvětlení, je možné 

navrhnout osvětlení sdružené, avšak při zachování určitého podílu přirozeného osvětlení. 

Z hlediska proslunění a oslunění nejsou na navrženou stavbu a její místnosti kladeny žádné 

požadavky. Proslunění a oslunění místností restaurace, wellness a pokojů v penzionu by mělo 

být dostatečné a je zajištěno dostatečným počtem a velikostí okenních výplní otvorů.  

 Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech stavby a v chráněných 

venkovních prostorech stavby budou splněny. Požadavky na zvukoizolační vlastnosti mezi 

místnostmi jsou splněny.  

 Požadavek na zvukoizolační vlastnosti obvodových plášťů budov a jejich částí je 

navrženými konstrukcemi bezpečně splněn. Otvorové prvky jsou navrženy ve II. třídě 

zvukové izolace oken (30 – 34dB) a vyhovují požadavku, který požaduje navržení minimálně 

I. třídy zvukové izolace. V rámci objektu jsou navrženy akustické podhledy upravující dobu 

dozvuku. V rámci konstrukce schodiště a uložení VZT jednotek v místě podlahy je řešeno 

snížení přenosu vibrací pomocí vibroizolačních materiálů. Území není seizmicky aktivní ani 

poddolované. Na řešený objekt nebudou působit žádné vibrace z vnějšího okolí 

a ze sousedních staveb. Podrobné posouzení z hlediska akustiky a vibrací viz složka č. 6 – 

Stavební fyzika.  

 Požadované tepelně technické a energetické vlastnosti, kladené na konstrukce, 

místnosti budov a budov samých vycházejí z požadavků ČSN 73 0540 (Tepelná ochrana 

budov) a ČSN 73 0542 (Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového 

pláště budov). Jednotlivé konstrukce stavby jsou posuzovány z hlediska zajištění jejich 

funkčností v procesu využívání, po dobu životnosti stavby. V souladu s těmito požadavky 

jsou navrženy jednotlivé konstrukce objektu. Dokladem o tom je energetický štítek obálky 

budovy (EŠOB), který je přílohou složky č. 6 – Stavební fyzika, která je součástí této 

diplomové práce.  

 V době zpracování této PD nejsou známy žádné negativní účinky vnějšího prostředí 

v okolí, které by na budovu mohly působit.  

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou posuzovány dle pol. 1 – 11 Tab. 12 

ČSN 73 0802:2009 Konkrétní požadavky na konstrukce viz složka č. 5 – D.1.3 Požárně 

bezpečnostní řešení.  
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 Všechny materiály a provedení prací se požadují provést ve zvýšené kvalitě, aby byla 

zaručena jejich dlouhodobá funkčnost a tím i životnost objektu.  

 Navržená stavba nevyžaduje žádné netradiční postupy a zvláštní požadavky 

na provádění a jakost konstrukcí.  

 Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci otvorových prvků, která bude 

obsahovat charakteristické detaily řešení připojovacích spár v ostění, nadpraží i parapetu oken 

s vyobrazením řezů jednotlivých rámů otvorových prvků a specifikaci všech parametrů oken 

(styl otvírání, spoje rámů v případě složení prvku z více dílčích prvků, případné dilatační 

vložky v případě větších prvků, případné rozšiřovací profily, kování, dokování, barva, 

zasklení/výplň). Součástí dokumentace bude i statický návrh kotvení, vč. nákresu rozmístění 

kotvicích bodů.  

 Zhotovitel vypracuje výrobně montážní dokumentaci na provedení zámečnických 

výrobků Z38, Z48 a dále na ocelové konstrukce schodišť a zábradlí, které jsou popsané 

v kapitole 4.6 Schodiště a rampy. Dále zde bude zahrnuta konstrukce markýz nad vstupem 

popsaná v kapitole 4.7 Zastřešení a konstrukce tribuny popsaná v kapitole 4.14 Zámečnické 

konstrukce.  

 Zhotovitel zajistí skutečné zaměření hrubé vrchní stavby, podle kterého vypracuje 

montážní dokumentaci dřevěného nosného roštu provětrávané fasády a provede objednávku 

fasádních obkladových desek.  

Všechny dokumentace zajišťované zhotovitelem budou v měřítku 1:10 nebo 1:20 a musí být 

před výrobou prvků předloženy k odsouhlasení investorovi nebo jeho technickému zástupci.  

 Nejsou stanoveny.  

 Viz kapitola 4 Seznam použitých zdrojů – Normy ČSN 
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 Diplomovou práci jsem vypracovala na základě svých dosavadních znalostí 

a zkušeností s navrhováním pozemních staveb za pomoci použití všech dostupných norem, 

vyhlášek, předpisů, technických listů, podkladů od výrobců a především na základě 

konzultací s vedoucím práce Ing. Romanem Brzoněm, Ph. D.  

 Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci novostavby 

penzionu ve stupni pro provedení stavby. Objekt je navržen jako bezbariérový čtyřpodlažní. 

Při zpracování projektové dokumentace jsem se snažila daným technickým řešením co nejvíce 

vystihnout záměr daný architektonickou studií objektu, kterou jsem vytvořila v letním 

semestru akademického roku 2015/2016 v rámci předmětů CH08 – Diplomový seminář. 

Vzhled daný architektonickou studií byl dodržen, došlo pouze k drobným změnám poloh 

okenních otvorů a to tak, aby jejich polohy odpovídaly výškovému a půdorysnému modulu 

zdícího systému a vyhovovaly odstupové vzdálenosti z hlediska požární bezpečnosti stavby. 

Stejně tak se změnil sklon vikýřů s ohledem na uložení krokví vikýře na vaznici, některé 

vikýře byly půdorysně posunuty z důvodů celkového pohledu. Došlo také k navýšení počtu 

parkovacích míst v rámci parkoviště před objektem, které byly v rámci studie stanoveny 

pouze orientačně. Bylo nutné doplnit parkovací stání pro zaměstnance. Navržené řešení 

co nejvíce respektuje požadavky na funkčnost, jednoduchost, životnost a v neposlední řadě 

také výslednou cenu stavby s přihlédnutím k její velikosti. Z konstrukčního hlediska byly 

použity novodobé stavební materiály.  

 Cíle dané zadáním diplomové práce byly naplněny. Byl vytvořen projekt novostavby 

penzionu, který řeší napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu, osazení 

do terénu a dále architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečností 

a tepelně technické parametry objektu, tak aby byl stavební záměr realizovatelný. 
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PD – projektová dokumentace  

SO – stavební objekt  

ŽB  – železobeton  

EŠOB – energetický štítek obálky budovy  

ZPF – zemědělský půdní fond  

NP  – nadzemní podlaží  

PP – poddzemní podlaží  

NN – nízké napětí  

RE – elektroměrový rozvaděč  

PS – pojistková skříň  

VŠ – vodoměrná šachta  

RŠ – revizní šachty  

RN– retenční nádrž  

LT– lapač tuků  

H – hydrant  

SN– sloup veřejného osvětlení – nový  

PVC– polyvinylchlorid  

PE – polyethylen  

HDPE  – vysokohustotní polyethylen  

PP – polypropylen  

mPVC – měkčený polyvinylchlorid  

HI – hydroizolace   

MV – minerální vlna  

PUR– polyuretan 

PIR – polyisokyanurát 

ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém  

TUV – teplá užitková voda  

TZB – technické zařízení budov  

ZTI – zdravotně technická instalace  

PO – požární ochrana  

PÚ – požární úsek  

CHÚC – chráněná úniková cesta  

KS – kouřový senzor  

NO – táhlo nouzového otevření  

LED – dioda emitující světlo  

TV – televize 

 SAT – satelit  

SDK – sádrokarton  

BOZP  – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

VZT– vzduchotechnika  

OSB– (anglicky Oriented strand board), deska ze slisovaných dřevěných štěpků  

TiZn – titanzinek  

i/int  – interiér 

e/ext – exteriér 

tl. – tloušťka 

č. – číslo  

mm - milimetr  
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m – metr  

m
2 

– metr čtverečný  

m
3
 – metr krychlový  

SO – stavební objekt  

Rdt – výpočtová únosnost zeminy [kPa]  

kPa – kilopascal  

Mpa – megapascal  

1. NP – první nadzemní podlaží  

1.S – suterén  

MWh – megawatthodina  

TUV – teplá užitková voda  

RD – rodinný dům  

EPS – pěnový polystyren  

XPS - etxrudovaný polystyren 

OB 1 – budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty  

pv – výpočtové požární zatížení [kg.m
-2

]  

ps – stálé požární zatížení [kg.m
-2

]  

a – součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [–]  

SPB – stupeň požární bezpečnosti  

R – mezní stav únosnosti  

E – mezní stav celistvosti  

I – mezní strav tepelné izolace  

DP2 – druh konstrukce z hlediska výrobků 

tl. – tloušťka [m]  

MJ – megajoul  

Q – množství uvolněného tepla [MJ.m
-2

]  

d – odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m]  

Sp – plocha vymezená požárně otevřenými plochami  

Spo – plocha požárně otevřených ploch  

Po – procento požárně otevřených ploch  

l – délka Sp  

hu – výška Sp  

d – délka (odstupová vzdálenost)  

C 20/25 – beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a charakteristickou 

krychelnou pevností v tlaku 25 MPa  

S – sever  

J – jih  

V – východ  

Z – západ  

JV – jihovýchod  

JZ – jihozápad  

SV – severovýchod  

SZ – severozápad  
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PHP – přenosný hasicí přístroj  

34A – hasicí přístroj s hasící schopností 34A pro hašení pevných látek  

183B – hasicí přístroj s hasící schopností 183B pro hašení kapalných látek  

ÚC – úniková cesta  

CHÚC – chráněná úniková cesta  

NÚC – nechráněná úniková cesta  

ČSN – česká státní  norma  

m. č. – místnost s číslem  

NV – nařízení vlády  

Sb. – sbírky  

A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  

DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

NN – nízké napětí  

km/h – kilometrů za hodinu  

m n. m. – metrů nad mořem  

θe – návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  

°C – stupně Celsia  

ŽB – železobeton  

PB – prostý beton  

VC – vápenocementový  

Uf – součinitel prostupu tepla rámu [ W.m
-2

.K
-1

] 

Uf - součinitel prostupu tepla zasklení [W.m
-2

.K
-1

] 

Ψg – lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku [W.m
-1

.K
-1

]  

Uw - součinitel prostupu tepla okna [W.m
-2

.K
-1

] 

UD - součinitel prostupu tepla dveří [W.m
-2

.K
-1

]  

U – součinitel prostupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

UN,rq – součinitel prostupu tepla požadovaný [W.m
-2

.K
-1

]  

UN,rec – součinitel prostupu tepla doporučený [W.m
-2

.K
-1

]  

R – tepelný odpor [m
2
.K.W

-1
 ]  

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [m
2
.K.W

-1
  ]  

Rt – tepelný odpor konstrukce [m
2
.K.W

-1
  ]  

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [m
2
.K.W

-1
  ]  

dj – tloušťka j-té vrstvy [m]  

λ – součinitel tepelné vodivost [W.m
-1

.K
-1

]  

Ag – plocha zasklení okna (dveří) [m
2
]  

lg – délka distančního rámečku [m]  

Af – plocha rámu okna (dveří) [m
2
]  

A – celková ochlazovaná plocha [m
2
]  

V – obestavěný prostor vytápěné části objektu [m
3
]  

A/V – objemový faktor tvaru budovy [m
-1

]  

b – činitel teplotní redukce [–]  

HT – měrná ztráta prostupem tepla [W.K 
-1

]  
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Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 
 

 01 - Situace – vyznačení stavebního pozemku, M 1:500 

 02 - Půdorys 1PP, M 1:100 

03 - Půdorys 1NP, M 1:100   

04 - Půdorys 2NP, M 1:100 

05 - Půdorys 3NP, M 1:100 

06 - Řez, M 1:100  

 07 - Pohledy, M 1:100  

Přílohy: 

 Posudek základové půdy 

 

Složka č. 2 – C Situační výkresy 
 

 C.01 - Situační výkres širších vztahů, M 1:1000  

 C.02 - Koordinační situace, M 1:500  

 

Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
 

 D.1.1.b Výkresová část 

 D1.1.b.01 - Půdorys 1PP, M 1:50 

 D1.1.b.02 - Půdorys 1NP, M 1:50 

 D1.1.b.03 - Půdorys 2NP, M 1:50  

 D1.1.b.04 - Půdorys 3NP, M 1:50 

 D1.1.b.05 - Řez A-A´ M 1:50 

 D1.1.b.06 - Půdorys ploché střechy nad 1PP 

 D1.1.b.07 - Technické pohledy, M 1:100 

 D1.1.b.08 - Technické pohledy, M 1:100 

 

D.1.1.c Dokumenty podrobností 

 D1.1.c.01 - Skladby konstrukcí 

 D1.1.c.02 - Detail  č. 1, M 1:5 

 D1.1.c.03 - Detail  č. 2, M 1:5 

 D1.1.c.04 - Detail  č. 3, M 1:5 

 D1.1.c.05 - Detail  č. 4, M 1:5 

 D1.1.c.06 - Detail  č. 5, M 1:5 

 D1.1.c.07 - Detail  č. 6, M 1:5 

 D1.1.c.08 - Detail  č. 7, M 1:5 

 

Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  
 

 D1.2.01 - Základové konstrukce, M 1:50 

 D1.2.02 - Výkres skladby stropu nad 1PP, M 1:50 

 D1.2.03 - Výkres skladby stropu nad 1NP, M 1:50 
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 D1.2.04 - Výkres skladby stropu nad 2NP, M 1:50  

 D1.2.05 - Výkres krovu 

 D1.2.06 - Výpočet základových konstrukcí 

 D1.2.07 - Výpočet schodiště 

  

Složka č. 5 – D.1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 D1.3.01 - Technická zpráva požární ochrany + výpočty 

 D1.3.02 - Situace, M 1:200 

D1.3.03 – Půdorys 1PP 

D1.3.04 – Půdorys 1NP 

D1.3.05 – Půdorys 2NP 

D1.3.06 – Půdorys 3NP 

 
 

Složka č. 6 – Stavení fyzika 

 
 6.1 Stavební fyzika 

 

Složka č. 7 – Specializace 

 
 Textová část: 

  Technická zpráva 

 Výkresová část: 

  7.01 –Situace 

  7.02 –Půdorys základů 

  7.03 –Půdorys 1PP- kanalizace 

  7.04 –Půdorys 1PP- vodovod 

  7.05 –Půdorys 1NP- kanalizace 

  7.06 –Půdorys 1NP- vodovod 

  7.07 –Půdorys 2NP- kanalizace 

  7.08 –Půdorys 2NP- vodovod 

  7.09 –Půdorys 2NP- kanalizace 

  7.10 –Půdorys 2NP- vodovod 

 

 

 

 

 

 


