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Abstrakt V ČESKÉM JAZYCE 

  Předmětem této diplomové práce je projektová dokumentace Relaxačně sportovního objektu 

s ubytováním v Suchdole nad Odrou. Polyfunkční dům je třípodlažní a částečně podsklepený, 

zastřešení je po celém objektu plochou jednoplášťovou střechou. 

   Z materiálového hlediska je podsklepená část vyzděna z tvarovek ztraceného bednění, 

všechny nadzemní podlaží jsou zděny z pálených cihelných bloků. Fasáda je řešena jako provětrávaná.

  Stropní konstrukce budou z ŽB monolitické desky a sportoviště je zastřešeno pomocí 

lepených lamelových nosníků. 

  Podsklepená část objektu je relaxační – zde se nachází různé typy saun, ochlazovna, 

Whirlpool a masážní místnost. V prvním nadzemním podlaží je orientována restaurace se zázemím a 

kuchyní, kavárna, a sportovní vyžití v podobě badmintonu, squashe a posilovny. Další 2 nadzemní 

podlaží slouží výhradně k ubytování hostů v hotelu. Všechny provozy jsou spolu funkčně propojeny 

přes recepční halu. 

Klíčová slova V ČESKÉM JAZYCE 

 Keramické zdivo, novostavba, diplomová práce, plochá střecha, provětrávaná fasáda, 

wellness, sportoviště, restaurace, kavárna, hotel, lepený vazník, BIM 

Abstract V ANGLICKÉM JAZYCE 

The Subject of this diploma thesis is design documentation of Relax sports facility with 

accommodation in Suchdol and Odrou. Mixed-use building is three-storeyed with partial basement. 

Roofing is flat single-skinned roof over the entire building. 

 From the material point of view, the basement is made from lost formwork, all aboveground 

floors are bricked from ceramic blocks. The facade is designed as ventilated.  

  Ceilings will be made from cast-in-place reinforced slabs and the sports ground will be 

covered with glued lamellar beams. 

   The basement part of the building is relaxing - there are various types of saunas, cooler, 

whirlpool and massage room. On the first floor there is a restaurant with backgrounds and kitchen, a 

café, and sports activities in the form of badminton, squash and gym. Two more floors are used mainly 

to accommodate guests in the hotel. All operations are functionally connected by the reception hall. 

Keywords V ANGLICKÉM JAZYCE 

Ceramic Bricks, new building, diploma thesis, flat roof, ventilated facade, spa, sport center, 

restaurant, café, hotel, glue laminated girder, BIM 
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ÚVOD:  

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolil novostavbu Polyfunkčního domu, který se bude 

nacházet na okraji Městysu Suchdol nad Odrou. Toto téma jsem si zvolil jako výzvu k vytvoření a 

vymyšlení komplexu, který by slučoval pod jednou střechou více provozů, a to konkrétně restauraci, 

hotel, kavárnu, sportoviště a Wellness centrum. Zvláštní důraz jsem kladl na propojení těchto 

jednotlivých provozů, aby nedocházelo k přecházení hostů hotelu do sportoviště přes venkovní 

prostředí. Zároveň je v projektu oddělen provoz hostů a zaměstnanců hotelu pomocí chodby 

zaměstnanců hotelu. 

 Umístění tohoto objektu jsem volil na vesnici o caa 3000 obyvatelích, ze které pocházím. Již 

dlouhou dobu je zde poptávka po provozech, které jsou v objektu navrženy. Stavba se nachází na 

okraji obce nedaleko hlavní silnice tudíž k ní bude bezproblémový příjezd a zároveň dostupnost. 

Parcela je mírně svažitá směrem k Jihu. Vhodnost pozemku jsem ověřil prostudováním územního 

plánu obce a zjištění různých oblastních požadavků spolu s vyjádřením jednotlivých sítí. Před 

objektem je umístěno parkoviště, jehož kapacity pochází z přiloženého výpočtu.  

 Celkový koncept budovy je zděný. Jako obvodovou skladbu jsem volil provětrávanou fasádu a 

všechny střešní konstrukce jsou řešeny ploché střechy jednoplášťové se spádovými klíny 

s hydroizolační vrstvou z měkčené PVC fólie. Mezi pokoji jsou navrženy AKU tvarovky pro bezpečné 

vykrytí okolního hluku. Stropní konstrukce je železobetonová a nad Sportovní halou je velký rozpon 

překlenut příhradovými lepenými vazníky v kombinaci s vaznicemi. Obvod podsklepené části je 

vyzděn z tvarovek ztraceného bednění a v místě přechodu na nepodsklepenou část je užito přizdívky. 

 Vstupů do objektů je několik, a to z Jižní strany pozemku vstup do Restaurace přes zahrádku a 

hlavní recepční haly. Z východní strany vstup do Sportoviště a do kavárny přes zahrádku. Na západní 

straně objektu je umístěn vstup pro zaměstnance a zásobování kuchyně a baru.  

  V neposlední řadě bych zmínil mou snahu vypracovat projektovou dokumentaci v určité fázi 

BIM. Jelikož tento styl projektování stoupá velmi rychle vzhůru, a mé pracovní zkušenosti mi 

umožnili takto projekt koncipovat, má tento formát projektové dokumentace výrazně vyšší hodnotu, a 

to v návaznosti na komunikaci s jednotlivými účastníky výstavby od investora, dílčích zpracovatelích 

projektu až po prováděcí firmu.  
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

Stavba:  RELAXAČNĚ SPORTOVNÍ OBJEKT S 

UBYTOVÁNÍM 

 

Lokace:  Suchdol nad Odrou, 742 01  

 

K.ú. a parcelní číslo:  parcelní číslo 1916/1 

 

Zadavatel:  Bedrunka Jiří 

 

Zpracovatel PBŘS:  Bc. RADOVAN RICHTÁRIK 

 

Vyučující:  doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D  

  

Datum zpracování:  Brno, 2018 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

              „Relaxačně sportovní objekt s ubytováním“ 

   

b) Místo stavby 

 Katastrální území:  Suchdol nad Odrou 

 Parcelní číslo:   1916/1 

 

Řešená parcela:  
 

Parcelní číslo:  1916/1 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 

Číslo LV:   535 

Výměra [m2]:  9014 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Druh pozemku:  orná půda 

Vlastnické právo Podíl 

Bedrunka Jiří, Střední 307/11, Bobrovníky, 74801 Hlučín 1/2 

Buš Petr, Stelzenrebenstrasse /3, 9403 Golbach, Švýcarská konfederace ½ 

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

BPEJ   61400 

Výměra   9014 

Typ   Zástavní právo soudcovské 

Typ   Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti 

Nařízení exekuce - Buš Petr 

 

Sousední parcely:  
 

Parcelní číslo:  1908/1 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 

Číslo LV:   611 

Výměra [m2]:  518 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Graficky nebo v digitalizované mapě 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

AGROSUMAK a.s., Komenského 211, 74201 Suchdol nad Odrou 2/10 

Cverna František, Komenského 170, 74201 Suchdol nad Odrou 1/10 

Cvernová Antonie, Komenského 170, 74201 Suchdol nad Odrou 1/10 

Hamáček Emanuel, č. p. 169, 74201 Suchdol nad Odrou 1/10 

Hamáček Jiří, č. p. 169, 74201 Suchdol nad Odrou 1/10 

Hamáčková Eva, č. p. 169, 74201 Suchdol nad Odrou 1/10 

Hamáčková Libuše, č. p. 169, 74201 Suchdol nad Odrou 1/10 

Kaňák Josef, č. p. 245, Suchdol Nad Odrou Dukelská 1/10 

Kaňáková Františka, č. p. 245, Suchdol Nad Odrou Dukelská 1/10 

 

Parcelní číslo:  17/1 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 
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Číslo LV:  10001 

Výměra [m2]:  2747 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 74201 Suchdol nad Odrou  

 

Parcelní číslo:  2584 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 

Číslo LV:  10001 

Výměra [m2]:  21687 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 74201 Suchdol nad Odrou 

 

Parcelní číslo:  2610 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 

Číslo LV:  10001 

Výměra [m2]:  13144 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Způsob využití:  ostatní komunikace 

Druh pozemku:  ostatní plocha 

Vlastnické právo Podíl 

Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 74201 Suchdol nad Odrou   

 

Parcelní číslo:  1916/7 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 

Číslo LV:  1567 

Výměra [m2]:  3838 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  orná půda 

Vlastníci, jiní oprávnění 

Vlastnické právo Podíl 

zPlavna s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 16000 Praha 6  

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

BPEJ   61400 

Výměra   3838 

Omezení vlastnického práva Typ Pacht 
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Parcelní číslo: 1916/33 

Obec:   Suchdol nad Odrou [599930] 

Katastrální území: Suchdol nad Odrou [759163] 

Číslo LV:  1567 

Výměra [m2]:  508 

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:  DKM 

Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku:  orná půda 

Vlastnické právo Podíl 

zPlavna s.r.o., Pod hradbami 655/6, Střešovice, 16000 Praha 6  

Způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 

BPEJ   61400 

Výměra   508 

Typ Pacht 

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 

 

 

 

c)  Předmět dokumentace 

Předložená, projektová dokumentace řeší stavební povolení novostavby Relaxačně 

sportovního objektu s ubytováním na pozemku parc. č. 1916/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou, která je 

majetkem investora stavby. 

  Novostavba rodinného domu bude povolena na základě této projektové dokumentace, která je 

zpracována podle přílohy č.5 k vyhlášce 499/2006Sb., která byla nahrazena vyhl.č. 62/2013 Sb. 

 

Údaje o žadateli/ stavebníkovi 

Bedrunka Jiří 

Střední 307/11,  

Bobrovníky, 74801 Hlučín  
   

      

A.1.2.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE 

 

a) Zpracovatel dokumentace 

 Bc. Radovan Richtárik 

 

b) Hlavní projektant 

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. 

 

c) Seznam projektantů jednotlivých částí 

 / 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

– vizuální prohlídka stavební parcely  

– limity dané platným územním plánem Městysu Suchdol nad Odrou  

– platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti  

– katastrální mapy dané lokality  

– fotodokumentace pozemku  

– Územní plán obce Suchdol nad Odrou 
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A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah řešeného území 

 

Dle územního plánu obce Suchdol nad Odrou je na daném pozemku možno vystavět 

Občanské budovy s max. 3NP a 1PP, tudíž stavba není v rozporu s územním plánem. Objekt je 

strategicky umístěn severně od centra obce, kde jeho dohledání případné využití klientelou bude 

výborné. Východně od budoucí stavby se nachází Sportovní areál Suchdol nad Odrou. Západně od 

budoucího objektu je dle územního plánu plánovaná výstavba rodinný domů. Svým vzhledem a 

rozlohou nebude nijak zasahovat do tamní krajiny. 

 Nově realizovaný objekt bude vystavěn na parcela č. 1916/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou, která 

je majetkem investora stavby. Sjezd k realizovanému objektu je z účelové komunikace, která je ve 

vlastnictví obce pod parcelním č. 17/1. Na zájmové parcele bude vybudována zpevněná plocha pod 

parkovištěm, a dále zpevněné plochy pro pohyb chodců.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 

  Navrhovaný objekt bude osazen na parcele, do které bude zasahovat ochranné pásmo 

nadzemního vedení, které bude splňovat podmínky pro umístění parkoviště od zprostředkovatele sítě , 

případě nutnosti dojde k přeložení kabelu do země.   

  Dále se v zájmové oblasti nebude nacházet žádné jiné ochranné pásmo technické 

infrastruktury 

- Ochranné pásmo SEK je stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení. (O2  a.s.). 

- Ochranné pásmo podzemního vedení NN do 1kW je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové 

trasy. (ČEZ Distribuce a.s.). 

- Ochranné pásmo veřejného vodovodu Pe DN100 je 1,5m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

(SmVak Distribuční služby s.r.o.)) 

- Ochranné pásmo NTL, veřejného plynovodu je 1m na obě strany od krajního líce potrubí. (RWE 

Distribuční služby s.r.o.) 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

Jelikož se jedná o velmi výraznou plochu, je prvotně nutné srážkové vody zasakovat na 

pozemku investora a to v podobě vsakovacího tunelu navrženého na cca 60 m2. Uvažovaná zemina je 

ulehlý hlinitý písek o kv = 2*10-6. Pokud dojde k přeplnění vsakovacího tunelu, jeho přepad bude 

vyveden po směru vrstevnic.  

 Řešení srážkových vod v oblasti parkoviště bude řešeno za pomocí zasakovacích roštů. Jedná 

se o betonové tvarovky, které budou uloženy na písčitém podkladu, který bude výborně propouštět 

srážkové vody hluboko do podloží (přesný návrh provede geolog, práce musí provádět specializovaná 

firma) Pro upřesnění parametru zasakovacího roštu se jedná o ( AS-TTE rošt od společnosti new 

ASIO) 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dle územního plánu Suchdolu nad Odrou vydaného opatřením obecné povahy č. 1/2015 dne 

12.2.2015, který nabyl účinnosti 5.3.2015 (dále jen „ÚP Suchdol nad Odrou“) se dotčený pozemek 

nachází v plochách občanského vybavení, již navrhovaná stavba bez pochyby je. 

Mezi přípustným využitím plochy mj. občanské stavby související s hlavním využitím, např.: garáže, 

přístřešky pro auta, parkoviště, bazény a související dopravní a technická infrastruktura a veřejné 

podzemní sítě technické infrastruktury, osvětlení, dětská hřiště atd. 

  Specifické podmínky využití pro danou konkrétní plochu nejsou stanoveny.  

Záměr není uveden mezi nepřípustným využitím plochy.  

Stavební záměr musí respektovat stanovené podmínky prostorového uspořádání včetně základních 

podmínek ochrany krajinného rázu:  

- Výšková regulace hladiny zástavby: nejvýše tři nadzemní podlaží a podsklepení. 

- Plochá střecha s minimálním rázem do krajiny  

- Výška budovy max. 15 m. 

Záměr novostavba Relaxačně sportovního objektu s ubytováním na parcelním č. 1916/1 k. u. 

Suchdol nad Odrou není v rozporu s územním plánem Městysu Suchdol nad Odrou. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem. Odstupové vzdálenosti od pozemku 

jsou v souladu s normou. Na západní straně s přímým sousedem parc. 2223/85 – městys Suchdol nad 

Odrou souhlasí s umístěním obruby SO05 a zpevněné plochy SO02 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projektová dokumentace byla vypracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.  

Na stavbu se vztahují a byly dodržovány především požadavky: 

 

Dodržení konkrétních předpisů vyhlášky č. 501/2006Sb. O obecných požadavcích na využívání 

území: 

 

§ 5  Plochy rekreace 

 

o Plochy rekreace se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění podmínek pro 

rekreaci v kvalitním prostředí. 

 

(2)   Plochy rekreace zahrnují zpravidla pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky 

dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací, například veřejných prostranství, 

občanského vybavení, veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků 

související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a 

jsou slučitelné s rekreačními aktivitami. 

 

§20 odst.4 ) 

o Stavební pozemek byl vymezen tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, 

polohou, plošným a prostorovým uspořádáním a základovými poměry, umožňoval 

umístění, realizaci a užívání stavby pro navrhovaný účel. Pozemek je dopravně 

napojen na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci 

o  
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§ 6 Plochy občanského vybavení 

o Plochy občanského vybavení se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění 

podmínek pro přiměřené umístění, dostupnost a využívání staveb občanského 

vybavení a k zajištění podmínek pro jejich užívání v souladu s jejich účelem. 

 

o (2) Plochy občanského vybavení zahrnují zejména pozemky staveb a zařízení 

občanského vybavení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, 

zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva. Dále zahrnují 

pozemky staveb a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, 

stravování, služby, vědu a výzkum, lázeňství a pozemky související dopravní a 

technické infrastruktury a veřejných prostranství. Plochy občanského vybavení musí 

být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní 

infrastruktury a být z nich přístupné. 

 

§20 odst.5 pism. C) 

o Stavební pozemek byl vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování nebo 

odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se 

neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno přednostně jejich vsakování.  

 

§21 – Pozemky staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci 

o Parkování osobního automobilu bude zajištěno jednak v těsné blízkosti rodinného 

domu na zpevněné ploše, a také v garáži rodinného domu. 

§ 10 - Plochy technické infrastruktury 

o Plochy technické infrastruktury se obvykle samostatně vymezují v případech, kdy 

využití pozemků pro tuto infrastrukturu vylučuje jejich začlenění do ploch jiného 

způsobu využití a kdy jiné využití těchto pozemků není možné. V ostatních případech 

se v plochách jiného způsobu využití vymezují pouze trasy vedení technické 

infrastruktury. 

 

o (2) Plochy technické infrastruktury zahrnují zejména pozemky vedení, staveb a s nimi 

provozně související zařízení technického vybavení, například vodovodů, vodojemů, 

kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, 

trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení veřejné komunikační sítě, 

elektronických komunikačních zařízení veřejné komunikační sítě a produktovody. 

Součástí těchto ploch mohou být i pozemky související dopravní infrastruktury. 

 

§23 – Obecné požadavky na umisťování staveb  

o Stavba je umístěna tak aby bylo možné její napojení na sítě technického vybavení a 

byla mimo ochranná pásma sítí technického vybavení v dané lokalitě. Stavba nebude 

narušovat přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení na pozemní 

komunikaci –vyhovuje požadavkům bezpečného užívání staveb a požadavkům 

bezpečného a plynulého provozu na přilehlé pozemní komunikaci. Stavba je dále 

umístěna tak aby nepřesahovala žádnou její částí na sousední pozemky. 

 

§25 – Vzájemné odstupy staveb  

o Navržená stavba splňuje požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, 

ochrany povrchových a podzemních vod, státní památkové péče a požární ochrany. 

Odstupy umožňují dostatečnou údržbu staveb. 
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o Stavba je umístěna v dostatečných vzdálenostech od hranice stavebního pozemku, je 

v souladu s vydaným územním rozhodnutím a splňuje podmínky platného územního 

plánu. Dokladem je geodetické zaměření již realizované, spodní stavby RD, které je 

součástí této projektové dokumentace.   

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky, připomínky a doporučení jsou zohledněny v této projektové 

dokumentaci. 

 

MěÚ Nový Jičín – odbor životního prostředí a územního plánování: 

 

- 1) zákona č. 254/2001Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů. 

- 2) zákona č. 201/2012Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

- 3) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

- 4) zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

- 5) zákona č. 334/1992Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- 6) zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

- 7) zákona č. 114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

- 8) zákona č. 289/1995Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Všechny výše uvedené zákony jsou v souladu s projektovou dokumentací stavby. 

 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín:  

 Vydává souhlasné, závazné stanovisko s podmínkou, za předpokladu dodržení požárně 

bezpečnostního řešení (PBŘ), které je nedílnou součástí projektové dokumentace. 

Ke kolaudaci budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložena prohlášení o shodě 

(resp. Ujištění o tom, že prohlášení byla vydána) . 

 

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě: 

 Souhlasí s projektovou dokumentací. Předložená, projektová dokumentace je v souladu 

s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.  

 KHS MSK zároveň upozorňuje, že v souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb., platnou od 

1.12.2015 je nově povinností stavebníka zabezpečit nový objekt tak, aby u něj nedocházelo 

k překračování hladin hygienických limitů působením stávajících zdrojů hluku – např. hluku 

z dopravních komunikací, průmyslových zon apod.   

 

h) seznam vyjímek a úlevových řešení 

Netýká se řešeného objektu. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Netýká se řešeného objektu. 
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A.4.  ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené 

Předložená, projektová dokumentace řeší stavební povolení novostavby Relaxačně 

sportovního objektu s ubytováním na pozemku parc. č. 1916/1 v k.ú. Suchdol nad Odrou, která je 

majetkem investora stavby. 

  Novostavba občanské stavby bude povolena na základě této projektové dokumentace, která je 

zpracována podle přílohy č.5 k vyhlášce 499/2006Sb., která byla nahrazena vyhl.č. 62/2013 Sb. 

 

b) účel užívání stavby 

Novostavba občanské stavby je určená k všestrannému vyžití obyvatel Suchdolu nad Odrou a 

okolních vesnic a měst. Bude sdružovat vyžití v podobě restauračního, relaxačního sportovního a 

ubytovacího. Dále vznikne množství parkovacích míst, která mohou být využívána v případě 

neúplného obsazení hotelu hosty. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se řešeného objektu. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných tech. požadavků zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Všechny vstupy do objektů a do jednotlivých mísností 

či pokojů, které by mohli sloužit k využití tělesně postižených osob jsou v souladu s normou. 

Dostupnost do vyšších a podzemního podlaží je řešen za pomocí dostatečně velkého evakuačního 

výtahu. Vše navrženo dle normy č. 398/2009 Sb, která nabila účinnosti 18.11.2009. 

Dodržení konkrétních předpisů vyhlášky č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby 

§6 Připojení staveb na sítě technického vybavení 

o Veškeré nově realizované přípojky jsou v souladu s tímto bodem.  

o Dešťové vody z objektu budou likvidovány pomocí dešťového vsakovacího tunelu. 

§7 Oplocení pozemku 

o Nově realizované oplocení dotčené parcely svým rozsahem, tvarem a použitým 

materiálem nenaruší charakter stavby a jejího okolí, neomezuje rozhledové pole 

stávajícího sjezdu na silnici ani neohrožuje bezpečnost osob, účastníků silničního provozu 

a zvířat.  Oplocení bude provedeno do výšky max. 1,8m. 

 

§8 Základní požadavky 

o Stavba rodinného domu a veškeré její prvky a konstrukce jsou navrženy a budou 

provedeny tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby 

současně splnila základní požadavky, kterými jsou: 

▪ Mechanická odolnost a stabilita 

▪ Požární bezpečnost 

▪ Ochrana zdraví osob, zvířat a životního prostředí 

▪ Ochrana proti hluku 

▪ Bezpečnost při užívání 
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§9 Mechanická odolnost a stabilita 

o Stavba je navržena ve shodě se zákony č. 499/2006 Sb, a dodržením všech platných 

norem tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za 

následek: 

Zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných 

částí stavby nebo technických zařízení anebo zařízení anebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný 

původní příčině. 

 

§10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

o Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala zdraví osob nebo zvířat, 

bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a 

aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v zák. č.258/2000Sb., zejména 

následkem  

▪ Uvolňování látek nebezpečných pro zdraví, uvolňování látek, částic v ovzduší 

nebezpečných pro zdraví, nepříznivých účinků elektromagnetického záření, 

nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, nevhodného nakládání 

s odpady, výskytu vlhkosti vně nebo na povrchu stavebních konstrukcí apod. 

▪ Stavba je dále navržena tak aby odolávala škodlivému působení vnějšího 

prostředí, zejména zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým, 

chemickým, záření a otřesům.  

▪ Stavba bude dostatečně odizolována od zemní vlhkosti a bude dostatečně 

zateplena.  

▪ Světlé výšky místností odpovídají normovým požadavkům pro rodinné domy. 

▪ V každém podlaží RD je navržena samostatná koupelna a  wc, přičemž 

v 1.NP je koupelna určena k užívání finské sauny. 

 

§11 Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění 

o Objekt není objektem pro bydlení a trvalou rekreaci, tudíž zde není nutné posuzovat 

oslunění či proslunění místností. 

o Umělé osvětlení je navrženo v souladu s normou 178/2001Sb. se splněním všech dalších, 

příslušných platných norem ČSN 

o Větrání v objektu je navrženo podle ČSN EN 15665/Z1 

o Vytápění je navrženo v souladu s normou ČSN 73 0540 

 

§14 Ochrana proti hluku a vibracím  

o Od vnějšího hluku budou vnitřní prostory dostatečně chráněny obvodovými konstrukcemi, 

okny a dveřmi. Jednotlivé místnosti budou od sebe odděleny stěnami s dostatečnou 

vzduchovou neprůzvučností. Vnější obvodové konstrukce splňují požadavky stanovené v 

§8 odst. 1 písm. d). vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

v návaznosti na nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací. Dle tohoto nařízení vlády §12 odst. 3) a v návaznosti na ČSN 73 

0532 Akustika-ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Jsou splněny výše uvedené normy. 

 

Instalační potrubí budou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů 

domu hluk při jejich používání. 

 



13 

 

§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb 

o Při provádění a následném užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 

přilehlé komunikaci 

 

§16 Úspora energie a tepelná ochrana 

o Úspora energie a tepelná ochrana je navržena v souladu se zákonem č. 406/200Sb. o 

hospodaření s energiemi a podle vyhlášky č. 78/2013Sb., o energetické náročnosti budov 

 

§18 Zakládání staveb 

o Stavba je založena standardním způsobem – na monolitických základových pasech do 

nezámrzné hloubky. 

o Založení stavby je navrženo způsobem odpovídajícím zjištěným základovým a 

geologickým poměrům. 

o Založením stavby nebude žádným způsobem narušovat základové podmínky okolních 

pozemků. 

o Základy jsou navrženy tak aby odolaly účinkům zemní vlhkosti 

 

 §19 Stěny a příčky 

o Vnější a vnitřní stěny a příčky jsou tvořeny materiály s dostatečnou vzduchovou 

neprůzvučností a jejich akustické a tepelně technické vlastnosti jsou uvedeny v dalších 

částech zprávy. 

 

§20 Stropy 

o Stropy spolu s podlahami jsou opatřeny zvukovou izolací tak, aby jejich vážená stavební 

neprůzvučnost a vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

splňovala minimální požadavky stavební neprůzvučnosti dle normy ČSN EN ISO 717-2. 

o Tepelná izolace ve stropech resp. ve střešní konstrukci splňuje požadavky na tepelně 

technické vlastnosti. 

 

§21 Podlahy, povrchy stěn a stropů 

o V objektu budou použity vhodné druhy podlah obvyklé pro charakter stavby dle vlastností 

deklarovaných výrobcem 

o Stěny a stropy jsou povrchově upraveny stěrkou, stěny koupelen jsou opatřeny 

keramickým obkladem. 

 

§22, 23 Schodiště a šikmé rampy 

Viz. Výpočet schodiště  

 

§25 Střechy 

o Střecha objektu je navržena tak, aby zachycovala a odváděla srážkové vody, sníh a led 

tak, aby neohrožovaly chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém 

prostoru a zabraňují vnikání vody do konstrukcí stavby. Střešní konstrukce je navržena na 

normové hodnoty zatížení. Střešní konstrukce splňují normové požadavky na tepelně 

technické vlastnosti při prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu 

konstrukcemi jsou dané normovými hodnotami: 

▪ Nejnižších vnitřních povrchových teplot konstrukce, součinitele prostupu 

tepla, včetně tepelných mostů v konstrukci, lineárních a bodových činitelů 

prostupu tepla, kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ročním průběhu, 
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průvzdušnost konstrukce a spár mezi konstrukcemi, tepelné stability 

konstrukce v zimním a letním období, prostupu tepla obvodovým pláštěm 

budovy ve vazbě na další konstrukce budovy.  

o Objekt je zastřešen plochou střechou, která je odvodněna pomocí dešťových vtoků uvnitř 

objektu.  

Spádování ploché střechy je v souladu s normou. Minimální spád pro ploché střechy je 3 

%, na střešní konstrukci se nachází spády střech vždy ve spádu 3% , čimž je norma 

splněna 

 

§26 Výplně otvorů 

o Dveře a okna jsou použita standardní, která budou vyhovovat z hlediska tuhosti, tepelně 

technických požadavků, akustiky i výměny vzduchu. Průchozí šířka dveří do sanitárních 

místností je 700 mm a do ostatních místností 800 - 1000mm. Vchodové dveře jsou šířky 

1100 mm. 

 

§27 Zábradlí 

o Součástí schodiště je kovové zábradlí se zaobleným madlem šířky cca 40 mm a výšky cca 

1,0 m. Zábradlí je řešeno jako skleněné s kovovou konstrukcí. Sklo je bezpečnostní 

tvrzené a tím je navrženo v souladu s normou ČSN 74 3305. 

 

§32 Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 

Vodovodní přípojka bude realizována s ohledem na požadavek vlastníka nemovitosti 

k napojení na veřejný vodovodní řád v majetku ZTV a.s.. Vodovodní přípojka je napojena na stávající 

vodovodní řád HDPE DN 80 (D 90x5,4mm) ve vyznačeném místě na výkresu situace. 

Trasa vodovodní přípojky je vedena skrz pozemek investora a dále napříč přilehlé komunikaci 

po spádu směrem k hlavnímu vodovodnímu řadu. Vodoměrná soustava bude umístěna v podzemním 

podlaží v technické místnosti objektu. 

V trase vodovodní přípojky může dojít k dotčení podz. a nadz. Sítí. Je nutné respektovat 

veškeré podmínky správců sítí, uvedené v přiložených vyjádřeních.  

 

o Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod 

pitné vody nebude propojen s žádným jiným zdrojem vody. 

o Vodovodní přípojka vedená v zemi bude v celém rozsahu uložena do ne zámrzné 

hloubky.  

o Vodovodní přípojka bude obsahovat zpětnou klapku, která znemožní nasátí znečištěné 

vody z vnitřního vodovodu.  

o Hlavní, kulový uzávěr vnitřního vodovodu bude osazen na přístupném a viditelném 

místě před vodoměrem. 

 

§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace 

Kanalizace bude svedena do podzemního podlaží, odkud dle nutnosti bude navržena 

přečerpávající stanice pro vytažení splaškové vody k povrchu, odkud se dále bude dopravovat 

kanalizační přípojkou směrem do jednotné kanalizační sítě. Kanalizační síť má ve vlastnictví městys 

Suchdol nad Odrou, která je dále likvidována v čističce odpadních vod na okraji obce. 

Nakládání s dešťovými vodami je řešeno pomocí vsakování na pozemku investora. 

Zasakované vody budou jak ze srážkových vod plochých střech, tak z prostoru parkoviště a 

zpevněných ploch, odkud bude srážkova voda zasakována přímo skrz parkovací plochu.Předpokládá 

se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, tj. balené retenční nádrže  
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§34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí 

elektronických komunikací 

o Stavba bude napojena v rámci vnitřního vedení na stavebním pozemku ze stávající 

přípojky ukončené v pilíři na hranici parcely (ES). Elektrický rozvod bude proveden 

podle všech příslušných norem a vyhlášek tak aby splňoval požadavky na : 

• Bezpečnost osob, zvířat a majetku, provozní spolehlivost, přehlednost 

rozvodů, dodávku el. energie pro zařízení která musí zůstat funkční 

při požáru, zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých 

napětí při křižování a souběhu silnoproudých vedení apod. 

 

§36  Hromosvod  

 

o Zemnící soustava bude navržena jako strojený zemnič. Strojený zemnič bude tvořen 

páskem FeZn 30x4 mm vedeným v základech objektu a přepojeným na zemnicí tyče 

hromosvodu. Tento systém bude také propojen do místa rozvaděče. Jímací vedení bude 

provedeno vodičem FeZn 8mm a budou na něj připojeny všechny kovové části střechy a 

jiná kovové předměty a konstrukce. Vedení v zemi (k hlavnímu zemniči) bude provedeno 

vodičem FeZn 10mm. Spoje v zemi budou svorkovány a zality asfaltem, aby 

nekorodovaly.  

Provedení bude odpovídat ČSN EN 62305-2. 

 

§38 Vytápění 

o Navrženo v souladu s technickými a normovými požadavky. Zdrojem tepla pro objekt 

bude tepelné čerpadlo vzduch voda, které bude zajišťovat ohřev teplé vody a také 

vytápění. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky, připomínky a doporučení jsou uvedeny v jednotlivých stanoviscích, které 

jsou přílohou dokladové části této projektové dokumentace. 

 Všechny požadavky byly zohledněny a patřičně zapracovány do projektové dokumentace.  

 

g) seznam vyjímek a úlevových řešení 

Netýká se řešeného objektu. 

 

h) navrhované kapacity  

Relaxačně sportovní objekt s ubytováním 

 

Celková plocha parcely:    9 017 m2 

Zastavěná plocha objektu :    1 420 m2 

Plocha parkoviště:     3 185 m2 

Zpevněné plochy:     276 m2 

Plocha zeleně :      4 248 m2 

Maximální výšková kóta atiky:    + 11,307 m  

Maximální výšková kóta dojezdu pro výtah:  + 11,728 m  

Procento zastavění:     54 % 
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i) základní bilance stavby 

Název provozu Množství Počet osob Poznámky 

Restaurace  1x 4  

Kavárna 1x 2  

Sportoviště 1x 1  

Welness 1x 1  

Hotell ***    

Jednolůžkový 2x 1 Počet lůžek  

Dvoulůžkový 11x 2 Počet lůžek 

Třílůžkový 2x 3 Počet lůžek 
 

Odhad nákladů 

Položka Měrná jednotka Množství 
Cena za měrnou 

jednotku 

Celková cena 

položky 

[mil] 

Navrhovaný objekt m3 8 750 4 328 37 870 000 

Pozemek m2 9 020 200 1 804 000 

Cena celkem [Kč] 39 874 000 

 

Základní potřeba vody  

j) základní předpoklady výstavby 

Předpokládá se výstavba v jedné etapě, lhůta výstavby je 24 měsíců 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační náklady cca 40 000 000,- Kč 

  

Typ provozu 

Směrné číslo roční 

spotřeby vody 

[m3] 

Počet osob nebo počet 

lůžek 

Celková potřeba vody 

za rok [m3] 

Hotelové pokoje 45 31 lůžek 1395 

Wellness 10 20 osob 200 

Restaurace 8 40 osob 320 

Kavárna 7 20 osob 140 

Sportoviště  12 30 osob 360 
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A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY 

 

SO01 – Realizovaná stavba Relaxačně sportovního objektu s ubytováním 

SO02 – Zpevněná parkovací plocha 

SO03 – Zpevněný chodník 

SO04 – Venkovní zastřešená terasa 

SO05 – Obruba tl. 300 mm 

SO10 – Nová splašková kanalizace 

SO11 – Nová přípojka pitné vody 

SO12 – Nová přípojka plynovodního potrubí 

SO13 – Nové venkovní silové vedení nadzemní 

SO14 – Nové komunikační vedení podzemní 

SO15 – Nová dešťová kanalizace  
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B. SOUHRNNÁ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

 

 

 

 

 

Stavba:  RELAXAČNĚ SPORTOVNÍ OBJEKT S 

UBYTOVÁNÍM 

 

Lokace:  Suchdol nad Odrou, 742 01  

 

K.ú. a parcelní číslo:  parcelní číslo 1916/1 

 

Zadavatel:  Bedrunka Jiří 

 

Zpracovatel PBŘS:  Bc. RADOVAN RICHTÁRIK 

 

Vyučující:  doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D  

  

Datum zpracování:  Brno, 2018 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 

Zájmové území se nachází na okraji města Suchdol nad Odrou blízko hlavní silnice 

Komenského. Samotná výstava nově realizovaného objektu je na p.č. 1916/1, k.u. Suchdol nad Odrou.  

  

  Sjezd k realizovanému objektu je z účelové komunikace, která je ve vlastnictví obce pod 

parcelním č. 17/1. Na zájmové parcele bude vybudována zpevněná plocha pod parkovištěm, a dále 

zpevněné plochy pro pohyb chodců. Stavební pozemek má rozlohu 9 017 m2 a dle územního plánu je 

možné stavbu tohoto typu bez problému umístit. Zájmová lokalita se nachází na okraji města Suchdol 

nad Odrou, na Záhumení. V Blízkém okolí stavby se nachází dle územního plánu budoucí zástavba 

rodinných domů. Východně od dotčené parcely se dále nachází Hlavní nádraží Suchdol nad Odrou a 

rekreační areál Městyse. Na Jihovýchodě straně je orientován střed obce s veškerým občanským 

vybavením. 

 Stavební pozemek je veden jako orná půda, tudíž je nutné požádat o vynětí z půdního fondu. 

Pozemek je mírně svažitý směrem na Jih. Přístup na staveniště bude možný také z druhé přilehlé 

parcely 1908/1, kde se nachází polní cesta ve vlastnictví obce Suchdol nad Odrou.  

 Odjímaná plocha z půdního fondu bude činit 4490 m2. BPEJ 61400 a třída ochrany 1. 

Uvažovaná zemina má koeficient kv = 2*10-6 – ulehlý hlinitý písek. Před započetím prací je nutné 

provést skrývku zeminy a to v mocnosti 250 mm, který bude následně odvezena na deponii. 

 

 

b) Výčet a závěry průzkumů 

 Není předmětem práce. Předpokládají se standardní základové podmínky. 

 

c)  Stávající ochranná pásma 

Dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních inž. sítí ( ČEZ distribuce s.ro.) – ovšem 

s povolením výstavby parkoviště pod izolovaným kabelem nízkého vedení.  

- Ochranné pásmo SEK je stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení. (O2  a.s.). 

- Ochranné pásmo podzemního vedení NN do 1kW je 1 m po obou stranách krajního kabelu kabelové 

trasy. (ČEZ Distribuce a.s.). 

- Ochranné pásmo veřejného vodovodu Pe DN100 je 1,5m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 

(SmVak Distribuční služby s.r.o.)) 

- Ochranné pásmo NTL, veřejného plynovodu je 1m na obě strany od krajního líce potrubí. (RWE 

Distribuční služby s.r.o.) 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 

Dané území se nenachází v záplavové oblasti – viz příloha Záplavová území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

V těsné blízkosti stavby se nenachází žádné stavby a okolní pozemky, které by vyžadovali 

zvláštní ochranu před hlukem nebo jinou činností. Úroveň hlukové hladiny šířící se ze staveniště bude 

velmi proměnlivá a bude záviset zejména na okamžité intenzitě výskytu, umístění a typech strojů a 

zařízení emitujících hluk. 

V objektu se nenachází žádné zařízení, které by vykazovalo takovou hlučnost, aby mohly být 

dotčen hygienický limit v chráněném venkovním prostředí staveb (nejbližší obytná zástavba). 

Vně objektu bude umístěno tepelné čerpadlo, které nebude překračovat denní ani noční 

hlukovou normu která je 50-40dB, čímž bude zákon č. 258/200Sb, a nařízení vlády č. 148/200Sb. 

Splněn. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Výstavba nevyžaduje požadavky na asanaci, demolici ani kácení dřevin. 

 

g) požadavky na zábor ZPF nebo pozemku k plnění funkce lesa 

 Nebyly stanoveny žádné požadavky ze strany odboru životního prostředí a územního 

plánování. 

 

h) územně technické podmínky 

V průběhu zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné územně technické 

podmínky. Objekt bude napojen na dopravní infrastrukturu přes nově realizovanou zpevněnou plochu. 

Parkování bude umožněno vně budovy a to na nově vybudovaném parkovišti pro celý objekt. 

Vybudování přípojek inženýrských sítí a napojení na parcelu stávající sítě které vedou 

k přilehlé komunikaci s p.č. 17/1 

  

 

i) věcné a časové vazby 

  / 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

  

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Celková plocha parcely:    9 017 m2 

Zastavěná plocha objektu :    1 420 m2 

Plocha parkoviště:     3 185 m2 

Zpevněné plochy:     276 m2 

Plocha zeleně :      4 248 m2 

Maximální výšková kóta atiky:    + 11,307 m  

Maximální výšková kóta dojezdu pro výtah:  + 11,728 m  

Procento zastavění:     54 % 

Celkový počet osob v objektu    163 osob 

Další kapacity viz. A . průvodní zpráva 
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B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ řešení A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

  Cílem projektu je navrhnout a dále realizovat funkční, víceúčelový objekt, který by pod 

jednou střechou zahrnoval potřebné funkce v Městysu Suchdol nad Odrou a v jeho okolí. Dále je 

cílem naplnit požadavky obyvatel na kryté sportovní využití v podobě Squashe, Badmintonu, 

posilovacího centra a restauračního zařízení, kterých je v obci velmi malé množství. V neposlední řadě 

objekt zajistí ubytování pro turisty, případně pro cílové zákazníky využití sportovního centra a 

Welness, které bude také obsaženo v realizované budově. Zájmová oblast se nachází na okraji obce 

Suchdol nad Odrou, kde dle územního plánu obce je objekt tohoto konceptu možné vystavět. V 

Blízkém okolí stavby se nachází dle územního plánu budoucí zástavba rodinných domů. Východně od 

dotčené parcely se dále nachází Hlavní nádraží Suchdol nad Odrou a rekreační areál Městyse. Na 

Jihovýchodě straně je orientován střed obce s veškerým občanským vybavením. 

Jedná se o tří nadzemní objekt s částečným podsklepením. V 1. NP se nachází restaurace se 

zázemím, kavárna, a sportoviště v podobě squashe, badmintonu, a posilovny. V Podsklepené části je 

orientováno wellness s třemi druhy saun, masážní místností a Whirlpool. V 2.NP a 3.NP jsou 

orientovány hotelové pokoje. Všechny provozy jsou spolu funkčně propojeny 

 Fasáda objektu je řešena jako provětrávaná s cementotřískovými fasádními deskami na 

kovovém roštu. Nosnou konstrukci tvoří pálené cihelné bloky. Stropní konstrukce je železobetonová, 

nad halou je nosná konstrukce tvořena příhradovými lepenými vazníky. Stavební výplně jsou řešeny 

plastovými okny s izolačním trojsklem. Většina oken v pokojích hotelu jsou francouzské s venkovním 

podpůrným zábradlím se skleněnou výplní a horním madlem. Zábradlí je kotveno do nosné 

konstrukce.  

 

B.2.3.  CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Objekt není výrobního charakteru. 

 

B.2.4.  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Všechny vstupy do objektů a do jednotlivých místností 

či pokojů, které by mohli sloužit k využití tělesně postižených osob jsou v souladu s normou. 

Dostupnost do vyšších a podzemního podlaží je řešen za pomocí dostatečně velkého evakuačního 

výtahu. Vše navrženo dle normy č. 398/2009 Sb, která nabila účinnosti 18.11.2009. 

 

B.2.5.  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 

uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř nebo v blízkosti 

stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. 

Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném 

provozu tedy nebude docházet k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením 

stavby. 

 

B.2.6.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

  Stavba je založena na klasických základových pasech o různých výškách a rozměrech. Návrh 

rozměrů pasů provedl projektant viz. Příloha návrh základových konstrukcí. Nutno ověřit statikem. 

Všechny základové konstrukce jsou z prostého betonu C16/20 XC1, Z2, v místě potřeby a to pouze po 

obvodu nepodsklepené části jsou použity tvarovky ze ztraceného bednění pro zajištění nezámrzné 

hloubky 800 mm. Obvodové základové pasy budou zatepleny XPS polystyrénem v tl. 150.  
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  Výtahová šachta je hydroizolačně řešena jako hydroizolační vana, základová spára bude ve 

stejné výšce jako okolní základové pasy. Základové patky opět dle přílohy. Rozdíl v dimenzích je v 

patkách umístěných v restauračním zařízení a u nosného sloupu ve sportovní hale.  

 

SVISLÉ KONSTRUKCE 

 Svislé nosné konstrukce jsou řešeny pomocí zdiva z pálených keramických tvarovek tl. 300 

mm, stejný rozměr bude použit také na vnitřní nosné zdivo (KM BETA 300 BRUS). Skladba 

obvodové stěny bude řešena jako provětrávaná fasáda a to s tl. 40 mm větrané vzduchové mezery, 

nosný rošt bude kovový, zateplení z minerální vaty tl. 160 mm.  

 Mezi pokojové příčky budou řešeny pomocí AKU tvarovek, pro vykrytí přenosu hluku opět v 

tl. 300 mm. Z velké části jsou mezi pokojové stěny jako nosné, v případě nutnosti u dělících stěn je 

třeba řádně vyztužit stropní konstrukci, případně vytvořit ŽB průvlak pro přenos zatížení (nutno 

posoudit statikem). 

 Vnitřní příčky jsou v kombinaci tlouštěk 80 a 115 mm. V podsklepené části jsou užity 

tvarovky ze ztraceného bednění tl. 300 mm, a v místě přechodu na nepodsklepenou část je použita 

přizdívka pro natavení koutového spoje a podepření základové desky v nepodsklepené části (vše z 

hlediska bezpečnosti). 

 Atika nad sportovištěm je také řešena pomocí tvarovek ze ztraceného bednění (možnost také 

ŽB stěnu), kde budou vytvořeny kapsy pro osazení Lepených lamelových nosníků. Kapsy nutno 

přetavit asfaltovým pásem pro zajištění vzduchotěsnosti.  

 

PLOCHÁ STŘECHA 

  Nad celým objektem je totožná skladba s výjimkou sportoviště. Hlavní hydroizolační vrstvu 

bude tvořit PVC hydroizolace lehkého typu, celá skladba je mechanicky kotvená. Základní spádování 

je vždy tvořeno spádovými klíny z EPS. Odvodnění plochých střech je vždy pomocí vnitřních vpustí 

různých dimenzí – viz. Výpočet odvodnění plochých střech. 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

  Stropní konstrukce je řešena železobetonovou spojitou deskou v tloušťce 200 mm a v části nad 

1.PP je tl, 250 mm a to z důvodu vyššího užitného zatížení hosty restaurace, hotelu a sportoviště. Tl. 

Desek předběžně stanovil projektant a jejich pnutí je vždy v kratším rozměru v případě čtvercové 

desky do poměru 1:2 bude deska křížem vyztužená (rozměry NUTNO ověřit statikem). Deska je 

osazena na obvodové konstrukci a to na ŽB věnci výšky 250 mm, který zajišťuje tuhost celého objektu 

a také správné rozložen sil od stropních desek.  

 Zastřešení halového prostoru je pomocí lepených lamelových nosníků o rozměru 200 x 600 

mm v kombinaci s vaznicemi 100 x 200 mm. Konstrukce je zaklopena záklopem z OSB desek a to 2 x 

22 mm. Desky jsou přes sebe překříženy v opačných směrech. V případě nutnosti po statickém 

posouzení možnost přidat také mezilehlé vazničky pro vykrytí zatížení. (návrh statikem je NUTNÝ) 

 

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

  Podlahové konstrukce jsou řešeny jako těžké, plovoucí. V prostoru sauny bude využito 

podlahového topení v ostatních částech objektu bez podlahového vytápění. Nášlapné vrstvy jsou různé 

a v prostorách restaurace a kavárny je využita vinylová podlaha lepená. V části sportovní haly a 

posilovny je gumová litá podlaha (provádění těchto podlah je závislé na specializované firmě). V 

pokojích hotelu je rovněž využita nášlapná vrstva z vinylových lepených dílců.  

 Vždy v celém podlaží je zajištěna stejná výška podlahové konstrukce pro vyvážený 

bezbariérový přechod mezi provozy. 
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HROMOSVOD: 

Zemnící soustava bude navržena jako strojený zemnič. Strojený zemnič bude tvořen páskem 

FeZn 30x4 mm vedeným v základech objektu a přepojeným na zemnicí tyče hromosvodu. Tento 

systém bude také propojen do místa rozvaděče. Jímací vedení bude provedeno vodičem FeZn 8mm a 

budou na něj připojeny všechny kovové části střechy a jiná kovové předměty a konstrukce. Vedení v 

zemi (k hlavnímu zemniči) bude provedeno vodičem FeZn 10mm. Spoje v zemi budou svorkovány a 

zality asfaltem, aby nekorodovaly.  

Provedení bude odpovídat ČSN EN 62305-2. 

 

a) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena a bude provedena v souladu s vyhláškou 268/2009Sb., o technických 

požadavcích na stavby dle: 

 

 § 9 Mechanická odolnost a stabilita tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je 

vystavena během výstavby a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit: 

 a) náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo 

přilehlé stavby,  

 b) nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou 

odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby,  

 c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 

deformace nosné konstrukce,  

 d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení bezpečnosti 

a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající ke staveništi,  

 e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby,  

 f) porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, nárazem, přetížením nebo 

následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo 

nákladů, nebo jej alespoň omezit,  

 g) poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo 

poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky povodňových průtoků, případně 

hydrostatickým vztlakem při zaplavení,  

 h) ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, případně údolních profilů, mostů a propustků 

Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a budou provedeny tak, aby po dobu plánované 

životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým 

vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při 

provádění i užívání stavby.  

 

Objekt je navržen dále v souladu s ČSN 730035, nahrazená normou ČSN EN 1991-1 a ČSN 731701, 

nahrazená ČSN EN 1995-1. Všechny použité stavební díly vyhovují v dané expozici: 

 

Nadmořská výška:  272 m.n.m. 

Sněhová oblast:   III. 

Zatížení sněhem:  1,5 kN/m2 

Zatížení větrem:  0,4976 kN/m2 
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B.2.7.  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

a) technické řešení 

Není předmětem řešení. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Není předmětem řešení. 

 

B.2.8. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

  V samostatné části stavební dokumentace D1.13 - Požárně bezpečnostní řešení.  

Navrhovaný objekt umístěný na požadavek podle odstupových vzdáleností jednotlivých otvorů, a po 

doložení splnění podmínek (příjezdová komunikace, vnější odběrní místo), vyhovuje požadavkům na 

požární bezpečnost staveb.  

 

B.2.9. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Úspora energie a ochrana tepla je posouzena v souladu s ČSN 730540. Projektová 

dokumentace řeší veškerou stavební fyziku jednotlivých konstrukcí viz. Příloha E – tepelná technika. 

Štítek energetické náročnosti budovy je součástí této projektové dokumentace 

 

B.2.10. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ 

 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví 

osob ani životního prostředí. Navržená novostavba splňuje podmínky hygienické ochrany po stránce 

hlukové, zdravotní na základě navržených materiálů  

V průběhu stavby bude elektrická energie čerpána ze stávající přípojky, která je ukončena v 

HDS na hranici parcely. Voda bude dovážena v plastových barelech.  

 

B.2.11. OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na základě provedení posudku o stanovení radonového indexu.  Radon bude odváděn mimo 

stavbu pomocí hydroizolační vrstvy základové desky. Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z dvou 

vrstev hydroizolačních pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL – v podsklepené části objektu. V nepodsklepené části bude použit pouze jeden 

hydroizolační pás, jelikož se nad úrovni terénu uvažuje výrazně nižší hydroizolační namáhání. 

ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL: je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

polyesterová rohož plošné hmotnosti 200 g/m2. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním 

posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE folii. 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka je 

skleněná tkanina plošné hmotnosti 200 g/m2. Tento druh vložky dává pásu vysokou pevnost Pás je na 

horním povrchu opatřen jemným separačním posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE 

folii. Podklad základové desky, na který se bude natavovat asfaltový pás, musí být penetrován 

asfaltovým lakem (např. DEKPRIMER). V případě vyššího radonového výskytu budou navrženy další 

opatření v podobě odvětrávaných kanálků. 
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b) ochrana před bludnými proudy 

V dané lokalitě není znám výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V dané lokalitě není znám výskyt technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu realizace stavebního 

záměru bude velmi nízké a pouze dočasné. V objektu se nenachází žádné zařízení, které by 

vykazovalo takovou hlučnost, aby mohly být dotčen hygienický limit v chráněném venkovním 

prostředí staveb (nejbližší obytná zástavba). Na venkovní fasádě bude instalováno tepelné čerpadlo, 

které bude splňovat minimální hlukovou normu v nočním režimu 40 dB. Podle zákonu č 258/200Sb. a 

nařízením vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

 

Akustické vlastnosti základních konstrukcí horní stavby:  

- obvodová stěna    Rw = 44 dB 

- vnitřní nosná stěna   Rw=  44 dB 

- okno     Rw= 42 dB 

- Akustická mezi pokojová stěna  Rw= 49 dB 

 

e) protipovodňová opatření 

Daná lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky  

Nejsou známy. 
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B.3.  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Napojení vnitřního vedení NN z nově osazené HDS: 

 

V dosažitelné vzdálenosti od objektu je vedeno NN, které je ve vlastnictví ČEZ distribuce a.s.. 

Se souhlasem možnosti parkování pod tímto vedením, je také možné napojit objekt a to z přilehlého 

sloupu. Ochranné pásmo bude splněn s vyjímkou zpevněných ploch.  

 

Dešťová kanalizace, HDV:  

Nakládání s dešťovými vodami je řešeno pomocí vsakování na pozemku investora. 

Zasakované vody budou jak ze srážkových vod plochých střech, tak z prostoru parkoviště a 

zpevněných ploch, odkud bude srážkova voda zasakována přímo skrz parkovací plochu.Předpokládá 

se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, tj. balené retenční nádrže 

 

Kanalizace, ČOV: 

 Řešení splaškových vod bude za pomocí napojení do veřejné sítě, která dále vede do ČOV 

Suchdol nad Odrou. 

 

Vodovodní přípojka: 

Vodovodní přípojka bude realizována s ohledem na požadavek vlastníka nemovitosti 

k napojení na veřejný vodovodní řád v majetku ZTV a.s.. Vodovodní přípojka je napojena na stávající 

vodovodní řád HDPE DN 80 (D 90x5,4mm) ve vyznačeném místě na výkresu situace. 

Trasa vodovodní přípojky je vedena skrz pozemek investora a dále napříč přilehlé komunikaci 

po spádu směrem k hlavnímu vodovodnímu řadu. Vodoměrná soustava bude umístěna v podzemním 

podlaží v technické místnosti objektu. 

V trase vodovodní přípojky může dojít k dotčení podz. a nadz. Sítí. Je nutné respektovat veškeré 

podmínky správců sítí, uvedené v přiložených vyjádřeních 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

  Kanalizace splašková – PVC DN 150     95 m 

  Dešťová kanalizace, HDV – PVC DN 150    128 m 

 Vodoprávní přípojka – HDPE DN 25mm    86 m 

 

B.4.  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

  Sjezd k realizovanému objektu je z účelové komunikace, která je ve vlastnictví obce pod 

parcelním č. 17/1. Na zájmové parcele bude vybudována zpevněná plocha pod parkovištěm, a dále 

zpevněné plochy pro pohyb chodců. V projektové dokumentaci jsou také navrženy rozhledové 

trojúhelníky dle normy ČSN 73 6110, které bezpečně vyhoví dané situaci. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je dopravně přístupný přes nově upravený sjezd z účelové komunikace na p.č. 17/1 

podle části (3), který je tvořený dlažbou do písku. 

 

c) doprava v klidu 

Parkování bude umožněno před objektem a to v přesně stanovených dimenzích – viz výpočet 

parkovacích stání.  
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d) pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem řešení 

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Bude provedeno přizpůsobení stávajícího terénu k nově osazenému objektu rodinného domu. 

Při vyšších výkopových pracích bude provedeno stupňování terénu. 

 

b) použité vegetační prvky 

Není předmětem řešení. 

 

c) biotechnická opatření 

Není předmětem řešení. 

 

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

 

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

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. 

Budoucí provoz stavby je navržen tím způsobem, že neznečišťuje a nepoškozuje životní prostředí, 

jeho jednotlivé složky, organizmy a místní ekosystém. Během užívání objektu bude vznikat pouze 

směsný komunální odpad. Doporučujeme dle místních podmínek jeho třídění a nakládání s ním 

v souladu se zákonem o odpadech a s obecně závaznou vyhláškou obce. Vytápění je řešeno za pomocí 

tepelného čerpadla vzduch/voda. 

 

 Odpad vzniklý provozem domu: 

kod odpadu název kategorie způsob likvidace 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

(odpad z domácnosti) 

O (sběrná nádoba a odvoz 

smluvní organizací na 

skládku) 

 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinný ráz lokality. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není předmětem řešení. Objekt se nenachází v chráněných územích Natura 2000. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru EIA 

Nevyžaduje. 

 

e) navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma 

V rámci stavby nebudou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Není předmětem řešení.  

 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) potřeby a spotřeby médií a hmot 

V průběhu stavby bude elektrická energie čerpána z nově vybudované přípojky. Voda bude 

dovážena v plastových barelech.  

   

b) odvodnění staveniště 

 Rozsah stavebních úprav nevyžaduje odvodnění staveniště. Pokud by vlivem přívalového 

deště došlo k zaplavení stavební jámy, bude voda odčerpána čerpadly. Hladina podzemní vody nijak 

nenarušuje budoucí výstavbu. 

 

c) napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

V dosažitelné vzdálenosti od objektu je vedeno NN, které je ve vlastnictví ČEZ distribuce a.s.. 

Se souhlasem možnosti parkování pod tímto vedením, je také možné napojit objekt a to z přilehlého 

sloupu. Ochranné pásmo bude splněn s vyjímkou zpevněných ploch.  

 

Dešťová kanalizace, HDV:  

Nakládání s dešťovými vodami je řešeno pomocí vsakování na pozemku investora. 

Zasakované vody budou jak ze srážkových vod plochých střech, tak z prostoru parkoviště a 

zpevněných ploch, odkud bude srážkova voda zasakována přímo skrz parkovací plochu.Předpokládá 

se výstavba jednoduchých objektů doplňkového charakteru, tj. balené retenční nádrže 

 

Kanalizace, ČOV: 

 Řešení splaškových vod bude za pomocí napojení do veřejné sítě, která dále vede do ČOV 

Suchdol nad Odrou. 

 

Vodovodní přípojka: 

Vodovodní přípojka bude realizována s ohledem na požadavek vlastníka nemovitosti 

k napojení na veřejný vodovodní řád v majetku ZTV a.s.. Vodovodní přípojka je napojena na stávající 

vodovodní řád HDPE DN 80 (D 90x5,4mm) ve vyznačeném místě na výkresu situace. 

Trasa vodovodní přípojky je vedena skrz pozemek investora a dále napříč přilehlé komunikaci 

po spádu směrem k hlavnímu vodovodnímu řadu. Vodoměrná soustava bude umístěna v podzemním 

podlaží v technické místnosti objektu. 

V trase vodovodní přípojky může dojít k dotčení podz. a nadz. Sítí. Je nutné respektovat veškeré 

podmínky správců sítí, uvedené v přiložených vyjádřeních 

 

Organizace výstavby: 

 Investor zajišťuje stavební připravenost pro montáž í stavby RD v rozsahu: 

- stavební část spodní stavby včetně úložné desky podle předepsané dokumentace  

- přípojku vody, dešťovou a splaškovou kanalizaci 

- staveništní zásuvku el. proudu 400V-AC/32A (pěti zdířková zásuvka) dle ČSN EN 60 439-4 

ve vzdálenosti do 5-ti metrů od vchodu do objektu.  

- příjezdovou komunikaci z obou stran objektu, poloměr zatáčky 15m 

- únosnost pro vozidlo o celkové hmotnosti 29t 
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- podobné podmínky stavební připravenosti zajišťované objednavatelem jsou uvedeny 

v příslušných technických podmínkách výrobce 

- další požadavky na bezpečnou organizaci jsou určeny prováděcí směrnicí PS 05-19- Systém 

bezpečné práce pro jeřábovou dopravu.  

Poznámka: 

Montážní podmínky mohou být upřesněny pouze na základě vzájemné dohody mezi 

zhotovitelem a objednatelem při kontrole připravenosti stavby. Dodávku lze uskutečnit pouze 

na základě úspěšné kontroly připravenosti stavby. 

Stavebník zajistí staveništní dodávku vody a elektrické energie po dobu výstavby objektu.  

Dále je nutné zabezpečit dodávku paliva pro provedení otopné zkoušky.  

Investor zajišťuje stavební připravenost pro montáž horní stavby RD v rozsahu: 

o přípojku vody, dešťové a splaškové kanalizace 

o elektrickou přípojku včetně staveništního rozvaděče, umožňující napojení 

elektrického ručního nářadí 1x vývod 3x380V/16A 

2xvývod 220V/16A 

- podrobné podmínky stavební připravenosti zajišťované stavebníkem jsou uvedeny 

v příslušných technických podmínkách výrobce horní stavby.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 

Průběh stavby, nebude mít zásadní vliv na okolní stavby či pozemky.  

 

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

Není předmětem řešení.  

 

f) maximální zábory pro staveniště 

Zábor pro staveniště bude v případě nutnosti na parcele 2223/85 ve vlastnictví Městys Suchdol 

nad Odrou. 

 

g) maximální produkována množství odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

-Po celou dobu výstavby je nutné dbát na: 

 Čištění vozidel opouštějící staveniště a přilehlých komunikací dojde-li vlivem výstavby 

k jejich znečištění, zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění prací. Dodržování 

veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi opatření, které zabrání úniku 

ropných látek do zeminy při provozu a plnění pohonných hmot do mechanismů a dopravních 

prostředků chránění vzrostlé zeleně v prostoru staveniště. TKO ze zařízení staveniště budou 

vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem, nebo smluvním partnerem zajišťující 

likvidaci dle vyhlášky o odpadech č.381/2001, která byla nahrazena vyhláškou 374/2008. 

 Při stavbě bude vzniklý odpad tříděn, řádně uložen na staveništi a následně odvezen na 

řízenou skládku. V případě výskytu nebezpečných odpadních látek zajistí zhotovitel jejich řádné 

oddělení a bezpečné uložení a zabezpečí, aby nemohly být zneužity cizími osobami.  

Dřevo bude alternativně využito jako palivové dříví. Na místě stavby nesmí být odpady spalovány na 

volné prostranství. 
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Seznam odpadů:   

Číslo odpadu Název odpadu Zařazení Způsob likvidace 

17 01 01 Beton  O Skládka 

17 01 02 Cihly  O Skládka 

17 02 01  Dřevo  O Skládka 

17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka 

17 02 02 Sklo, sklená vata O Skládka 

17 02 03 Plasty  O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina  O Skládka  

17 06 04 Izolační materiály O Skládka  

17 09 04 Směsný stavební odpad O Skládka  

20 01 27 Barvy, lepidla O Skládka  

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka  

 

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

Není předmětem řešení. 

 

i) ochrana životního prostředí pří výstavbě  

Výstavba objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpady z výstavby budou 

likvidovány investorem stavby pomocí specializované firmy na likvidaci odpadů.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

V průběhu provádění stavebních prací zajistí zhotovitel stavby zejména: 

·  řádné oplocení staveniště 

·  ostrahu staveniště 

·  pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě 

·  údržbu okolních ploch, dotčených vlivem stavby 

Prováděním stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích, 

stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Bezpečnost při provádění stavby bude 

zajištěna dle Vyhlášky ČÚBP a ČÚB č. 324/1990 Sb., která byla nahrazena vyhláškou 601/2006 Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

Obecně se bezpečnost a hygiena práce v řešeném provozu bude řídit následujícími 

předpisy: 

·  bezpečnost práce je upravována zákonem č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 

bezpečností práce,  

   ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 

124/2000 Sb. 

·  NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 

·  požární ochrana řešena dle Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších změn a 

předpisů  

   (poslední 350/2011 Sb.), 

·  Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, 
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·  Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a předpisů, 

   a Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 a novelizace č. 41/2005 Sb., 

   o podrobnostech nakládání s odpady 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem řešení. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Ráz stavby nevyžaduje dopravně inženýrská opatření.  

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou známy speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, dílčí termíny 

Předpokládá se realizace v jedné etapě v délce trvání 4-5 měsíců 
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 D.  DOKUMENTACE OBJEKTU 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1  ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.a.1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje: 

Novostavba občanské stavby je určená k všestrannému vyžití obyvatel Suchdolu nad Odrou a 

okolních vesnic a měst. Bude sdružovat vyžití v podobě restauračního, relaxačního sportovního a 

ubytovacího. Dále vznikne množství parkovacích míst, která mohou být využívána v případě 

neúplného obsazení hotelu hosty. 

Jedná se o tří nadzemní objekt s částečným podsklepením. V 1. NP se nachází restaurace se 

zázemím, kavárna, a sportoviště v podobě squashe, badmintonu, a posilovny. V Podsklepené části je 

orientováno wellness s třemi druhy saun, masážní místností a Whirlpool. V 2.NP a 3.NP jsou 

orientovány hotelové pokoje. Všechny provozy jsou spolu funkčně propojeny 

 Fasáda objektu je řešena jako provětrávaná s cementotřískovými fasádními deskami na 

kovovém roštu. Nosnou konstrukci tvoří pálené cihelné bloky. Stropní konstrukce je železobetonová, 

nad halou je nosná konstrukce tvořena příhradovými lepenými vazníky. Stavební výplně jsou řešeny 

plastovými okny s izolačním trojsklem. Většina oken v pokojích hotelu jsou francouzské s venkovním 

podpůrným zábradlím se skleněnou výplní a horním madlem. Zábradlí je kotveno do nosné konstrukce 

 

D.1.1.a.2. Architektonické řešení: 

Jedná se o Relaxačně sportovní objekt s ubytováním. Vstup do objektu z Jižní strany pozemku. 

V 1.NP se nachází vstupní hala, která je navržena jako CHUC typu B s evakuačním výtahem. Z haly 

se dostáváme do restaurace a potřebného zázemí. Součástí restaurace je také venkovní zahrádka 

s posezením. Hala slouží jako hlavní provozní uzel ze které se dostáváme také do Kavárny s vlastním 

hygienickým zázemím a rovněž venkovní zahrádkou. Na severní straně objektu je orientování 

sportoviště s Posilovnou, Badmintonovým a 2x Squashovým kurtem. Sportoviště i hotel jsou spolu 

funkčně propojeny z důvodu komfortního pohybu hostů ubytovaných v hotelu. 

Z CHUC B je také vstup do podzemního podlaží, kde se nachází technické zázemí objektu a 

relaxační část v podobě 3x sauny (Wario, Taping, Finská) Ochlazovny, Kneippova chodníku a 

Whirpool s odpočívárnou a Masážní místnost. 

Do nadzemních podlaží je rovněž přístup z CHUC B, kde se nachází 9x pokojů různých kapacit, 

které ústí převážně do NUC. Dále se zde nachází sklad prádla, konferenční místnost, společenská 

místnost a kancelář provozu.   

Ve 3 nadzemním podlaží je 6x pokoj z toho jeden je určen pro osoby s omezenou možností 

pohybu. Zbytek pokojů je dvoulůžkových. V jednom z nich je projektována malá kuchyňka s jídelním 

stolem.  

V celém objektu je řešena také servisní chodba pro zaměstnance, aby nedocházelo 

k nežádoucímu styku hostů hotelu se zaměstnanci 
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D.1.1.a.4. Materiálové řešení: 

 

  Jedná se o zděnou stavbu, kde hlavní nosnou konstrukci bude tvořit zdivo z pálených tvarovek 

tl 300 mm.  

  Obvodové stěny jsou ze systému provětrávané fasády, kde hlavní tepelnou složku tvoří 

minerální vata tl. 160 mm.  

  Stropní konstrukce jsou desky v kombinaci křížem vyztužených a vyztužených v jednom 

směru v tl. 200 mm (přesný návrh vyztužení desek provede statik) Mezi-pokojové stěny jsou 

akustické. V případě nutnosti jsou použity ŽB sloupy s osazenými průvlaky (opět nutnost osazení 

průvlaků či postačí řádné vyztužení stropní desky provede statik). 

  Střešní konstrukce jsou ploché s povlakovou hydroizolační vrstvou z mPVC. Nad halou pro 

Squash a badminton je stropní konstrukce z lepených příhradových vazníků o průřezu 600 x 200 mm a 

vaznic 200 x 100 mm .  

  V podzemním podlaží bude volen volena stěna ze ztraceného bednění se zateplovacím 

systémem z XPS. V místě přechodu podsklepené části na nepodsklepenou, bude z důvodu bezpečnosti 

provedena přizdívka, na kterou budou nataveny jednotlivé základové pasy pro využití koutového spoje 

a případného podepření navazující roznášecí desky. 

 

D.1.1.a.5. Výtvarné řešení: 

 Pro daný objekt není řešeno. 

 

D.1.1.a.6. Bezbariérové užívání stavby: 

 

 Celý objekt je řešen jako bezbariérový. Všechny vstupy do objektů a do jednotlivých místností 

či pokojů, které by mohli sloužit k využití tělesně postižených osob jsou v souladu s normou. 

Dostupnost do vyšších a podzemního podlaží je řešen za pomocí dostatečně velkého evakuačního 

výtahu. Vše navrženo dle normy č. 398/2009 Sb, která nabila účinnosti 18.11.2009. 

 

D.1.1.a.7. Technologie výroby: 

 

 Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy. 

 

D.1.1.a.8. Konstrukční a stavebně technické řešení: 

 

 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

  Stavba je založena na klasických základových pasech o různých výškách a rozměrech. Návrh 

rozměrů pasů provedl projektant viz. Příloha návrh základových konstrukcí. Nutno ověřit statikem. 

Všechny základové konstrukce jsou z prostého betonu C16/20 XC1, Z2, v místě potřeby a to pouze po 

obvodu nepodsklepené části jsou použity tvarovky ze ztraceného bednění pro zajištění nezámrzné 

hloubky 800 mm. Obvodové základové pasy budou zatepleny XPS polystyrénem v tl. 150.  

  Výtahová šachta je hydroizolačně řešena jako hydroizolační vana, základová spára bude ve 

stejné výšce jako okolní základové pasy. Základové patky opět dle přílohy. Rozdíl v dimenzích je v 

patkách umístěných v restauračním zařízení a u nosného sloupu ve sportovní hale. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 

 Svislé nosné konstrukce jsou řešeny pomocí zdiva z pálených keramických tvarovek tl. 300 

mm, stejný rozměr bude použit také na vnitřní nosné zdivo (KM BETA 300 BRUS). Skladba 

obvodové stěny bude řešena jako provětrávaná fasáda a to s tl. 40 mm větrané vzduchové mezery, 

nosný rošt bude kovový, zateplení z minerální vaty tl. 160 mm.  

 Mezi pokojové příčky budou řešeny pomocí AKU tvarovek, pro vykrytí přenosu hluku opět v 

tl. 300 mm. Z velké části jsou mezi pokojové stěny jako nosné, v případě nutnosti u dělících stěn je 

třeba řádně vyztužit stropní konstrukci, případně vytvořit ŽB průvlak pro přenos zatížení (nutno 

posoudit statikem). 

 Vnitřní příčky jsou v kombinaci tlouštěk 80 a 115 mm. V podsklepené části jsou užity 

tvarovky ze ztraceného bednění tl. 300 mm, a v místě přechodu na nepodsklepenou část je použita 

přizdívka pro natavení koutového spoje a podepření základové desky v nepodsklepené části (vše z 

hlediska bezpečnosti). 

 Atika nad sportovištěm je také řešena pomocí tvarovek ze ztraceného bednění (možnost také 

ŽB stěnu), kde budou vytvořeny kapsy pro osazení Lepených lamelových nosníků. Kapsy nutno 

přetavit asfaltovým pásem pro zajištění vzduchotěsnosti.  

 

PLOCHÁ STŘECHA 

  Nad celým objektem je totožná skladba s výjimkou sportoviště. Hlavní hydroizolační vrstvu 

bude tvořit PVC hydroizolace lehkého typu, celá skladba je mechanicky kotvená. Základní spádování 

je vždy tvořeno spádovými klíny z EPS. Odvodnění plochých střech je vždy pomocí vnitřních vpustí 

různých dimenzí – viz. Výpočet odvodnění plochých střech. 

 

STROPNÍ KONSTRUKCE 

  Stropní konstrukce je řešena železobetonovou spojitou deskou v tloušťce 200 mm a v části nad 

1.PP je tl, 250 mm a to z důvodu vyššího užitného zatížení hosty restaurace, hotelu a sportoviště. Tl. 

Desek předběžně stanovil projektant a jejich pnutí je vždy v kratším rozměru v případě čtvercové 

desky do poměru 1:2 bude deska křížem vyztužená (rozměry NUTNO ověřit statikem). Deska je 

osazena na obvodové konstrukci a to na ŽB věnci výšky 250 mm, který zajišťuje tuhost celého objektu 

a také správné rozložen sil od stropních desek.  

 Zastřešení halového prostoru je pomocí lepených lamelových nosníků o rozměru 200 x 600 

mm v kombinaci s vaznicemi 100 x 200 mm. Konstrukce je zaklopena záklopem z OSB desek a to 2 x 

22 mm. Desky jsou přes sebe překříženy v opačných směrech. V případě nutnosti po statickém 

posouzení možnost přidat také mezilehlé vazničky pro vykrytí zatížení. (návrh statikem je NUTNÝ) 

 

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

  Podlahové konstrukce jsou řešeny jako těžké, plovoucí. V prostoru sauny bude využito 

podlahového topení v ostatních částech objektu bez podlahového vytápění. Nášlapné vrstvy jsou různé 

a v prostorách restaurace a kavárny je využita vinylová podlaha lepená. V části sportovní haly a 

posilovny je gumová litá podlaha (provádění těchto podlah je závislé na specializované firmě). V 

pokojích hotelu je rovněž využita nášlapná vrstva z vinylových lepených dílců.  

 Vždy v celém podlaží je zajištěna stejná výška podlahové konstrukce pro vyvážený 

bezbariérový přechod mezi provozy. 
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Okna, dveře:  

  Plastová okna Vekra Premium EVO 6ti komorové, zasklení izolačním trojsklem, vnitřní a 

vnější dveře Sapeli. Podrobná specifikace viz. Výpis Oken a dveří. 

Konstrukce schodiště:  

  Konstrukce schodiště je železobetonová. Jsou zde 3 různá schodiště z toho 2x jednoramenné a 

1x trojramenné schodiště. Podrobný návrh včetně vizualizací viz. Návrh schodiště. 

D.1.1.a.9. Bezpečnost při užívání stavby: 

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou určeny a v 

souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických a mechanických vlastností 

pro daný provoz. V objektech se provede zemnění všech kovových částí. 

 D.1.1.a.10. Ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

 

Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony ČR a předpisy, 

vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP č.324/1990 Sb. O bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích a nařízením vlády č.378/2001, kterým se stanoví 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a přístrojů s ustanoveními 

norem pro provádění příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí projektové 

dokumentace. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba upozornit zejména na následující 

povinnosti: 

– součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který musí 

zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití strojů a zařízení, 

pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při pracích za mimořádných podmínek 

 – dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce 

obsaženými v projektu a dodavatelské dokumentaci 

 

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické a pracovní postupy 

stavebních prací. Pozornost je třeba věnovat pracím, při kterých by mohlo dojít k narušení konstrukce 

sousedních inženýrských sítí a zařízení. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit a vytyčit 

vedení všech podzemních sítí a zařízení v místě stavby. V případě jejich obnažení je nutné zajistit 

jejich ochranu před poškozením. Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou stanoveny před 

zahájením stavby smluvně nebo popř. jinou vhodnou formou. Příslušní pracovníci obou stran budou 

náležitě poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby. Každý dodavatel stavebních prací, který 

zaměstnává pracovníky je povinen vést podrobnou evidenci všech pracovníků, kteří jsou na stavbě od 

jejich příchodu na pracoviště až po jejich opuštění. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na zdraví při 

provádění jednotlivých dílčích činností. 
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D.1.1.a.11. Ochrana zdraví a pracovní prostředí: 

 

Denní a umělé osvětlení odpovídá daným hygienickým normám. Úroveň denního osvětlení je 

dostatečná. Okenní otvoru budou doplněny o vnitřní rolety v místě nejvyššího namáhání slunečním 

denním světlem proti přehřívání objektu. Objekt je navržen jako samostatně stojící budova a v okolí 

zástavby budou vysazeny středně vzrostlé stromy. V okolí se nenachází žádná zástavba, která by 

mohla zapříčinit stínění objektu. 

Všechny obytné místnosti splňují požadavky na činitel denní osvětlenosti. Podrobný výpočet 

nalezneme ve složce E – Stavební fyzika. 

 

D.1.1.a.12. Zásady hospodaření s energiemi: 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

 

 Objekt se nachází v Moravskoslezské kraji, okres Nový Jičín. Venkovní výpočtová teplota te = 

-15 °C. Návrhové teploty byly navrženy takto: Obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, koupelny 

+wc +24 °C, teplota v welness +24 °C, v ostatních místnostech +20 °C, Teplota ve sportovní hale + 17 

°C, teplota v pokojích hotelu +20°C. Celou budovu při výpočtech uvažujeme nízkoenergetickou s 

radiátory, proto k jednotlivým teplotám přidáváme bezpečností přirážku ∆t = 0,6°C. 

 

D.1.1.a.13. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Na základě provedení posudku o stanovení radonového indexu.  Radon bude odváděn mimo 

stavbu pomocí hydroizolační vrstvy základové desky. Izolace proti zemní vlhkosti je navržena z dvou 

vrstev hydroizolačních pásů ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL a GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL V případě vyššího radonového výskytu budou navrženy další opatření v podobě 

odvětrávaných kanálků. 

b) ochrana před bludnými proudy 

V dané lokalitě není znám výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V dané lokalitě není znám výskyt technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem 

Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu realizace stavebního 

záměru bude velmi nízké a pouze dočasné. V objektu se nenachází žádné zařízení, které by 

vykazovalo takovou hlučnost, aby mohly být dotčen hygienický limit v chráněném venkovním 

prostředí staveb (nejbližší obytná zástavba). Na venkovní fasádě bude instalováno tepelné čerpadlo, 

které bude splňovat minimální hlukovou normu v nočním režimu 40 dB. Podle zákonu č 258/200Sb. a 

nařízením vlády č. 148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Posouzení ve složce E – Stavební fyzika. 

 

e) protipovodňová opatření 

Daná lokalita se nenachází v záplavovém území. 

 

f) ostatní účinky  

Nejsou známy. 
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D.1.1.a.14. Požadavky na požární ochranu konstrukcí: 

 

Požárně bezpečnostní řešení objektu je zpracováno v samostatné příloze Složka D.1.3 – 

Požárně bezpečností řešení. 

D.1.1.a.15. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

 

 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v projektové 

dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem 

a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku 

nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost 

provedení. 

 

D.1.1.a.16. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

 

 Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční technologické 

postupy. 

 

D.1.1.a.17.  Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly stanoveny. 

Charakter stavby to nevyžaduje. Pouze dodavatel výplní musí provést zaměření stávajících otvorů pro 

následnou výrobu nových výplní. 

 

D.1.1.a.18.  Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

 

 Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních měření, charakter stavby 

to nevyžaduje. 

 

D.1.1.a.19.  Výpis použitých norem, zákonů předpisů a vyhlášek. 

 

Zákony: 

 

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

č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií  

č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně  

č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)  

č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Normy: 

 

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny (akt. verze:únor 2013)  
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ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení  

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

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty (vč. Z1))  

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou  

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a zákonných 

ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí.  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (vč. Z1)  

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky (vč. Z1)  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 

Vyhlášky a nařízení vlády:  

 

č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb  

č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území  

č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  

č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb  

č. 246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  

č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby  

č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady  

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

č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích  

č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

č. 381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).  

č. 114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny 
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ZÁVĚR: 

 V letním semestru jsem si jako téma své bakalářské práce zvolil novostavbu rodinného domu 

na kraji Městysu Suchdole nad Odrou, který je také mým bydlištěm. V průběhu ledního semestru jsem 

vytvořil architektonickou studii a zajistil potřebné vstupní dokumenty pro bezproblémové 

naprojektování objektu. V zimním semestru poté došlo k vlastním realizaci projektové dokumentace. 

Součástí celého projektu jsou architektonické studie, situace, výkresy pro provádění stavby, technické 

zprávy a návrh domácí finské sauny. Nedílnou součástí této práce je nejen posouzení z požárně 

bezpečnostního hlediska, ale také posouzení objektu z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení. 

  Veškerý obsah bakalářské práce jsem se snažil vypracovat velmi svědomitě a pečlivě tak, aby 

byl v souladu se zadáním. Celá bakalářská práce byla pro mě velkým přínosem, protože jsem měl 

možnost vypracovat pod odborným vedením komplexní projektovou dokumentaci. V průběhu celé 

práce na projektu jsem se díky doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. naučil více přemýšlet o řešení nejrůznějších 

konstrukčních detailů. Doufám, že tyto nově nabyté zkušenosti budu jednou moci adekvátně 

zužitkovat v praxi. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

Normy: 

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Duben 2012. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. 

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Listopad 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 

stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Červenec 2004. Praha: 

Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. Leden 2008. Praha: Český normalizační institut, 2008. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Květen 2012. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012 

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Únor 2013. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, Březen 2010. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

ČSN 73 0581 - Oslunění budov a venkovních prostor - Metoda stanovení hodnot 

 

Vyhlášky a nařízení vlády: 

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In. č. 81/2009. 2009. 

ČR. Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. In. č. 6/2012. 2012. 
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ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. In. č. 163/2006. 2006. 

ČR. Vyhláška č. 62/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. In. č. 

28/2013. 2013 

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. In. č. 163/2006. 2006. 

ČR. Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 157/2012. 2012. ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o 

energetické náročnosti budov. In. č. 36/2013. 2013. 

ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. In. č. 

97/2011. 2011. 

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

In. č. 145/2001. 2001. 

ČR. Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů. In. č. 14/2014. 2014. 

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, 

Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In. č. 

145/2001. 2001. 

ČR. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In. č. 125/2005. 2005. 

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. In. č. 188/2006. 2006. 

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. In. č. 10/2008. 2008. 

ČR. Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb. In. č. 95/2011. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Internetové stránky:  

http://www.kmbeta.cz/ 

www.weber-terranova.cz 

http://www.denbraven.cz 

www.isover.cz 
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www.roto-frank.cz 

www.sika.cz 

www.fhs.cz 

www.best.info 

www.fakro.cz 

www.topwet.cz 

www.bimobject.com 

https://www.domafit.cz/ 
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https://www.sunsystem.cz 

https://www.knaufinsulation.cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 

BP bakalářská práce 

PD projektová dokumentace 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

1NP první nadzemní podlaží (přízemí) 

2NP druhé nadzemní podlaží 

UT upravený terén 

PT  původní terén 

S  sever 

J jih 

V  východ 

Z  západ 

ŽB železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

FeZn  pozinkované železo 

RAL označení odstínu barvy 

d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ  objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3 ]  

λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)]  

λD  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m·K)]  

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/(m2·K)] 

Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/(m2·K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2 ·K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2 ·K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější (exteriérové) straně konstrukce [(m2 

·K)/W] 

Rsik  tepelný odpor při přestupu tepla v koutě konstrukcí [(m2 ·K)/W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu [-] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty odpovídající nejnižšímu 

dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-] 

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

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

∆ θi  teplotní přirážka [°C] 

ξRsi  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

A  plocha [m2] 

Ag  plocha výplně otvorů [m2 ] 
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Af  plocha rámu výplně otvorů [m2] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 

φe  relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP bezpečnost osob a zdraví při práci 

PBS  požární bezpečnost staveb 

P.Ú.  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  nehořlavý konstrukční systém 

OB1  obytné budovy první kategorie 

A1  reakce na oheň 

REI 180  požární odolnost konstrukce 

N 1.01/N2  označení požárního úseku 

h  požární výška objektu [m] 

ho  výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 

hs  světlá výška prostoru [m] 

S  celková plocha P.Ú. [m2] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2 ] 

d  odstupové vzdálenosti [m] 

SO 01  označení stavebního objektu 

TUV  teplá užitková voda 

NN  nízké napětí, označení IS 

ES  elektroměrná skříň 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

parc. č.  parcelní číslo 

k. ú.  katastrální území 

∅  průměr 

mm  milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m2  metr čtvereční, plošná jednotka 

m3  metr krychlový, plošná jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

°  stupně 

%  procenta 

ČSN EN  eurokód 

ČSN  česká státní norma 

vyhl.  Vyhláška 

§  paragraf stavebního zákonu 

Sb.  sbírka zákona 

Tab.  tabulka 

apod.  a podobně 

C 16/20 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 16 MPa a 

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 20MPa 

m n. m.  metrů nad mořem 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 
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SEZNAM PŘÍLOH: 

Složka B – Přípravné a studijní práce 

B.01 Půdorys 3.NP 

B.02 Půdorys 2.NP 

B.03 Půdorys 1.NP 

B.04 Půdorys 1.PP 

B.05 Pohledy J,V 

B.06 Pohledy S,Z 

B.07 Řez A-A´ 

B.08 Vizualizace-Exteriér 1 

B.09  Vizualizace-Posilovna 

B.10  Vizualizace-Restaurace 

B.11 Vizualizace-Kavárna 

B.12  Vizualizace-Exteriér 2  

 Návrh sauny 

 Návrh schodiště 

 Návrh střešních vtoků a bezpečnostních 

přepadů 

 Výpočet parkovacích stání dle vyhlášky č. 

3982009 Sb. 

 Výpočet základových pasů a patek 
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Složka C – Situační výkresy 

 

C.1 Situace širších vztahů 

C.2 Situace Celková 

C.3 Situace Koordinační 

 Územní plánování  

 Vyjádření existence sítí 

 

Složka D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení 

 

D.1.1.1 Půdorys 1.PP 

D.1.1.2 Půdorys 1.NP 

D.1.1.3 Půdorys 2.NP 

D.1.1.4 Půdorys 3.NP 

D.1.1.5 Severní a Jižní pohled 

D.1.1.6 Východní a Západní pohled 

D.1.1.7 Řez A-A´ 

D.1.1.8 Řez B-B´ 

D.1.1.9 Výpis prvků 

D.1.1.9 Výpis skladeb 
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Složka D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.1 Základy 

D.1.2.2 Střecha nad 3.NP 

D.1.2.3 Výkres tvaru nad 3.NP 

D.1.2.4 Výkres tvaru nad 2.NP 

D.1.2.5 Výkres tvaru nad 1NP 

D.1.2.6 Výkres tvaru nad 1.PP 

D.1.2.7 DETAIL OKNA 

D.1.2.8 DETAIL VSTUPU DO OBJEKTU 

D.1.2.9 DETAIL ATIKY 

D.1.2.10 DETAIL STŘEŠNÍHO OKNA 

D.1.2.11 DETAIL VTOKU, KOTVENÍ, KOUTOVÝ, 

ZPĚTNÝ SPOJ 

 

 

Složka D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.3.1 Požární zpráva 

D.1.3.2 Situace požární bezpečnosti 

D.1.3.3 Půdorys 1.PP 

D.1.3.4 Půdorys 1.NP 

D.1.3.5 Půdorys 2.NP 

D.1.3.6 Půdorys 3.NP 

 Výpočet PU 
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Složka E – Stavební fyzika 

 

Zpráva - Základní posouzení z hlediska stavební fyziky 

Štítek energetické náročnosti budovy 

Posouzení jednotlivých skladeb obálky budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


