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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá zpracováním určité části projektové dokumentace pro 

provádění novostavby penzionu. Daný objekt je situován na rovinném pozemku v obci 
Provodov – Šonov, katastrální území Šeřeč, spadající do Královehradeckého kraje. Penzion 
splňuje předepsané regulativy daného území. 

 Penzion je navržen jako čtyřpodlažní s jedním podzemním a třemi nadzemními 
podlažími. Celková kapacita penzionu je 61ubytovaných osob. 

Konstrukční systém objektu je stěnový. Zdivo v podzemním podlaží je ze 
ztraceného bednění a v nadzemní části objektu z vápenopískových tvárnic. Objekt je 
zateplen deskami z minerálních vláken. Stropní konstrukce je navržena z předpjatých 
železobetonových panelů. Střecha je řešena jako jednoplášťová plochá. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Penzion, novostavba, stavba pro ubytování, stěnový sytém, plochá střecha, dřevěná okna. 

ABSTRACT  
This thesis deals with processing of a certain part of project documentation for 

making a new-build house of a guest house. The given object is situated in a flat field in a 
village Provodov-Šonov, cadastral land Šeřeč which belongs to the Královéhradecký 
region. The guest house meets the village’s requirements.  

The guest house is designed as a four-floor building with one underground and 
three over ground floors. The overall capacity of the guest house is 61 accommodated 
people.  

There is a wall construction system. The wall in the underground floor is made 
from concrete blocks and in the over ground part there are limestone-sand blocks. The 
object is isolated with desks from mineral fibre. The ceiling construction is designed from 
prestressed iron-concrete panels. The roof is laid out as flat.  

 

KEYWORDS  
Guesthouse, new building, building for accommodation, wall construction, pflat roof, 
wooden windows. 
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1. ÚVOD 

Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební 
části k provedení novostavby penzionu – stavební objekt S001. Zájmové území se 
nachází v obci Provodov – Šonov, okres Náchod, kraj Královehradecký v lokalitě 
schválené územním plánem obce k zástavbě objektů pro hromadnou rekreaci. 
V blízkosti pozemku jsou vybudovány inženýrské sítě a místní komunikace. Jedná 
se o novostavbu penzionu s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 
Penzion má jednoplášťovou plochou střechu.  
 Diplomová práce je členěna na přípravné a studijní práce, situační výkresy, 
architektonicko-stavební řešení, stavebně-konstrukční řešení, požárně 
bezpečnostní řešení a stavební fyziku. Projekt je navržen v souladu s platnými 
vyhláškami, zákony a technickými normami. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) název stavby: Penzion Za Stavením 

k. ú. Šeřeč, p.č. 78/2 
 
b) místo stavby: k. ú. Šeřeč, p.č. 78/2 
 
 
c) předmět projektové dokumentace:  

Novostavba samostatně stojícího penzionu. Dokumentace je 
vypracována pro provedení stavby objektu S001 – Penzion. 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu: 
 
Investor:   Pavel Provod 
    Šonov u Nového Města nad Metují 134 

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) projektant:       Tomáš Falta 
    Lično 144 
    517 35 Lično 
 
 
A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 
Členění: 

SO 01. Penzion 

SO 02. Restaurace 

SO 03. Zpevněné plochy 

SO 04. Zpevněné plochy 

SO 05. Zpevněné plochy 

SO 06. Přípojka vodovodu 

SO 07. Přípojka elektro 

SO 08. Dešťová kanalizace 

SO 09. Přípojka telekomunikační 
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Stavba není dále členěna na technologická zařízení. Veškeré zákony, vyhlášky a předpisy 
zmíněné v dokumentaci budou dodržovány ve svém platném znění. 
 
A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

 snímek KN 
 obhlídka staveniště 
 výškové a polohopisné zaměření 
 Informace stavebníka 
 informace obce o zastavitelném území 
 vyjádření o existenci inženýrských sítí 
 územní plán obce Provodov - Šonov 

 
Průvodní zpráva byla vypracována v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. O dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pro provádění stavby. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 
 
Stavební pozemek pro stavbu penzionu leží v obci Provodov - Šonov, v kraji 
Královehradeckém a v katastrálním území Šeřeč na pp. č. 78/2. Pozemek je rovinný 
a je součástí zastavitelného území. Jedná se o lokalitu určenou k hromadné 
rekreaci, konkrétně se pozemek nachází ve funkční ploše: „RH – Z6ŠE – PLOCHY 
STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI“. Předmětný pozemek sousedí na východní 
straně s pozemkem p. č. 78/4 a p. č. 12/3, na jižní straně s pozemkem p. č. 151. Na 
západní straně s pozemkem p. č. 157/2, 157/1 a 78/3 a příjezd na pozemek je na 
severní straně z komunikace p. č. 82/2.  
 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
Navržený objekt bude umístěn rovnoběžně s východní hranicí pozemku, v 
dostatečné vzdálenosti od stávajících staveb. Stavba je v souladu s územně 
plánovací dokumentací.  
Dosud nebylo v souvislosti se stavbou získáno jiné územní rozhodnutí, 
veřejnoprávní smlouva či územní souhlas. 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 
 
Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívaní území 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek  
 
Budou splněny veškeré požadavky vzniklé v průběhu projednávání této projektové 
dokumentace. Tyto požadavky budou doloženy jako podklad pro ohlášení a budou 
respektovány, viz vyjádření a ostatní stanoviska dotčených orgánů. Dle vyjádření 
CETIN vedou v blízkosti dotčeného pozemku sítě (veškerá ochranná a 
bezpečnostní pásma budou dodržena). Dle vyjádření ČEZ Distribuce se na 
dotčeném území nenachází sítě NN a VN. V blízkosti dotčeného pozemku vede síť 
NN (veškerá ochranná a bezpečnostní pásma budou dodržena). Dle INNOGY 
nevedou v okolí dotčeného území sítě. Dle vyjádření ČEZ ICT a TELCO se 
v bezprostřední blízkosti pozemku nevyskytují ochranná pásma ani vlastní vedení. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
 
Geologický průzkum: 
Na pozemku byl proveden geologický průzkum a na základě tohoto průzkumu byly 
navrženy dané základové konstrukce. 
 
Radonový průzkum: 
Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Na základě naměřených hodnot 
objemové aktivity radonu z podloží a plynopropustnosti základové zeminy je 
pozemek zařazen do kategorie nízkého radonového indexu. Nízký radonový index 
pozemku bude řešen dle ČSN  73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží: 
 
Dimenzování protiradonové izolace: 
Nízké radonové riziko bude řešeno hydroizolací v 1. kategorii těsnosti, rovněž 
těsnění prostupů v desce okolo instalací (voda, kanalizace, elektro) v 1. kategorii 
těsnosti. Zvýšení přirozené výměny vzduchu v místnostech není nutné. 
 
Spodní voda: 
Celý objekt se nachází nad hladinou podzemní vody.  

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
apod. 
 
Řešené území není kulturní památkou, památkovou rezervací ani zvláště 
chráněným územím 
Stavba se nenachází v rozsáhlém chráněném území ani ochranném pásmu 
vodního zdroje. 
Řešené území nespadá do lokality soustavy Natura 2000. 
Území neobsahuje záznam ochrany vůči záplavovému ani poddolovanému území. 
Bezpečnostní a ochranná pásma budou dodržena. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v poddolované ani záplavovém území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani negativně 
neovlivní ochranu okolí. 
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Srážkové vody ze střechy budou odváděny svody do horizontálního potrubí 
dešťové kanalizace KG DN 200 do jímek a dále přepadem do vsakovacího objektu. 
Jsou navrženy samonosné plastové jímky. Srážkové vody ze zpevněných ploch 
budou zasakovány na předmětném pozemku. Voda bude pravidelně 
vyprazdňována na zalévání zahrady. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou 
rovněž zasakovány na předmětném pozemku. Požadavky na vsakování jsou 
splněny na pozemcích staveb pro bydlení dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. a § 21 odst. 
3. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku nebude provedeno kácení chráněných dřevin. Na pozemku se 
nenachází žádná chráněná zeleň. Káceny budou dřeviny pouze v nezbytně 
nutném rozsahu pro stavbu. Není třeba řešit asanace či demolovat stávající stavby. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu 
se zákonem č. 334/1992Sb. O Ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 
 
Novostavba bude napojena na elektrickou energii z veřejné sítě. Elektroměrový 
sloupek bude umístěn v oplocení. Dále bude napojena na veřejný vodovod. 
Vodoměrná sestava bude umístěna v šachtě. Splaškové vody budou sváděny do 
veřejné kanalizace. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
V této fázi nejsou známy žádné časové vazby stavby ani podmiňující, vyvolané, 
související investice. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí,  
 
Parcelní číslo: 78/2 
Obec:   Provodov – Šonov [574350] 
Katastrální území: Šeřeč [733890] 
Číslo LV:  10001 
Výměra [m2]: 14679 
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Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: orná půda 
 
Vlastnické právo 
Jméno   adresa 
Obec Provodov-Šonov Šonov u Nového Města nad Metují 134, 54908 Provodov-

Šonov 
 
Způsob ochrany nemovitosti:  
zemědělský půdní fond 
BPEJ  Výměra 
52011 14679 
 
Sousední pozemky: 
Parcelní číslo:  12/3 
Jméno   adresa 
Hladík Josef   Provodov 60, 54908 Provodov-Šonov 
 
Parcelní číslo:  78/3 
Jméno   adresa 
Hladík Josef   Provodov 60, 54908 Provodov-Šonov 
 
Parcelní číslo:  78/4 
Jméno   adresa 
Hanušová Kateřina  Šeřeč 5, 55203 Provodov-Šonov 
 
Parcelní číslo:  78/11 
Jméno   adresa 
Fiala Pavel Ing.,  č. ev. 42, 54204 Bernartice 
 
Parcelní číslo:  157/11 
Jméno   adresa 
Hladík Josef   Provodov 60, 54908 Provodov-Šonov 
 
 
Parcelní číslo:  157/2 
Jméno   adresa 
Obec Provodov-Šonov Šonov u Nového Města nad Metují 134, 54908 Provodov-

Šonov 
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Komunikace: 
Parcelní číslo:   82/2 
Jméno    adresa 
Obec Provodov-Šonov Šonov u Nového Města nad Metují 134, 54908 Provodov-

Šonov 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
 
Nejsou. 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 
Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Na pozemku jsou zřízeny parkovací místa pro zaměstnance a návštěvníky. 
          
b) účel užívání stavby, 
 
Stavba bude sloužit jako objekt pro přechodné ubytování. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 
Jedná se o trvalou stavbu 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků nástavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby, 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem na nebo v blízkosti stavby. Při užívání stavby nebude ohrožena 
bezpečnost provozu na místních pozemních komunikacích. Budou dodrženy 
veškeré požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb. 
 
Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby 
Ve smyslu, vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění, se dle § 2 odst., se 
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požadavky této vyhlášky uplatňují. Objekt je speciálně uzpůsoben užívání osobami 
s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami 
pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku 
nebo dítě do tří let, ve smyslu vyhlášky 398/2009 Sb. v platném znění.  
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 
Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány do 
všech textových a výkresových částí projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 1) - kulturní památka apod., 
Stavba není kulturní památkou ani není jinak chráněna. 
 
g) navrhované parametry stavby -zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod., 
 
Užitná plocha: 
1.PP      460,00 m2 
1.NP      471,00 m2 
2.NP      466,30 m2 

3.NP      350,20 m2 
Celkem     1747,5 m2 

 
Zastavěná plocha:    561 m2 
 
Obestavěný prostor:   8 850 m3 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod., 
 
Splaškové vody:  
Budou napojeny na veřejnou kanalizaci. 
 
Dešťové vody:  
Srážkové vody ze střechy budou odváděny svody do horizontálního potrubí 
dešťové kanalizace KG DN 200 do jímky a dále přepadem do vsakovacího objektu. 
Srážkové vody ze zpevněných ploch budou zasakovány na předmětném pozemku. 
Voda bude pravidelně vyprazdňována na zalévání zahrady. Požadavky na 
vsakování jsou splněny na pozemcích staveb pro bydlení dle vyhlášky č. 501/2006 
Sb. a § 21 odst. 3. 
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Odpady: 
V rámci stavby budou využity nebo odstraněny odpady, které vzniknou v rámci 
stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Doklady budou doloženy 
k získání souhlasu s užíváním. Odpady během užívání stavby budou ukládány a 
tříděny obvyklým způsobem a likvidovány místní samosprávou určenou 
společností za úplatu. 
 
Třída energetické náročnosti a další podrobnosti jsou součástí průkazu 
energetické náročnosti budovy. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 
Zahájení stavby  8/2020 
Dokončení stavby  8/2022 
 
j) orientační náklady stavby. 
Orientační cena: …. 8850 m3 x 6550Kč/m3= 57 967 500 Kč 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba penzionu o jednom podzemním a třemi nadzemními podlažímí. Penzion 
má půdorys obdélníkového tvaru a plochou střechu. Navržený objekt bude 
umístěn rovnoběžně s východní hranicí pozemku, v dostatečné vzdálenosti od 
stávajících staveb. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Stavba penzionu je navržena na parcele jako volně stojící objekt o jednom 
podzemním a třech nadzemních podlaží. Celý objekt je osazen na pozemku 
investora, který je v souladu s územním plánem obce. Byly brány v potaz 
architektonické a urbanistické nároky daného území. Stavba se nachází v oblasti, 
kde nenaruší stávající ani plánovaný vzhled lokality. 
 
Dům má půdorys obdélníkového tvaru o maximálních vnějších rozměrech 34,02 x 
16,52 m. Střecha je plochá jednoplášťová. Podrobnosti viz výkresová 
dokumentace. Nejvyšší bod atiky je ve výšce 11,39 m od čisté podlahy prvního 
nadzemního podlaží. Venkovní povrchy jsou opatřeny fasádním systémem se 
silikonsilikátovou fasádou bílé barvy. Výplně otvorů – dřevěná okna a dveře 
tepelně-izolačními trojskly, dekor tmavý dub.  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vchod do penzionu je orientován z jihozápadní strany. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, kanceláře vedení hotelu, 
konferenční místnost s šatnou, kolárna a hygienické zázemí pro návštěvníky. 
V západní části objektu se nachází obytné buňky. Jedná se o dva dvoulůžkové 
pokoje a jednu bezbariérovou obytnou buňku. Dále je zde umístěn sklad a 
úklidová místnost. Uprostřed objektu je situováno tříramenné schodiště a 
evakuační výtah spojující všechna podlaží. 

V podzemním podlaží je pro ubytované k dispozici posilovna a k ní přilehlé 
šatny a odpočinkové místnosti (herny). Ve východní části objektu se nachází 
zázemí hotelu a zaměstnanců. Část pro zaměstnance je přístupná z prvního 
nadzemního podlaží vlastním schodištěm. V této části se nachází strojovna výtahu, 
vzduchotechniky, technická místnost, sklady, šatny a odpočinkové místnosti pro 
zaměstnance. 

V druhém nadzemním podlaží jsou situovány obytné buňky. Obytné buňky 
jsou rozděleny do kategorií dvoulůžkové s oddělenými lůžky nebo dvoulůžkové 
s manželskou postelí. Dále se v druhém nadzemním podlaží nachází jedná obytná 
buňka bezbariérová. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pro personál k dispozici 
dvě úklidové místnosti a sklad prádla. 

V třetím nadzemním podlaží jsou situovány obytné buňky. Obytné buňky 
jsou rozděleny do kategorií dvoulůžkové s oddělenými lůžky nebo dvoulůžkové 
s manželskou postelí. Dále se v druhém nadzemním podlaží nachází dvě obytné 
buňky se samostatnými pokoji určené pro rodiny. Ve třetím nadzemním podlaží je 
pro personál k dispozici úklidová místnost a sklad prádla. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 
zdravotním postižením. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím 
se vozidlem. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení, 
Jedná se o novostavbu penzionu. Stavba bude zděná. Zastřešení plochou 
jednoplášťovou střechou. Stropní konstrukce řešeny jako železobetonové 
předpjaté stropní panely. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 
Pro stavbu budou použity běžně dostupné materiály a prvky, které odpovídají 
současným technickým normám. 
 
Základy: 
Založení stavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu. Obvodové 
pasy budou šířky 1 300 mm a výšky 300 mm založeny do nezámrzné hloubky pod 
upravený terén a hlouběji. Vnitřní pasy budou šířky 1 800 mm a výšky 1 000 mm 
Na pasy a zhutněný terén mezi nimi je vylita podkladní betonová deska tl. 150 mm. 
Na konstrukce je použit beton C20/25 XC2. Na podkladní desku je užito stejné třídy 
betonu a pro vyztužení je vložena KARI síť o průměru 8 mm, velikost ok 100 x 00 
mm. 
Bude provedena ochrana proti radonu asfaltovými pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu z výztužnou vložkou tl. 4 mm. 
 
Hydroizolace: 
 Izolace proti zemní vlhkosti je navržen asfaltový pás z modifikovaného 
asfaltového pásu v tloušťce 4 mm 
 
Svislé nosné konstrukce a příčky: 
Nosnou konstrukci obvodových stěn v 1.PP tvoří betonová tvárnice ze ztraceného 
bednění tl. 400 mm s výztuží B500B a vylity betonem C20/25 s kontaktním 
zateplovacím systémem XPS tl. 150 mm. 
 Svislé nosné obvodové konstrukce v nadzemní části jsou navrženy jako zdivo 
sendvičové z vápenopískových tvárnic o rozměrech 248 x 240 x 248 mm zděných 
na cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění. Z vnější strany obvodové 
konstrukce bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS z minerálních 
desek o tl. 200 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic 
o rozměrech 248 x 240 x 248 mm na cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění. 
Nenosné příčky jsou navrženy jako sádrovláknité tl. 200, 150 a 100 mm. 
 
Překlady: 
Pro překlady nad okenními otvory  jsou použity prefabrikované vápenopískové 
překlady. 
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Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou provedeny z železobetonových předpjatých stropních 
panelů. Minimální uložení stropních panelů je 100 mm. Stropní konstrukce bude 
uložena na nosné stěny a průvlak v místě schodiště. Pro vytvoření prostupů budou 
nutné úpravy a dobetonávky viz výkresy skladeb stropů. Věnce budou provedeny 
z betonu C 20/25 a výztuže 4 ø 12 mm, ocel B500B. 
 
Konstrukce schodiště: 
V objektu jsou navrženy 2 schodiště – jedno slouží pro zaměstnance a jedno pro 
hosty penzionu. Dvouramenné prefabrikované železobetonové schodiště pro 
zaměstnance je navrženo ve východní části objektu. Schodiště pro hosty je 
tříramenné prefabrikované ve střední části objektu. 
 
Střecha:  
Konstrukce střechy je plochá jednoplášťová. Spád střechy je 3% a je vytvořen ze 
spádových desek EPS. Zateplení střechy je z pěnového polystyrenu tl. 2x100 mm. 
 
Výplně otvorů: 
Okna a dveře jsou dřevěná s trojitým zasklením ve vnějším odstínu zlatý dub. 
Venkovní oplechování z hliníku. Vnitřní parapety dřevotřískové.  

 
Výplně otvorů: 
Podlahy jsou navrženy jako plovoucí. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba 
nebo vinyl. Druh nášlapné vrstvy se liší podle účelu místnosti. Podlaha je zateplená 
tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 150. 

 
Omítky: 
Omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. Jádrová omítka bude 
vápenocementová a štuková omítka bude vápenná.  

 
Obklady: 
Vnitřní keramické obklady budou provedeny v koupelnách a na WC. Výšky obkladů 
budou provedeny dle výkresů příslušného podlaží. 
 
Podhledy: 
Podhledy jsou řešeny jako nosná jednoúrovňová ocelová pozinkovaná konstrukce 
složená z montážních a nosných profilů R-CD a R-UD. Celá konstrukce je kotvena 
pomocí systémových závěsu do stropní konstrukce. Vzniká podhled pro uložení 
vzduchotechniky a jiných rozvodů s tloušťkou 300 – 500 mm. 
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Všeobecné požadavky: 
Projektová dokumentace respektuje obecně technické požadavky na výstavbu 
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
Konkrétní požadavky vyhlášky:  
-Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo vodovod 
pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení pro 
zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě elektronických 
komunikací. 
-Odvádění srážkových vod se zajišťuje přednostně zasakováním. 
-Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo křížení jsou 
stanoveny normovými hodnotami. 
- Oplocení pozemku nesmí svým rozsahem, tvarem a použitým materiálem narušit 
charakter stavby na oploceném pozemku 
-Provedení oplocení pozemku nesmí ohrožovat bezpečnost osob, účastníků 
silničního provozu a zvířat. 
Veškeré požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. budou splněny. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba jako celek splňuje požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. kladené na 
mechanickou odolnost a stabilitu. Statickým výpočtem, který je součástí této 
projektové dokumentace, je prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na 
ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
a) zřícení stavby nebo její částí, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení 
není řešeno 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Žádná technická ani technologická zařízení 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 
Viz samostatná část. 
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B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Viz samostatná část. 
 
B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a komunální 
prostředí 
 
a) Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.).  
 
Všeobecné informace  
Navrhovaná stavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., a souvisejících ČSN 
a splňuje obecné požadavky na výstavbu. 
Pro stavbu jsou navrženy takové materiály, výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 
z hlediska způsobilosti stavby pro navržené účely zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí při udržování a užívání stavby včetně 
ochrany proti hluku. 
 
Hygiena a ochrana zdraví  
Stavba neprodukuje žádný hluk. Nachází se mimo oblast zatíženou hlukem. V 
blízkosti se nenachází žádné zdroje hluku.  
 
Ochrana životního prostředí  
Realizace stavby bude probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního 
prostředí, výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. Při 
užívání pak stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a 
moderních technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Návrh a 
předpokládaný provoz stavby bude v souladu s požadavky zákona 17/92 Sb. o 
životním prostředí. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové riziko – nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 
hydroizolační pásem z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou.  

 
Ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
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Ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji vyvolával.  
 
Ochrana před hlukem  
Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné normy ČSN 73 0532. 
Protipovodňová opatření Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy 
není nutná. Ostatní účinky (poddolována území, výskyt metanu apod.) Nevyskytuji 
se.  
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové riziko – nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 
hydroizolační pásem z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou.  

 
Ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji vyvolával.  
 
Ochrana před hlukem  
Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné normy ČSN 73 0532. 
Protipovodňová opatření Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy 
není nutná. Ostatní účinky (poddolována území, výskyt metanu apod.) Nevyskytuji 
se.  
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 
Novostavba bude napojena na elektrickou energii z veřejné sítě. Elektroměrový 
sloupek bude umístěn v oplocení. Dále bude napojena na veřejný vodovod. 
Vodoměrná sestava bude umístěna v šachtě. Splaškové vody budou sváděny do 
veřejné kanalizace. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 
Příjezd na pozemek je zajištěn z komunikace pp. č. 82/2. Na předmětném pozemku 
pp. č.78/2 bude zřízena zpevněná plocha pro pojezd a parkování vozidel. Ze sjezdu 
je dostatečný rozhled na obě strany. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Je navrženo využíváním sjezdu na komunikaci dle situačních výkresů, který bude 
připojen na stávající komunikaci. 
 
c) doprava v klidu 
Výpočet parkovacího stání viz samostatná příloha. 
 
d) pěší a cyklistické stezky 
Nejsou. Přístup k RD je umožněn po zpevněných plochách. 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERENNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy 
Na pozemku vzniknou terénní úpravy, k tomu bude využita přebytečná zemina. 
Celý objekt bude osazen tak, aby byly dodrženy požadované normy a zároveň co 
nejvíce eliminován zásah do terénu. 
 
b) použité vegetační prvky 
Žádné. 
 
c) biotechnická opatření. 
Nejsou 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Realizace stavby musí probíhat tak, aby nedošlo k vážnému narušení životního 
prostředí. Výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí. 
Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních 
technologií nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
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Ochrana ovzduší 
Z hlediska ochrany ovzduší splňuje popsaná stavba požadavky zákona 201/2012 
Sb. o ochraně ovzduší.  
 
Ochrana krajiny a přírody  
Z hlediska ochrany přírody splňuje popsaná stavba požadavky zákona 
114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Ochrana zemědělského fondu 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu je nutné postupovat v souladu 
se zákonem č. 334/1992Sb. O Ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Vodní hospodářství 
Z hlediska zákona o vodách č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, splňuje 
dokumentace všechny podmínky.  
 
Odpady 
Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které při stavební 
činnosti (demolici, terénních úpravách) vzniknou a to tak, že veškeré odpady předá 
oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí vazeb v krajině apod.) 
Stavba negativně neovlivní přírodu ani krajinu. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 
Neřešeno. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 
Neřešeno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Bezpečnostní a ochranná pásma budou dodržena. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Jedná se o polyfunkční dům napojený na vodovodní přípojku, elektrickou energii, 
plynovod, splaškovou kanalizaci.  
 
b) odvodnění staveniště 
Není třeba 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno sjezdem. Na vlastním pozemku bude zřízena zpevněná 
plocha pro pojezd a parkování vozidel. Při výjezdu z pozemku je dostatečný 
rozhled na obě strany. Dále bude připojeno na inženýrské sítě.  
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba je navržena, a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 
život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí 
vůbec. Po dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale po 
dokončení stavba přispěje ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. Dodavatelé omezí 
negativní vliv na okolní prostředí na minimum. Omezení se týká zejména hluku, 
prašnosti a znečišťování komunikací. Práce budou probíhat pouze v době k tomu 
vhodné a okolí nebude rušeno v noci apod. Stavba nebude mít vliv na třetí osoby. 
Bude probíhat výhradně na předmětném pozemku. Staveniště bude oploceno a 
označeno. Stavba není řešena pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob, 
oplocení musí mít výšku min.1,80 m vyřešeno stávajícím oplocením.  
Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozena, bude před 
prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému 
zachovávaných stromů je nutno provádět ručně s nejvyšší opatrností a pouze v 
nezbytné míře.  
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Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní zatravněné plochy 
využívané jako staveniště vyčištěny, srovnány a zavezeny katrovanou ornicí a 
následně osety travním semenem.  
Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek orgánů k územnímu řízení 
a stavebnímu povolení.  
Doklady předloží zhotovitel stavby při kolaudaci.  
Mechanizmy budou použity dle technologického návrhu, zpracovaného 
zhotovitelem stavby a projednaném s investorem a generálním projektantem. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Nepředpokládají se zábory pro staveniště. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není třeba 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Během výstavby při provádění stavebních prací budou vznikat odpady z 
výstavby. Odpady vznikající při výstavbě budou vytříděny a zneškodněny dle 
platných právních předpisů. Stavebník zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které 
v rámci stavební činnosti vzniknou v souladu se zákonnými požadavky o 
podrobnostech nakládání s odpady.  
Za likvidaci odpadů vznikající při výstavbě je odpovědný dodavatel stavby. K 
závěrečné kontrolní prohlídce budou investorem doloženy doklady o využití, popř. 
zneškodnění odpadů vznikajících během stavebních prací, včetně průběžné 
evidence odpadů. Tyto doklady budou potvrzeny oprávněným příjemcem odpadů. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Na pozemku bude sejmuta skrývka. Všechna zemina bude umístěna na pozemku 
a následně bude rozhrnuta po pozemku. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Provádění stavby nebude mít podstatný vliv na životní prostředí v lokalitě v tom 
případě, že budou práce řádně prováděny dle platných norem a předpisů. 
Stavební suť bude ukládána do kontejneru a odvážena na řízenou skládku. 
Recyklovatelné materiály budou odváženy k dalšímu zpracování. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
Stavební činnost bude organizována v souladu s nařízením 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; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 



31 
 

Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na 
pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby 
staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního 
právního předpisu (vyhl. č. 137/118 Sb.) a dalším požadavkům na staveniště. 
Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude 
technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací 
k dispozici na stavbě. 
Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na 
terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. 
Koordinátor výstavby není třeba, stavbu provádí pouze jedna firma. 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Nejsou řešeny. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nejsou řešeny. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Není třeba. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 
Zahájení stavby   8/2020 
Dokončení stavby   8/2022 
 
B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
Objekt bude zásobován pitnou vodou pomocí vodovodní přípojky z uličního 
vodovodního řadu. 
Provozem objektu vznikají odpadní vody, které budou odváděny do kanalizačního 
řádu v komunikaci. Dešťové vody jsou ze střechy svedeny dešťovým potrubím do 
jímky s přepadem do vsakovacího objektu. 
Srážkové vody ze střechy budou odváděny svody do horizontálního potrubí 
dešťové kanalizace KG DN 200 do jímky a dále přepadem do vsakovacího objektu. 
Je navržena samonosná plastová jímka a vsakovací tunely se štěrkovým obsypem. 
Voda bude pravidelně vyprazdňována na zalévání zahrady. 
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Identifikační údaje 

 

Údaje o stavbě  

a) název stavby  

Penzion Za Stavením 

b) místo stavby  

Provodov – Šonov, parc. č. 78/2,  

k. ú. Šeřeč 

 

Údaje o stavebníkovi 

Pavel Provod 

Šonov u Nového Města nad Metují 134 

 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Tomáš Falta 

Lično 144 

517 35 Lično  

 

1. Architektonicko-stavební řešení  

a) dispoziční a provozní řešení 

Hlavní vchod do penzionu je orientován z jihozápadní strany. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, kanceláře vedení hotelu, 
konferenční místnost s šatnou, kolárna a hygienické zázemí pro návštěvníky. 
V západní části objektu se nachází obytné buňky. Jedná se o dva dvoulůžkové 
pokoje a jednu bezbariérovou obytnou buňku. Dále je zde umístěn sklad a 
úklidová místnost. Uprostřed objektu je situováno tříramenné schodiště a 
evakuační výtah spojující všechna podlaží. 

V podzemním podlaží je pro ubytované k dispozici posilovna a k ní přilehlé 
šatny a odpočinkové místnosti (herny). Ve východní části objektu se nachází 
zázemí hotelu a zaměstnanců. Část pro zaměstnance je přístupná z prvního 
nadzemního podlaží vlastním schodištěm. V této části se nachází strojovna výtahu, 
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vzduchotechniky, technická místnost, sklady, šatny a odpočinkové místnosti pro 
zaměstnance. 

V druhém nadzemním podlaží jsou situovány obytné buňky. Obytné buňky 
jsou rozděleny do kategorií dvoulůžkové s oddělenými lůžky nebo dvoulůžkové 
s manželskou postelí. Dále se v druhém nadzemním podlaží nachází jedná obytná 
buňka bezbariérová. Ve druhém nadzemním podlaží jsou pro personál k dispozici 
dvě úklidové místnosti a sklad prádla. 

V třetím nadzemním podlaží jsou situovány obytné buňky. Obytné buňky 
jsou rozděleny do kategorií dvoulůžkové s oddělenými lůžky nebo dvoulůžkové 
s manželskou postelí. Dále se v druhém nadzemním podlaží nachází dvě obytné 
buňky se samostatnými pokoji určené pro rodiny. Ve třetím nadzemním podlaží je 
pro personál k dispozici úklidová místnost a sklad prádla. 
 

b) výtvarné a materiálové řešení 

Materiálové a barevné řešení je zřejmé z výkresu pohledů. Fasáda je členěna na 
části s povrchovou úpravou ze silikon silikátové omítky bílé barvy (RAL 9010) a 
části s vnější omítkou v imitaci dřeva v hnědém odstínu (RAL 8030). 
Okna a dveře jsou dřevěná z exteriéru v barvě zlatý dub. 

c) bezbariérové užívání stavby  

Projekt splňuje požadavky pro bezbariérový přístup a užívání stavby osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky č.398/2009 Sb., O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb. 
 
2. Stavebně-konstrukční řešení  

a) stavební řešení 

b) popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Konstrukční systém stěnový, zděný.  

c) navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 

Pro stavbu budou použity běžně dostupné materiály a prvky, které odpovídají 
současným technickým normám. 
 
Základy: 
Založení stavby je řešeno na základových pasech z prostého betonu. Obvodové 
pasy budou šířky 1 300 mm a výšky 300 mm založeny do nezámrzné hloubky pod 
upravený terén a hlouběji. Vnitřní pasy budou šířky 1 800 mm a výšky 1 000 mm 
Na pasy a zhutněný terén mezi nimi je vylita podkladní betonová deska tl. 150 mm. 
Na konstrukce je použit beton C20/25 XC2. Na podkladní desku je užito stejné třídy 
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betonu a pro vyztužení je vložena KARI síť o průměru 8 mm, velikost ok 100 x 00 
mm. 
Bude provedena ochrana proti radonu asfaltovými pásy z SBS modifikovaného 
asfaltu z výztužnou vložkou tl. 4 mm. 
 
Hydroizolace: 
 Izolace proti zemní vlhkosti je navržen asfaltový pás z modifikovaného 
asfaltového pásu v tloušťce 4 mm 
 
Svislé nosné konstrukce a příčky: 
Nosnou konstrukci obvodových stěn v 1.PP tvoří betonová tvárnice ze ztraceného 
bednění tl. 400 mm s výztuží B500B a vylity betonem C20/25 s kontaktním 
zateplovacím systémem XPS tl. 150 mm. 
 Svislé nosné obvodové konstrukce v nadzemní části jsou navrženy jako zdivo 
sendvičové z vápenopískových tvárnic o rozměrech 248 x 240 x 248 mm zděných 
na cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění. Z vnější strany obvodové 
konstrukce bude proveden kontaktní zateplovací systém ETICS z minerálních 
desek o tl. 200 mm. Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic 
o rozměrech 248 x 240 x 248 mm na cementovou maltu pro tenkovrstvé zdění. 
Nenosné příčky jsou navrženy jako sádrovláknité tl. 200, 150 a 100 mm. 
 
Překlady: 
Pro překlady nad okenními otvory jsou použity prefabrikované vápenopískové 
překlady. 
 
Stropní konstrukce: 
Stropní konstrukce jsou provedeny z železobetonových předpjatých stropních 
panelů. Minimální uložení stropních panelů je 100 mm. Stropní konstrukce bude 
uložena na nosné stěny a průvlak v místě schodiště. Pro vytvoření prostupů budou 
nutné úpravy a dobetonávky viz výkresy skladeb stropů. Věnce budou provedeny 
z betonu C 20/25 a výztuže 4 ø 12 mm, ocel B500B. 
 
Konstrukce schodiště: 
V objektu jsou navrženy 2 schodiště – jedno slouží pro zaměstnance a jedno pro 
hosty penzionu. Dvouramenné prefabrikované železobetonové schodiště pro 
zaměstnance je navrženo ve východní části objektu. Schodiště pro hosty je 
tříramenné prefabrikované ve střední části objektu. 
 
Střecha:  
Konstrukce střechy je plochá jednoplášťová. Spád střechy je 3% a je vytvořen ze 
spádových desek EPS. Zateplení střechy je z pěnového polystyrenu tl. 2x100 mm. 
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Výplně otvorů: 
Okna a dveře jsou dřevěná s trojitým zasklením ve vnějším odstínu tmavý dub. 
Venkovní oplechování z hliníku. Vnitřní parapety dřevotřískové.  

 
Podlahy: 
Podlahy jsou navrženy jako plovoucí. Nášlapnou vrstvu tvoří keramická dlažba 
nebo vinyl. Druh nášlapné vrstvy se liší podle účelu místnosti. Podlaha je zateplená 
tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 150. 

 
Omítky: 
Omítky budou provedeny jako dvouvrstvé. Jádrová omítka bude 
vápenocementová a štuková omítka bude vápenná.  

 
Obklady: 
Vnitřní keramické obklady budou provedeny v koupelnách a na WC. Výšky obkladů 
budou provedeny dle výkresů příslušného podlaží. 
 
Podhledy: 
Podhledy jsou řešeny jako nosná jednoúrovňová ocelová pozinkovaná konstrukce 
složená z montážních a nosných profilů R-CD a R-UD. Celá konstrukce je kotvena 
pomocí systémových závěsu do stropní konstrukce. Vzniká podhled pro uložení 
vzduchotechniky a jiných rozvodů s tloušťkou 300 – 500 mm.  
 

3. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, 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. 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 ustanovenými 
normami pro provádění příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků 
dílčích částí projektové dokumentace. 
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4. Stavební fyzika 
Tepelně technické, akustické a jiné výpočty jsou zpracovány v samostatné příloze, 
kterou je složka č. 5 – Stavení fyzika. 

 
5. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonové riziko – nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 
hydroizolační pásem z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou.  

 
Ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Neřeší se. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji vyvolával.  
 
Ochrana před hlukem  
Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany proti 
hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné normy ČSN 73 0532.  
 
Protipovodňová opatření  
Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná 
 
Ostatní účinky (poddolována území, výskyt metanu apod.) 
Nevyskytuji se.  

 
6. Požadavky na požární odolnost  
Požární odolnost zpracovaná v samostatné příloze viz. složka č. 4 – D. 1. 3 Požárně 
bezpečnostní řešení. 

 
7. 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.  

 
8. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí Mezi nově navrženými stavebními  
Úpravami 
Nejsou navrženy netradiční technologické postupy.  
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9. 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. 

 
10. 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. 
 

V Brně dne 9.1. 2020        Tomáš Falta 
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3. ZÁVĚR 
 
 Výstupem této diplomové práce je studie a projektová dokumentace pro 
provedení stavby část A, B, C, D dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplněné vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., Tepelně technické posouzení a Požárně bezpečnostní řešení 
navrženého objektu. 
 

Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební 
části k provedení novostavby penzionu – stavební objekt S001. Zájmové území se 
nachází v obci Provodov – Šonov, okres Náchod, kraj Královehradecký v lokalitě 
schválené územním plánem obce k zástavbě objektů pro hromadnou rekreaci. 
 

Tuto diplomovou práci jsem zpracoval na základě svých doposud nabytých 
zkušeností s navrhováním pozemních staveb a použitím všech platných 
potřebných norem, vyhlášek, předpisů a technických listů a podkladů výrobců, na 
které se níže odkazuji. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
PP   Podzemní podlaží  
NP   Nadzemní podlaží  
EPS   Expandovaný polystyren  
SPB  Stupeň požární bezpečnosti  
PÚ   Požární úsek  
TI   Tepelná izolace  
PT   Původní terén  
UT   Upravený terén  
ŽB   Železobeton  
DN   Světlost  
PHP   Přenosný hasicí přístroj  
RŠ   Revizní šachta  
PB   Polohový bod  
T   Truhlářský výrobek  
K   Klempířský výrobek  
Z   Zámečnický výrobek  
S   Skladba konstrukce  
D   Dveřní výrobek  
O   Okenní výrobek  
C25/30  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  
S2   Stupeň konzistence betonu – měkká  
XC   Třída prostředí betonu  
ČSN   Česká technická norma  
λ   Součinitel tepelné vodivosti  
U   Součinitel prostupu tepla  
R   Tepelný odpor  
Uw   Součinitel prostupu tepla oknem  
Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  
R´w,N  Vážená stavební neprůzvučnost  
L´w,N  Vážená normalizovaná hladina akus. tlaku kročejového zvuku  
K   Korekce  
fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního 
povrchu  
fRsi,cr  Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu  
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θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  
θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 

konstrukce v zimním období  
θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní 
konstrukce  
θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  
θi   Návrhová vnitřní teplota  
θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  
θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  
θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  
∆θ10,N  Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  
∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
Φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  
∆φi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  
UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla.  
Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  
Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  
HT   Měrná ztráta prostupem  
Bj   Teplotních redukční činitel  
A / V   Objemový faktor tvaru budovy  
Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu 
tepla 
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