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(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatky a přílohami; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (4) Vyhláška č. 323/2017 Sb. 

v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (6) Platné normy 

ČSN, EN; (7) Katalogy stavebních materiálů, konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (8) Odborná 

literatura; (9) Vlastní dispoziční řešení budovy a (10) Architektonický návrh budovy.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby částečně podsklepené 

zadané budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné 

konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, 

včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část B, část 

C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy 

budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy (modulové schéma budovy). Výkresová 

část bude obsahovat výkresy: situace, základů, půdorysů podlaží, konstrukce zastřešení, svislých řezů, 

technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní 

konstrukce vybraných podlaží. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobností dle D. 1. 1. bod 

c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované části, budou-li 

zadány vedoucím práce. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje 

o splnění požadavků stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace 

bude dále obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou 

vloženy do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a s uvedením obsahu na vnitřní 

straně každé složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém 

a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat 

i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva 

a technická zpráva pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a 

j) "Závěr". V souhrnné technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny 

použité zásady návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP 

bude i poster formátu B1 se základními údaji o objektu a jeho grafickou vizualizací.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že 

přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 

 
Ing. arch. Ivana Utíkalová 

Vedoucí diplomové práce  
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Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

staveb Resortu Orlík. Objekty jsou samostatně stojící a jsou zasazeny do mírně svažitého 

terénu v katastrálním území Kožlí u Orlíka. 

Hlavní objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V suterénu  

se nachází technická místnost pro celý objekt a sklad. Dále je hala rozdělena na část  

pro muže a část pro ženy, kde mají návštěvníci šatnu s kabinkami v návaznosti na sprchy 

a WC. Poté dojde ke spojení s možností výběru ze dvou cvičebních sálů, dvou místností 

na masáže nebo rozlehlého prostoru posilovny. V přízemí se do objektu vstupuje přes 

závětří do zádveří a dále do prostorné haly, kde je recepce se skladem a pokojem 

s kuchyňkou a WC. Do objektu je dále přístup přes druhé schodiště a také velkými 

prosklenými posuvnými okny. Nachází se zde konferenční místnost s regulovatelnou 

velikostí, společenský sál, sklady, WC pro ženy a muže dále kancelář. Pro zaměstnance 

je zde denní místnost s kuchyňkou, šatny a sprchy oddělené pro muže a ženy. Nadzemní 

podlaží obsahuje dvě terasy. Jedná se o zelené střechy, kdy jedna je částečně osazena 

dlažbou a je zde přiznaný železobetonový skelet. WC pro muže a ženy, bar se sklady, 

posezením a salonkem. V každém patře se nachází úklidová místnost. 

Dále jsou zpracovány dva apartmánové domy, prosvětlené střešními světlíky, které 

jsou na pozemku čtyřikrát. Všechny objekty jsou navrženy ze železobetonového skeletu 

s výplňovým zdivem z vápenopískových kvádrů. Stropy jsou z předpjatých dutinových 

panelů a střechy jsou řešeny jako zelené.  

Apartmánový dům č.1 je zrcadlový a osahuje dva byty. Kde se nachází sklad, závětří, 

zádveří, technická místnost, WC, pokoj, ložnice a veliká kuchyň s obývacím pokojem  

a vstupem na terasu. V rozlehlé koupelně se nachází vana, prosklený sprchový kout  

a jedny posuvné dveře, které uzavírají místnost s pisoárem, nebo WC. 

Apartmánový dům č. 2 je rozdělen na tři byty. Vždy obsahují zádveří, technickou 

místnost, kuchyň s obývacím pokojem, ložnici, WC. Koupelnu s vanou, proskleným 

sprchovým koutem a WC. Dva mají jeden pokoj a terasu. Jeden je bez terasy, ale má  

dva pokoje. 

Resort orlík, železobetonový prefabrikovaný skelet, plochá vegetační střecha, terasa, 

suterén, hlavní objekt, apartmánový dům, diplomová práce, projektová dokumentace  
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The subject of the diploma thesis is the elaboration of project documentation for construction 

of the Orlík Resort. The buildings are detached and are set in a slightly sloping terrain  

in the cadastral area Kožlí u Orlíka. 

The main building has two above-ground floors and one underground floor. In the basement, 

there is a utility room for the whole building and warehouse. Furthermore, the hall is divided into 

a section for men and a section for women. In these sections, visitors have a dressing room with 

cabins with showers and toilets. Then there will be a choice of two exercise halls, two massage 

rooms or a large gym area. On the ground floor, the building is entered via lee to the vestibule 

and into the spacious hall. In the entrance, there is a reception with storage area and a room with 

a kitchenette and toilet. The building is also accessible via a second staircase and large glass 

sliding windows. There is a conference room with adjustable size, a social hall, warehouses, 

toilets for women and men as well as an office. For employees there is a day room with 

kitchenette, changing rooms and showers separate for men and women. The upper floor contains 

two terraces. These are green roofs, where one is partially fitted with tiles, and there  

is a recognized reinforced concrete skeleton. There is a cleaning room on each floor. 

There are also processed two apartment houses, illuminated by roof skylights, which are  

on the plot four times. All buildings are designed from the reinforced concrete skeleton with lined 

sandstone blocks. The ceilings are made of prestressed hollow panels, and the roofs are green. 

Apartment house No. 1 is symmetrical and contains two apartments. There is a storage room, 

lee, vestibule, utility room, toilet, room, bedroom and a large kitchen with living room and terrace 

access. The large bathroom has a bathtub, glass shower and one sliding door that closes the room 

with urinal or toilet. 

Apartment house No. 2 is divided into three apartments, which always contain a vestibule, 

utility room, kitchen with living room, bedroom, toilet. Two have one room and a terrace. One  

is without a terrace but has two rooms. 

 

Resort Orlík, prefabricated reinforced concrete skeleton, flat vegetation roof, terrace, 

basement, main building, apartment house, diploma thesis, project documentation 
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Bc. Šimon Václav Pavelka Resort Orlík. Brno, 2019. !!72!! s., !!870!! s. příl. Diplomová 

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

stavitelství. Vedoucí práce Ing. arch. Ivana Utíkalová  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Resort 

Orlík je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 30. 12. 2019  

   Bc. Šimon Václav Pavelka 
autor práce  

 
  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Resort Orlík zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 30. 12. 2019  

   Bc. Šimon Václav Pavelka 
autor práce  
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Tato diplomová práce byla náročná a rozsáhlá. Její dokončení pro mě znamená 
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Chtěl bych poděkovat vedoucí mé bakalářské práce paní Ing. arch. Ivaně 

Utíkalové za cenné rady, vstřícnost a odborné připomínky, které mi během tvorby 

mé diplomové práce poskytovala. 

Nakonec děkuji přátelům, celé své rodině a hlavně rodičům, že mi umožnili 

studovat, podporovali mě celé studium a věřili ve mne.  

V Brně dne 30. 12. 2019  

   Bc. Šimon Václav Pavelka 
autor práce  
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9 Úvod 
 

Tato diplomová práce řeší zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 

objektů Resortu Orlík. Projekt je navržen v souladu s platnými vyhláškami, zákony  

a technickými normami. Objekty jsou samostatně stojící a jsou zasazeny do stávajícího 

mírně svažitého terénu na břehu řeky Vltavy, na Orlické přehradě, nedaleko zámku Orlík. 

Jedná se o hlavní objekt, který je třípodlažní, podsklepený. Dále jsem zpracoval dva 

apartmánové domy, kdy jeden je tvořen dvěma samostatnými byty a jeden třemi. 

Cílem této práce je návrh nadstandardního rekreačního bydlení. A vytvoření zázemí 

pro sportovce, společenské události, konference, školení a odpočinek.  

Objekty jsou navrženy s velkorysostí na prostor, denní světlo, vybavení a možnosti 

trávení času uvnitř i mimo ně. Dalším cílem bylo navrhnout moderní stavby, které kladou 

důraz na tepelnou pohodu a budou částečně nezávislé na technické infrastruktuře, a i přes 

svou velikost se začlení do svého okolí. Mojí snahou bylo vytvořit jednoduché, prostorné 

a funkční objekty, ve kterých se budou jejich návštěvníci cítit pohodlně. 

Konstrukční systém jsem zvolil prefabrikovaný železobetonový skelet tvořený 

sloupy a průvlaky. Výplňové zdivo bude z vápenopískových kvádrů s kontaktním 

zateplovacím systémem. Suterénní obvodové stěny jsou navrženy z prefabrikovaných 

spřažených železobetonových stěn, které jsou zatepleny. Vodorovné konstrukce stropů a 

střech jsou z předpjatých železobetonových dutinových panelů. Překlady jsou systémové 

nebo z monolitického železobetonu. Střechy apartmánových domů jsou ploché vegetační 

s osazenými střešními světlíky. Střechy hlavního objektu jsou stejné konstrukce, ale tvoří 

terasy. Vnitřní i vnější schodišťová ramena jsou železobetonová, prefabrikovaná. 

Výtahové šachty jsou z monolitického železobetonu. 
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10 Vlastní text práce 
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A.1 Identifikační údaje stavby 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

Resort Orlík 

 

b) Místo stavby 

Místo stavby:   Kožlí 

Katastrální území:  Kožlí u Orlíka 712230        

Čísla parcel:   st. 64/1, st. 64/2, st. 264, st. 116, st. 266, st. 268, st. 271,  

                                        st. 181/2, 493/2, 493/34, 486, 487, 488/2, 488/1, 510/1,  

509/4, 509/3, 509/2, 590/1, 509/7, 509/6, 568/1, 493/56,  

493/40, 493/1, 493/3, 493/48, 493/47, 493/49, 493/52,  

493/59, 493/82, 493/81, 493/80, 493/79, 493/78 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Jméno a přímení:  Bc. Šimon Václav Pavelka 

Místo trvalého pobytu:  Chmelenského 2, 370 07 České Budějovice 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), IČ, adresa sídla 

Jméno a přímení:  Bc. Šimon Václav Pavelka 

Místo podnikání:  Chmelenského 2, 370 07 České Budějovice 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická  

a technologická zařízení 
SO 01     – Navržený objekt – Hlavní objekt 

SO 02a  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 02b  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 02c  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 02d  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 03a  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 03b  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 03c  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 03d  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 04     – Basketbalové hřiště 

SO 05     – Hřiště na plážový volejbal 

SO 06     – Tenisové kurty 

SO 07     – Volejbalové hřiště 

SO 08     – Nohejbalové hřiště 

SO 09     – Podzemní garáž 

SO 10     – Posezení a WC 

SO 11     – Zpevněné plochy 

SO 12     – Vodní plochy – bazén, dětský bazén a vířivky 

SO 13     – Gabionové ploty 

SO 14     – Terénní a sadové úpravy 

SO 15     – Parkoviště pro osobní automobily 

SO 16     – Odpady 

SO 17     – Kořenová čistírna odpadních vod 

SO 18     – Vodovodní přípojka 

SO 19     – Elektrická přípojka 

SO 20     – Splašková kanalizace 

SO 21     – Dešťová kanalizace 

SO 22     – Kanalizace parkovišť 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. 

Jejich výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci: 

- Katastrální mapa 

- Fotodokumentace 

- Požadavky investora 

- Platné normy, vyhlášky a předpisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 12. 2019   Vypracoval: Bc. Šimon Václav Pavelka 

 

       .………………………………………. 
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Obsah: 
 

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 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo  

     veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav  

    podmiňujících změnu v užívání stavby 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků  

     na využívání území 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  

    závazných stanovisek dotčených orgánů 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum,  

    hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

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

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  

   v území 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo  

    pozemků určených k plnění funkce lesa 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní  

    a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo  

    bezpečnostní pásmo 

B.2 Celkový popis stavby 

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 

b) účel užívání stavby 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků  

     na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky  

    závazných stanovisek dotčených orgánů 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,  

    počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

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. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

j) orientační náklady stavby 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

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 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

b) konstrukční a materiálové řešení 

c) mechanická odolnost a stabilita 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

b) výčet technických a technologických zařízení 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální  

             prostředí – Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení,  

             zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí –  

             vibrace, hluk, prašnost apod. 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

b) ochrana před bludnými proudy 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

d) ochrana před hlukem 

e) protipovodňová opatření 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 

c) biotechnická opatření 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

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

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  

     a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní  

     prostředí, je-li podkladem 

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 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany  

    podle jiných právních předpisů 
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B.7 Ochrana obyvatelstva – Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů  

        ochrany obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

b) odvodnění staveniště 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

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

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

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

     jejich likvidace 

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

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu,  

     opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

  



22 

 

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 

Pozemek se nachází na vyvýšeném břehu vodní nádrže Orlík. Bude zde krásný 

výhled na vodní plochu a je to ideální místo pro vybudování resortu. Pozemky jsou určeny 

pro hromadnou rekreaci. Na místě se nachází autokemp Velký vír. Je zde sociální zázemí 

a recepce s malou restaurací. Ostatní objekty jsou karavanového typu. Jinak je plocha 

zatravněna s polními cestami a neudržovaným antukovým hřištěm. Pozemky se nacházejí 

mezi okrajem malé vesnice Kožlí a vodní nádrží Orlík. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem  

     nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující  

     anebo územním souhlasem 

V územním plánu jsou plochy určeny pro rekreaci a hromadnou rekreaci. 

Výstavba rekreačního resortu je tedy v souladu s územním plánem. 

 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě  

    stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 

Nově navržené stavby jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných  

     požadavků na využívání území 

 Nejsou vydány žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků  

na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace  

jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány  

do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace. 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický  

    průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum  

    apod. 

Geologické a hydrogeologické poměry 

Hladina podzemní vody se nachází kolem 10 metrů pod povrchem od nejnižšího 

bodu pozemku. Vychází se z podkladů vrtů provedených na pozemku. Geologické vrty  

a sondy odhalili vrstvu břidlice v hloubce přibližně tří metrů. Únosnost na základové 

spáře je od 250 kPa do 350 kPa. 

 

Radonové riziko 

Dle radonové mapy je pozemek zařazen do kategorie s nízkým radonovým 

indexem. Potvrzeno měřením radonového průzkumu na pozemku investora, a tudíž není 

třeba provádět opatření proti úniku radonu z podloží. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčené území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 

Dle limit využití území se objekty nenacházejí v území stoleté vody, nebo zvláštní 

povodně. Dle české geologické služby se nejedná o poddolované území. 

 

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

    na odtokové poměry v území 

Stavba resortu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci 

odpadů je nutno postupovat dle zákona č. 185/2001 Sb. Odpady vzniklé při provádění 

stavby budou likvidovány v zařízeních, která jsou k tomu určena.  

Stavba bude mít za následek dočasné zvýšení prašnosti a hlučnosti v přilehlém 

okolí, znečištění komunikace bude zabráněno omýváním kol stavebních strojů.  

Odpad z provozu domu bude tříděn a ukládán do nádob nacházejících  

se na pozemku investora. Svoz odpadů bude zajišťovat místní firma.  

Objekty budou napojeny na kořenovou čističku odpadních vod. Dešťová voda 

bude odváděna do retenčních nádrží a použita jako voda užitková. Přebytečná dešťová 

voda bude mít přepad a bude odvedena do vsakovacích objektů. Vsakovaná voda nijak 

neohrozí okolí stavby ani životní prostředí. 
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Provoz objektu nemá vliv na okolní přírodu ani krajinu. Stavba nebude negativně 

zasahovat do ekologických funkcí a vazeb v krajině.   

V místě stavby se nenacházejí žádné památné stromy ani se zde nevyskytují 

státem chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Při výstavbě se nevyžaduje jejich 

ochrana. 

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku investora dojde k demolici stávajícího autokempu Velký vír. Jedná 

se o sociální zázemí, recepci s malou restaurací a ostatní konstrukce pro upevnění 

karavanů. Dojde i k recyklaci stávajícího antukového hřiště. Zdravé dřeviny budou 

ponechány a dle potřeb přestěhovány. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského  

     půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Jedna z parcel, konkrétně parcela číslo 568/1 spadá pod Zemědělský půdní fond 

(ZPF). Je nutné provést výpočet odvodů ze zemědělského půdního fondu. Parcela má 

evidovanou hodnotu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).  

Dotčený pozemek není v ochranném páse lesa. 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající  

    dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového  

    přístupu k navrhované stavbě 

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude provedeno dvěma 

samostatnými sjezdy. Dopravní infrastruktura je řešena pomocí místní účelové asfaltové 

komunikace vesnice Kožlí. Na pozemku bude vytvořena nová síť soukromých 

komunikací pro dopravu. 

Pro napojení na veřejnou technickou infrastrukturu budou vybudovány přípojky 

silového vedení a vodovodního vedení. Poloha stávajících sítí byla zjištěna od správců 

sítí technické infrastruktury. Nachází se zde podzemní elektrické vedení, sdělovací kabel 

a vodovod. 

Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je zajištěn maximálním 

sklonem 2 % u zpevněných ploch. Stavba hlavního objektu je navržena jako bezbariérová. 

Jsou dodrženy veškeré požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související  

      investice 

V této fázi nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby ani podmiňující, 

vyvolané, nebo související investice. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba  

     provádí 

Řešený objekt se nachází na břehu Orlické přehrady. Pozemek je mírně svažitý  

a spadá do katastrálního území Kožlí u Orlíka. Jedná se o parcely č. st. 64/1, st. 64/2,  

st. 264, st. 116, st. 266, st. 268, st. 271, st. 181/2, 493/2, 493/34, 486, 487, 488/2, 488/1, 

510/1, 509/4, 509/3, 509/2, 590/1, 509/7, 509/6, 568/1, 493/56, 493/40, 493/1, 493/3, 

493/48, 493/47, 493/49, 493/52, 493/59, 493/82, 493/81, 493/80, 493/79, 493/78  

o celkové plošné výměře 3 328,52 m2. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne  

     ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Žádná ochranná pásma zde nejsou nutná. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

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 Resortu Orlík. Resort bude obsahovat hlavní, třípodlažní, 

podsklepený objekt a dále zde budou dva druhy ubytovacích objektů. Nové zpevněné  

a zelené plochy. Elektrickou, vodovodní a kanalizační přípojku ústící do kořenové 

čistírny odpadních vod. Ostatní objekty budou řešeny v dalších stupních výstavby. 

 

b) účel užívání stavby 

Hlavní objekt je polyfunkčního charakteru. Je zde sportovní, společenské jednací, 

odpočinkové i pobytové zázemí.  

Apartmánové domy jsou objekty pro rodinnou rekreaci. 
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c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o trvalé stavby. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky  

     z technických požadavků na stavby a technických požadavků  

     zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nebyly vydány rozhodnutí o povolené výjimky z technických požadavků  

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou  

     zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré připomínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zpracovány  

do všech textových a výkresových částí projektové dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Nejsou žádné požadavky na ochranu stavby podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný  

     prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti  

     apod. 

SO 01 Navržený objekt – hlavní objekt 

Zastavěná plocha    828,3 m2 

Obestavěný prostor  9 484,2 m3 

Užitná plocha   2 048,3 m2 

 

SO 02 Navržený objekt – apartmánový dům č. 1 

Zastavěná plocha    485,1 m2 

Obestavěný prostor  1 941,3 m3 

Užitná plocha        425,1 m2 

 

SO 03 Navržený objekt – apartmánový dům č. 2 

Zastavěná plocha    487,7 m2 

Obestavěný prostor  1 951,4 m3 

Užitná plocha        423,6 m2 
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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. 
 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Stavební část podrobně neřeší přesný návrh potřeby a spotřeby médií a hmot. 

Jednotlivé části specializací budou popsány v části projektové dokumentace a technické 

zprávy dílčích profesí. 

 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze střech objektů  

bude odváděna svodným potrubím do nádrží na dešťovou vodu s přepadem  

do vsakovacích galerií. Dešťové vody z parkovišť budou vedeny přes odlučovač ropných 

látek do vsakovací galerie. Žádná dešťová voda neodchází splaškovou kanalizací. 

 

Likvidace odpadu 

Při provozu bude vznikat komunální odpad, bioodpad, odpady ze skla, plastu  

a papíru, všechny odpady budou ukládány v barevně odlišených nádobách na odpad  

na pozemku investora, které budou pravidelně vyváženy dle tarifu. 

Odpady vzniklé při realizaci objektu budou likvidovány v souladu s kategorizací 

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽPČR 381/2001, kterou se vyhlašuje 

katalog odpadů: 

17 01 01 – beton 

17 01 02 – cihly 

17 02 01 – dřevo 

17 02 02 – sklo 

17 02 03 – plasty 

17 03 01 – asfaltové směsi – N 

17 03 02 – asfaltové směsi neuvedené podčíslem 17 03 01  

17 04 05 – železo a ocel 

17 05 02 – stavební materiály na bázi sádry 

Kovy budou odvezeny do sběrných surovin, ostatní materiály na skládku. 

Nebezpečné odpady budou odvezeny na skládku nebezpečného odpadu. 
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Třída energetické náročnosti budov 

Řešeno v samostatné příloze viz SLOŽKA č. 12 – STAVEBNÍ FYZIKA.  

V hodnocení obálky budovy v energetickém štítku obálky budovy byly všechny 

posuzované objekty klasifikovány jako B – úsporná. 

 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby,  

   členění na etapy 

Předpokládané započetí výstavby je v polovině roku 2020, předpokládaný konec 

výstavby rok 2021. stavba bude etapizována.  

Etapa č. 1 zahrnuje objekty 

SO 01     – Navržený objekt – Hlavní objekt 

SO 02a  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 02b  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 02c  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 02d  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

SO 03a  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 03b  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 03c  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 03d  – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

SO 11     – Zpevněné plochy 

SO 14     – Terénní a sadové úpravy 

SO 15     – Parkoviště pro osobní automobily 

SO 16     – Odpady 

SO 17     – Kořenová čistírna odpadních vod 

SO 18     – Vodovodní přípojka 

SO 19     – Elektrická přípojka 

SO 20     – Splašková kanalizace 

SO 21     – Dešťová kanalizace 

SO 22     – Kanalizace parkovišť 

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel 

stavby. 

V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací 

tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích 

dnech a hodinách. 
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V rámci výstavby se uvažuje s plánem kontrolních prohlídek stavby po následujících 

etapách výstavby: 

Prohlídka č. 1 při předání staveniště. Zde může být ze strany dotčených orgánů 

vznesen požadavek na případné další kontrolní prohlídky mimo tento plán. 

Prohlídka č. 2 při realizaci pokládky inženýrských sítí. 

Prohlídka č. 3 při zahájení prací na provádění zpevněných ploch. 

Prohlídka č. 4 při dokončení prací a zahájení přejímacího řízení.  

  



30 

 

j) orientační náklady stavby 

SO 01 – Navržený objekt – Hlavní objekt 

Cena vychází z on-line kalkulačky na webové stránce: www.sci-data.cz. 

Cena je pouze orientační a je to empirický výpočet pro objekt výroby a služby. Skutečná 

cena se může lišit i několikanásobně v návaznosti na specifika projektu nebo nabídky 

jednotlivých dodavatelů. Přesný výpočet se docílí podrobným rozpočtem stavby. 

Tab. 1 Orientační cena stavby SO 01 

Zemní práce (4 %) 2 124 461 Kč 

Základy (12,5 %) 6 638 940 Kč 

Hrubá stavba (konstrukce) (21,5 %) 11 418 977 Kč 

Topení, voda a kanalizace (11,5 %) 6 107 825 Kč 

Střecha (3 %): 1 593 346 Kč 

Výplně otvorů (1 %) 531 115 Kč 

Úpravy povrchů a podlahy (14,5 %) 7 701 170 Kč 

Izolace tepelné a ostatní (4 %) 2 124 461 Kč 

Instalace elektro a ostatní (10,5 %) 5 576 710 Kč 

Dokončovací a ostatní práce (17,5 %) 9 294 516 Kč 

Mezisoučet (stavební objekty celkem) 53 111 520 Kč 

Další náklady spojené se stavbou 

Průzkum a projektové práce (5 % navíc) 2 655 576 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5 % navíc) 2 655 576 Kč 

Rezerva (5 % navíc) 2 655 576 Kč 

Celková cena bez DPH 61 078 248 Kč 

DPH (20 %) 12 215 650 Kč 

Celková cena s DPH 73 293 898 Kč 
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SO 02     – Navržený objekt – Apartmánový dům č.1 

Cena vychází z on-line kalkulačky na webové stránce: www.sci-data.cz. 

Cena je pouze orientační a je to empirický výpočet pro průměrný rodinný dům. Skutečná 

cena se může lišit i několikanásobně v návaznosti na specifika projektu nebo nabídky 

jednotlivých dodavatelů. Přesný výpočet se docílí podrobným rozpočtem stavby. 

Tab. 2 Orientační cena stavby SO 02 

Zemní práce (2 %) 198 013 Kč 

Základy (5 %) 495 032 Kč 

Hrubá stavba (konstrukce) (25 %) 2 475 158 Kč 

Topení, voda a kanalizace (14 %) 1 386 088 Kč 

Střecha (4 %): 396 025 Kč 

Výplně otvorů (6,5 %) 643 541 Kč 

Úpravy povrchů a podlahy (16,5 %) 1 633 604 Kč 

Izolace tepelné a ostatní (3 %) 297 019 Kč 

Instalace elektro a ostatní (5,5 %) 544 535 Kč 

Dokončovací a ostatní práce (18,5 %) 1 831 617 Kč 

Mezisoučet (stavební objekty celkem) 9 900 630 Kč 

Další náklady spojené se stavbou 

Průzkum a projektové práce (5 % navíc) 495 032 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5 % navíc) 495 032 Kč 

Rezerva (5 % navíc) 495 032 Kč 

Celková cena bez DPH 11 385 725 Kč 

DPH (20 %) 2 277 145 Kč 

Celková cena s DPH 13 662 869 Kč 
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SO 03     – Navržený objekt – Apartmánový dům č.2 

Cena vychází z on-line kalkulačky na webové stránce: www.sci-data.cz. 

Cena je pouze orientační a je to empirický výpočet pro průměrný rodinný dům. Skutečná 

cena se může lišit i několikanásobně v návaznosti na specifika projektu nebo nabídky 

jednotlivých dodavatelů. Přesný výpočet se docílí podrobným rozpočtem stavby. 

Tab. 3 Orientační cena stavby SO 03 

Zemní práce (2 %) 199 043 Kč 

Základy (5 %) 497 607 Kč 

Hrubá stavba (konstrukce) (25 %) 2 488 035 Kč 

Topení, voda a kanalizace (14 %) 1 393 300 Kč 

Střecha (4 %): 398 086 Kč 

Výplně otvorů (6,5 %) 646 889 Kč 

Úpravy povrchů a podlahy (16,5 %) 1 642 103 Kč 

Izolace tepelné a ostatní (3 %) 298 564 Kč 

Instalace elektro a ostatní (5,5 %) 547 368 Kč 

Dokončovací a ostatní práce (18,5 %) 1 841 146 Kč 

Mezisoučet (stavební objekty celkem) 9 952 140 Kč 

Další náklady spojené se stavbou 

Průzkum a projektové práce (5 % navíc) 497 607 Kč 

Náklady na umístění stavby a ostatní náklady (5 % navíc) 497 607 Kč 

Rezerva (5 % navíc) 497 607 Kč 

Celková cena bez DPH 11 444 961 Kč 

DPH (20 %) 2 288 992 Kč 

Celková cena s DPH 13 733 953 Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Území, na němž se nacházejí řešené stavby jsou dle územně plánovací 

dokumentace plochy určené pro rekreaci a hromadnou rekreaci. Výstavba rekreačního 

resortu je tedy v souladu s územním plánem. Regulace zde nejsou stanoveny. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové  

     a barevné řešení  

Příjezd na parcelu je z místní komunikace, která navazuje na pozemní 

komunikaci. Veškeré návaznosti mezi vnějším a vnitřním prostorem spolu s interiérem 

jednotlivých pater jsou navrženy jako bezbariérové.  

Objekty jsou samostatně stojící. Jde o třípodlažní objekt o jednom podzemním  

a s dvěma nadzemními podlažími, dvě střechy slouží jako terasy.  Apartmánové domy 

jsou jednopodlažní ve tvaru obráceného písmene U. 

Architektonické řešení navrženého objektu klade důraz zejména na jednoduchost 

formy a detailu, jednoznačnost tvarosloví a vyváženou kompozici. Všechny objekty mají 

velké prosklené plochy s možností posunu pro vstup na zahradu. V okolí objektů 

proběhnou sadové úpravy. Budou vysázeny ovocné stromy a okrasné dřeviny. Fasády 

budou bílé barvy, okna i dveře jsou navržena hliníková v šedivé barvě. Střechy objektů 

budou ploché, vegetační. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
U objektu SO 01 tvoří první provoz suterén. Zde se nachází technické zázemí objektu 

a zázemí sportovců. V přízemí je druhý provoz, který tvoří kancelář, zázemí zaměstnanců 

a společenské prostory. Jako poslední provoz je zde nadzemní podlaží, kde jsou terasy, 

posezení a bar. 

Objekty druhu S0 02 jsou rozděleny na dva samostatné byty. 

Objekty skupiny SO 03 jsou rozděleny na tři samostatné byty. 
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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 

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Zásady řešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 

pohybově a zrakově postižených jsou řešeny v plně v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

Veškeré přístupy do budovy včetně pohybu mezi jednotlivými patry jsou řešeny 

bezbariérově. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba bude navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání  

nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například 

uklouznutí, pád, náraz, popálení, zásah elektrickým proudem či zranění výbuchem. 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. V rámci předání 

díla zhotoví dodavatel dokumentaci skutečného provedení stavby a předá investorovi 

dokumentaci od všech použitých výrobků, včetně návodů k obsluze a prohlášení  

o shodě, nebo protokoly o revizích a zregulování. 

Obsluhující personál musí být starší 18 let, způsobilý a musí mít kvalifikační 

předpoklady k obsluze zařízení.        

 Při obsluze elektrického zařízení je osoba povinná dbát příslušných návodů, 

instrukcí a místních provozních předpisů k jeho používání, a to také na to aby nebylo 

zařízení nadměrně přetěžováno nebo poškozováno jiným způsobem. 

 Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména  

stanovení termínů pro cyklické revize elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).

 Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny  

a vykonávány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s vyhláškou  

48/1982 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání stavby 

podle platných bezpečnostních předpisů.      

 Veškeré použité stroje, zařízení, výrobky a materiály musí splňovat požadavky  

na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí mít příslušné certifikáty. Pochůzné 

povrchy musí mít neklouzavou úpravu.      

 Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky  
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ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305  

Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný pohyb osob se sníženou  

schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009Sb.    

 Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav 

střešní krytiny a provedena kontrola vpustí.      

 Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě  

s účelem stavby, na který bylo vydáno stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné  

pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů.   

 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.        

 Stavba může být užívána až po splnění všech požadavků na bezpečnost stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) stavební řešení  
Objekty jsou řešeny jako prefabrikované železobetonové skelety, založené na 

patkách s výplňovým vápenopískovým zdivem a stropy z předpjatých dutinových panelů. 

Vnitřní dělící stěny jsou zděné.  

b) konstrukční a materiálové řešení  
 Založení objektu je na železobetonových patkách pro nosný skelet a základové 

desce, která tvoří nosnou část podlahy. U objektu SO 01 jsou suterénní stěny tvořeny 

spřaženými železobetonovými stěnami a zatepleny polystyrenem. Schodišťová ramena 

jsou prefabrikovaná železobetonová. Výtahové šachty tvoří nosnou konstrukci 

z monolitického železobetonu. Nadzemní obvodové zdivo je vápenopískové 

s kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu. Na prefabrikovaných průvlacích 

jsou dle výkresů tvaru stropu položeny předpjaté dutinové panely. Střechy jsou ploché 

vegetační. U objektu SO 01 slouží jako terasy nad částí podlaží přízemí. Ploché vegetační 

střechy objektů SO 02 a SO 03 jsou osazeny střešními světlíky.  
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c) mechanická odolnost a stabilita 
 Koncepce řešení, mechanické, statické a fyzikální vlastnosti 

použitých materiálů zajišťují stabilitu objektu tak, aby nedošlo k: 

- destrukci stavby nebo její části 

- nepřípustnému přetvoření 

- poškození jiných částí stavby, technických zařízení a vybavení  

v důsledku nadměrného přetvoření nosné konstrukce 

Únosnost konstrukčních prvků je garantována výrobci, stabilitu konstrukcí ověřil 

statik výpočtem. Stavba je horizontálně i vertikálně tuhá, je založena v nezámrzné 

hloubce. 

Objekt je navržen v souladu s platnými ČSN a EN. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických  

    zařízení 
 

a)  technické řešení 

Z technických řešení jde o zabezpečení z hlediska požární bezpečnosti.  

Dále o napojení objektu na veřejné sítě. Jedná se o přípojku vody a elektrické 

energie. 

V Objektu je navrženo podlahové teplovodní vytápění. Teplá voda bude ohřívána 

pomocí tepelných čerpadel země – voda v zimních měsících a tepelnými čerpadly  

vzduch – voda v letním období. Dále budou budovy obsahovat zásobníky TUV. Nucené 

větrání bude zajištěno vzduchotechnickou jednotkou. 

 

b)  výčet technických a technologických zařízení 

V projektu jsou navržena technická zařízení z hlediska požární bezpečnosti  

viz požárně bezpečnostní řešení. 

Technickými zařízeními jsou tepelná čerpadla (země – voda), tepelná čerpadla 

(vzduch – voda), elektrický zásobníkový ohřívač vody a vzduchotechnická jednotka. 

Technologické zařízení není v objektu navrženo.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje následující požadavky: 

- Zachování nosnosti a stabilitu konstrukce po určitou dobu. 

- Omezení rozvoje, šíření ohně a kouře ve stavbě. 

- Omezení šíření požáru na sousední stavby. 

- Umožnění evakuace osob a zvířat. 

- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno a podrobně popsáno v samostatné části 

projektové dokumentace viz: 

SLOŽKA č.9 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 

SLOŽKA č.10 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SO 02 

SLOŽKA č.11 - D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540  

Tepelná ochrana budov a tyto požadavky splňují včetně doporučených hodnot.  

 Budovy jsou zařazeny do klasifikační třídy B – úsporná energetického štítku 

obálky budovy. Viz SLOŽKA č.12 - STAVEBNÍ FYZIKA. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky  

         na pracovní a komunální prostředí 
 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení,  

          zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby  

          na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 
 

Větrání          

 Stavby jsou odvětrány přirozeně okny a nuceně ventilátory a případně  

i vzduchotechnickou jednotkou.        

 Vytápění          

 Objekty budou vytápěny teplovodním podlahovým vytápěním. Tepelným  

čerpadlem země-voda.       

 Osvětlení         

 Podrobně zhodnoceno v samostatné části projektové dokumentace Viz SLOŽKA 

č.12 - STAVEBNÍ FYZIKA. 
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Zásobování vodou         

 Stavby budou napojeny na stávající přípojku veřejného vodovodu. Dojde 

k vybudování nové sítě pro zásobování všech objektů na pozemku investora. Teplá voda  

bude ohřívána pomocí tepelných čerpadel.     

 Likvidace odpadů         

 Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány viz odstavec B.2.1 h).  

Při provozu objektů budou vznikat odpady, které budou tříděny a poté ukládány  

v blízkosti plochy parkoviště v navrženém prostoru pro ukládání odpadů ve venkovním 

prostředí.          

 Řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost   

 Během provedení stavby a jejího provozu budou dodrženy všechny hygienické  

limity pro vibrace a prašnost.        

 Hluk          

 V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění 

prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou produkcí hluku nebyly prováděny 

v nežádoucích dnech a hodinách.       

 Dle ustanovení §77 odst. 4 novelizovaného zákona č. 258/2000 Sb. neleží  

objekty resortu v území zatížené zdrojem hluku, přilehlá komunikace není hlavní silniční 

tah, ale jedná se o místní komunikaci III. Třídy. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky  

         vnějšího prostředí 
 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Dle radonové mapy je pozemek zařazen do kategorie s nízkým radonovým  

indexem, a tudíž není třeba provádět opatření proti úniku radonu z podloží. 

b) ochrana před bludnými proudy  
Podle dostupných informací se v blízkosti nenachází žádný zdroj pro vznik 

bludných proudů – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná.  

c) ochrana před technickou seizmicitou  
Nepředpokládá se, že se na dotčených pozemcích nachází seizmická oblast. 
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d) ochrana před hlukem  
Ochranu proti hluku z vnějšího prostředí zajistí akustické vlastnosti celého 

obvodového pláště – obvodových stěn, střech i výplní otvorů. Stavby nebudou  

akusticky ovlivňovat ani prostředí vnější.  

e) protipovodňová opatření  
Stavby se nenacházejí v povodňovém nebo záplavovém území – žádná ochrana  

z tohoto důvodu není potřebná.  

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
Stavby se dle České geologické služby nenacházejí na poddolovaném území.  

Na dotčených pozemcích není znám výskyt metanu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) napojovací místa technické infrastruktury  
Napojovací místa jsou zřejmé z výkresů situace. Viz SLOŽKA č.2 -  

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Stavby budou napojeny na technickou infrastrukturu v rámci celé lokality. 

Jednotlivá připojení na technickou infrastrukturu jsou patrné z koordinačního situačního 

výkresu. Viz výkres C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro  

     přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu  

     nebo orientace 
Dopravní řešení je patrné z koordinačního situační výkresu. Viz výkres  

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. Podrobné řešení je v rámci projektu 

dopravního řešení. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu bude provedeno dvěma 

samostatnými sjezdy. Viz výkres C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES. Podrobné 

řešení je v rámci projektu dopravního řešení. 
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c) doprava v klidu 

Jedná se o zástavbu s malým počtem obyvatel. Výpočet dle ČSN 73 6110. 

Podrobné řešení je v rámci projektu dopravního řešení. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Objekty budou využívat dopravní infrastruktury budované v rámci celé lokality. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) terénní úpravy  

Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby.  

Hlavně ve vztahu k vybudování základových konstrukcí. Veškerá zemina bude 

skladována na pozemku investora. Nevyužitá zemina bude případně odvezena. Zemina 

bude použita pro drobné dotvarování a ucelení zeleně kolem bytových domů, dojde 

k novému vysvahování pozemku a vytvoření pojízdných ramp a cest po pozemku 

investora.  

b) použité vegetační prvky  

Proběhne nová výsadba stromů a keřů různých odrůd, barevnosti a velikosti  

dle návrhu zahradního architekta. 

c) biotechnická opatření  

Žádná biotechnická opatření nebudou použita. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

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

Stavba nebude mít žádná negativní vliv na životní prostředí.  

Ovzduší  

Během výstavby a provozu stavby budou použity stroje a zařízení, které budou 

vyhovovat platným normám, vyhláškám a předpisům. 

Hluk  

Dle ustanovení §77 odst. 4 novelizovaného zákona č. 258/2000 Sb. neleží  

novostavby v území zatížené zdrojem hluku, přilehlá komunikace není hlavní silniční tah,  

ale jedná se o místní komunikaci III. Třídy.  
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Odpady  

Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou vypsány v odstavci B.2.1 h).  

 

Půda  

Výstavba a provoz stavby nebude mít žádný negativní vliv na kvalitu půdy. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných  

     stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí  

     a vazeb v krajině apod.  

Objekty nebudou mít negativní vliv na přírodu a krajinu a budou zachovávat  

ekologickou funkci a vazby v krajině. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000í 

Stavby nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu  

     záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Objekty nevyžadují posouzení vlivu na životní prostředí. 

 

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 

Stavby nespadají do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení  

    a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Jediná navrhovaná ochranná pásma zde budou od nově budovaných rozvodů 

inženýrských sítí.          

 Stavby nevyvolají žádné další ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah  

omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.  
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B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany  

     obyvatelstva.  

Budou splněny veškeré základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany  

obyvatelstva. 

Objekty jsou navrženy v souladu s platnou legislativou, především se stavebním 

zákonem č.183/2006 Sb. a příslušnými vyhláškami č. 268/2009 Sb., o technických  

požadavcích na stavby a 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  

zabezpečující bezbariérové užívání staveb.       

 Při provozu objektů musí být dodržovány vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví  

při práci č. 601/2006 Sb. a všechny předpisy související a technologické postupy. Všichni  

zaměstnanci budou v oblasti BOZP řádně vyškoleni, bude dodržován pracovní řád  

zaměstnavatele a zákoník práce.       

 Prostředí v budovách bude odpovídat běžným podmínkám s předpoklady splnění  

hygienických normativních, bezpečnostních i dalších požadavků na prostředí. Všechny 

objekty jsou koncepčně řešeny tak, aby pro uživatele byl pobyt v nich příjemný  

a neohrožoval je na zdraví a životě. Při provozování staveb nedojde k žádnému 

negativnímu ovlivnění obyvatel ani k narušení faktorů pohody.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

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

Energie a voda budou odebírány ze stávajících odběrných míst. Po vybudování 

nových sítí v rámci celého areálu budou využívány ty, stávající tím zaniknou. Pro měření 

spotřeby bude využíván stávající elektroměr a vodoměr. Poté budou sítě osazeny novými 

měřidly na příslušných odběrných místech.  

b) odvodnění staveniště 

Dešťová voda ze staveniště se bude vsakovat do okolního terénu, na pozemku  

investora. Odvodnění výkopů bude řešeno odčerpáváním srážkové vody přes kalové 

jímky.  

 

 



43 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou  

     infrastrukturu 
 

Dopravní infrastruktura  

Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na místní 

dopravní trasu, stavba je tak pro zásobování snadno přístupná.  

 

Technická infrastruktura  

Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze  

v dostatečném množství a kapacitě zajistit přímo na staveništi. Při budování nové sítě 

přípojek budou použity stroje, které mají vlastní zdroj energie. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. 

Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a odstraňovat 

odpadky a nečistoty, které vznikly. Při provádění stavebních a technologických prací 

musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a to zejména 

dodržováním těchto zásad.         

 Nádoby na odpad trvale umístit mimo veřejné prostranství.   

 Bourání provádět ručním způsobem bez použití trhavin.   

 Suť průběžně odvážet na zajištěnou skládku .    

 Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní  

a automobilové dopravy realizovat v dohodnutých termínech.   

 Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným 

hlukem a prachem.         

 Dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit. Zabránit 

znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z 

míst znečištěných oleji a ropnými produkty.  Zamezit znečišťování komunikace a výšené 

prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel  

je povinen toto znečištění neprodleně odstranit.     

 Před prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících 

inženýrských sítí, neboť výchozí podklady nemusí vždy přesně zachycovat jejich přesnou 

polohu a nelze zcela vyloučit i možnost lokalizace sítě zatím nezjištěné. Při realizaci musí 

být respektována ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a dodržena  

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
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Respektovat stávající i nová ochranná pásma, která se vztahují k vedení 

inženýrských sítí a dopravních komunikací místního charakteru, dle příslušných ČSN  

a zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.  

V ochranném pásmu lze provádět jen práce s písemným souhlasem provozovatele sítí.

 Ochrana proti hluku – práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností  

nad 60-80 dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem.  

 Staveniště bude podle potřeby oploceno s vjezdovými uzamykatelnými branami 

a bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných osob na staveniště. Staveniště bude 

osvětleno staveništním osvětlením.       

 Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního  

materiálu vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. 

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy  

odbornou firmou v souladu s příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,  

     demolice, kácení dřevin 

 Staveniště bude dočasně oploceno do doby vybudování trvalého oplocení 

spadajícího pod SO 12 - gabionové ploty.  

Na pozemku investora dojde k demolici stávajícího autokempu Velký vír. Jedná 

se o sociální zázemí, recepci s malou restaurací a ostatní konstrukce pro upevnění 

karavanů. Dojde i k recyklaci stávajícího antukového hřiště.  

Zdravé dřeviny budou ponechány a dle potřeb přestěhovány. Ostatní  

a nevyhovující budou odstraněny. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Pro zábor staveniště budou využity plochy investora. Rozsah záboru staveniště  

je dán rozsahem řešeného území. Stálý zábor staveniště bude kopírovat hranice pozemků 

investora.           

 V rámci záboru budou zřízeny plochy pro zázemí stavby, sestávající  

se ze staveništních buněk a dále budou zřízeny skládky materiálu potřebného k výstavbě 

objektu.  
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g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavba nebude dotčena bezbariérovými obchodovými trasami. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí  

     při výstavbě, jejich likvidace 

Emise budou v limitních hodnotách. Při výstavbě vzniknou odpady, které jsou  

vypsány výše, viz odstavec B.2.1 h). 

 

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

Při výstavbě bude vytěžená zemina použita na dosyp kolem staveb a terénní 

úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku zeminy. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 

dodržovány obecné zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy 

v okolí staveniště. Zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo  

k jejich splavování.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací  

v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny  

v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě v NV 591/2006 Sb. 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem  

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

ve znění pozdějších předpisů a NV 362/2005 Sb. Jedná se hlavně o používání ochranných 

pomůcek, zajištění bezpečnosti práce ve výškách zábradlím, zajištění práce se stroji  

a zařízeními na elektrický proud. Důležité je dodržování technologických předpisů, 

technických norem, návodů k obsluze a předpisů výrobce a dále jak je uvedeno  

v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace. Odborné práce je nutno 

svěřit odborné firmě s příslušným oprávněním. Pro výstavbu je nutno smluvně zajistit 

odborný stavební dohled a zajistit návštěvu projektanta k odsouhlasení případných změn. 

Další změny a úpravy nutno konzultovat se stavebním úřadem.  
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby s bezbariérovým užíváním. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nejsou potřeba žádná dopravní ani inženýrská opatření. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění  

     stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí  

     při výstavbě apod.  

Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění staveb. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané započetí výstavby je v polovině roku 2020, předpokládaný konec 

výstavby rok 2021. stavba bude etapizována.  

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Dešťová voda je zasakována na pozemku investora. Voda ze střech objektů  

bude odváděna svodným potrubím do nádrží na dešťovou vodu s přepadem  

do vsakovacích galerií. Dešťové vody z parkovišť budou vedeny přes odlučovač ropných 

látek do vsakovací galerie. Žádná dešťová voda neodchází splaškovou kanalizací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 12. 2019   Vypracoval: Bc. Šimon Václav Pavelka 

 

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

SO 01 Navržený objekt – hlavní objekt 

Jedná se o samostatně stojící objekt polyfunkčního domu s jedním podzemním  

a dvěma nadzemními podlažími s plochou vegetační střechou. V objektu nalezneme 

sportovní, společenské i odpočinkové zázemí. 

Zastavěná plocha    828,3 m2 

Obestavěný prostor  9 484,2 m3 

Užitná plocha   2 048,3 m2 

 

SO 02 Navržený objekt – apartmánový dům č. 1 

Jde o samostatně stojící objekty, které se na pozemku investora vyskytují ve 

čtyřech vyhotoveních s označením SO 02a, SO 02b, SO 02c a SO 02d. Každý 

apartmánový dům obsahuje dvě samostatné bytové jednotky s terasami.  

Zastavěná plocha    485,1 m2 

Obestavěný prostor  1 941,3 m3 

Užitná plocha        425,1 m2 

 

SO 03 Navržený objekt – apartmánový dům č. 2 

Samostatně stojící objekty, které se na pozemku investora vyskytují ve čtyřech 

vyhotoveních s označením SO 03a, SO 03b, SO 03c a SO 03d. Každý apartmánový dům 

tohoto označení obsahuje tři samostatné bytové jednotky.  

Zastavěná plocha    487,7 m2 

Obestavěný prostor  1 951,4 m3 

Užitná plocha        423,6 m2 

 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
 

D.1.1.a.2.1 Architektonické řešení 

Architektonické řešení navrženého objektu klade důraz zejména na jednoduchost 

formy a detailu, jednoznačnost tvarosloví a vyváženou kompozici. Všechny objekty mají 

velké prosklené plochy s možností posunu pro vstup na zahradu. V okolí objektů 

proběhnou sadové úpravy. Budou vysázeny ovocné stromy a okrasné dřeviny. Nová 

úprava terénu pozemku investora bude spočívat úpravou původního sklonu ve vytvoření 

kaskád a plošin. 
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D.1.1.a.2.2 Výtvarné řešení 

Celkovým úkolem je vytvořit moderní ale zároveň funkční objekty, které budou 

tvořit společný celek. 

Fasády budou bílé barvy, okna i dveře jsou navržena hliníková v šedivé barvě. 

Střechy objektů budou ploché, vegetační. Plocha pozemku je převážně zatravněná 

s výsadbou okrasných dřevin. Nachází se zde přírodní koupací bazén, dětský bazén, 

vířivky a kořenová čistička odpadních vod.  

 

D.1.1.a.2.3 Materiálové řešení 

 Materiálové řešení vychází z dnešních možností na trhu. 

 Nosný systém je z prefabrikovaného železobetonového skeletu a výplňové zdivo  

je z vápenopískových kvádrů. Taktéž schodiště jsou železobetonová, prefabrikovaná. 

Základové patky, desky a výtahové šachty jsou z monolitického železobetonu. Stropní 

konstrukce tvoří předpjaté dutinové panely a železobetonové dobetonávky. 

V objektu jsou přiznané stropy a podlahy tvoří dřevěné podlahy, nebo keramické 

dlažby. 

Terénní úpravy budou zajištěny gabionovými ploty po obvodu pozemku. 

Statickým posouzením opěrných stěn může dojít k úpravě na železobetonové opěrné 

stěny s gabionovým obkladem. 

 

D.1.1.a.3 Dispoziční a provozní řešení 
 

SO 01 Navržený objekt – hlavní objekt 

V suterénu se nachází technická místnost pro celý objekt a sklad. Dále je hala 

rozdělena na část pro muže a část pro ženy, kde mají návštěvníci šatnu s kabinkami 

v návaznosti na sprchy a WC. Poté dojde ke spojení s možností výběru ze dvou 

cvičebních sálů, dvou místností na masáže nebo rozlehlého prostoru posilovny.  

V přízemí se do objektu vstupuje přes závětří do zádveří a dále do prostorné haly, 

kde je recepce se skladem a pokojem s kuchyňkou a WC. Do objektu je dále přístup přes 

druhé schodiště a také velkými prosklenými posuvnými okny. Nachází se zde konferenční 

místnost s regulovatelnou velikostí, společenský sál, sklady, WC pro ženy a muže dále 

kancelář. Pro zaměstnance je zde denní místnost s kuchyňkou, šatny a sprchy oddělené 

pro muže a ženy.  

Nadzemní podlaží obsahuje dvě terasy. Jedná se o zelené střechy, kdy jedna  

je částečně osazena dlažbou a je zde přiznaný železobetonový skelet. WC pro muže  
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a ženy, bar se sklady, posezením a salonkem. V každém patře se nachází úklidová 

místnost. 

 

SO 02 Navržený objekt – apartmánový dům č. 1 

Apartmánový dům č.1 je zrcadlový a osahuje dva byty. Kde se nachází sklad, 

závětří, zádveří, technická místnost, WC, pokoj, ložnice a veliká kuchyň s obývacím 

pokojem a vstupem na terasu. V rozlehlé koupelně se nachází vana, prosklený sprchový 

kout a jedny posuvné dveře, které uzavírají místnost s pisoárem, nebo WC. 

 

SO 03 Navržený objekt – apartmánový dům č. 2 

Apartmánový dům č. 2 je rozdělen na tři byty. Vždy obsahují zádveří, technickou 

místnost, kuchyň s obývacím pokojem, ložnici, WC. Koupelnu s vanou, proskleným 

sprchovým koutem a WC. Dva mají jeden pokoj a terasu. Jeden je bez terasy,  

ale má dva pokoje. 

 

D.1.1.a.4 Bezbariérové užívání stavby 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě je zajištěn maximálním 

sklonem 2 % u zpevněných ploch. Výškové rozdíly vnitřních podlah nejsou větší  

než 20 mm. 

Dveře jsou opatřeny ve výšce 1 m a 1,5 m kontrastním označením řadou značek 

50 x 50 mm. Všechny dveře ve veřejně přístupném prostoru jsou šířky min. 800 mm  

a jsou vyhovující pro průchod osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškeré 

dveře na WC jsou osazeny madlem, nebo čidlem pro automatické otevírání a zavírání. 

Tyto dveře jsou šířky 900 mm.  

Pro dostupnost do jiných podlaží jsou v objektu zřízeny výtahy.  

Stavba hlavního objektu je navržena jako bezbariérová. Jsou dodrženy veškeré 

požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
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D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení  

a technické vlastnosti stavby 
  

D.1.1.a.5.1 Konstrukční řešení objektu 
Navržený konstrukční systém objektu respektuje funkční, provozní a dispoziční 

uspořádání. Stropy jsou ukládány tak, že je každé pole vůči sobě pootočeno o 90°.  

 

SO 01 Navržený objekt – hlavní objekt 

Jedná se o železobetonový prefabrikovaný skelet. Jako výplňové zdivo je zde 

využito vápenopískových kvádrů. Suterénní zdivo je ze spřažených železobetonových 

stěn zateplených deskami z extrudovaného polystyrenu. Nadzemní zdivo je zatepleno 

deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrenu pro kontaktní zateplení fasád. 

Zateplení střech je ze stabilizovaného pěnového polystyrenu a přitíženy vegetační 

vrstvou. V části jedné střechy je využita betonová dlažba. Výtahové šachty jsou 

železobetonové. Schodiště jsou prefabrikovaná železobetonová. Stropy tvoří předpjaté 

železobetonové dutinové panely.   

 

SO 02 Navržený objekt – apartmánový dům č. 1 a SO 03 Navržený objekt – 

apartmánový dům č. 2 

Jsou stejné konstrukce z železobetonového prefabrikovaného skeletu. Výplňové 

zdivo je z vápenopískových kvádrů zateplených deskami ze stabilizovaného pěnového 

polystyrenu pro kontaktní zateplení fasád. Zateplení střechy je ze stabilizovaného 

pěnového polystyrenu s přitížením vegetační vrstvou. Stropy tvoří předpjaté 

železobetonové dutinové panely.   

 

D.1.1.a.5.2 Příprava území 

Připojovací body pro potřeby stavby budou určeny investorem při předání 

staveniště. Pozemky budou oploceny a budou pokáceny křoviny včetně stromů  

a na celém pozemku budou posečeny traviny. 

 

D1.1.a.5.3 Zemní práce 

V rámci zemních prací je nutné odstranit ornici až na úroveň rostlého terénu. 

Ornice se uloží na mezideponii na vlastním pozemku investora pro finální zahradní 

úpravy, přebytek zeminy se odveze na skládku. Následně se provede hloubení 

jednotlivých výkopů pro základové konstrukce dle projektové dokumentace. Z hlediska 
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těžitelnosti spadá daná zemina do 3. třídy – lehko rozpojitelné soudržné zeminy tuhé 

konzistence.  

Výkopy rýh pro uložení inženýrských sítí bude provedeno dle požadavků 

jednotlivých správců sítí. 

Výkopy budou prováděny strojně, dokopávky ručně. Stavební jáma bude 

vyhloubena tak, aby kolem základů byl dodržen min. pracovní prostor. 

Stěny výkopu budou svahovány v závislosti na posudku geologa. 

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla 

ovlivnit druh nebo hloubku založení stavby. 

Veškeré zemní práce je nutné provádět dle s ČSN 736133 a ČSN EN 1610  

a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími  

s těmito pracemi zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb.     

 Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě  

u jejich správců a při zemních pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků  

jejich správců tj. např. výkopy provádět ručně. Veškeré násypy a zásypy je nutné hutnit  

po vrstvách na požadovanou únosnost.      

 Po ukončení výkopových prací je nutno provést přebírku základové spáry 

geologem a v souladu s ČSN 731001 ověřit únosnost základové půdy. Základová spára 

nesmí být narušena výkopovými pracemi, nesmí být poškozena vodou, mrazem či jiným 

způsobem znehodnocena – toto zhodnotí stavební geolog. Při výkopech je nutné chránit 

základovou spáru proti promrzání a rozmáčení, začištění dna s odstraněním posledních 

10 cm je nutné provést těsně před prováděním podkladních konstrukcí. S ohledem na 

nařízení vlády č.591/2006Sb./příloha č. 3, musí být výkopy hlubší jak 1300 mm paženy 

nebo svahovány v předepsaném sklonu pro danou zeminu v místě výkopu. Šířka 

výkopové rýhy pro vstup pracovníků pro ruční výkop musí být min. šíře 0,8 m 

nestanovují-li zvláštní předpisy jinak. např. ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610.  

 

D.1.1.a.5.4 Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém byly zhodnoceny 

výsledky průzkumu základového podloží. Na základě výpočtu bylo stanoveno založení 

objektu na železobetonových základových patkách. Objekty budou v základech osazeny 

železobetonovými deskami. 
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D.1.1.a.5.5 Izolace proti vodě 

Spodní stavba objektu SO 01 bude izolována hydroizolací proti tlakové vodě  

a objekty SO 02 a SO 03 budou izolovány hydroizolací proti zemní vlhkosti  

z vyztužených SBS modifikovaných asfaltových pásů. Pásy budou vytaženy 

minimálně 300 mm nad úroveň upraveného terénu.  

Hlavní hydroizolaci střechy tvoří fólie z PVC-P určené pro vegetační střechy, 

která bude vytažena na konstrukci atiky. Parotěsná vrstva je z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů s hliníkovou výztužnou vložkou a jemným posypem při horním 

povrchu. 

 

D.1.1.a.5.6 Svislé nosné i nenosné konstrukce 

Tvoří je prefabrikované železobetonové sloupy skeletu a nosné zdivo 

z vápenopískových kvádrů tloušťky 200 mm. Stěny suterénu u objektu SO 01 v kontaktu 

se zeminou budou spřažené železobetonové.  

Příčky, předstěny a šachty tvoří vápenopískové kvádry tloušťky 115 mm.  

A sádrokartonové konstrukce z akustických desek do vlhka tloušťky 100 a 150 mm.  

 

D.1.1.a.5.7 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce z předpjatých železobetonových dutinových panelů tloušťky  

250 mm spočívá na prefabrikovaných železobetonových průvlacích a nosných stěnách. 

Stropní panely jsou doplněny o dobetonávky.  

Překlady jsou systémové od stejného výrobce vápenopískového zdiva, dále 

výměnami u sádrokartonových konstrukcí a z monolitického železobetonu. Tloušťky  

jsou 115 a 200 mm 

 

D.1.1.a.5.8 Schodiště a výtahové šachty 

Nacházejí se pouze u objektu SO 01. Schodiště je navrženo dle ČSN 73 4130. 

Výpočet viz SLOŽKA č.1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE – VÝPOČET 

SCHODIŠTĚ. 

Schodišťová ramena uvnitř budovy jsou železobetonová, prefabrikovaná. Podesta  

je vetknuta do nosné stěny a podbetonována. Schodišťová ramena vně budovy jsou taktéž 

železobetonová, prefabrikovaná. 

Výška zábradlí je od 900 mm u schodišť po 1 100 mm u zábradlí teras, další 

podrobnosti viz výpis zámečnických prvků SLOŽKA č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO 

– STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 - VÝPIS PSV VÝROBKŮ. 
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Vybavení kabiny bude v souladu s vyhláškou MMR č.398/2009 Sb., stanovující 

obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.   

 Rámy kabin je zkonstruovány z oceli odolné proti mechanickému namáhání  

a opatřeny certifikovanými zachycovači. Svislý pohyb po vodítkách je umožněn  

vodícími čelistmi. Kabiny je navrženy jako neprůchozí.     

 Aby se zabránilo úrazu automaticky zavíranými dveřmi, jsou kabinové dveře 

vybaveny omezovačem zavírající síly. Toto opatření také snižuje nebezpečí poškození 

dveřního systému nebo předmětu v prostoru dveří.     

 Pohony výtahů jsou kompaktní jednotky s přesnými řídicím systémy zlepšující  

jízdní komfort plynulým zrychlením, zpomalením a velmi přesným vyrovnáním kabiny  

u vstupu. Jednotky jsou bezpřevodové s třífázovým synchronním motorem  

a integrovaným, oděru vzdorným trakčním kotoučem. Pohonné jednotky jsou umístěny  

v horní části výtahových šachet, na straně vyvažovacího závaží, uchycená na vodítku  

a jsou izolovány proti hluku. Není proto zapotřebí strojovny výtahu.  

D.1.1.a.5.9 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je navržená jako plochá, vegetační. Nosnou konstrukci tvoří 

strop. Odvodnění střechy je řešeno dovnitř dispozice střešními vtoky, spád je 3 %. Atiky 

jsou vyspádovány směrem dovnitř ve sklonu 5,5 %.  

Hlavní hydroizolaci střechy tvoří fólie z PVC-P určené pro vegetační střechy. 

Parotěsná vrstva je z SBS modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou výztužnou 

vložkou a jemným posypem při horním povrchu. 

Střechy mají finální vrstvu z vegetační rohože a makadamu, nebo z betonové 

dlažby na terčích. 

Voda ze střech objektů bude odváděna svodnými potrubími do retenčních nádrží  

na dešťovou vodu s přepadem do vsakovacích galerií.  

Podrobná skladba střech viz SLOŽKA č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ, SLOŽKA č.4 - 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 02 - VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

– SO 03 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ. 
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D.1.1.a.5.10 Okna a dveře 

Řešeno podrobně v příslušném výpise viz SLOŽKA č.3 -  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 – VÝPIS PSV 

VÝROBKŮ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –  

SO 02 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ. Konečné barevné a tvarové 

řešení bude odsouhlaseno architektem po předložení vzorků před zahájením výroby.  

            Okenní i dveřní otvory jsou vyplněny hliníkovým rámem a izolačním trojsklem. 

Okenní otvory jsou opatřeny zaomítacími roletami.     

 Vnitřní dveře jsou posuvné do pouzdra, nebo otočné a zasazené v obložkové 

zárubni.  

D.1.1.a.5.11 Podlahy a povrchové úpravy 

Nášlapná vrstva, tloušťka i skladba se liší a je uvedena v přílohové části 

skladby konstrukcí viz SLOŽKA č.3 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ 

ŘEŠENÍ – SO 01 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 02 - VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ 

ŘEŠENÍ – SO 03 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ. 

Před prováděním podlah musí být dokončeny veškeré instalace procházející 

podlahou, a to včetně ochranných krytů. Vrstvy ve skladbě podlahy jsou řešeny dle 

nášlapné vrstvy a prostředí místnosti.      

 Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou vyšší než 10 mm. Povrch pochozích  

ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel  

smykového tření nejméně 0,6. V koupelně a WC musí kluznost povrchu podlah splňovat  

normové hodnoty.          

 Ve skladbě podlahy s dlažbou bude hydroizolační stěrka. Stěrka bude  

vytažena do výšky 300 mm na stěnu, v místech za vanou anebo sprchovým koutem, bude 

stěrka aplikována až do horní hrany keramického obkladu stěny. Stěrka bude v rozích 

zpevněna vloženou systémovou páskou.      

 V místnostech, kde nenavazuje dlažba na obklad, bude proveden sokl  

po obvodu místnosti. Sokl bude řešen částečným zapuštěním do omítky.    

 Hotová dlažba musí být provedena v rovinatosti 2 mm na 2 m.  
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Omítky budou prováděny dle technologických předpisů výrobce. Budou 

provedeny na celou výšku příslušné místnosti až ke stropní konstrukci včetně místností, 

ve kterých je podhled. Rohy je nutné vyztužit podmítkovými kovovými profily. Povrch 

omítek nesmí mít puchýře, pecky ani trhliny kromě vlasových trhlinek vzniklých 

smrštěním malty. Závady musí být opraveny před provedením malířských prací.  

V místech styku s nestejnorodým materiálem, kde je nebezpeční vzniku trhlin, bude 

provedeno překrytí výztužnou sítí. Dovolené odchylky nerovnosti měřené latí délky 2 m 

na rovných plochách nesmí převyšovat u hrubých omítek 5 mm, u štukových  

a venkovních omítek 2 mm.         

 Malby na omítky a stěrky budou provedeny min. s dvojnásobným nátěrem  

otěruvzdornou malířskou hmotou. Malby budou provedeny dle technologického  

standardu výrobce. Před zahájením malování musí být všechny řemeslné práce ukončeny 

a pracoviště vyčištěno od všech zbytků stavebního materiálu. Podklady pro malby musí 

být hladké, rovné a bez viditelných hrubých míst a prohlubní. Rovinnost se kontroluje latí 

délky 2 m, maximální odklon nesmí přesahovat 3 mm. Rohy, špalety a fabiony musí být  

bez křivostí. Malba musí být na celé ploše stejnoměrná, bez šmouh a bez stop po štětci.  

Místa opravená tmelem nebo sádrou nesmí být ve srovnání s okolním povrchem výrazně  

znatelná. Malba se nesmí odlupovat ani stírat.     

 Obklady 1. jakostní třídy jsou z keramických obkladaček. Osazení obkladů  

na stěnách je vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou stranách jedné stěny byly 

stejné. Baterie, zařizovací předměty, a ostatní doplňky jsou osazeny buď na osu 

obkladačky, nebo na osu spáry. V prostorech s odstřikující vodou je pod obkladem 

hydroizolační stěrka s vloženou těsnící páskou do spojů stěna – stěna, podlaha – stěna. 

Hydroizolace pod obkladem je v přesahu min. 300 mm za namáhanou plochu. Přechody 

jsou zakončeny přechodovými, koutovými a rohovými lištami. Spoje jsou  

těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými plísním. Základním předpisem pro 

obklady je ČSN 73 3450 Obklady. Obklady se hodnotí z estetického hlediska.  

 Před zahájením obkladů musí být dokončeny omítky, hrubé podkladní podlahy,  

osazeny rámy, zárubně apod. Pro obklady je zapotřebí dobře připravený podklad, rovný,  

čistý, drsný povrch. Dovolená max. nerovnost podkladní omítky je 5 mm na 2 m.  
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D.1.1.a.5.12 Tepelná a akustická izolace 

Skladby konstrukcí jsou podrobně řešeny v přílohové části viz SLOŽKA č.3 - 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 - VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ 

ŘEŠENÍ – SO 02 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 - VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ. 

Spodní stavba je zateplena tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu 

tloušťky 150 mm.  

Horní stavba je zateplena tepelnou izolací z desek pěnového polystyrenu  

EPS 70 F tloušťky 200 mm. Jedná se o kontaktní zateplovací systém Etics.  

Střecha objektů je navržena z tepelné izolace z desek pěnového polystyrenu 

s uzavřenou povrchovou strukturou tloušťka se odvíjí od spádu. Spodní izolace střechy 

je z tepelné izolace z desek ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100 tloušťky 

220 mm.  

Tepelnou izolaci podlah tvoří kročejová izolace z extrudovaného polyethylénu 

Ethafoam s tloušťkou 5 mm. Dále kročejová izolace a systémové desky podlahového 

topení podlepené hliníkovým plechem. 

 

D.1.1.a.5.13 Podhledy 

Ve vybraných místnostech bude strop osazen podhledem s LED osvětlením.  

Sádrokartonové podhledy jsou montovány dle pokynů výrobce na systémové 

kovové profily z pozinkovaného plechu připevněné ke stropní kci pomocí rektifikačních 

závěsů. Desky tloušťky 12,5 mm jsou upevněny tak, aby povrch byl rovný bez prohnutí 

a změny roviny. Hlavy šroubů zapuštěny. Na odkryté uříznuté okraje desek a na všechny 

povrchy, kde musí být aplikována páska, použít těsnící hmotu. Po vyplnění a zakrytí 

všech spár a otvorů jsou tyto místa překryty páskou a zatmeleny do ztracena, aby vznikl 

zarovnaný hladký bezešvý povrch.       

 Skladba podhledů je podrobně řešena v přílohové části viz SLOŽKA č.3 - D.1.1 

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 - VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – 

SO 02 - VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 

ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 - VÝPIS SKLADEB 

KONSTRUKCÍ. 
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D.1.1.a.5.14 Truhlářské výrobky 

Podrobnosti jsou ve výpise truhlářských výrobků viz SLOŽKA č.3 -  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 – VÝPIS PSV 

VÝROBKŮ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –  

SO 02 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ 

 

D.1.1.a.5.15 Klempířské výrobky 

Podrobnosti jsou ve výpise klempířských výrobků viz SLOŽKA č.3 -  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 – VÝPIS PSV 

VÝROBKŮ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –  

SO 02 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ 

 

D.1.1.a.5.16 Zámečnické výrobky 

Podrobnosti jsou ve výpise zámečnických výrobků viz SLOŽKA č.3 -  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 – VÝPIS PSV 

VÝROBKŮ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –  

SO 02 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ 

 

D.1.1.a.5.17 Ostatní výrobky 

Podrobnosti jsou ve výpise ostatních výrobků viz SLOŽKA č.3 -  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 – VÝPIS PSV 

VÝROBKŮ, SLOŽKA č.4 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ –  

SO 02 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ a SLOŽKA č.5 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO – 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 – VÝPIS PSV VÝROBKŮ 

 

D.1.1.a.5.18 Odvětrání 

Všechny místnosti mají zajištěnu řádnou výměnu vzduchu pomocí přirozeného 

větrání, nebo vzduchotechnické jednotky s rekuperací.  

 

D.1.1.a.5.19 Oplocení 

Nová úprava terénu pozemku investora bude spočívat úpravou původního sklonu  

ve vytvoření kaskád a plošin. Po obvodu pozemku vzniknou gabionové ploty. Statickým 
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posouzením opěrných stěn může dojít k úpravě na železobetonové opěrné stěny  

s gabionovým obkladem. 

 

D.1.1.a.5.20 Zpevněné plochy  

Zpevněné plochy pochozí i pojízdné jsou navrženy z kamenného koberce a vedou  

od místní komunikace ke vstupu do objektů, kolem nich a všude kde zajišťují funkci 

komunikačního prostoru. Spád vede směrem od objektů a má hodnotu 2 % poté přechází 

v rovinu.  

 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika 
 

D.1.1.a.6.1 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  

a výplní otvorů 

Všechny objekty splňují předpisy a normy pro úsporu energií a ochrany tepla. 

Dodržují požadavek normy ČSN 73 0540-2 a splňují požadavky §6a zákona  

406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 78/2013 Sb., O energetické 

náročnosti budov. Skladby obvodových konstrukcí splňují požadavky normy  

ČSN 73 0540-2 na požadovaný součinitel prostupu tepla. 

Hodnocením obálky budovy byly dle výpočtů stavby zařazeny do klasifikační 

třída B – úsporná. 

Viz příloha SLOŽKA č.12 - STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

D.1.1.a.6.2 Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí, hluk a vibrace 

Všechny podlahové konstrukce jsou navrženy jako těžké plovoucí. Skladby 

podlah jsou ode všech ohraničujících konstrukcí odděleny dilatačním páskem z izolace  

a v podlahách je použito akustické izolace. Tím je zamezeno přenosu hluku do ostatních 

konstrukcí. 

Schodiště je taktéž akusticky oddilatováno od všech okolních konstrukcí,  

aby nedocházelo k přenosu hluku a vibrací. 

Všechny konstrukce vyhoví na požadavky vzduchové neprůzvučnosti dle normy 

ČSN 73 0532: 2010.  

Konkrétní řešení akustiky je zpracováno a zhodnoceno v samostatné části této 

projektové dokumentace. Viz příloha SLOŽKA č.12 - STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

 



61 

 

D.1.1.a.6.3 Osvětlení, oslunění 

Osvětlení interiéru je zajištěno přirozeně pomocí velkých ploch okenních otvorů. 

Naopak bránění pronikání světla a tepla skrz prosklené plochy je zamezeno roletami 

umístěnými pod omítkou ve vrstvě zateplovacího systému. Podrobněji řešeno 

v samostatné části této projektové dokumentace. Viz příloha SLOŽKA č.12 - 

STAVEBNÍ FYZIKA. 

 

D.1.1.a.7 Výpis použitých norem a předpisů 
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu 

- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích  

                 zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

- Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky  

                 hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 

- ČSN 01 3406 Oprava 1 Výkresy ve stavebnictví – označování stavebních  

                 hmot v řezech 

- ČSN 73 1901 Navrhování střech 

- ČSN 73 0540–2: 2011, Z1: 2012 - Tepelná ochrana budov  

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

 

 

 

 

V Brně dne 30. 12. 2019   Vypracoval: Bc. Šimon Václav Pavelka 

 

       .………………………………………. 
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11 Závěr 
 

Diplomovou práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních zkušeností  

s navrhováním pozemních staveb. Využitím potřebných vyhlášek, norem, technických 

listů a podkladů od výrobců.  

Práce je navržena podle mých představ o nadstandardním rekreačním resortu. 

Reálný pozemek se nachází na vyvýšeném břehu vodní nádrže Orlík. Bude zde krásný 

výhled na vodní plochu a je to ideální místo pro vybudování resortu. Jde o návrat  

ke kořenům, kdy se jezdilo do těchto i podobných míst v letních měsících rekreovat.  

Ať už pod stan, nebo do objektů buňkového typu. Tento resort odpovídá požadavkům 

současné doby a nabídne luxusní zázemí svým hostům. 

Zadání diplomové práce je v určeném rozsahu zpracovanou projektovou 

dokumentací dodrženo.  

 Prvotní koncept projektu byl v zásadě ponechán až do finální podoby. Objekty  

jsou navrženy tak, aby nenarušovaly životní prostředí ani své okolí. Při dodržení 

veškerých technologických postupů, platných norem a vyhlášek, budou objekty provozu 

schopné a jejich užívání bude ekologické a bezpečné.  
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12 Seznam použitých zdrojů 
 

Technické normy 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. 

Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 01 3406 OPRAVA 1. Výkresy ve stavebnictví: Označování stavebních 

hmot v řezech. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2016. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Český 

normalizační institut, 2011 + Z1(2012). 

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

Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb: Budovy pro bydlení a ubytování. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: 

Český normalizační institut, 2003. 

ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 
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Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

Zákon č. 133/1998 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

62/2013 Sb.  

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

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů  

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

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

ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Vyhláška 246/200 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 o technických podmínkách 

požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

 

Odborná literatura 

NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství, Konstrukční cvičení. Praha 

10: Sobotáles, 2007, 102 s. ISBN 978-80-86817-23-1. 

REMEŠ, kolektiv Josef. Stavební příručka, to nejdůležitější z norem, vyhlášek  

a zákonů, 2., aktualizované vydání. Praha 7. Grada Publishing, 2014, 248  

s. ISBN 978-80-247-5142-9. 
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http://www.archiweb.cz/ 

Český úřad zeměměřičský a katastrální. [online]. 2013 [cit. 2014-05-26]. 

Dostupné z: http://www.cuzk.cz/ 

TZB-info - stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov. [online]. 

2014 [cit. 2014-05-25]. Dostupné z: http://www.tzb-infocz/. 

Dektrade - Stavebniny na Váš dům. [online]. [cit. 2014-05-26]. Dostupné  

z: http://dektrade.cz/ 

Isover: tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace. [online].  

[cit. 2014-05-26]. Dostupné z: http://www.isover.cz/ 

Dveře a zárubně. [online]. [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: 

http://www.sapeli.cz/cs/ 

TOPWET: Střešní prvky. [online]. [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: 

http://topwet.cz/ 
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13 Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

AKU akustická 

apod. a podobně 

asf. asfaltová 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

BpV Balt po vyrovnání (výškový systém používaný v České 

republice) 

celk. celková 

č. číslo 

ČSN označení českých technických norem 

č. v. číslo výkresu 

det. detail 

dl. délka 

DN jmenovitý průměr 

DPS projektová dokumentace pro provedení stavby 

DSP projektová dokumentace pro stavební povolení 

EL elektroměr 

el. elektrické 

EPS expandovaný (pěnový) polystyren 

ETICS vnější tepelně izolační kompozitní systém  

(External Thermal Insulation Composite Systems) 

HI hydroizolace 

k.ú. katastrální úřad 

kce konstrukce 

kv konstrukční výška 

m n. m. metrů nad mořem 

max. maximálně 

min. minimálně 

např. například 

N Nadzemí podlaží 

NN nízké napětí 

ozn. označení 
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OSB dřevoštěpková deska (Oriented Strand Board) 

P přízemí 

PB polohový bod 

PE polyetylenová 

PHP přenosný hasicí přístroj 

Pozn. poznámka 

PSV přidružená stavební výroba 

PT původní terén 

PÚ požární úsek 

RAL vzorník barev, celosvětově uznaný standard 

(ReichsAusschuss fuer Lieferbedingungen) 

RŠ revizní šachta 

S suterén 

SDK sádrokarton 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO stavební objekt 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

STS studie stavby 

SV světlá výška 

Tab. tabulka 

TČ tepelné čerpadlo 

TI tepelná izolace 

tl. tloušťka 

TUV teplá užitková voda 

TZB technické zařízení budov 

UT upravený terén 

viz odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

VŠ vodoměrná šachta 

ŽB železobeton 
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14 Seznam příloh 
 

SLOŽKA č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

 

Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

01 STUDIE SITUACE 1:1 000 2xA4 

02 STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ 1:100 4xA4 

03 STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

NADZEMNÍHO PODLAŽÍ 

1:100 4xA4 

04 STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

SUTERÉNU 

1:100 4xA4 

05 STUDIE ŘEZU A–A´ 1:75 4xA4 

06 STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ 1:100 3xA4 

07 STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ PŘÍZEMÍ 1:100 3xA4 

08 STUDIE ŘEZU A–A´ 1:75 2xA4 

09 STUDIE POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 1:100 3xA4 

10 STUDIE POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ 1:100 2xA4 

11 STUDIE POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 1:100 2xA4 

12 STUDIE POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ 1:100 2xA4 

13 STUDIE PODZEMNÍHO PARKOVIŠTĚ 1:300 1xA4 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  10xA4 

VIZUALIZACE  4xA4 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ  4xA4 

VÝPOČET ZÁKLADŮ  4xA4 

   

SLOŽKA č.2 – C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

 

Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:1 000 2xA4 

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 1:300 18xA4 
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SLOŽKA č.3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – 

SO 01 
 

Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.1.01 PŮDORYS – P 1:50 18xA4 

D.1.1.02 PŮDORYS – S 1:50 18xA4 

D.1.1.03 PŮDORYS – N 1:50 18xA4 

D.1.1.04 ŘEZ A–A´ 1:50 12xA4 

D.1.1.05 POHLED JIŽNÍ 1:50 5xA4 

D.1.1.06 POHLED SEVERNÍ 1:50 10xA4 

D.1.1.07 POHLED VÝCHODNÍ 1:50 3xA4 

D.1.1.08 POHLED ZÁPADNÍ 1:50 3xA4 

D.1.1.09 VÝKRES STŘECHY P 1:50 18xA4 

D.1.1.10 VÝKRES STŘECHY N 1:50 18xA4 

D.1.1.11 DETAIL A – ATIKA N 1:5 8xA4 

D.1.1.12 DETAIL B – ATIKA P 1:5 8xA4 

D.1.1.13 DETAIL C – ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ 1:5 6xA4 

D.1.1.14 DETAIL D – VSTUP 1:5 6xA4 

VÝPIS PSV VÝROBKŮ  22xA4 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ   36xA4 
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SLOŽKA č.4 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – 

SO 02 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.1.01 PŮDORYS – P 1:50 10xA4 

D.1.1.02 ŘEZ A–A´ 1:50 8xA4 

D.1.1.03 POHLED JIŽNÍ 1:50 3xA4 

D.1.1.04 POHLED SEVERNÍ 1:50 3xA4 

D.1.1.05 POHLED VÝCHODNÍ 1:50 2xA4 

D.1.1.06 POHLED ZÁPADNÍ 1:50 2xA4 

D.1.1.07 VÝKRES STŘECHY 1:50 10xA4 

D.1.1.08 DETAIL A – NADPRAŽÍ OKNA SE 

ZAOMÍTACÍM BOXEM ROLETY 

1:5 3xA4 

D.1.1.09 DETAIL B – PARAPET OKNA 1:5 3xA4 

D.1.1.10 DETAIL C – ATIKA 1:5 8xA4 

VÝPIS PSV VÝROBKŮ  16xA4 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ   30xA4 

 

SLOŽKA č.5 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ – 

SO 03 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.1.01 PŮDORYS – P 1:50 10xA4 

D.1.1.02 ŘEZ A–A´ 1:50 8xA4 

D.1.1.03 POHLED JIŽNÍ 1:50 3xA4 

D.1.1.04 POHLED SEVERNÍ 1:50 3xA4 

D.1.1.05 POHLED VÝCHODNÍ 1:50 2xA4 

D.1.1.06 POHLED ZÁPADNÍ 1:50 2xA4 

D.1.1.07 VÝKRES STŘECHY 1:50 10xA4 

D.1.1.08 DETAIL A – STŘEŠNÍ VTOK 1:5 8xA4 

D.1.1.09 DETAIL B – ATIKA 1:5 8xA4 

VÝPIS PSV VÝROBKŮ  16xA4 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ   27xA4 
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SLOŽKA č.6 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.2.01 VÝKRES TVARU STROPU PŘÍZEMÍ 1:50 12xA4 

D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU SUTERÉNU 1:50 12xA4 

D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU PATRA 1:50 8xA4 

D.1.2.04 VÝKRES ZÁKLADŮ 1:50 12xA4 

 

SLOŽKA č.7 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – SO 02 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.2.01 VÝKRES TVARU STROPU 1:50 8xA4 

D.1.2.02 VÝKRES ZÁKLADŮ 1:50 10xA4 

 

SLOŽKA č.8 – D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.2.01 VÝKRES TVARU STROPU 1:50 8xA4 

D.1.2.02 VÝKRES ZÁKLADŮ 1:50 10xA4 

 

SLOŽKA č.9 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SO 01 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.3.01 SITUAČNÍ VÝKRES  

ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

1:100 6xa4 

D.1.3.02 PŮDORYS – P 1:50 12xa4 

D.1.3.03 PŮDORYS – S 1:50 12xA4 

D.1.3.04 PŮDORYS – N 1:50 12xA4 

D.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ   

OCHRANY – SO 01 

 20xA4 

VÝPOČTOVÁ PŘÍLOHA  13xA4 
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SLOŽKA č.10 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SO 02 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.3.01 SITUAČNÍ VÝKRES  

  ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

1:100 4xA4 

D.1.3.02 PŮDORYS – P 1:50 8xA4 

D.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ   

OCHRANY – SO 02 

 12xA4 

 

SLOŽKA č.11 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – SO 03 

 
Č.V. NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO FORMÁT 

D.1.3.01 SITUAČNÍ VÝKRES  

  ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 

1:100 4xA4 

D.1.3.02 PŮDORYS – P 1:50 8xA4 

D.1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ   

OCHRANY – SO 02 

 12xA4 

 

SLOŽKA č.12 – STAVEBNÍ FYZIKA 

 
NÁZEV  FORMÁT 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU SO 01 Z HLEDISKA 

STAVEBNÍ FYZIKY 
 

19xA4 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU SO 02 Z HLEDISKA 

STAVEBNÍ FYZIKY 
 

25xA4 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU SO 03 Z HLEDISKA 

STAVEBNÍ FYZIKY 
 

25xA4 

PŘÍLOHY 86xA4 

 

SLOŽKA č.13 – SEMINÁRNÍ PRÁCE 

 

 NÁZEV VÝKRESU  FORMÁT 

 

SEMINÁRNÍ PRÁCE  26xA4 

POSTER  16xA4 

 
 


