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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. 268/2009 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (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 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  
 



 

 

 

 

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro 

novostavbu penzionu s wellness. Novostavba se nachází v katastrálním území 

města Moravské Budějovice. Využití objektu spočívá v ubytování za účelem 

rekreace s možností využití wellness pro ubytované. Ubytování se nachází ve 2. a 3. 

nadzemním podlaží. V 1. nadzemním podlaží je wellness. Součástí stavby je 

parkoviště pro 14 osobních automobilů. Část objektu je zastřešená vegetační 

plochou střechou. Druhá část objektu je zastřešená valbovou střechou. Objekt je 

založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce 

nadzemních podlaží jsou z keramických tvárnic. Stropní konstrukce a schodiště 

jsou ze železobetonu.  

 

Penzion, wellness, novostavba, keramické tvárnice, valbová střecha 

 

The diploma thesis deals with a work out project documentation of wellness 

pension. The new building is located in the cadastral area of Moravské Budějovice. 

Object will be used as a accommodation with an opportunity for hosts using a 

wellness. The accomondation is in the second and the third floor. Wellness is in the 

first floor. There are 14 parking lots for cars. The first part of roof is designed as a 

vegetation flat roof. The second part of roof is designed as a hip roof. The objekt is 

based on concrete foundation strips. The vertical load-bearing constructions are 

made of ceramics bricks. The ceillings and stairs are made of reinforced concrete. 

 

Pension, wellness, new building, ceramics bricks, hip roof 
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   Bc. Marek Chalupa 
autor práce  
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autor práce  
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 Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby penzionu 

s wellness ve městě Moravské Budějovice na rohu ulice Šindelářova a Zahradní. 

Objekt se nachází v katastrálním území Moravské Budějovice na parcelních číslech 

1512/44, 1512/45, 1512/46, 1512/47. Při výběru pozemku byl kladen důraz na 

vybrání vhodného místa pro výstavbu tohoto typu objektu v klidné části města. 

Pozemek se nachází na jihozápadním konci města, ale veškeré služby se nachází 

v docházkové vzdálenosti. Pozemky nejsou zastavěny ani využívány. 

 Projekt byl navržený v souladu s platnými vyhláškami, zákony, technickými 

normami a územním plánem. Stavba nenarušuje architektonický a urbanistický ráz 

okolí. Při zpracování projektu bylo usilování o uplatnění moderních materiálů a 

moderního vzhledu objektu.  

 Objekt je částečně podsklepený a disponuje jedním podzemním a třemi 

nadzemními podlažími. Hlavní využití objektu spočívá k přechodnému ubytování za 

účelem rekreace v okolí a využití wellness pro ubytované v penzionu. Ubytování se 

nachází ve druhém a třetím nadzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází wellness a obslužné prostory pro návštěvníky. V Suterénu se nachází 

technické zázemí budovy. V současné době se v Moravských Budějovicích 

nevyskytuje možnost žádného ubytování a jelikož je město na půl cesty mezi 

Třebíčí, Znojmem a Telčí, kde se nachází různé památky, ať už UNESCO či jiné, je to 

ideální místo pro ubytování, kde plánují lidé výletovat po více městech v okolí 

dostupné do jedné hodiny jízdy autem.  

 Diplomová práce je členěna na hlavní textovou část a přílohovou část. 

Hlavní textová část obsahuje všechny náležitosti spojené s projektovou 

dokumentací k provedení stavby. Přílohová část je rozdělena do šesti složek. Každá 

ze složek se zabývá danou problematikou novostavby.  
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A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby 
 Penzion s wellness – novostavba penzionu s wellness, přípojky NN, 
přípojky pitné vody, kanalizační přípojky, parkoviště, dětského hřiště, zemních 
vrtů pro tepelné čerpadlo, umělého jezírka, zpevněných ploch a oplocení. 
 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
 Město Moravské Budějovice, katastrální území Moravské 
Budějovice[698903], parc. č. 1512/44, 1512/45, 1512/46, 1512/47  
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

a) jméno, příjemní a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikaní (fyzická 
osoba podnikající nebo 

 

c) Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 
 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 
Česká republika, IČ: 002 16 305 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

 

a) jméno, příjemní, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba)  
 Bc. Marek Chalupa, Jakubov u Moravských Budějovic 142, 675 44 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 
 Ing. arch. Ivana Utíkalová, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00 Brno 
 

c) jméno a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializaci jejich autorizace 
 Projektovou dokumentaci vypracoval: Bc. Marek Chalupa 
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SO1.01 – Hlavní stavební objekt 

SO1.02 – Vodovodní přípojka  

SO1.03 – Kanalizační přípojka 

SO1.04 – Zemní přípojka elektrické energie 

SO1.05 – Tepelné čerpadlo země/voda – vrt 

SO1.06 – Vsakovací jímka 

SO1.07 – Venkovní schodiště 

SO1.08 – Dešťová kanalizace 

SO1.09 – Elektroměrová skříň 

SO2.01 – Zastřešený prostor pro popelnice 

SO2.02 – Parkoviště 

SO2.03 – Vodní plocha 

SO2.04 – Dětské hřiště 

SO2.05 – Vsakovací tělěso 

 

 
 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 
stavba povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 
inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 
 Stavba byla povolena v souladu se zákonem č. 225/2017 Sb. zákon, 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve 
společném územním a stavebním řízení dle zákona č. 225/2017 § 94 písmeno j.  
Povoloval obecný stavební úřad, územní pracoviště Moravské Budějovice.  
 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 
základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 
 Jako dokumentace slouží zpracované studie projektantem stavby, které 
slouží jako základ k projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
 

c) Další podklady 
 Snímek z katastrální mapy, zaměření pozemku a okolních objektů, 
fotodokumentace, vyjádření správců dopravní a technické infrastruktury, 
podklady z katastru nemovitostí města Moravské Budějovice, územní plán města 
Moravské Budějovice, investiční záměr 
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a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území, 
 Stavba je situována v Moravských Budějovicích na pozemku parc. č. 1512/44, 
1512/45, 1512/46, 1512/47. Celková výměra parcel je 2904,63 m2. Pozemek se 
nachází na jihozápadním kraji města. V současné době se na pozemcích 
nenacházejí žádné stavby. Terén je mírně svažitý na jih, s čím se v projektu počítá. 
Pozemek dosahuje převýšení 1-2m. Lokalita je vymezena jako plocha BI – Bydlení 
– v rodinných domech, dle schválení plánovací dokumentace územního plánu 
města Moravské Budějovice.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnuti nahrazující anebo územním souhlasem, 
 Navržená novostavba penzionu s wellness je v souladu s územním rozhodnutím 
města Moravské Budějovice.  
 

c) Údaje o souladu s územní plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 Navržená novostavba penzionu s wellness je v souladu s územním plánem 
města Moravské Budějovice. 
 
Územní plán 
 

Výpis z územního plánu 

BI - Bydlení - v rodinných domech 
a) Hlavní: Bydlení v rodinných domech a usedlostech se zázemím rekreačních a 
užitkových zahrad. 
b) Přípustné: Stavby pro bydlení. Zahrady s funkcí okrasnou a užitkovou. Doplňkové 
stavby a činnosti související s funkcí bydlení na pozemcích staveb hlavního využití, 
např. garáže, přístřešky, bazény, pergoly, skleníky, kůlny, oplocení. Rodinná rekreace 
ve stávajících domech (rekreační chalupy). Dětská a rekreační hřiště. Pozemky, stavby 
a zařízení veřejné dopravní infrastruktury - např. místní komunikace, plochy pro 
parkování, odstavná stání, chodníky apod. Stavby a zařízení technické infrastruktury. 
Veřejná prostranství, sídelní zeleň, drobná architektura, mobiliář obce. 
c) Podmíněně přípustné: Bytové domy, pokud je přípustnost uvedena v podmínkách 
jednotlivých zastavitelných ploch. Stavby a zařízení veřejné a komerční občanské 
vybavenosti, které svým charakterem a kapacitou nesnižují kvalitu prostředí a pohodu 
bydlení ve vymezené ploše nebo sousedních nemovitostech (např. nezvyšují dopravní 
zátěž v území apod.), např. stavby a zařízení zdravotnictví a sociálních služeb, malé 
prostory obchodu a služeb, malé provozovny veřejného stravování a ubytování 
(penziony), zařízení pro agroturistiku. Řemesla a služby, jejíchž účinky nenarušují 
obytnou pohodu obyvatel v sousedních nemovitostech a to například hlukem, 
zápachem, prachem, světelnými efekty apod. Chov drobného hospodářského zvířectva 
(drůbež, králíci, holubi apod.), pokud nebudou narušeny požadavky na bydlení nad 
přípustnou míru. 
d) Nepřípustné: Stavby, činnosti, děje a zařízení neslučitelné s hlavním využitím 
plochy.  Stavby, činnosti, děje a zařízení, které nesouvisí s hlavním, přípustným a 
podmíněně přípustným využitím. Stavby, činnosti, děje a zařízení, které svými vlivy 
narušují prostředí přímo nebo druhotně nad přípustnou míru. V zastavitelné ploše Z14 
není přípustné umístění nových rodinných domů. V ploše přestavby P6 není přípustné 
umístění ubytovacích zařízení. 
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e) Podmínky prostorového uspořádání: Výšková hladina ve stabilizovaných plochách 
musí respektovat převládající výšku zastavění v dané lokalitě. Výšková hladina 
zástavby u ploch změn je uvedena v podmínkách jednotlivých zastavitelných ploch. 

 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 
 Navržená novostavba splňuje ustanovení vyhl. č. 20/2012 Sb., kterou se mění 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a zároveň splňuje vyhl. 
č. 269/2009, kterou se mění vyhl. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využití 
území.  
 

e) Informace o tom, zda  a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v části D – 
dokumentace objektů a jejich výčet je potom přiložen v dokladové části. Ochranné 
pásma a ostatní limity využití území jsou přehledně zapracovány zejména ve výkrese 
C.02 – Koordinační situační výkres. 
 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 Byl proveden běžný stavebně technický průzkum s prohlídkou místa stavby, 
hydrogeologický průzkum, sondáž v hloubce 4,0m(3x sonda in situ), a běžný 
stavebně historický průzkum s negativním nálezem – vice viz. výkres C.02 – 
Koordinační situační výkres. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce přibližně 
6,0 m od 0,000.  
 Dle geologického průzkumu bylo zjištěno podloží typu sprašové jíly s únosností 
Rdt = 200kPa do hloubky od 0,15 do 1,0m. Na povrchu ornice v mocnosti 200mm. 
 Byl proveden radonový průzkum, na jehož základě bylo radonové riziko 
vyhodnoceno jako střední. Na základě zákona č. 183/2006, stavebního zákona, par. 
152, odst. 1 je stavebník povinen předmětnou stavbu preventivně ochránit před 
ozářením z radonu z geologického podloží. Na pozemku se středním radonovým 
indexem se musí provést všechny konstrukce v přímém kontaktu se zeminou v 1. 
kategorii těsnosti, tj. s hydroradonovou izolací, která je v jedné vrstvě současné 
hydroizolací s plynotěsnými prostupy instalací.  
 Hydroradonová izolace spodní stavby je navržena z asfaltových pásu ve dvou 
vrstvách. Spodní pás je z asfaltového SBS modifikovaného pásu s výztužnou 
vložkou ze skleněné tkaniny. Horní pás je z asfaltového SBS modifikovaného pásu 
s výztužnou vložkou z hliníkové fólie kašírovanou skleněnými vlákny. Celková 
tloušťka hydroradonového souvrství je 8mm. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 Navržená stavba penzionu s wellness se nenachází v památkové rezervaci nebo 
památkové zóně, ani v přírodně chráněném území. Stavba se nachází v ochranném 
pásmu letiště s výškovým omezením staveb (Letiště LKTRA 14 Čáslavice GND-
125). 
 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Navržená novostavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
Nejbližší záplavové území se nachází cca 1km na severovýchod (řeka Rokytka a 
Jakubovský potok). 
 

i) vliv stavby na okolní zástavbu a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové                              
poměry v území 
 Stavba nemá negativní vliv na okolí prostředí, veškeré použité materiály jsou 
certifikovány, samotný charakter výstavby, užívání stavby a její případná likvidace 
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jsou pojaty tak, aby dopad na životní prostředí byl co nejmenší. Předmětné stavba 
nezhoršuje a neohrožuje svoji podstatou odtokové poměry v předmětném území, 
naopak je optimalizuje a hospodárně s nimi nakládá v souladu s principy, 
vyvozenými požadavky Odborem životního prostředí. Dešťové vody budou 
vsakovány na pozemcích investora.  
 Stavba bude prováděna tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních 
pozemků. Negativní vlivy na okolní pozemky a stavby v průběhu provádění stavby je 
potřeba minimalizovat vhodnou organizací práce a minimalizací provozu hlučných 
stavebních strojů. Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková 
zátěž v chráněném venkovním prostoru stavby vyhotovila požadavkům stanovených 
v nařízení vlády č. 241/2018 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. Po dobu výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy 
s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností, které jsou v náležitém technickém 
stavu. Hluk ze stavební činnosti související s výstavbou objektu bude v chráněném 
venkovním prostoru staveb přilehlé obytné zástavby vyhovující současné platnému 
nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, nebude překročen hygienický limit 
LAeq = 65 dB. 
 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 V současné době se na pozemcích nenachází žádné objekty. Bude provedeno 
pouze kácení náletových dřevin nevýznamného charakteru, bránící vyhotovení 
celkového konceptu sídla a to v co nejmenší míře.  
 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 
 Parcely č. 1512/44, 1512/45, 1512/46, 1512/47 podléhají trvalým záborům 
zemědělského půdního fondu. Projektová dokumentace obsahuje všechny 
náležitosti dle vyhlášky č. 13/1994 Sb. a pozdějších předpisů. Vyjmutí ze ZPF řeší 
odbor životního prostředí městského úřadu v Moravských Budějovicích. Dočasné 
zábory zemědělského půdního fondu nejsou požadovány. 
 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
 Parkoviště umístěné na parcelách 1512/45 a 4512/44 bude napojeno na stávající 
místní obousměrnou komunikace v podobě sjezdu. Rozhledové poměry sjezdu jsou 
navrženy dle ČSN 73 6110 – viz výkres C.02 – Koordinační situační výkres.   
 Komunikace pro pěší na pozemku investora a vybrané vstupy do objektu splňují 
požadavky na pohyb osob se sníženou možností pohybu dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.  
 Objekt je napojen na technickou infrastrukturu v podobě: 
- Vodovodní přípojka s vodoměrnou šachtou 
- Splašková kanalizační přípojka napojena na stávající kanalizační řád v ulici 
- Přípojka NN zakončena v elektroměrové skříni na hranici pozemku. Domovní 

rozvaděč s pojistkami bude umístěný v technické místnosti.  
- Dešťové vody budou vsakovány na pozemcích investora 
- Plynovodní přípojka nebude realizována 

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

 Věcné ani časové vazby, podmiňující, vyvolané nebo související investice nejsou 
známy. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 
Parcelní číslo:  1512/44 
Katastrální území: Moravské Budějovice [698901] 
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Výměra:   705 m2 
Druh pozemku:  orná půda 
Vlastník:   Svoboda Zdeněk Ing. Arch. Jiráskova 3421 676 02  
    Moravské Budějovice 
Způsob ochrany:  ZPF  
Seznam BPEJ:  53201, 53716 
 
Parcelní číslo:  1512/45 
Katastrální území: Moravské Budějovice [698901] 
Výměra:   719 m2 
Druh pozemku:  orná půda 
Vlastník:   SJM Žák Jakub Ing. a Žáková Jana, Okrajová 1160/14,  
    Horky- Domky, 674 01 Třebíč 
Způsob ochrany:  ZPF  
Seznam BPEJ:  53201, 53716 
 
Parcelní číslo:  1512/46 
Katastrální území: Moravské Budějovice [698901] 
Výměra:   778 m2 
Druh pozemku:  orná půda 
Vlastník:   Kubler Volker, Singerberg 56, amtzell, spolková republika  
    Německo 
Způsob ochrany:  ZPF  
Seznam BPEJ:  53716 
 
Parcelní číslo:  1512/47 
Katastrální území: Moravské Budějovice [698901] 
Výměra:   703 m2 
Druh pozemku:  orná půda 
Vlastník:   Karlík Petr, Ryšánkova 1277/4, Černá Pole, 613 00 Brno 
Způsob ochrany:  ZPF  
Seznam BPEJ:  53716 
 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 
 
 Na parcele č. 1512/52 ve vlastnictví města Moravské Budějovice, Nám. Míru 31, 
676 02 Moravské Budějovice vznikne nové ochranné pásmo a to ochranné pásmo 
kanalizační, vodovodní a elektrické přípojky viz výkres C.02 – Koordinační situační 
výkres. 
 

 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 
 Jedná se o novostavbu penzionu s wellness, včetně všech příslušenství 
k budově (parkoviště, oplocení, dětské hřiště, jezero, zpevněné plochy, atd..) 
 

b) Účel užívání objektu 
 Využití objektu je k přechodnému ubytování za účelem rekreace v okolí. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 Výjimka z technických požadavků nebude udělována. Stavba respektuje 
požadavky na základě vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečující bezbariérové užívání staveb. Veřejné prostranství, komunikace a 
parkovací místa jsou navržena tak, aby respektovala danou vyhlášku.  
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 
 Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněny ve všech parametrech 
projektové dokumentace tak, aby nedošlo ke kolizi stavby a vznášení požadavků. 
Jejich výčet je možno nacházet v jednotlivých vyjádřeních, které jsou shromážděny 
v dokladové části.  
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Nejsou známy žádné 
skutečnosti, před kterými by musela být stavba chráněna.  
 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
 
Pozemek: 
Výměra pozemků:  2904,63 m2 

Zastavěná plocha objektu: 429,90 m2 
Parkoviště a popelnice:  193 m2 
Zpevněné plochy:   600 m2 

Dětské hřiště:   100 m2 
Jezero:    168,24 m2 

Zatravnění:   1413,43 m2 

 

Objekt: 
Obestavěný prostor:  4842,75 m3 

Počet podlaží:   3 nadzemní a 1 podzemní 
Užitná plocha objektu:  1274,38 m2 
Střecha:    vegetační plochá, valbová  
Počet parkovacích stání:  14x pro osobní automobil 
     1x pro ZTP 
 

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., 
 
Potřeba vody – pokoje: 
Pokoj celoročně obsazený s tekoucí teplou vodou: 45 m3/lůžko/Rok 
Jmenovitá spotřeba vody (qn):    45/365=120l obyvatel 
Počet pokojů:      10 
Max počet osob na pokoj:    2 
 
Průměrná spotřeba vody: 
Qp = qn x n = 10 x 2 x 120 = 2400 l/den  2,4 m3/den 
 
Maximální denní spotřeba vody: 
Qm = Qp x kd = 2,0 x 1,5 = 3,6 m3/den 
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Roční potřeba vody:  
Počet provozních dnů budovy 
Qr = Qp x 365 = 2,4 x 365 = 876 m3/rok 
 
Potřeba vody wellness:  
Jmenovitá spotřeba vody:    10 m3/lůžko/rok 
Jmenovitá spotřeba vody (qn):   10/365=27l obyvatel 
 
Průměrná spotřeba vody: 
Qp = qn x n = 10 x 2 x 27 = 540 l/den  0,54 m3/den 
 
Maximální denní spotřeba vody: 
Qm = Qp x kd = 0,54 x 1,5 = 0,81 m3/den 
 
Roční potřeba vody:  
Počet provozních dnů budovy: 
Qr = Qp x 365 = 0,81 x 365 = 295,65 m3/rok 
 
Potřeba body do bufetu: 
 
Jmenovitá spotřeba vody:    3 m3/lůžko/rok 
Jmenovitá spotřeba vody (qn):   3/365=8,2l obyvatel 
 
Průměrná spotřeba vody: 
Qp = qn x n = 12 x 2 x 8,2 = 19,2 l/den   
 
Maximální denní spotřeba vody: 
Qm = Qp x kd = 19,2 x 1,5 = 28,8 l/den  0,028m3/den 
 
Roční potřeba vody:  
Počet provozních dnů budovy: 
Qr = Qp x 365 = 28,8 x 365 = 10,5 m3/rok 
 
Celková spotřeba vody:   2,968 m3 
Celková roční spotřeba vody:   1183,15 m3 
 
Odhad množství splaškových vod: 
Pokoje:      2,4 m3/den 
       876 m3/rok 
Wellness:      0,54 m3/den 
       295,65 m3/rok 
Bufet:      0,028m3/den 
       10,5 m3/rok 
Celkem:      2,968 m3 
       1183,15 m3 
 
 
 
 
Odhad splaškových vod – pokoje: 
Název  množství celkem(ks)  spotřeba(l/s)  spotřeba (l/s)  
Umyvadlo  10    0,5   5 
Dřez  10    0,8   8 
Sprchový kout 10    0,8   8 
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Myčka  10    0,8   8 
Wc   10    2   20 
          49 l/s 
 
Qs = K x √ ΣDU = 0,5 x √49 
Qs = 3,5 l/s 
Kde DU – výpočtové odtoky (l/s) 
   K – součinitel odtoku 
 
Odhad splaškových vod – wellness: 
Název  množství celkem(ks)  spotřeba(l/s)  spotřeba (l/s)  
Umyvadlo  6    0,5   3 
Sprchový kout 4    0,8   3,6 
Vířivka  2    0,8   1,6 
Wc   2    2   4 
          12,2 l/s 
Qs = K x √ ΣDU = 0,5 x √12,2 
Qs = 1,7 l/s 
 
Kde DU – výpočtové odtoky (l/s) 
   K – součinitel odtoku 
 
Odhad splaškových vod – bufet: 
Název  množství celkem(ks)  spotřeba(l/s)  spotřeba (l/s)  
Umyvadlo  5    0,5   2,5 
Dřez  2    0,8   1,6 
Myčka  2    0,8   1,6 
Wc   4    2   8 
Pisoár  2    0,5   1 
          13,7 l/s 
 
Qs = K x √ ΣDU = 0,5 x √13,7 
Qs = 1,85 l/s 
 
Kde DU – výpočtové odtoky (l/s) 
   K – součinitel odtoku 
Celkový odtok splaškových odpadních vod z objektu je Qs = 7,05 l/s 
 
Dimenze kanalizační přípojky DN 160 PVC se sklonem 2% a max. 70 % stupní 
plnění (DN 160 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 73 6760). 
 
Odhad dešťových vod ze střech - Plochá střecha: 
DLE ČSN 75 6760:2003 
A = Největší odvodňovaná plocha střechy včetně plochy atiky (A=79 m2) 
r = 0,03 l/m*s2 

C = 0,5 – součinitel odtoku dešťových vod 
Q = A*r*C 
Q = 79*0,03*1 

Q = 2,37 l/s -> VOLÍM DN 100 S MAX. PRŮTOKEM 7,5 l/s 
 
Odhad dešťových vod ze střechy -valbová střecha: 

DLE ČSN 75 6760:2003 
A = Největší odvodňovaná plocha střechy včetně plochy atiky (A=495 m2) 
r = 0,03 l/m*s2 

C = 1,0 - součinitel odtoku dešťových vod 
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Q = A*r*C 
Q = 495*0,03*1 

Q = 14,85 l/s  
 

Celkový odtok dešťových vod ze střechy objektu je Qs = 17,22 l/s 
 

Dimenze dešťová kanalizace DN 160 PVC se sklonem 2% a max. 70% stupni plnění 
(dn 160 Qmax = 18,2 l/s – vyhovující dle ČSN 73 6760). 
 
Parkovací místa a zpevněné plochy parkoviště řešeny pomocí zatravňovacích bloků, 
dešťová voda se vsakuje přímo na místě a není nikam odváděna.  
 
Odpady: 
 Veškeré vzniklé odpady při provozu (prázdné papírové, plastové obaly a další) 
budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 
 Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“), a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 96/2016 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů. Tyto odpady budou 
předány oprávněné osobě podle § 12 odst. 3 zákona 185/2001 Sb. Dodavatel stavby 
jako původce odpadů povede evidenci odpadů ve smyslu ustanovení § 16 odst. 1 písm. 
g) zákona. Likvidaci odpadů bude provádět firma zabývající se svozem. Jedná se o 
běžný komunální odpad.  
 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 09 Textilní obaly O 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 03 01  Směsný komunální odpad O 

O – ostatní odpad 
N – Nebezpečný odpad 
 
Výpočet velikosti nádoby na komunální odpad – pokoje: 
Počet osob   20 
Doporučený objem   4l/os/den 
Celkem   20x4 = 80l za den => 540l za týden 
Návrh:    5x nádoba 120l 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

 Stavbu není třeba členit na rozhodující dílčí termíny, bude zachován standardní 
postup výstavby: zemní práce, základové konstrukce, svislé konstrukce, stropní 
konstrukce, zastřešení, řemesla, Přípravářem stavby bude vyhotoven časový 
harmonogram výstavby stavby. Délka trvání stavby je cca 24 měsíců.  
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Zahájení stavby:   1.Q.2021 
Ukončení stavby:  1.Q.2023 
 
 
 
 
 

j) Orientační náklady stavby: 
 
Výkup pozemku 
Celkový plocha vykupovaných pozemků  2904,63 m2 
Cena za 1 m2     1 500 m2 
Cena celkem     4 356 946 Kč 
 
Penzion s wellness 
Obestavěný prostor    4842,75 m3 

Cena za m3 (dle RST oddíl 803.5)  5 105 Kč/m3 
Cena celkem     24 722 238 Kč 
 
Parkoviště a napojení na MK 
Plocha       210 m2 
Cena za m2 (dle RTS oddíl 822.2)  878 Kč/m2 
Cena celkem      184 380 Kč 
 
Dětské hřiště 
Plocha       100 m2 

Cena celkem     200 000 Kč 
 
Zpevněné plochy 
Plocha      600 m2 
Cena za m2 (dle RTS oddíl 822.2)  878 Kč/m2 
Cena celkem     526800 Kč 
 
Vodovodní přípojka    
Délka       8,7m 
Cena za m (dle RTS oddíl 827.19)  3325 Kč/m 
Cena celkem     28 928 Kč 
 
Přípojka splaškové kanalizace 
Délka      12m 
Cena za m (dle RTS oddíl 827.29)  4970 Kč/m 
Cena celkem     59 640 Kč 
 
Dešťová kanalizace + však objekt 
Délka      120m 
Cena za m (dle RTS oddíl 827.29)  4970 Kč/m 
Cena celkem     596 400 Kč 
 
Náklady jednotlivých stavebních objektů byly stanoveny na základě cenových 
ukazatelů RTS pro rok 2018. Jednotlivé ceny jsou pouze orientační, je nutné je 
upřesnit položkovým rozpočtem. Cena byla stanovena na základě studie objektu. 
 
 
Předpokládaná cena stavby bez DPH    =30 675 332 Kč 
Předpokládaná cena stavby s DPH (21%)   =37 117 151 Kč 



 

23 

 

  



 

24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

25 

 

 
 

a) Měřítko 1:1000 až 1:50000, 
b) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
c) Stávající a navrhovaná ochranné a bezpečnostní pásma, 
d) Vyznačení hranic dotčeného území. 

 

 
 

a) Měřítko 1:200 až 1:1000, u rozsáhlých staveb 1:2000 nebo 1:5000, u změny 
stavby, které je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 
v památkové zóně v měřítku 1:200, 

b) Stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura 
c) Hranice pozemků, parcelní čísla, 
d) Hranice řešeného území 
e) Stávající výškopis a polohopis, 
f) Vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury 
g) Stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (±) a výška 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 
h) Navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu, 
i) Řešení vegetace, 
j) Okótované odstupy staveb, 
k) Zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 
l) Stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památková rezervace, 

památkové zóny apod., 
m) Maximální dočasné a trvalé zábory, 
n) Vyznačení geotechnických sond, 
o) Geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 
p) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu, 
q) Odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 
vody. 
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 Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovaní po objektech a souborech technických a 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. 
 

 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

a) Technická zpráva 
 

D.1.1.a.1 účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
 Využití objektu je k přechodnému ubytování za účelem rekreace v okolí. 
 
Pozemek: 
Výměra pozemků:  2904,63 m2 

Zastavěná plocha objektu: 429,90 m2 
Parkoviště a popelnice:  193 m2 
Zpevněné plochy:   600 m2 

Dětské hřiště:   100 m2 
Jezero:    168,24 m2 

Zatravnění:   1413,43 m2 

 

Objekt: 
Obestavěný prostor:  4842,75 m3 

Počet podlaží:   3 nadzemní a 1 podzemní 
Užitná plocha objektu:  1274,38 m2 
Střecha:    vegetační plochá, valbová  
Počet parkovacích stání:  14x pro osobní automobil 
     1x pro ZTP 

 
D.1.1.a.2 architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 
 Záměrem investora je vybudovat novostavbu penzionu s wellness včetně všech 
příslušenství k této budově. Objekt bude využíván k přechodnému ubytování za účelem 
rekreace v okolí. 
 Stavba je situována v Moravských Budějovicích na pozemku parc. č. 1512/44, 
1512/45, 1512/46, 1512/47. Celková výměra parcel je 2904,63 m2. Pozemek se nachází 
na jihozápadním kraji města. V současné době se na pozemcích nenacházejí žádné 
stavby. Terén je mírně svažitý na jih, s čím je v projektu počítání. Pozemek dosahuje 
převýšení 1-2m. 
 Jedné se o zděnou třípodlažní budovu částečně podsklepenou s třemi 
nadzemními podlažími. Budova je tvaru L o maximálních rozměrech 28,1x25,0m. Objekt 
je zastřešen plochou vegetační střechou a valbovou střechou.  
 V 1.NP se nachází zádveří, ze kterého je přístup do chodby k recepci a 
příslušnému skladu s vlastním záchodem. Dále je vstupní hala, která slouží jako 
komunikační chodba pro přístup do bufetu, do wellness, do hygienického zázemí prvního 
patra, kde se nachází oddělené mužské a dámské wc s vlastními kabinkami a záchodem 
pro ZTP. Z bufetu a ze vstupní haly je pro zaměstnance přístup do přípravny jídla. Dále 
je zde přístup na schodiště s výtahem, odkud je přístup do všech pater. V 1.NP je přístup 
do wellness, kde po vstupu vejdeme do šatny, ve které se nachází také převlékací 
kabinky. Po šatně je přístup do čisté chodby, odkud je přístup do oddělených sprch se 
záchody přístupné pro ZTP. Po té vstoupíme do další chodby, odkud je přístup do 
místnosti s vířivkami, saunou a lehátky nebo do tělocvičny s posilovacími stroji. 
V suterénu se nachází technické zázemí budovy, kolárna, sklad jídla, sušárna a 
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prádelna. Další nadzemní patra se nachází nad delší částí budovy. 2.NP a 3.NP jsou 
totožná. Nachází se zde 5 pokojů, z toho jeden určen pro ZTP. Každý pokoj má vlastní 
koupelnu se záchodem. Tři pokoje mají oddělenou ložnici od kuchyňky s obývacím 
pokojem. Na jihozápadní stranu jsou orientovány balkóny ze čtyř pokojů. Na patře se 
ještě nachází sklad lůžkovin.  
 Svislý nosný systém je řešen z keramických broušených tvárnic tloušťky 300mm 
v kombinaci s provětrávanou fasádou a kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 
Provětrává fasáda je zateplena minerální izolací tloušťky 200mm. Zateplovací systém 
ETICS je řešen také z minerální izolace tloušťky 200mm. Vnitřní nosné zdivo je 
z keramických broušených tvárnic a keramických tvárnic tloušťky 300mm. Příčky v 1.S 
a 1.NP jsou z keramických broušených tvárnic tl. 115mm. Příčky ve 2.NP a 3.NP jsou 
z hliníkové konstrukce opláštěné sádrokartonovými deskami. Založení stavby na 
základových pasech z prostého betonu. Násypy z certifikovaného recyklátu, zhutněných 
na požadovanou normovou hodnotu. Stropní konstrukce, schodiště a sloupy ze 
železobetonu. Okna a vnější dveře z hliníku zasklené izolačním trojsklem. Střecha je 
řešena částečně jako plochá vegetační, částečně jako valbová. Obklad provětrávané 
fasády z hliníkových panelů. Opláštění instalačních šachet je řešení z SDK stěn. Nosná 
konstrukce pro výtah je z ocelových prvků.  
 Energii na vytápění bude budova získávat z tepelných čerpadel země/voda, které 
je budou získávat z podzemních vrtů. Celý objekt bude vybaven vzduchotechnickou 
jednotkou. Každý pokoj a wellness bude vybaven vlastní rekuperační jednotkou dle 
vlastních potřeb.  
 Obytná část je z důvodu přítomnosti bezbariérového bytu v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb – Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Parkoviště a pěší komunikace budou řešeny sníženým 
obrubníkem pro bezbariérové užívání, zejména od parkoviště pro vozíčkáře do objektu. 
Navržené chodníky pro pěší budou řešeny pro osoby s omezenou schopností orientace 
dle příslušných požadavků norem a vyhlášek. Parkování pro vozíčkáře vychází z návrhu 
normy. 1 místo se předpokládá pro uživatele bezbariérového bytu popř. pro návštěvníky 
projekční kanceláře. Bezbariérové rampy musí být široké nejméně 1500mm a jejich 
podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25%)¨a příčný sklon nejvýše v poměru 
1:100 (1%). Rampa delší než 9000mm musí být přerušena podestou v délce min. 
1500mm. Před vstupem do objektu musí být manipulační plocha o velikosti 
1500x1500mm při otevírání do objektu.  
 
D.1.1.a.3 Celková provozní řešení a technologie výroby 
 Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o penzion s wellness. 
 Žádná technologie výroby se v objektu nevyskytuje.  
 
D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení technické vlastnosti stavby 
Výkopové práce: 
 Před započetím zemních prací bude v místech stavby provedena skrývka ornice 
v tl. 200mm, zemina uložena na deponie a po dokončení stavby využita k finálním 
terénním úpravám. Výkopová zemina ze stavebních rýh odvážena na rekultivační 
skládku, deponie bude stanovena na východní straně pozemku investorského záměru.  
 
Základové konstrukce: 
 Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu C16/20 XC1 o šířce pasu 800-
1300mm. Nadzákladové konstrukce jsou z betonových tvárnic typu ztraceného bednění 
o tloušťce 300mm. Dutiny vyplněny betonem C16/20 – XC1 a vyztuženy svislou a 
vodorovnou výztuží. Betonová podkladní deska je také navržena z betonu C16/20 XC1 
s vloženou kari sítí 150/150/6mm. Základová spára se nachází v nezámrzní hloubce 
(min 800mm) Základové konstrukce jsou navrženy pro únosnost půdy 200kPa. Před 
betonáží nezapomenou na prostupy inženýrských sítí. Před betonáží bude do výkopu 
umístěn zemnící pásek FeZn 30/4mm s vývody pro uzemnění NN a napojení 
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hromosvodu. Hloubka založení bude dle výkresu základů. Betonáž základových pasů 
nesmí být provedena na podmáčenou základovou spáru. Před betonáží podkladní desky 
bude provedena ležatá kanalizace a rozvody vody. Založení výtahové šachty je řešeno 
pomocí základové ŽB desky výšky 300mm. 
 
Hutněné násypy: 
 Násypy z certifikovaného recyklátu, zhutněných na požadovanou normovou 
hodnotu. Násypy ze zeminy je nutno důkladně hutnit po vrstvách max. výšky 200mm. 
 
Svislé konstrukce: 
 Obvodové a část vnitřního zdiva je navrženo z keramických broušených tvárnic 
o tloušťce 300mm, kde jsou tvárnice spojovány v ložné spáře pomocí systémové pur 
pěny a ve vztyčných spárách spojeny na P+D. Vnitřní nosná část ve 2. a 3. 
nadzemních podlaží je z keramických tvárnic o tloušťce 300mm, kdy jsou tvárnice 
spojovány v ložné spáře pomocí systémové cementové malty a vztyčné spáry jsou 
promaltovány. Obvodové nosné zdivo v suterénu je z betonových tvárnic typu 
ztraceného bednění o tloušťce 300mm, které jsou vyplněny betonem C16/20 XC1 a 
betonářskou výztuží B500B. Mezi pokojové zdivo je vyzděno z keramických tvárnic o 
tloušťce 300mm vyzděné na systémové zdící lepidlo. Vnitřní nenosné zdivo v suterénu 
a v 1. nadzemním podlaží je vyzděno z keramických broušených tvárnic o tloušťce 
115mm zděné na systémovou PUR pěnu. Ve 2. a 3. nadzemním podlaží jsou příčky 
tvořeny ze sádrokartonových desek přichycených na hliníkovém profilu.  

 
Vodorovné konstrukce: 
 Konstrukce stropu je řešena jako železobetonová monolitická deska 
jednostranně a křížem vyztužená. Použitý beton min. třídy C25/30XC1 a ocel B500B. 
Konstrukce schodiště je řešená jako monolitická železobetonová vícezalomená deska 
z betonu C25/30 XC1. Převislá konstrukce balkónu je řešená pomocí ISO nosníků. 
Napojení železobetonových průvlaků ve 3 nadzemním podlaží je řešeno pomocí ISO 
nosníků. 

 
Střešní konstrukce:  
 Střecha je rozdělena na 2 části. Střecha nad 1NP je řešena jako plochá 
vegetační. Tepelně izolační a zároveň spádovou vrstvou je expandovaný polystyren o 
spádu 3%. Druhá vrstva tepelné izolace je tvořena z expandovaného polystyrenu 
s uzavřenou strukturou. Odvodnění je řešeno pomocí střešních vtoků v rohu střechy. Je 
zde i pojistný přepad. Hydroizolační vrstvu ploché střechy tvoří fóliová izolace 
z měkčeného pvc s vložkou ze skleněné tkaniny. Střecha nad 3NP je tvořena ze 
sbíjených dřevěných vazníků, které tvoří nosnou konstrukci střechy o spádu 15°. Jako 
voduodvádějící vrstva jsou použity keramické střešní tašky. Tepelnou izolaci střechy 
tvoří minerální vata a pur desky. 
 
Výplně otvorů: 
 Dveře a okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem, nekovovým 
meziskelním rámečkem. Tepelně technické vlastnosti jsou Uf=1,00 W/m2K, Ug=0,50 
W/m2K, Ψ= 0,031 W/m2K. 
 
Omítky: 
 Omítky jsou vápenocementové tloušťky 15mm opatřeny barevným nátěrem.  
 
Hydroizolace: 
 Hydroizolace spodní stavby je navržena jako hydroizolační souvrství z 
povlakových z hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů s výztužnou 
vložkou z hliníkové fólie a druhý má výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny. 
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Spolupůsobení těchto pásů zamezí vznikání radonu a chrání objekt před tlakovou 
vodou.  
 Hydroizolační vrstvou na ploché střeše je fóliová izolace z měkčeného pvc 
s vložkou ze skleněné tkaniny. Na valbové střeše je voduodvádějící krytina 
s doplňkovou hydroizolací z difúzně propustné fólie.  
 
Tepelná izolace: 
 . Suterénní zdivo je zatepleno pomocí extrudovaného polystyrenu tl. 120mm. 
Provětrávaná fasáda a fasáda s kontaktním zateplovacím systémem ETICS mají 
tepelnou izolaci z minerálních desek tloušťky 200mm.  
 Tepelná izolace na ploché střeše je tvořena z expandovaného polystyrenu, 
který je zároveň i spádovou vrstvou s min. tloušťkou 150mm. Na tom je tepelné izolace 
z expandovaného polystyrenu s uzavřeno povrchovou strukturou tloušťky 120mm. 
 Tepelná izolace v úrovni spodního pásu vazníku a nad ním je z minerální vaty o 
celkové tloušťce 320mm. Pod spodními pásy vazníku je tepelná izolace z pur desek. 
Podlahy na zemině jsou zatepleny z EPS 150. 
 
Podhledy: 
 Podhledy jsou navrženy všude ze sádrokartonových desek. V místnostech 
koupelen, wellness a tam, kde je předpokládán vlhký provoz budou použity desky 
určené do vlhkých prostorů. Přesná specifikace viz výpis skladeb – D.1.1 – 
Architektonicko – stavební řešení. 
 
Podlahové konstrukce: 
 Podlahové konstrukce jsou vytvořeny dle účelu místnosti. Nášlapná vrstva je 
z betonové mazaniny opatřené epoxidovaným nátěrem, keramické dlažby nebo 
koberce. Podlahy budou od stěn odděleny dilatačním páskem o tloušťce 10mm. 
Přesná specifikace viz výpis skladeb – D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení. 
  
Zpevněné plochy: 

 Chodníky mají nášlapnou vrstvu z velkoformátové betonové dlažby tloušťky 
40mm položeny na podkladní štěrk frakce 4/8 v tloušťce 50mm. Sekundární vrstva je 
štěrk frakce 16/32 v tloušťce 80mm. Obě vrstvy 2x zhutněny. Venkovní pojezdový plocha 
je z betonové zámkové dlažby o tloušťce 80mm položené ve štěrkovém lóži tloušťky 
50mm.Po té jsou 4 vrstvy štěrku frakce 8/16, 16/32, 32/63, 0/8 hutněny minimálně 2x. 
Poslední vrstva je původní zemina, kdy musí být plán zhutněna na Edef,2=45 MPa. 
Přesná specifikace viz výpis skladeb – D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení. 
 
Technické vlastnosti stavby: 
 Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 
268/2009 Sb. Základní požadavky, které musí stavba splňovat, jsou: 

• Mechanická odolnost a stabilita 

• Požární bezpečnost 

• Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

• Ochrana proti hluku 

• Bezpečnost při užívání 
 

 Stavba je navržena tak, aby zohledňovala veškeré požadavky dle jednotlivých 
ustanovení a vyhlášek. Jmenované právní předpisy se pak odkazují na celou řadu 
technických norem a stanovené normové hodnoty, některé obecně nezávazné, jiné pak 
závazné (tepelně technické), těmi je pak povinnost se řídit.  
 
D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
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 Stavba je navržena a bud provedena tak, aby byla bezpečná a nedocházelo při 
jejím užívání ke zranění splňující vyhlášku 268/2009 Sb. (O technických požadavcích na 
stavby). Obecně je stavba navržena tak, aby při jejím správném užívání nedocházelo 
k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, popálením, nárazem, zásahem 
elektrického proudu, výbuchem a pohybujícími se vozidly. Zapojení všech technických 
zařízení musí provést oprávněná osoba. Navržené zábradlí splňuje normu ČSN 74 3305 
ochranná zábradlí. V koupelnách jsou navrženy protiskluzové dlažby. Při provádění 
stavebních a montážních prací musí být dodržena vyhláška 591/2006 Sb. (O bližších 
minimálních a montážních na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích). 
Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 
respirátory, pevnou obuv apod.), potřebným nářadím a proškolení z bezpečnostních 
předpisů. Na stavbu nebude mít přístup veřejnost, stavba je oplocena a vjezdy na 
staveniště budou zabezpečeny bránou. Všechny vstupy na staveniště musí být 
označeny bezpečnostními tabulkami (zákaz vstupu na staveniště) a budou 
uzamykatelné.  
 
D.1.1.a.6 Stavební fyzika – teplená technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace 
– popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 
účinky vnějšího prostředí 
Stavební fyzika 
 Viz samostatná příloha: Složka č.6 – Stavební fyzika 
 
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 Na základě provedení radonového průzkumu byl zjištěn radonový index jako 
střední. Dle zákona č. 183/2006 Sb., je stavebník povinen stavbu chránit před 
negativními účinky radonu z podloží. Byla tedy navržena izolace v provedení souvrství 
dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů s výztužnou vložkou ze skleněné tkaniny. 
Toto souvrství je u středního radonu vyhovující.  
 Doporučen systém monitoringu bludných proudů dle ČSN EN 50 162, déle 
doporučeno provedení korozního průzkumu. V této souvislosti navržena soustava pro 
ochranu stavby před nebezpečným přepětím, ať už původu přírodního (blesková přepětí 
přímá a indukovaná), nebo umělého (technická přepětí ze silových vedení, obvykle 
indukovaná). Návrh hromosvodové soustavy musí splňovat podmínky §36 vyhláškou 
268/2009 Sb. 
 Vzhledem k umístění stavby nebudou prováděna protipovodňová opatření, 
objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukci 
 Viz samostatná příloha: Složka č. 5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 
 Veškeré materiály použité na novostavbu objektu budou mít příslušná prohlášení 
o shodě, certifikáty a atesty. Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem 
stanovených termínech. Všechny konstrukce budou prováděny dle platných právních 
předpisů a dle technologických předpisů výrobců. Práce budou provádět pouze 
proškolení pracovníci nebo pracovníci s danou specializací. 
 
D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 
 Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění se na 
stavbě vyskytovat nebudou. Veškeré navržené konstrukce budou prováděny za 
dodržování všech technických a technologických postupů a budou postupně 
kontrolovány v průběhu výstavby oprávněnou osobou a zápis o kontrole bude proveden 
ve stavebním deníku.  
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D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 
 Dodavatelem stavby musí být provedena kontrola okenních a dveřních otvorů 
všech potřebných rozměrů, na níž se vyskytují výrobky ze specifikací a na základě 
naměřených údajů schválit výrobní dokumentaci podle všech specifikací prvků.  
 
D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měřeni a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – 
stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 
 Nejsou požadovány kontroly nad rámec povinných kontrol, popř. tyto kontroly 
budou upřesněny v průběhu výstavby. 
 
D.1.1.a.12 Výpis použitých norem 
 
Normy: 
ČSN 73 4301  Obytné budovy 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 74 3305   Ochranná zábradlí 
ČSN 74 4505  Podlahy – společná ustanovení 
ČSN 73 1901  Navrhování střech 
ČSN 73 6056   Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 4130   Schodiště a šikmé rampy – základní požadavky 
ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty 38 
ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování   
   akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0872  Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru  
   VZT zařízením 
ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 01 3495  Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 
 
Vyhlášky a nařízení vlády: 
č. 268/2009 Sb.  Vyhláška o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky 
   č. 20/2012 Sb. 
č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů 
č.62/2013 Sb.  Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o   
   dokumentaci staveb 
č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 
č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budov 
č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
   vibrací 
č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
   a ochranu zdraví při práci na staveništích  
č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
   o ochranu zdraví při práci na staveništích 



 

33 

 

č. 23/2008 Sb. Ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách  
   požární ochrany staveb 
č. 398/2009 Sb.  Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
   bezbariérové užívání staveb 
 
Zákony: 
č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu 
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
   při práci 
č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií 
č. 320/2015 Sb. O hasičském záchranném sboru České republiky a o změně  
   některých zákonů  
č. 133/1985 Sb. O požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 
 

b) Výkresová část 
D.1.1.01 – Půdorys 1.S     1:50 
D.1.1.02 – Půdorys 1.NP     1:50 
D.1.1.03 – Půdorys 2.NP     1:50 
D.1.1.04 – Půdorys 3.NP     1:50 
D.1.1.05 – Řez A1     1:50 
D.1.1.06 – Řez A2     1:50 
D.1.1.07 – Řez A3     1:50 
D.1.1.08 – Technické pohledy SZ a JV   1:100 
D.1.1.09 – Technické pohledy SV a JZ   1:100 
 
c) Dokumentace podrobností 
D.1.1.10 – Detail č.1     1:5 
D.1.1.11 – Detail č.2     1:5 
D.1.1.12 – Detail č.3     1:5 
D.1.1.13 – Detail č.4     1:5 
D.1.1.14 – Detail č.5     1:5 
D.1.1.15 – Výpis skladeb      
D.1.1.16 – Výpis oken 
D.1.1.17 – Výpis dveří 
D.1.1.18 – Výpis klempířských prací 
D.1.1.19 – Výpis truhlářských prvků 
D.1.1.20 – Výpis zámečnických prvků 
D.1.1.21 – Výpis doplňkových prvků 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 
 Není součástí diplomové práce. 
 
b) Podrobný statický výpočet 
 Není součástí diplomové práce 

 
c) Výkresová část 
D.1.2.01 – Půdorys základů      1:50 
D.1.2.02 – Výkres tvaru stropu nad 1S   1:50 
D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 1NP   1:50 
D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 2NP   1:50 
D.1.2.04 – Výkres ploché střechy    1:50 
D.1.2.05 – Výkres vazníkové střechy   1:50 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 Viz samostatná příloha: Složka č.5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 

stavby 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
 Není součástí diplomové práce. 

 

 
 Není součástí diplomové práce 
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 Diplomová práce byla zpracována jako projektová dokumentace pro provedení 
stavby penzionu s wellness v Moravských Budějovicích. Práce je zpracovaná 
v požadovaném rozsahu a jsou splněny všechny podmínky a zásady pro vypracování 
diplomové práce. Objekt byl navržen tak, aby splňoval nároky na kvalitu a komfort při 
užívání budovy.  
 Nejdříve byla zpracována architektonická studie zabývající se dispozičním, 
technickým, provozním, materiálovým řešením, déle pak osazením objektu do terénu 
vůči okolnímu terénu. Na základě těchto studií pak byla vypracována dokumentace pro 
provedení stavby.  
 K projektové dokumentaci byl zpracován posudek na tepelně-technické 
vlastnosti konstrukcí, osvětlení a akustiky. 
 Pří zpracování diplomové práce jsem čerpal z informací a znalostí získaných při 
studiu, praxe a připomínek vedoucí práce. Zpracováním této práce jsem získal spoustu 
nových informací z oblasti projektování pozemních staveb a pracovních postupů při 
realizaci staveb. 
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IS inženýrské sítě 
TUV teplá užitková voda 

NN nízké napětí 

HUP hlavní uzávěr plynu 

EPS expandovaný polystyren 
S sever 
J jih 
V východ 
Z západ 
ŽB železobeton 
PB prostý beton 
ČSN česká státní norma 
ČSN EN eurokód 
O označení odpadů ostatních v katalogu odpadů 
N označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 
ø průměr 
R [m2·K·W-1] tepelný odpor 
d [m] tloušťka vrstvy konstrukce 
λ [W·m-1·K-1] návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu 
λD [W·m-1·K-1] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti 
materiálu Rsi [m2·K·W-1] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 
konstrukce Rse [m2·K·W-1] odpor při přestupu tepla na vnější straně 
konstrukce RT [m2·K·W-1] odpor konstrukce při prostupu tepla 
U [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla 
UN [W·m-2·K-1] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem [W·m-2·K-1] průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,N [W·m-2·K-1] požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
Ag [m2] celková plocha zasklení 
Af [m2] celková plocha rámu 
Ug [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla zasklení 
Uf [W·m-2·K-1] součinitel prostupu tepla rámu 
Ig [m] viditelný obvod zasklení 
ψg [W·m-2·K-1] lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený 

tepelnou vazbou mezi zasklením, distančním 
rámečkem a rámem 

θai [°C] teplota vnitřního vzduchu 
θe [°C] teplota venkovního vzduchu 
θsi [°C] nejnižší vnitřní povrchová teplota 
Δθi [°C] teplotní přirážka 
φe [%] relativní vlhkost vzduchu – exteriér 
φi [%] relativní vlhkost vzduchu – interiér 
fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu 
fRsi,N požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu 
Rsi,K [m2·K·W-1] odpor při přestupu tepla v koutě 
ξRsiK poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 
bi teplotní redukční činitel odpovídající i-té 
konstrukci ΔUtbm [W·m-2·K-1] činitel zahrnující průměrný vliv všech 
tepelných vazeb Ht [W·K-1] měrná ztráta prostupem tepla 
PBS požární bezpečnost staveb 
PÚ požární úsek 
DP1 konstrukční systém 

SPB stupně požární bezpečnosti 

OB1 obytné budovy první kategorie 

REI požární odolnost konstrukce 
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P1.01/N2 označení požárního úseku 
h [m] požární výška objektu 
hs [m] světlá výška prostoru 
ho [m] výška otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 
pv [kg/m2] výpočtové požární zatížení 
S [m2] celková plocha P.Ú. 
Si [m2] plocha místností v požárním úseku 
So [m2] celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 
Spo [m2] požárně otevřená plocha 
po [%] procento požárně otevřených ploch 
d [m] odstupová vzdálenost 
ρ [kg/m3] měrná hmotnost 
M [kg] hmotnost hořlavých látek [kg] 
H [MJ/kg] výhřevnost hořlavých látek 
Q [MJ/m2] množství uvolněného tepla 
MPa megapascal, jednotka tlaku 
⁰ stupeň 
% procento 
Vyhl. vyhláška 
§ paragraf 

Sb. sbírka zákonů 
Kč koruna česká 
ks kusy 
pozn. poznámka 
tl. tloušťka 
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Složka č. 1 – Přípravné práce  
 
01 – Studie 1S     1:100 
02 – Studie 1NP     1:100 
03 – Studie 2NP     1:100 
04 – Studie 3NP     1:100 
05 – Studie řezu     1:100 
06 – Architektonické pohledy    1:100 
07- Studie situace     1:500 
Předběžný návrh rozměrů základů 
Výpis z územního plánování 
Výpočet parkovacích stání 
Výpočet schodiště 
3D konstrukční schéma 
 
Složka č. 2 – Situační výkresy 
 
C.01 – Situační výkres širších vztahů  1:1000 
C.02 – Koordinační situační výkres   1:200 
 
Složka č. 3 – D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení 

 
D.1.1.01 – Půdorys 1.S    1:50 
D.1.1.02 – Půdorys 1.NP    1:50 
D.1.1.03 – Půdorys 2.NP    1:50 
D.1.1.04 – Půdorys 3.NP    1:50 
D.1.1.05 – Řez A1     1:50 
D.1.1.06 – Řez A2     1:50 
D.1.1.07 – Řez A3     1:50 
D.1.1.08 – Technické pohledy SZ a JV  1:100 
D.1.1.09 – Technické pohledy SV a JZ  1:100 
D.1.1.10 – Detail č.1     1:5 
D.1.1.11 – Detail č.2     1:5 
D.1.1.12 – Detail č.3     1:5 
D.1.1.13 – Detail č.4     1:5 
D.1.1.14 – Detail č.5     1:5 
D.1.1.15 – Výpis skladeb      
D.1.1.16 – Výpis oken 
D.1.1.17 – Výpis dveří 
D.1.1.18 – Výpis klempířských prací 
D.1.1.19 – Výpis truhlářských prvků 
D.1.1.20 – Výpis zámečnických prvků 
D.1.1.21 – Výpis doplňkových prvků 
 
Složka č.4 – D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.01 – Půdorys základů     1:50 
D.1.2.02 – Výkres tvaru stropu nad 1S  1:50 
D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 1NP  1:50 
D.1.2.03 – Výkres tvaru stropu nad 2NP  1:50 
D.1.2.04 – Výkres ploché střechy   1:50 
D.1.2.05 – Výkres vazníkové střechy  1:50 
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Složka č.5 – D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
 
Technická zpráva požární ochrany 
Výstup z programu FireNX 
D.1.3.01 – Situační výkres - PBŘ   1:50 

D.1.3.02 – Půdorys 1S - PBŘ    1:50 

D.1.3.03 – Půdorys 1NP - PBŘ   1:50 

D.1.3.04 – Půdorys 2NP - PBŘ   1:50 
D.1.3.05 – Půdorys 3NP – PBŘ    1:50 
 
Složka č.6 – Stavební fyzika 
 
Výpočet součinitele prostupu tepla oken a dveří 
Výstup z programu akustika (vzduchová a kročejová neprůzvučnost) 
Výstup z programu Buildingdesign 
Výstup z programu Energetika 
Výstup z programu komfort (letní a zimní teplotní stabilita) 
Výstup z programu Tepelná Technika 1D 
Výstup z programu Tepelná Technika 2D 
Stavební fyzika – zpráva 
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