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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby v centru města Český Těšín, 

ubytovacího a rekreačního zařízení Penzion Noiva. Penzion kromě možnosti ubytování 

až 36 osob bude sloužit rovněž k rekreaci ve wellness centru a stravování v restauraci.  

Stavebně se jedná o samostatně stojící objekt se třemi nadzemními, jedním podzemním 

podlažím a dvěma terasami. V prvním nadzemním podlaží je umístěn salónek, 

restaurace a její zázemí, kancelář ředitele a hala s recepcí navazující na hlavní vstup. 

Hlavní vstup do objektu je orientován na západ, kde se také nachází vstup na terasu 

restaurace. Druhé a třetí nadzemní podlaží obsahuje 14 dvoulůžkových pokojů a dva 

čtyřlůžkové apartmány s kuchyňkou. Podzemní podlaží je zčásti určeno pro wellness 

centrum se saunami a odpočinkovou místností, zčásti slouží rovněž jako technické 

zázemí objektu: nachází se zde šatny zaměstnanců, sklady a vzduchotechnické místnosti. 

Přístup zaměstnanců do podzemního podlaží zajišťuje vedlejší schodiště a výtah pro 

personál. Všechna podlaží jsou pak propojena hlavním schodištěm s výtahem.  

Základy stavby jsou tvořeny základovými pásy. Obvodové zdivo v nadzemních podlažích 

je navrženo z keramických tvárnic Porotherm a v podzemním podlaží z betonových 

tvárnic. Vnitřní nosné i nenosné zdivo tvoří rovněž keramické tvárnice Porotherm. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Zastřešení 

objektu tvoří jednoplášťová střecha klasické skladby s atikou, spád je zajištěn spádovou 

vrstvou z tepelné izolace. Terasa se nachází na části střechy, která je svou skladbou 

navržena jako vegetační. Balkony s hliníkovým zábradlím obsahujícím skleněné výplně 

jsou dle návrhu z železobetonových desek. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

penzion, restaurace, sauna, jednoplášťová plochá střecha, vegetační střecha, balkon, 

podzemní podlaží, keramické tvárnice, základové pásy 

 

  



 

 

ABSTRACT  

The subject of this diploma thesis is the design of a new building in the center of Český 

Těšín - an accommodation and recreational facility called Penzion Noiva. The 

guesthouse will provide not only accommodation for up to 36 people, but also the 

wellness center and the restaurant. 

In terms of construction, it is a free-standing building with two above-ground floors, 

ground floor, basement and two terraces. On the ground floor there is a lounge, 

a restaurant and its facilities, the director's office and a hall with a reception adjacent to 

the main entrance. The main entrance to the building is oriented to the west, where 

there is also an entrance to the restaurant terrace. The first and second floors contain 

14 double rooms and two four-bed suites with kitchenettes. The basement is divided 

into two parts. One part of the basement contains the wellness center with saunas and 

a relaxation room. The other part serves as a technical background of the building 

where there are locker rooms for the staff, storerooms, and air conditioning rooms. The 

access to the basement for the staff is provided by a side staircase and a lift for staff. All 

floors are connected by a main staircase with a lift. 

The building foundations are made of strip foundations. The external wall of the above-

ground floors and ground floor is designed from Porotherm ceramic blocks. The 

basement external wall is built of concrete blocks. Porotherm ceramic blocks also form 

the internal loadbearing and non-loadbearing masonry. The floor structures are 

designed as cast-in-place reinforced slabs. The roofing of the building consists of a warm 

flat roof with a parapet wall, and the screed to fall is made of thermal insulation. The 

terrace is located on the part of the roof, which is designed as a green roof. Balconies 

with aluminum railings containing glass balustrade are designed from reinforced 

concrete slabs. 

 

KEYWORDS  

guesthouse, restaurant, sauna, warm flat roof, green roof, balcony, basement, ceramic 

blocks, strip foundations 
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1. ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby - ubytovacího a rekreačního zařízení Penzion Noiva v Českém Těšíně. 

Objekt je navržen v lokalitě, která je dle územního plánu určena pro výstavbu smíšenou 

obytnou - městskou. V souladu s územním plánem lze pozemek využít pro výstavbu 

ubytovacích zařízení. K pozemku jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě a příjezdová 

komunikace. 

Objekt penzionu je rozdělen do několika funkčních celků. V podzemním podlaží se 

nachází relaxační část s wellness centrum a saunami, následně zázemí pro zaměstnance, 

skladové prostory a technické zázemí objektu. První nadzemní podlaží je určeno pro 

stravování hostů, celý restaurační provoz a pro vstup hostů do ubytovacího zařízení. 

V dalších nadzemních podlažích se nacházejí pokoje pro hosty penzionu.  

Stavba je koncipována jako podsklepená třípodlažní s plochou jednoplášťovou střechou. 

Objekt je navržen jako zděný. Základy tvoří základové pásy. Svislé nosné a nenosné 

konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm, obvodové stěny v suterénu tvoří 

betonové tvarovky. Stropní nosné konstrukce jsou zhotoveny z železobetonových 

monolitických desek, konstrukce schodišťových desek je taktéž železobetonová. Střecha 

je navržena jako plochá se spádovou vrstvou tvořenou spádovými klíny z tepelné izolace. 

Součástí diplomové práce je průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, výkresy 

prováděcí projektové dokumentace, přípravné návrhy základů, schodiště, stropních 

desek a dispoziční a architektonická studie. Práce dále obsahuje posouzení z hlediska 

stavební fyziky (tepelná technika, akustika, osvětlení apod.) a požárně bezpečnostní 

řešení včetně výkresů.  

Objekt je navržen v souladu se stavebně technickými a architektonickými požadavky.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 Název stavby:  Penzion Noiva 

 Místo stavby:  Český Těšín 

 Adresa:  nábřeží Svobody 

 Katastrální území: Český Těšín [623164] 

 Parcelní číslo:  153,154 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Stavebník:  Piotr Mendrek 

 Adresa:  ul. U Lávky 428/2, Český Těšín 737 01 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Zpracovatel:  Bc. Agata Mendrek 

 Škola:   VUT v Brně, Fakulta stavební 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO01 - Penzion Noiva 

 SO02 - Přípojka splaškové kanalizace 

 SO03 - Přípojka NN 

 SO04 - Přípojka vodovodní 

 SO05 - Přípojka plynovodní 

 SO06 - Přípojka pro optické kabely 

 SO07 - Přípojka dešťové kanalizace 

 SO08 - Zpevněná plocha pochůzná 

 SO09 - Zpevněná plocha pojízdná 

 SO10 - Parkovací stání 

 SO11 - Akumulační nádrž se vsakovacími bloky 

 SO12 - Zeleň 

 SO13 - Přístřešek pro kola a umístění HUP 

 SO14 - Oplocení 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Územní plán města Český Těšín 

 Katastrální mapa katastrálního území Český Těšín 

 Architektonická studie stavby 

 Informace o stávajících inženýrských sítích 

 Geologické mapy  

 Fotodokumentace a prohlídka pozemku pro výstavbu 

 Platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové 

činnosti 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku 

Pozemek pro výstavbu je situován na zastavěném území v centru města, na parcelách č. 

153 a 154 v katastrálním území obce Český Těšín [623164]. Plocha pozemku je cca 

1650 m2. V okolí se nachází stavby občanské vybavenosti, administrativní stavby, stavby 

veřejného stravování a také rodinné a bytové domy. 

  

b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Projekt objektu je v souladu s územním rozhodnutím města Český Těšín. Dle územního 

plánu města je pozemek stanoven jako plocha smíšená obytná - městská. V souladu 

s územním plánem jej lze využít pro výstavbu ubytovacích zařízení. Výškové požadavky a 

zastavěnost pozemku nejsou definovány. 

  

c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu užívání stavby 

Navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

  

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 

Navrhovaná stavba nevyžaduje 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 požadavky dotčených orgánů byly splněny a zohledněny při vypracování 

projektové dokumentace a budou doloženy v části E. Stanoviska dotčených orgánů 

projektové dokumentace. Část E není předmětem této práce. 

  

f. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Byla provedena vizuální prohlídka pozemku. 
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Geologický průzkum nebyl proveden. Předpokládané zatřídění zeminy dle geologických 

podkladů - třída G3 - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy (Rdt = 460 kPa). 

Hladina podzemní vody - normální hladina. 

Radonový průzkum nebyl proveden. Dle radonové mapy se předpokládá nízký radonový 

index.  

  

g. Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Navrhovaný objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani na zvláštně 

chráněném území. Pozemek neleží v oblasti chráněného ložiskového území. Stavba 

nezasahuje do chráněných území z hlediska životního prostředí, tj. zejména nezasahuje 

do žádné evropsky významné lokality, ptačí oblasti, přírodního parku, ochranného 

pásma vodních zdrojů, rezervace UNESCO, chráněného území, chráněné oblasti 

přirozené akumulace vod, soustavy NATURA 2000, NP nebo CHKO. 

  

h. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Nejedná se o záplavové ani poddolované území. 

  

i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území 

Stavba ani její zařízení nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby, zejména není 

zdrojem exhalací, hluku, tepla, otřesů, vibrací, prachu a zápachu. Krátkodobě může dojít 

ke zvýšení hluku a prašnosti během výstavby. V průběhu výstavby, aby nedocházelo 

k znečišťování komunikací, budou čištěna kola dopravních prostředků.  

Na stavebním pozemku se nenachází zařízení na likvidaci odpadních vod. Dešťová voda 

ze střech a zpevněných ploch bude likvidována na pozemku pomocí akumulační nádrže 

se vsakem, popřípadě bude přímo odvedena do zelených ploch. Stavba nijak nenaruší a 

nijak nezmění odtokové poměry území. 

 

j. Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nachází starší objekt bytového domu, který není v dobrém stavu.  Před 

výstavbou bude tato stavba odstraněna. Projekt demolice není součástí této práce. 

Následně budou odstraněny stromy a keře nacházející se na pozemku.  
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k. Požadavky na maximální dočasné nebo trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Před začátkem výstavby bude provedena skrývka ornice, která se uskladní na staveništi 

a následně se použije pro terénní úpravy. 

Dotčený pozemek neplní funkci lesa. 

  

l. Územně technické podmínky 

Obsluha lokality je zajištěna stávající zpevněnou jednosměrnou komunikací, která vede 

kolem předmětného pozemku. K navrhovanému objektu je bezbariérový přístup. 

Technickou infastruktura zajišťují následující inženýrské sítě: vodovod a kanalizace - 

připojení na stávající vodovod litina DN 150 a splaškovou kanalizaci DN 300/400, 

plynovod - připojení na stávající plynovod PE D 50 a elektro vedení NN. 

  

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

Stavba není časově vázaná na jiné stavby ani opatření na dotčeném území. Není spjata 

s jinými podmiňujícími, vyvolanými nebo souvisejícími investicemi. 

  

n. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Parcelní číslo:  153 

Obec:   Český Těšín [598933] 

K. ú.:   Český Těšín [623164] 

Výměra[m2]:  1250 

Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 

 

Parcelní číslo:  154 

Obec:   Český Těšín [598933] 

K. ú.:   Český Těšín [623164] 

Výměra[m2]:  397 

Typ parcely:  parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku: ostatní plocha 
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o. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

a bezpečnostní pásmo 

Pozemek se nenachází v ochranném ani bezpečnostním pásmu. Výstavbou objektu 

nevzniknou na sousedních pozemcích žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší novostavbu penzionu. 

  

b. Účel užívání stavby 

Stavba je určena k přechodnému ubytování osob, k rekreaci a stravování v restauračním 

zařízení. V penzionu se nachází 16 pokojů - 12 klasických dvoulůžkových, 2 určené pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a 2 apartmány s kuchyňkou. První nadzemní 

podlaží je určeno ke stravování hostů a k přípravě pokrmů. V podzemním podlaží je 

navrženo wellness centrum se dvěma saunami, dále se tam nachází skladové prostory, 

šatny zaměstnanců a technické zázemí penzionu.  

 

c. Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

  

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Pro navrhovaný objekt nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky z technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

  

e. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů byly splněny a zohledněny při vypracování 

projektové dokumentace a budou doloženy v části E. Stanoviska dotčených orgánů 

projektové dokumentace. Část E není předmětem této práce. 



24 

 

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Dle právních předpisů stavba nepodléhá žádné ochraně. Stavba není považována za 

kulturní památku ani se nenachází v ochranné zóně. 

  

g. Navrhované parametry stavby 

Plocha pozemku:    1647 m2 

Zastavěná plocha:    558 m2 

Obestavěný prostor:    7241,71 m3 

Užitná plocha:    449,7 m2 

Plocha pochozích zpevněných ploch: 67 m2 

Plocha pojízdných zpevněných ploch: 270 m2 

Plocha parkovišť:    232 m2 

Počet parkovacích stání:   16 stání 

 

Počet pokojů a jejich kapacita  

Počet pokojů pro 2 osoby:   12 

Počet bezbariérových pokojů pro 2 osoby 

(možnost přistýlky):    2 

Počet apartmánů pro 4 osoby:  2 

Počet ubytovaných osob:   36 

Počet nadzemních podlaží:   3 

Počet podzemních podlaží:   1 

    

h. Základní bilance stavby 

Voda    

- roční potřeba pitné vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. pro 36 osob (pokoje + 

 wellness): (45+10) ∙ 36 = 1980 m3 / rok 

- průměrná měsíční potřeba vody: 1980 / 12 = 165 m3 / měsíc 

  

Vytápění a ohřev TUV   

- roční potřeba energie 215 ,84 MWh / rok 

- připojení objektu k elektrické energii zajištuje přípojka NN 

- objekt je také připojen k plynovodnímu vedení   

 



25 

 

Splašková voda  

- penzion má ubytovací kapacitu 36 osob, to odpovídá 72 EO jednotek 

- 1 EO odpovídá průměrnému množství 120 l odpadních vod na den 

- produkce splaškových vod 8 640 l / den → 3 153 600 l / rok 

- objekt bude připojen na splaškovou kanalizaci 

  

Dešťová voda   

- množství dešťové vody za rok: Qr = 0,5 ∙ 476,58 ∙ 0,9 = 214,46 m3/rok 

- dešťová voda bude svedena do podzemní akumulační nádrže o objemu 10000 l 

se vsakovacími bloky 

  

Hospodaření s odpady  

- roční produkce komunálního odpadu na osobu: 350 kg, tj. 36 ∙ 350 = 12 600 kg / rok 

- odpad bude uskladněn na zpevněné ploše na pozemku investora a bude umožněn 

přístup osobám odpovědným za odvoz odpadu 

 

Energetická náročnost budovy 

- objekt byl zařazen do klasifikační třídy: B - úsporná - viz Energetický štítek obálky 

budovy 

 

i. Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení stavby: červen 2021 

Předpokládané ukončení stavby: listopad 2022 

Zahájení prací se předpokládá v zákonné lhůtě od nabytí právní moci stavebního 

povolení. 

 

j. Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady na stavbu dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro budovy 

pro společné ubytování a rekreaci (cena na m3 obestavěného prostoru) činí cca 

56 260 000 Kč (7 245 m3 x 7 765 Kč = 56 257 425 Kč), přičemž nebyly započítány náklady 

na provedení zpevněných a parkovacích ploch a přípojek. 
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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

a. Účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje 

Účel objektu 

Objekt bude sloužit k přechodnému ubytování osob, k rekreaci a stravování 

v restauračním zařízení. 

  

Funkční náplň 

Objekt penzionu je rozdělen do několika funkčních celků. V podzemním podlaží se 

nachází wellness centrum se saunami, následně zázemí pro zaměstnance, skladové 

prostory a technické zázemí objektu. První nadzemní podlaží je určeno pro stravování 

hostů, celý restaurační provoz a pro vstup hostů do ubytovacího zařízení. V dalších 

nadzemních podlažích se nacházejí pokoje pro hosty penzionu.  

 

Kapacitní údaje 

Penzion je určen pro ubytování 36 hostů. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se 

nachází 16 pokojů: 12 klasických dvoulůžkových, 2 určené pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a 2 apartmány s kuchyňkou. První nadzemní podlaží je určeno ke 

stravování hostů v restauračním zařízení s kapacitou 37 osob. 

 

b. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

Architektonické, výtvarné, materiálové a řešení 

Objekt je koncipován jako podsklepený třípodlažní s plochou střechou, ve tvaru 

jednoduchého kvádru, z něhož vystupuje část, ve které je umístěno zádveří. 

Objekt je navržen jako zděný. Základy tvoří železobetonové základové pásy. Svislé nosné 

a nenosné konstrukce jsou tvořeny cihelnými bloky Porotherm, konkrétně obvodové 

stěny v 1, 2 a 3 NP - Porotherm 30 Profi, obvodové stěny v 1 S - betonové tvarovky Best 

30, vnitřní nosné stěny - Porotherm 30 AKU SYM, příčky - Porotherm 19 AKU, 

protipožární akustické SDK příčky a Porotherm 11,5 Profi. Stropní nosné konstrukce jsou 

zhotoveny z železobetonových monolitických desek, konstrukce schodišťových desek je 

taktéž železobetonová. Střecha je navržena jako plochá se spádovou vrstvou tvořenou 

spádovými klíny z tepelné izolace.  
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Vnější povrchová úprava zateplovacího systému bude provedena tenkovrstvou 

probarvenou silikonovou omítkou bílé barvy (RAL 9010). Na fasádě bude použit rovněž 

dekorativní kamenný obklad imitující štípané dřevo šedé barvy. Na soklové části bude 

použita marmolitová omítka šedé barvy. Okna budou tvořeny šestikomorovými 

plastovými profily s izolačním trojsklem, dveře hliníkovými profily a v místě chodeb 

a schodiště bude otvorová výplň tvořená hliníkovou prosklenou fasádou, přičemž 

skleněné části jsou ve dvou variantách - čiré a pískované sklo. Zábradlí balkonů jsou 

navržena z hliníkových profilů a skleněných výplní; pouze zábradlí střešní terasy je 

z nerezové oceli. Všechny tyto prvky budou provedeny v antracitové šedé barvě (RAL 

7016). 

  

Dispoziční řešení 

Objekt bude sloužit jako ubytovací zařízení pro krátkodobý pobyt a dále bude nabízet 

služby pro veřejnost, a to ve formě stravování. Tato třípodlažní podsklepená stavba je 

zastřešená plochou jednoplášťovou střechou.  

Objekt je rozdělen na dvě funkční části: první je určena pro veřejnost a druhá tvoří 

funkční zázemí s přístupem pouze pro zaměstnance penzionu.  

Pokoje ve druhém a třetím nadzemním podlaží jsou určeny pro hosty penzionu. Jedná se 

převážně o dvoulůžkové pokoje s manželskými nebo oddělenými postelemi. Dále se zde 

nachází dva pokoje pro osoby s mezenou schopností pohybu a dva apartmány 

s kuchyňkou pro ubytování čtyř osob. V podzemním podlaží je navrženo wellness 

centrum se dvěma saunami, odpočinkovou místností a šatnami. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází restaurační zařízení s barem a místem k podávání snídaní. Z haly lze 

vstoupit do salónku, který může sloužit také pro pořádání oslav. Restaurace a salónek 

jsou přístupné pro veřejnost.  

Funkční zázemí s přístupem pouze pro zaměstnance penzionu sestává v prvním 

nadzemním podlaží z kuchyně s příručním skladem, chladicím boxem, místností pro 

uložení odpadů a kanceláře pro vedoucího kuchyně. Další kancelář se sekretariátem, 

určená pro ředitele penzionu, je přístupná z haly. Vstup pro zaměstnance se nachází ze 

severní strany objektu a umožňuje přístup do kuchyně (popř. příručního skladu) nebo 

vstup na schodiště pro zaměstnance a do výtahu vedoucích do podzemního podlaží, kde 

jsou umístěny šatny pro zaměstnance s umývárnami. V podzemním podlaží, v části, 

která je přístupná pouze pro zaměstnance, se dále nachází skladové prostory, prostory 

pro skladování prádla a vzduchotechnické místnosti.   
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Bezbariérové užívání stavby 

Prostory určené pro veřejnost jsou řešeny s ohledem na možnost jejich užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Návrh je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Přístup do objektu z exteriéru je řešen pomocí šikmých ramp. Na navrhovaném 

parkovišti na západní straně pozemku se nachází dvě místa pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

Všechna podlaží jsou propojena výtahem, který splňuje požadavky pro bezbariérový 

výtah. Hlavní vstup je rovněž řešen bezbariérově (šířka dveří 1800 mm).  

V prvním nadzemním podlaží se nacházejí 2 WC pro osoby se sníženou schopností 

pohybu, jedno pro ženy a druhé pro muže. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží je 

navržen vždy jeden bezbariérový pokoj pro dvě osoby s možností přistýlky.   

  

c. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Celkové provozní řešení 

Příjezd na pozemek se nachází ze západní strany, druhé parkoviště a příjezd pak ze 

strany východní. Objekt bude napojen na jednosměrnou příjezdovou komunikaci ze 

strany nábřeží Svobody. Další možnou příjezdovou trasou je příjezd z Masarykových 

sadů. Parkování je zajištěno na zpevněných plochách na pozemku. Hlavní vstup je 

umístěn v prvním nadzemním podlaží ze západní strany. Na vstup navazuje zádveří, hala 

s recepcí a dále vstup do restaurace, salónku a schodišťového prostoru. Na schodiště 

v nadzemních podlažích navazuje chodba, ze které je přístup do pokojů. Ze třetího 

nadzemního podlaží lze vstoupit na střešní terasu, a to jak z chodby (do části terasy 

určené pro všechny hosty penzionu), tak i z pokoje jednoho z apartmánů (do části 

určené pouze hosty ubytované v tomto apartmánu), přičemž jednotlivé části terasy 

budou vizuálně odděleny (např. květináči s keříky nebo jinými vyššími rostlinami).  

Přístup na jednoplášťovou střechu pro účely údržby je umístěn v schodišťovém prostoru 

posledního nadzemního podlaží, a to pomocí střešního výlezu se zabudovaným 

výsuvným žebříkem.   

 

Technologie výroby 

Objekt je určen pouze pro ubytování, požadavky pro technologii výroby proto nejsou 

řešeny. 
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d. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Jedná se třípodlažní podsklepenou budovu s jednoplášťovou plochou střechou. 

Konstrukční systém je nehořlavý.  Veškeré stavební konstrukce penzionu jsou navrženy 

s využitím moderních stavebních materiálů a technologických postupů.  

 

Bourací práce 

Na pozemku se nachází objekt bytového domu, který je ve značně nevyhovujícím stavu. 

Tento objekt bude před výstavbou odstraněn. Projekt demolice stávajícího objektu není 

součástí této práce. 

Na pozemku se nachází keře a stromy, které budou odstraněny před výstavbou 

v souladu s právními předpisy.  

 

Vytyčení stavby  

Vytyčení stavby bude provedeno pomocí souřadnic (S-JTSK) kvalifikovanou osobou. 

Výška 0,000 bude rovna 270,5 m n. m.  

Objekt se vytyčí lavičkami. Zřetelně se označí výškový bod, od kterého se budou určovat 

všechny příslušné výšky.  

 

Zemní práce 

Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm na ploše budoucího penzionu a zpevněných 

ploch kolem objektu. Skrývka ornice bude uložena na pozemku pro pozdější terénní 

úpravy. Bude provedeno vyhloubení stavební jámy a výkop pro základové pásy. Dále 

budou provedeny výkopy pro vedení přípojek inženýrských sítí. Výkopy budou 

provedeny strojně s ručním dočištěním základové spáry. 

 

Základové konstrukce a podkladní deska 

Předpokládaná zemina v prostoru stavby je G3 - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy 

s únosností zeminy Rdt = 460 kPa. Po odkrytí základové spáry je nutno přizvat statika 

nebo stavbyvedoucího a posoudit základové poměry. V případě nevhodných 

základových poměrů je nutno přehodnotit zakládání stavby. Po výkopu základových 

pásů musí být tyto ihned zabetonovány. Základové konstrukce tvoří železobetonové 

základové pásy. Základ pod schodištěm je navržen také jako železobetonový. Podkladní 

deska bude provedena jako železobetonová o tloušťce 150 mm. Základ pod výtahovou 

šachtou tvoří železobetonová deska o tloušťce 400 mm. Podrobné informace viz výkres 

základů.  
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Při betonáži bude nutné provést řádnou koordinaci prostupů jednotlivých profesí, a to 

prostupy pro ležaté rozvody kanalizace a přívod jednotlivých inženýrských sítí. 

 

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce podzemního podlaží jsou navrženy z betonového ztraceného 

bednění (betonových tvárnic) tl. 300 mm a tepelné izolace z extrudovaného polystyrénu 

(XPS) tl. 160 mm. Nosné konstrukce nadzemních podlaží budou z keramických tvárnic 

Porotherm. Pro obvodové zdivo jsou navrženy tvárnice Portherm 30 Profi tl. 300 mm 

(rozměr tvárnic 247/300/249 mm, Rw = 48 dB, λD = 0,17 W∙m-1∙K-1) na maltu pro tenké 

spáry a kontaktní zateplovací systém ETICS tl. 200 mm. Vnitřní nosné zdivo tvoří tvárnice 

Porotherm 30 AKU SYM tl. 300 mm. Nosné překlady nad vnějšími otvory jsou navrženy 

z keramických překladů Porotherm KP7. Zdivo bude prováděno dle technologického 

postupu výrobce. 

Stěny výtahové šachty budou provedeny jako monolitické železobetonové tl. 200 mm 

z betonu C25/30. Návrh, umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na 

základě statického posudku, který není součástí této práce. Podrobné skladby konstrukcí 

viz příloha Výpis skladeb. 

 

Příčky 

Dělící konstrukce mezi pokoji a prostory s odlišným využitím budou provedeny 

z akustických cihelných bloků Porotherm 190 AKU tl. 190 mm (rozměr tvárnic 

272/190/238 mm, Rw = 50 dB, λD = 0,29 W∙m-1∙K-1) a požárních akustických SDK příček tl. 

167,5 mm s dvojitým kovovým roštem. Ostatní nenosné dělicí konstrukce jsou navrženy 

z tvárnic Porotherm 11,5 Profi (rozměr tvárnic 497/115/249 mm, Rw = 39 dB, λD = 0,25 

W∙m-1∙K-1). Podrobné skladby konstrukcí viz příloha Výpis skladeb. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce tvoří jednosměrně vyztužené železobetonové desky (beton C25/30, 

ocel B500B) o tloušťce 250 mm. Železobetonové ztužující věnce budou součástí stropní 

desky. Překlady budou tvořeny keramickými výrobky Porotherm KP7 a KP11,5.  

Návrh, umístění výztuží a posouzení konstrukcí bude provedeno na základě statického 

posudku, který není součástí této práce.  

 

Schodiště 

V objektu se nachází dvě schodiště. Schodiště pro hosty je navrženo jako trojramenné, 

železobetonové monolitické. Schodišťová ramena budou vetknutá do schodišťových zdí. 
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Součástí schodišťových desek jsou schodišťové stupně. Nášlapná vrstva je tvořena 

keramickou dlažbou. Kročejová akustika schodiště je zajištěna systémem Schoeck (viz 

výkres tvaru stropu na 1NP). Šířka ramene je 1300 mm. Konstrukci schodiště je nutno 

provádět v součinnosti s betonáží stropní desky.  

Schodiště pro zaměstnance z 1S do 1NP je dvojramenné železobetonové. Způsob 

provádění je stejný jako u hlavního schodiště. 

 

Střešní konstrukce 

Střecha nad penzionem je navržena jako plochá nepochozí, jednoplášťová s klasickým 

pořadím vrstev a s atikou. Nosná konstrukce je tvořena monolitickou železobetonovou 

deskou tloušťky 250 mm. Na nosné konstrukci se nachází parotěsnící vrstva 

z hydroizolačního pásu z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie 

(tl. 4 mm), dále tepelněizolační vrstva z pěnového polystyrenu (EPS 100) tloušťky 250 mm 

ve dvou vrstvách s prostřídanými spárami. Spádovou vrstvu tvoří spádové klíny 

z pěnového polystyrenu (EPS 100) ve spádu 3,5 %. Vrchní hydroizolační plášť je navržen 

jako dvě vrstvy asfaltových pásů, a to dolní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou ze skelné tkaniny (tl. 3 mm) a horní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou z polyesterové rohože s břidličným posypem.  

Zastřešení terasy je tvořeno zelenou střechou, kde v místech určených jako pochozí 

budou navrženy betonové dlaždice na rektifikačních terčích, ostatní plochy budou 

tvořeny kačírkem nebo střešním substrátem s vegetační rohoží. Spádová vrstva je 

navržena z lehkého betonu, a to z důvodu vytvoření stejné výškové úrovně skladby 

v místě napojení na atiku.  

Odvodnění střech je zajištěno pomocí střešních vtoků, které jsou svedeny do svodného 

potrubí napojeného na dešťovou kanalizaci. Dále je potrubí napojeno na akumulační 

nádrž se vsakem, kde je voda likvidována na pozemku investora. Potrubí budou 

v objektu vedena v instalačních šachtách. Podrobné skladby konstrukcí viz příloha Výpis 

skladeb. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je navržena ze dvou vrstev asfaltových pásu, a to z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny, s jemným 

separačním posypem (tl. 4 mm) a SBS modifikovaným pásem s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože s jemným separačním posypem (tl. 4 mm). Asfaltový pás bude 

vyveden 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace v koupelnách bude 

provedena z hydroizolační stěrky pro vnitřní použití ve dvou vrstvách. Hydroizolace 
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střešních plášťů bude provedena ze dvou vrstev asfaltových pásů (viz předchozí bod 

Střešní konstrukce). Podrobné skladby konstrukcí viz příloha Výpis skladeb. 

 

Tepelná izolace 

Objekt je zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému ETICS. Je zde navržena 

tepelná izolace z fasádních desek z pěnového polystyrénu (EPS 70F) o tloušťce 200 mm. 

Pod zeminou je objekt zateplen vrstvou tepelné izolace z desek z extrudovaného 

polystyrenu (XPS) tloušťky 160 mm. Zateplení střešního pláště bude provedeno pomocí 

desek z pěnového polystyrénu (EPS 100) tloušťky 250 mm ve dvou vrstvách.  

 

Komín  

Komínové těleso, které začíná v technické místnosti v 1S, je navrženo jako třísložkový 

komínový systém vedený po fasádě s průměrem 180 mm. Vybírací otvor se nachází 

v technické místnosti v 1S.  

 

Výtah  

Výtahové šachty budou provedeny z železobetonu tloušťky 200 mm. Šachty jsou 

založeny na železobetonové základové desce.  

Vnitřní rozměr šachty hlavního výtahu je 1950x2750 mm. Hlavní výtah je navržen jako 

trakční bez strojovny s rozměrem kabiny 1100x2100 mm. Výtah splňuje požadavky pro 

bezbariérové užívání a slouží zároveň jako evakuační výtah v případě požáru. 

Vnitřní rozměr šachty výtahu pro zaměstnance je 1350x1450 mm. Výtah pro 

zaměstnance je navržen jako trakční bez strojovny s rozměrem kabiny 1000x1250 mm. 

Výtah bude používán také pro transport potravin do skladů v 1S.  

 

Výplně otvorů 

Pro okenní výplně jsou použity šestikomorové plastové profily s izolačním trojsklem. 

Celkový součinitel prostupu tepla oken je dle normy vyhovující. Kotvení oken do 

obvodových zdí je navrženo pomocí kotev do zdiva. Výplně otvorů v chodbách a 

schodišťovém prostoru jsou navrženy jako hliníkové prosklené fasády.  

Rozměry oken a jejich otevíravost je uvedena ve Výpisu oken. 

Vstupní dveře jsou navrženy jako hliníkové automatické s izolačním trojsklem. Součástí 

těchto dveří je elektrický pohon a systém nouzového uvolnění v případě požáru. Dveře 

z restaurace na terasu jsou taktéž hliníkové z tříkomorového hliníkového profilu a 

s izolačním trojsklem.  
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Vstupní dveře pro personál a do místnosti pro uložení odpadu jsou ocelovo/hliníkové 

s výplní z polyuretanové pěny. Je zde navržena hliníková zárubeň s funkcí přerušení 

tepelného mostu.  

Rám vnitřních dveří je z MDF materiálu pokrytého dřevovláknitými deskami a dveřní 

výplň je z plné dřevotřísky. Typy dveří, otevíravost a jejich požadovaná požární odolnost 

viz Výpis vnitřních dveří. 

 

Podlahy  

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí s různým druhem nášlapné vrstvy dle 

provozu místnosti. Ve wellness centru, v chodbách, v restauraci, kuchyni, koupelnách a 

skladech v 1NP je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby tloušťky 10 mm. Ve 

skladech a vzduchotechnických místnostech v 1S je nášlapná vrstva tvořena epoxidovou 

stěrkou. Nášlapná vrstva podlah pokojů je navržena z vinylových dílců tloušťky 2,5 mm.  

Všechny podlahy jsou ukončeny soklem z materiálu odpovídajícímu použité nášlapné 

vrstvě. Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou použity přechodové lišty. 

Podrobné skladby konstrukcí viz příloha Výpis skladeb. 

 

Zpevněné plochy  

Kolem objektu je navržen okapový chodník šířky 500 mm z oblázků lemovaný 

betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy budou provedeny z betonové dlažby uložené 

do štěrkopískového lože. Zpevněné plochy budou spadovány do liniových žlabů nebo do 

zelených ploch na pozemku investora.  

 

Anglické dvorky 

Konstrukce anglického dvorku je z polypropylenu zesíleného skelnými vlákny. Rozměry 

dvorků jsou 2000x1500x700 mm. Horní část je zajištěna mřížkovým roštem s oky o 

rozměru 30x30 mm.  

 

Obklady  

Obklady budou použity ve všech hygienických místnostech, kuchyni, úklidových 

místnostech a skladech (viz půdorysy jednotlivých podlaží). Výšky obkladů jsou uvedeny 

v půdorysech jednotlivých podlaží. 

 

Podhledy  

V prvním nadzemním podlaží bude snížená světlá výška pomocí podhledu. Tento 

podhled bude sloužit pro vedení instalací, vzduchotechniky a vody. Konstrukce podhledu 
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bude tvořena roštem z tenkostěnných ocelových profilů, které budou zavěšeny na 

závěsech nonius. Na tomto roštu budou uloženy sádrokartonové protipožární akustické 

desky s pohledovou úpravou. V prostoru restaurace bude specializovanou firmou 

navržen akustický podhled. 

 

Povrchové úpravy 

Vnitřní stěny budou opatřeny vápenocementovou jádrovou omítkou a vnitřní štukovou 

omítkou. Jádrová omítka bude nanášena strojně, štuková pomocí hladítka. Pohledovou 

vrstvu bude tvořit disperzní malířský nátěr aplikovaný ve dvou vrstvách.  

Vnější povrch obvodových konstrukcí bude tvořit silikonový omítkový základ a 

probarvená tenkovrstvá silikonová omítka.  

 

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

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, dle § 15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. Stavbu i její jednotlivé 

prostory je možno užívat pouze takovým způsobem, který byl určen projektovou 

dokumentací. Stavební výrobky musí být použity způsobem, ke kterému byly určeny a 

v souladu s podmínkami jejich výrobce.  

Konstrukce zábradlí na schodištích musí mít výšku madla minimálně 1000 mm. Zábradlí 

na balkonech a terase je navrženo o výšce 1100 mm. Bezpečnost při užívání 

penzionového komplexu bude zajištěna personálem, který bude pověřen jejím 

dodržováním.  

Při výstavbě bude zajištěna minimální prašnost a hlučnost. Životní prostředí nebude 

výrazně ohroženo. Odpady vzniklé při výstavbě budou řádně tříděny a odváženy na 

příslušné skládky. V průběhu realizace stavby budou dodržovány veškeré bezpečnostní 

předpisy. Pracovníci budou vybaveni bezpečnostními ochrannými pomůckami a budou 

poučeni a proškoleni v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. 

 

f. Stavební fyzika 

Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy upravujícími úsporu energie a tepla. 

Všechny skladby splňují požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla. Budova byla 

zařazena dle klasifikace prostupu tepla obálkou budovy do Třídy B - úsporná. 

Veškeré požadavky a posouzení z hlediska tepelné techniky, osvětlení, oslunění 

a akustiky jsou uvedeny ve Složce č. 6 - Stavební fyzika. 
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g. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Veškeré požadavky a posouzení z hlediska požární ochrany konstrukcí jsou uvedeny ve 

Složce č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

h. Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Všechny navržené materiály musí mít požadované vlastnosti, toto bude kontrolováno při 

vstupních kontrolách materiálů. S materiály má být zacházeno a mají být zabudovány do 

konstrukce dle požadavků stanovených normami a dle technických listů jednotlivých 

výrobců. Dodržení těchto postupů zajišťuje řádné a kvalitní provedení celé stavby. 

 

i. Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Návrh objektu nevykazuje požadavky na netradiční technologické postupy. Nejsou zde 

kladeny zvláštní požadavky na provádění ani jakost navržených konstrukcí. 

 

k. Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek 

Kontroly jakosti budou prováděny systematicky a v předem stanovených časových 

intervalech. Po ukončení každé etapy výstavby bude provedena výstupní kontrola, 

v rámci které mají být zjištěny případné nedostatky v zakrývaných konstrukcích a může 

být navrženo jejich odstranění. Kontrolní měření a zkoušky budou prováděny v souladu 

s technologickými předpisy. 

 

l. Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení stavebních výkresů 

ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti staveb 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení 
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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 metody 

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

vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

ČSN EN 12354-1 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 

stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

ČSN EN 12354-2 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 

stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 

ČSN 73 0580-1 - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2 - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov 

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 

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

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
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3. ZÁVĚR 

Požadavkem na tuto diplomovou práci bylo vytvoření penzionu s restaurací v atraktivní 

části města Český Těšín. Jejím výsledkem je projekt novostavby ubytovacího a 

rekreačního zařízení Penzion Noiva.   

Navrhla jsem objekt o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží zastřešený 

plochou jednoplášťovou střechou. V prvním nadzemním podlaží je hlavní vstup 

a restaurace se zázemím. V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází 

14 plnohodnotných pokojů s koupelnou a 2 apartmány se dvěma ložnicemi a 

kuchyňským koutem. Wellness centrum pro hosty a technické zázemí penzionu je pak 

umístěno v podzemním podlaží.  

Architektonické i materiálové řešení stavby dle mého názoru koresponduje s okolní 

zástavbou a její dispozice je logická a funkční. Všechny navrhované materiály jsem zvolila 

tak, aby svými vlastnostmi splňovaly dané normové požadavky. 

Součástí projektu jsou situační a ostatní výkresy prováděcí dokumentace, požárně 

bezpečnostní řešení, posouzení z hlediska stavební fyziky a návrh vizualizace. Při práci 

byly použity následující softwary: AutoCAD, TEPLO 2017 EDU, Area 2017 EDU, Simulace 

2018, Energie 2020, BuildingDesign, SketchUp a Photoshop.  

Při zpracování diplomové práce jsem využila všech mých doposud nabytých znalostí 

a dovedností v oboru stavebnictví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 13. 1. 2021      Bc. Agata Mendrek 

               autor práce  
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p.č. parcelní číslo 

č. číslo 
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DN světlost 

DPS dokumentace pro provedení stavby 

EL elektroměrný rozvaděč 
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KOM komunální odpad 

k.ú. katastrální území 
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M měřítko 
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