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Abstrakt 
V předmětu mé diplomové práce řeším zpracování dokumentace novostavby 
penzionu v Orlických horách. Jedná se o volně stojící podsklepený objekt se třemi 
nadzemními podlažími ve svažitém terénu. Penzion je zastřešený sedlovou střechou.  
V 1NP je navržena restaurace a provozní část. V 2NP a 3NP se nachází 
dvoulůžkové a třílůžkové pokoje. Celkem je tedy objekt dimenzován pro 35 lůžek.  
Po dokončení stavby bude okolí uvedeno do původního stavu a bude obnovena 
vegetace zatravnění a výsadbou nových stromů. 
Přístup do objektu je z jižní strany pro veřejnost a severní pro personál. Pro pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace jsou zpevněné plochy před 
objektem řešeny bezbarierově. 
 
Abstract 
The thesis subject deals with processing of documentation of new boarding house in 
the Eagle Mountains. The boarding house is free-standing building with a cellar and 
aboveground three floors situated in sloping terrain. The boarding house is covered 
by gabled roof. 
A restaurant with background is projected in the first floor. In the second and the third 
floor double and triple rooms are situated. Total number of beds comes to thirty five. 
After finishing the house construction, the area will be put into original state, 
vegetation will be restored and new trees are going to be planted out. 
The access to building is from the south for the public and from the north for the staff. 
For movement of handicapped people with reduced movement ability the paved 
areas are designed and placed in front of the object.  
 
 
 
 
 
Klíčová slova 
Penzion s restaurací, třípodlažní, bezbariérový, zděný, dřevěný krov, sauna, 
podhorská oblast 
 
Keywords  
Boarding house with a restaurant, fhree-floor, barier free, brick, roof timbers, sauna, 
submountain area 
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Úvod 
V předmětu mé diplomové práce jsem řešil zpracování dokumentace novostavby 
penzionu v Orlických horách. Zaměřil jsem se na to, aby budova zapadla do okolního 
terénu a aby všechny prostory byly využitelné, jak pro zimní, tak pro letní rekreaci. 
Velikost objektu byla plánovaná pro zhruba 40 ubytovaných osob a 50 hostů 
v restauraci. 
Na zvolený pozemek není přiveden veřejný vodovod a v obci není splašková 
kanalizace, proto bylo třeba využít alternativního řešení.  
Objekt i přes své umístění v podhorské oblasti bude nutné řešit pro pohyb a 
ubytování osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
  



 10 

Název stavby: Penzion v Orlických horách 
Místo stavby:  Bartošovice v Orlických horách, č.parc. 1369/2, k.ú. Bartošovice  

v Orlických horách 
Investor:  TORNASOL s.r.o., Hrádek 5, Srch, 533 45 
Stupeň:  Projektová dokumentace pro stavební povolení 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Technická zpráva 
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1. Identifikace stavby 
 
Název stavby: Novostavba rodinného domu 
Místo stavby: Bartošovice v Orlických horách 
Okres: Rychnov nad Kněžnou 
Katastrální území: Bartošovice v Orlických horách 
Kraj: Královéhradecký 
Parcelní číslo: č.parc. 1369/2 
Stavebník: TORNASOL s.r.o., Hrádek 5, Srch, 533 45 
      
Zodpovědný projektant: Ing. Zuzana Mastná, Ph.D. 

   
  
Projektant: Bc. Martin Dvořák 
  Brusy 488, 664 84 Zastávka 

 
Datum:    1/2013 

 
Způsob provedení stavby:  dodavatelsky 
 
 
2. Základní charakteristika stavby  

 
Projektová dokumentace řeší výstavbu penzionu, určeného k ubytování a 

stravování, s objekty příslušenství, kterými jsou přípojky na inženýrské sítě a 
zpevněné plochy, ČOV a nádrž na požární vodu. Objekt je řešen jako samostatně 
stojící na pozemku č. parc. 1369/2 v obci Bartošovice v Orlických horách sousedící s 
místní komunikací.  

 Stavba je řešena jako zděná z  keramických tvarovek s jedním podzemním a 
třemi nadzemními podlažími tvaru L. Stropní konstrukce jsou navrženy ze stropních 
nosníků a vložek HELUZ Miako spřažených s betonovou deskou, podlahy jsou 
řešeny jako těžké s tepelnou nebo zvukovou izolací. Zastřešení je navrženo 
sedlovou střechou. Jako střešní krytina jsou navrženy pálené tašky, barva cihlově 
červená až hnědá. Výplně otvorů jsou dřevěné. Vnitřní omítky štukové. Vnější povrch 
fasády bude upraven silikátovou omítkou Baumit – barva béžová. 

Objekt bude využíván pro stravování a ubytování. 
 
Vstup do objektu je z jižní strany do předsíně. Odtud pak do haly. Z chodby je 

vstup po levé straně do restaurace propojené se salónkem a také do technického 
zázemí, kde se nachází sklady, kuchyně a sociální zařízení pro personál. Na pravé 
straně pak dveře sociálních zařízení pro hosty. Z haly po schodišti pak dále do 
prostoru druhého a třetího nadzemního podlaží, kde se nachází dvou a třílůžkové 
pokoje pro hosty. Nebo do suterénu, kde se nachází technické zázemí penzionu a 
přilehlé sklady a také místnosti pro volnočasové aktivity hostů. Světlá výška místností 
v 1.S je 2,60 m, 1.NP 2,90 m a v 2.NP a 3.NP pak 2,65 m. 
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Stavba se bude nacházet v obci Bartošovice v Orlických horách, par. č. 1369/2. 
Pozemek je dle katastru veden jako ostatní plocha. Pozemek je v souladu se 
schváleným územním plánem obce zastavitelný stavbou pro ubytování. Novostavba 
penzionu je volně stojící objekt, jež se bude nacházet v nezastavěné části obce. 

Objekt bude napojen na elektřinu NN, splaškové vody budou zpracovány 
v domovní ČOV a dále odváděny do řeky. Vodovod bude napojen ze stávající 
studny. Dešťová kanalizace bude odváděná do řeky. Budou respektována případná 
další ochranná pásma inženýrských sítí. Příjezd na pozemek je řešen z přilehlé 
místní komunikace. 

 
3. Účel stavby 

 
V prvním nadzemním podlaží je restaurace s technickým zázemím a sociálním 

zařízením pro hosty. V druhém a třetím podlaží se nacházejí pokoje pro hosty. 
V suterénu jsou sklady a technické zázemí pro penzion, část je využita i na 
volnočasové aktivity pro hosty. Objekt bude určen pro ubytování 33-48 osob. 
Restaurace je dimenzována pro 50 strávníků. Svým účelem využití objekt 
koresponduje s požadavky platného územního plánu obce. 
 
4. Dosavadní využití a zastav ěnost území 
 

Původní pozemek č. parc. 1369/2 je dle katastru veden jako ostatní plocha. 
Pozemek není oplocený. 

 
Majetkoprávní vztahy:  
Majitelem dotčených pozemků je v současné době investor. 

 
5. Provedené pr ůzkumy 

 
V prostoru staveniště byly provedeny tyto průzkumy a měření: 
 

Geodetické zaměření (výškopis a polohopis) stávajícího stavu. V zaměření jsou 
zachyceny stávající komunikace, obrysy stávajících pozemních objektů, 
sloupy VO, stávající inženýrské sítě v nejbližším okolí apod. Zaměření je 
provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškopis je v místním systému 

Radonový průzkum v dané lokalitě byl stanoven s nízkým radonovým indexem na 
dotčeném pozemku. 

Obhlídka staveniště projektantem měla za výsledek upřesnění výškového a 
polohového osazení domu, resp. navázání na okolní zástavbu, dále možnosti 
napojení na stávající sítě, parkování před domem apod. 

Jiné průzkumy a měření nebyly provedeny.  
 
6. Informace o spln ění požadavk ů dotčených orgán ů 
 
 Projekt vychází z požadavků platného územního plánu obce. Při výstavbě 
budou dodrženy požadavky správců sítí a příslušné odstupy. 
 Stanoviska dotčených orgánů nejsou zatím známa. 
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7. Informace o dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MMR 
č. 268/2009 Sb. a vyhl. 501/2006 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a na 
využívání území. Budované konstrukce jsou navrženy tak, aby byly dodrženy 
tepelně-technické požadavky stanoveny ČSN 73 0540-2. Dále jsou uvažovány i 
ostatní požadavky, stanovené zákonem 183/2006 Sb.  

 
8. Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí: 

 
 Navrhované umístění výše uvedené stavby je v souladu s platným Územním 

plánem, tj. penzion na ploše určené pro ubytování. Plocha pozemku je 2062,6 m2, 
zastavěná plocha je 316,2 m2 a zpevněné plochy 619,2 m2, tj. celkem 935,4 m2. 
Požadavky vydané územně plánovací informace byly při zpracování projektové 
dokumentace respektovány. 
 
 
9. Věcné a časové vazby stavby 

 
Realizace novostavby penzionu nevyvolává časové ani věcné vazby na okolní 

výstavbu. Případná okolní výstavba může probíhat zcela nezávisle a samostatně. 
 

10. Předpokládaná lh ůta výstavby 
 

 Plánovaný začátek výstavby je ihned po získání stavebního povolení, 
předpokládaná doba výstavby je cca 36 měsíců. 
 Předpokládaný začátek výstavby – 03/2013 
 Předpokládaný konec výstavby – 03/2016 
 
11. Popis objekt ů 
 

Jedná se o penzion s restaurací určený ke stravování a ubytování a objekty 
příslušenství, kterými jsou přípojky na inženýrské sítě a zpevněné plochy, ČOV a 
nádrž na požární vodu. Objekt je řešen jako samostatně stojící.  

 Vedle  přilehlé komunikaci je nadzemní vedení elektřiny. Objekt bude napojen na 
elektřinu NN, splaškové vody budou zpracovány v domovní ČOV a dále odváděny do 
řeky. Vodovod bude napojen ze stávající studny. Dešťová kanalizace bude odváděná 
do řeky. Budou respektována případná další ochranná pásma inženýrských sítí. 
Příjezd na pozemek je řešen z přilehlé místní komunikace.  

 
 

Členění stavby 
 
V rámci výstavby penzionu budou provedeny následující nové objekty: 

a. Penzion - Objekt; včetně příslušných zpevněných ploch  
b. Přípojky inženýrských sítí – přípojka vody, elektřiny, ČOV. 
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Konstruk ční řešení 
  

A. PENZION 
 
 
Zemní práce 

Výkopy se budou týkat úprav terénu stavebního pozemku a základových 
konstrukcí domku. Nejprve bude provedeno shrnutí horní vrstvy ornice do hloubky 
cca 20 cm, ornice bude umístěna na pozemku investora a následně využita 
k terénním úpravám. Ostatní vykopaná zemina bude použita k zásypu a část zeminy 
bude odvezena na skládku. Umístění a rozměry výkopů jsou zřejmé z výkresové 
dokumentace základů, bude se jednat o výkopové rýhy šířky 600, 500 a 300 mm. 
Další výkopové práce budou souviset s budováním přípojek inženýrských sítí. 

Při výkopových pracích je nutno dbát na vedení inženýrských sítí. 
Horní vrstva terénu bude pokryta ornicí, která byla shrnuta na pozemku před 

započetím výkopových prací. 
 

 

Základy 

Pod nosnými stěnami a prvním nástupním stupněm schodiště  budou 
provedeny základové pasy z prostého betonu C 16/20. Hloubka základových pasů je 
uvedena ve výkresové části.  

Na základové pasy bude provedena deska z betonu C 20/25 v tl. 150 mm 
vyztuženou Kari sítí 150x150x6 mm.  

 
 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce 

Objekt je tvořen třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Nosný 
systém je stěnový. 

Obvodové zdivo pod úrovní terénu bude vyzděno z bednících tvarovek a 
doplněno betonem C16/20 zatepleno nenasákavou tepelnou izolací Perimetr tl. 100 
mm, ostatní obvodové zdivo je tvořeno z cihelných bloků HELUZ 30 P15 na MVC 5,0 
doplněné z vnější strany kontaktní tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tloušťky 
150 mm. Vnitřní nosné zdivo je z bloků HELUZ 30 P15, HELUZ PLUS 25 a HELUZ 
20 na MVC 5,0, jak je patrné z výkresové dokumentace. 

 

Svislé nenosné konstrukce 

V 1.S, 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou vnitřní příčky navrženy v systému HELUZ, 
příčkovkové tvarovky HELUZ 14 P+D a 11,5 P+D na MVC 2,5.  

 
Vodorovné a ztužující konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena v systému HELUZ ze stropních nosníků a 
vložek MIAKO o tloušťce 80 a 190 mm. Stropní vložky jsou spřaženy betonovou 
deskou z betonu třídy C20/25.  
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Překlady nad otvory jsou navrženy ze systémových prvků řady Heluz nebo 
monolitické z betonu C20/25. 
 Ztužující funkci budou plnit pozední věnce v úrovni stropních konstrukcí. 
Výšky věnců jsou navrženy 250 mm.  
 
 
Konstrukce střechy 

Střecha je navržena jako sedlová. Jako střešní krytina jsou navrženy pálené 
tašky, barva cihlově červená až hnědá. Klempířské prvky budou ze sortimentu firmy 
Lindab, barva hnědá. 
 
Komíny 

Vytápění v objektu je řešeno pomocí kotle na peletky umístěného v místnosti 
011, jako doplňkový zdroj jsou použity krbová kamna v místnosti 111. Odvod zplodin 
bude pomocí dvouprůduchového komína HELUZ. 
 

Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

Schodiště je navrženo jako betonové s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 
tl. 8mm. Zábradlí schodiště je nerezové, výšky 1000 mm.  

 
Podlahové konstrukce 

Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí s tepelnou zvukovou izolací. 
Nášlapné vrstvy jsou navrženy jako keramická dlažba a laminátová podlaha viz. 
výkresová část.  

 
Výplně otvorů 

Vnější a vnitřní výplně otvorů budou dřevěné, vnější barva zlatý dub. Okna 
budou sklápěcí a otevíravá dovnitř. Vstupní dveře budou otevíravé dovnitř. 

 
Úpravy povrchů 

Vnitřní úpravy povrchů budou provedeny vnitřními vápenocementovými 
omítkami Baumit. 

Vnější povrch fasády bude upraven silikátovou omítkou Baumit. 
 

Klempířské prvky 

Klempířské prvky budou ze sortimentu firmy Lindab, barva hnědá. Konkrétní 
výrobky budou blíže specifikovány ve Výpise prvků. 

 
 

Tepelné a zvukové izolace 

Objekt penzionu je navržen dle příslušných norem, zejména normy ČSN 73 
0540-2. 

Podlaha na terénu bude zateplena pomocí pěnového polystyrenu tloušťky 100 
mm. Suterénní stěna je zateplena izolací Perimetr tl. 100 mm. 



 16 

Obvodvé zdivo bude z vnější strany opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem s tloušťkou izolantu 150 mm. Pod úrovní terénu a v soklové části je použit 
Perimetr, ve výšce 500 mm nad terénem a výš pěnový polystyren. 
 Tepelná izolace střechy je navržena z minerální vlny tl. 200 mm mezi krokvemi 
a 40 mm mezi nosným roštem. 
 Strop pod půdou je zateplen pomocí pěnového polystyrenu tloušťky 80 mm. 
 Zvuková izolace podlah v nadzemních podlaží je navržena z pěnového 
polystyrénu Styrofloor T4 tloušťky 40 mm.  
Izolace proti vodě 

Hydroizolace proti zemní vlhkosti spodní stavby bude řešena asfaltovými pásy 
s nenasákavou vložkou např.  2x Bituelast tl. 3,5 mm.  

V mokrých prostorech bude pod obklady a dlažby použita stěrková izolace 
včetně bandážování rohů a koutů. 

Podrobněji jsou skladby uvedeny ve výkresové části. 
 
 

Zpevněné plochy 

Kolem objektu bude proveden okapový chodník z kačírku, v rámci zpevněných 
ploch bude řešen přístup do objektu a prostory pro parkování. Ve východní části 
bude přístup z restaurace terasou. 
  
C. PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 
 

Objekt bude napojen na veřejný rozvod elektřiny, zásobování vodou bude 
realizováno ze stávající studny. Všechny přípojky je potřeba vybudovat. Splašková 
kanalizace bude svedena do domovní ČOV s přepadem vyčištěné vody do řeky. 
Dešťová kanalizace bude svedená do řeky. 

Prefabrikovaná domovní ČOV bude osazena do výkopu na vybetonovanou 
desku z prostého betonu. 
Stávající inženýrské sítě budou dotaženy ke hranici pozemku a odtud do objektu. 
 
 
12. Statistické údaje  
  
Technické parametry: 

  
 Zastavěná plocha:    316,2m2 
 Obestavěný prostor:    4507 m3 
 
    
13. Stanovení orienta ční ceny stavby 
 
 Vzhledem k charakteru objektu a jejímu konstrukčnímu řešení jsou 
odhadovány náklady na výstavbu ve výši 22 500 tis. Kč. 
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Výpočet základ ů 
 
Stálé zatížení 
 
Konstrukce   KS Rozměry  MJ  kN/MJ  celkem (kN) 
Strop   4 5,7*1  m2  3,65  83,22 
Stěna   4 3*1  m2  0,91  10,92 
Betonová stěna 1 2*1*0,3 m3  25  15,00 
Příčky   4 3,5*3  m2  0,6  25,20 
Střecha  1 1*7  m2  1,46  10,22 
        Celkem 144,56 
 
Nahodilé zatížení 
Užitné   4 5,7*1  m2  1,5  8,55 
Sníh   1 7*1  m2  0,7  4,90 
        Celkem 13,45 
 
P = 144,56*1,35 + 13,45*1,5 = 215,33 kN 
Rdt = 0,38 MPa 
b = P / Rdt 
b = 215 331 / 380 
b = 566 mm  =>   b = 600 mm 
 
a = 600-300/3 = 150 ≥ 150 vyhoví 
 
h = tg α * a = 150 * 3 = 300 mm 
hmin = 500 mm   =>    h = 600 mm 
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Závěr 
Navrhl jsem volně stojící podsklepený objekt se třemi nadzemními podlažími ve 
svažitém terénu. Penzion je zastřešený sedlovou střechou.  
V 1NP je navržena restaurace, pro 50 strávníků a terasa pro 40 hostů, kteří se zde 
mohou zastavit na občerstvení. V 2NP a 3NP se nachází dvoulůžkové a třílůžkové 
pokoje. V druhém i třetím NP je jeden pokoj pro osoby s omezenou schopností 
pohybu. Celkem je tedy objekt dimenzován pro 35 lůžek. V objektu je umístěno větší 
množství skladovacích prostorů a to protože jsem předpokládal, že v zimních 
měsících nebude příjezdová komunikace vždy sjízdná pro zásobování a bude tedy 
třeba uložit větší množství zásob. 
Zásobování pitnou vodou bude řešeno ze stávající studny, jejíž voda je dle 
provedeného rozboru pitná a vydatnost studny je dostatečná, proto není nutné ji 
prohlubovat. 
Zneškodňování odpadních vod bude řešeno pomocí domovní čistírny odpadních vod, 
vyčištěná voda bude pak dále odváděna do řeky. Mým původním záměrem bylo 
umístit za domovní čističku odpadních vod také kořenovou čistírnu, která by vodu 
ještě dále dočišťovala a zbavovala dusičnanů a také by při osázení vodními 
květinami vhodně doplňovala okolí penzionu. Bohužel mi nedostatek prostoru 
nedovolil tento záměr uskutečnit. 
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PT – původní terén 
UT – upravený terén 
i  – interiér 
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MVC  – malta vápeno-cementová 
NP – nadzemní podlaží 
S – suterén 
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