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Abstrakt  

Projekt čtyřpodlažního penzionu pro 58 osob. První nadzemní podlaží je přizpůsobeno 
osobám s omezenou schopností pohybu, včetně jednoho bezbariérového pokoje. Objekt má 
obdélníkový půdorys, plochou střechu a bude vybudován v okrajové části Mladé Boleslavi.  
  
Klí čová slova 
Novostavba, penzion, bezbariérové řešení, Bezděčín  
  
  
  
Abstract 
Project four-storey guest house for 58 persons. The first floor is adapted for persons with 
reduced mobility, including one barrier-free room. The building has a rectangular plan, flat 
roof and will be built in the suburb of Mladá Boleslav.  
  
Keywords 
New building, guest house, barrier-free solution, Bezděčín  
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Úvod 

Abstrakt  

Projekt čtyřpodlažního penzionu pro 58 osob. První nadzemní podlaží je přizpůsobeno 
osobám s omezenou schopností pohybu, včetně jednoho bezbariérového pokoje. Objekt má 
obdélníkový půdorys, plochou střechu a bude vybudován v okrajové části Mladé Boleslavi.  
  
Klí čová slova 
Novostavba, penzion, bezbariérové řešení, Bezděčín  
  
  
  
Abstract 
Project four-storey guest house for 58 persons. The first floor is adapted for persons with 
reduced mobility, including one barrier-free room. The building has a rectangular plan, flat 
roof and will be built in the suburb of Mladá Boleslav.  
  
Keywords 
New building, guest house, barrier-free solution, Bezděčín  



  
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
   
 FAKULTA STAVEBNÍ 
 ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

 
  

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  



 
A. Identifika ční údaje 
 

Identifika ční údaje investora 
Jméno firmy: NISA AIR, spol. s r.o 
Adresa: Regnerova 1306, 29301 Mladá Boleslav III 
IČ: 62242661 
Místo stavby: ulice Pražská, 29301 Bezděčín u Mladé Boleslavi, 
 parcelní číslo 287/18 
Katastrální území: Bezděčín u Mladé Boleslavi [696579] 
 
Identifika ční údaje projektanta 
Jméno a příjmení: Bc. Ondřej Gilar 
ČKAIT: / 
Kontaktní adresa: Nepřevázka 151, 29301 Mladá Boleslav 
 
Základní charakteristika stavby a její účel 

 Cílem tohoto projektu je výstavba nového penzionu se záměrem vybudovat 
v okolí letiště možnost nabídky rozvoje cestovního ruchu a vzdělání. 
 Novostavba penzionu je nepodsklepená čtyřpodlažní budova obdélníkového 
půdorysu (32,3 x 18,0m) s menším zádveřím v místě hlavního vstupu. 
 Z hlediska konstrukčního se jedná kombinovaný nosný systém tvořený 
keramickými tvárnicemi Porotherm. V objektu se nachází 29 ubytovacích buněk pro 
celkem 58 osob. V prvním nadzemním podlaží je navržena vstupní hala s recepcí, 
toalety, jídelna se zázemím, kanceláře, technické místnosti, skladovací prostory, denní 
místnost a koupelna pro zaměstnance, pokoje pro hosty s tím, že jeden z nich je řešen 
pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
 Celý objekt je napojen sjezdem přímo z hlavní komunikace II. třídy spojující 
Mladou Boleslav a Bezděčín. Komunikace pro pěší je zajištěna chodníkem navazujícím 
na cyklostezku probíhající podél zmiňované komunikace. 
 

B. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
  
 Stavební pozemek se nachází v příměstské lokalitě Bezděčín, nedaleko Mladé 
Boleslavi. Dle vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje 
města - oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování, ze dne 14.9. 2011 je 
areál penzionu v Mladé Boleslavi navržen v území, které je určeno jako „Smíšená zóna 
městského typu“ a  které je určeno pro obslužnou činnost.  
 Na východě navazuje parcela na komunikaci II.třídy spojující Mladou Boleslav a 
Bezděčín. Jižní a severní hranice sousedí s pozemky využívanými prozatím orná půda, 
majitelem těchto ploch je Statutární město Mladá Boleslav. Západní strana je tvořena 
areálem letiště. V současnosti je pozemek využíván pro zemědělské účely. 



Stavební pozemek, tvořící areál penzionu společnosti NISA AIR, spol. s r.o. 
Parcela č. Vlastník Druh pozemku 
287/18 Nisa Air, spol. s r.o. orná půda 
 
Pozemky dotčené stavbou Penzionu 
Parcela č. Vlastník Druh pozemku 

286/4 Statutární město Mladá Boleslav orná půda 
287/1 Statutární město Mladá Boleslav orná půda 
289/15 Statutární město Mladá Boleslav orná půda 
284/19 Statutární město Mladá Boleslav orná půda 

 
C. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 
Výsledky inženýrskogeologického průzkumu 
 Podle průzkumu firmy Geologické služby s r.o. v prostoru výstavby penzionu na 
pozemku 287/18 bylo zjištěno, že základem půdy je mírně zvětralý pískovec, v tence 
deskovitých úlomcích mocnosti 2-7cm, dále směrem k povrchu se nachází štěrk písčitý 
mocnosti 2-4cm, písek se štěrkem ulehlý a poslední vrstvou je písek hlinitý s úlomky 
pískovce. Dle ČSN 73 1001 spadá základová půda do třídy S3 – písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy (S-F), kde tabulková výpočtová únosnost Rdt = 225 kPa. Při 
provádění jednotlivých vrtů nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody. Závěrem lze 
tedy definovat základové poměry jako jednoduché. 
 
Výsledky radonového průzkumu 
Na základě průzkumu firmy RNDr. Renáta Vatrasová byl zjištěn radonový index 
pozemku – nízký. 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
 Celý areál bude přístupný z východní strany, kde se nachází stávající asfaltová 
komunikace. Součástí stavby je i vybudování sjezdu na stavební pozemek z místní 
komunikace na par. č. 111/5 a dále bude povedeno napojení na stávající cyklostezku na 
par. č. 301. Sjezd na komunikaci bude proveden s živičným povrchem s odpovídající 
skladbou podkladních vrstev. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
• Vodovod 

Objekt penzionu bude napojen vodovodní přípojkou, vodoměrná souprava 
s vodoměrem a hlavním uzávěrem bude umístěna v typové šachtě za obvodovou zdí 
uvnitř objektu (přesněji v technické místnosti). Přípojka bude napojena na stávající 
vodovodní řad, probíhající podél asfaltové komunikace v pásu zeleně. Alternativou pro 
zásobování pitnou vodou je možnost čerpání vody ze studny na severním okraji 
pozemku,  zdroj bude upřesněn před zahájením stavby. 
 



• Plynovod 
Objekt bude napojen pomocí nově vybudované přípojky od stávajícího 

plynovodního řadu, vedoucího na druhé straně asfaltové komunikace probíhající podél 
východní hranice pozemku. Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem 
plynu (HUP) v technické místnosti penzionu. Druhý HUP se bude nacházet na okraji 
pozemku, umožňující přístup technikům. 

 
• Splašková kanalizace 

Objekt penzionu bude napojen přípojkou splaškové kanalizace, připojenou ke 
stávajícímu řadu splaškové kanalizace probíhající souběžně s vodovodním řadem 
probíhajícím na východním okraji stavební parcely. Na nově vybudované přípojce 
budou osazeny dvě revizní šachty (první na začátku přípojky, druhá v místě odbočení 
kanalizace směrem do objektu). 
 
• Dešťová kanalizace 

Střecha objektu bude odvodněna dešťovou kanalizací do vsakovací jímky 
umístěné v zemi před východem z objektu (východ ze schodišťového prostoru). Ostatní 
zpevněné plochy mají nepropustný povrch a je uvažováno vsakování na dotčeném 
pozemku. 
 
• Vedení nízkého napětí 

Objekt bude napojen na trafostanici vystavěnou na pozemku č. 289/109, 
nacházející se na druhé straně komunikace než zmiňovaná parcela č. 287/18. 
 

D. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
• Krajský ú řad Středočeského kraje, odbor životního prostředí 
 

Z hlediska zákona č. 114/1992., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Byl vypracován posudek Prof. RNDr. Vladimírem Bejčkem CSc. „Hodnocení vlivů záměru 

na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45 zákona č.114/1992 Sb.“. 

Zpracovatel hodnocení dospěl k závěru, že záměr nemá významný negativní vliv na celistvost 

EVL Bezděčín a její jediný předmět ochrany – sysla obecného. 

 
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

V rámci vytápění nových objektů jsou navrženy dva kondenzační kotle na zemní 
plyn s instalovaným tepelným výkonem max. 65 kW. To znamená, že součtový výkon 
spalovacích zdrojů v objektu bude pod 200 kW a tudíž tyto zdroje nespadají podle bodu 
2.6.  přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší pod vyjmenované 
stacionární zdroje znečišťování ovzduší a z tohoto důvodu krajský úřad k těmto 
stacionárním zdrojům nevydává závazná stanoviska ani povolení dle ustanovení § 11 
odst. 2 zákona o ochraně o ovzduší. 
 
 
• Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 

Dle poskytnutých podkladů nebyly zjištěny nedostatky k ochraně veřejného 
zdraví. 
 



• Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
Při situování nového vodovodu a kanalizace byly respektovány jejich ochranná 

pásma včetně jejich souběhů a křížení dle ČSN 73 6005. Svislé kanalizační potrubí 
bude odvětráno nad střechu objektu a bude zajištěna jeho plynotěsnost. 
 
• RWE Energie, a.s. 

Při situování nového plynovodu byla respektovány jeho ochranná pásma včetně 
souběhů a křížení s jinými inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005. 

 
 
E. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu s platnými ČSN a 
hygienickými předpisy. 
 
 

F. Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 
Projektová dokumentace je zpracována dle současně platných předpisů a 

respektuje připomínky dotčených subjektů veřejné správy a organizací.  
Umístění stavby, sítí technického vybavení a dopravní obsluhy je v dalším stupni 

projektové dokumentace v souladu se schválenou situací předloženou k územnímu 
řízení. 

Na základě projektové dokumentace bude provedena skrývka horní vrstvy půdy o 
tloušťce 20cm. Zemina o objemu 680m3 bude následně uchována v deponu na zbývající 
ploše pozemku č. 287/18 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a následně bude ošetřována 
tak, aby nedocházelo k zaplevelování, znehodnocení stavební činností a odcizení. Po 
dokončení stavby bude zemina rozprostřena na nezastavěných částech pozemku v okolí 
objektu. Přebytek zeminy bude uchován na původním místě deponu. 

Projekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

V projektu je dálo vyřešeno vybudování místa pro ukládání komunálního odpadu 
v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Mladá Boleslav č. 11/2005, o systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Mladá Boleslav, a v 
souladu s hygienickými předpisy. 
 
 

G. Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 

 

Novostavba penzionu neovlivní okolní stavby. V souvislosti s výstavbou, lze předpokládat 

dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí pozemku, zároveň i zvýšená 

dopravní zátěž na přilehlé komunikaci II. třídy. 

 
 



H. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
  

Předpokládaný časový harmonogram: 
 
Předpokládané zahájení stavby: 2/2014 

Předpokládané ukončení stavby: 4/2015 

Zahájení provozu penzionu: 6/2015 

 
 
Výstavba penzionu bude probíhat v následujících etapách: 
 
• zemní práce  

• vybudování přípojek inženýrských sítí  

• hrubá spodní stavba  

• hrubá vrchní stavba 

• vybudování komunikací a zpevněných ploch 

• Vnitřní a dokončovací práce 

• Sadové úpravy 

 

I. Statistické údaje 
 
Předpokládané náklady na realizaci: 37 939 236 Kč 

Zastavěná plocha: 590,0 m2 

Užitná plocha: 1653,6 m2  

Obestavěný prostor: 6066,2 m3 

Výška atiky nad upraveným terénem: 10,7m (13,6m) 

Kapacita ubytování: 58 osob / 29 pokojů 

Počet parkovacích stání: 29 (z toho 3x bezbariérové) 

 

 

 



  
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
   
 FAKULTA STAVEBNÍ 
 ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

 
  
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  



 
1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
  

a) Zhodnocení staveniště 
Plocha na stavbu se nachází v lokalitě mezi Mladou Boleslaví a příměstskou částí 

Bezděčín, katastrální území Bezděčín u Mladé Boleslavi [696579]. Staveniště je 
tvořeno parcelou č. 287/18, jenž byla dosavadně využita k zemědělským účelům, 
v sousedství se nacházejí pozemky patřící Statutárnímu městu Mladá Boleslav a vedené 
jako orná půda. Parcela je bez stávajících staveb, stromů a keřů, bude nově opatřena 
inženýrskými sítěmi. Staveniště je dobře dostupné a vhodné pro stavbu. 

Dopravně bude staveniště napojeno východně na ulici Pražskou, která spojuje 
Mladou Boleslav a Bezděčín komunikací II/610. Přístup k objektu bude vnitro 
areálovými komunikacemi pro pěší i automobily, po zpevněných plochách. Součástí 
nově budovaného areálu je i parkoviště pro osobní automobily, které je navrženo 
v bezprostřední blízkosti východně od objektu letiště a má kapacitu 29 parkovacích míst 
pro hosty a zaměstnance hotelu, 3 parkovací místa jsou navržena jako bezbariérová. 

Staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě plynovodu, vodovodu a 
kanalizace. Pro zásobování elektrickou energií bude vybudována přípojka od nově 
vzniklé trafostanice na pozemku 289/109. 

 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Nově budovaný areál je umístěn v letištní zóně v jihozápadní části Mladé 

Boleslavi - Bezděčín, při ulici Pražská. Pozemek je tvořen mírným svahem.  
Celý areál bude přístupný z východní strany z ulice Pražská. Součástí nově 

budovaného areálu je i parkoviště pro osobní automobily, které je navrženo při 
východní straně areálu v bezprostřední blízkosti nového objektu a má kapacitu 29 
parkovacích míst pro osobní automobily.  Parkoviště osobních automobilů bude 
napojeno účelovou komunikací a samostatným vjezdem na ulici Pražskou.  

 
Budova penzionu je navržena tak, aby se tvarově a barevně připomínala vzhled 

řídící věže pro letecký provoz. Je zvolen čistý obdélníkový tvar, který je doplněn o 
prvky obdélníkového tvaru vyčnívající z fasád v rámci hlavního vchodu a balkonových 
konstrukcí.  

Penzion je proveden jako zděný z keramických tvárnic, s kontaktním 
zateplovacím systémem. Převládajícím barevným odstínem je zde světle a tmavě šedý 
fasádní nátěr, v místě schodišťového prostoru. Jako kontrast je zvolen červený barevný 
odstín a to v místě balkonových konstrukcí.  

Fasáda objektu bude doplněna o názvy a loga firmy. Přesné barevné řešení bude 
blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace dle požadavků investora. 

Barevné řešení objektu bude navrženo tak, aby nebylo zaměnitelné s okolním 
terénem a neoslňovalo přistávající letadla v areálu letiště. 

 
  



Novostavba je rozdělena do čtyř zón: odbavovací, stravovací, ubytovací a zázemí 
pro personál. V 1NP se nachází odbavovací a stravovací zóna a zázemí pro personál, 
ubytovací část je situována převážně do 2-3NP.  

Objekt je přístupný ze dvou stran, z čehož dva vstupy jsou určeny jak pro 
personál, tak pro hosty a třetí vstup je určen výhradně pro zaměstnance hotelu. Hlavní 
vstup do objektu je z východní strany při ulici Pražská a vstup pro zaměstnance je ze 
západní strany. 

Při vstupu do objektu hotelu se nacházíme v prostoru zádveří, na něž navazuje 
vstupní hala s recepcí pro příjem hostů a oddělenou kanceláří. V prostoru haly se 
nachází oddělená WC pro muže, ženy a invalidy. Z haly je vstup do jídelny, která je 
ráno určena pro výdej snídaní. Stravovací část je doplněna o místnosti pro skladování 
nápojů, mytí nádobí a oddělenou místností pro přípravu jídel. Prostor jídelny je doplněn 
o venkovní terasu s dětským koutkem. V prvním nadzemním podlaží je odděleně 
umístěno zázemí pro personál, které se skládá z denní místnosti, šatny, umývárny s WC, 
kanceláře, skladu čistého prádla, skladu špinavého prádla, skladu a technické místnosti. 
V prvním nadzemním podlaží jsou situovány první dva pokoje, z čehož první slouží ke 
krátkodobému bydlení personálu a druhý je určen pro hosty se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Oba pokoje jsou vybaveny předsíní, koupelnou a ložnicí.  

V 2-3NP jsou umístěny pokoje pro hosty. Hotelové pokoje jsou standardě 
vybaveny předsíní, koupelnou a ložnicí.  

V rámci 2NP je umístěn apartmán, který slouží k dlouhodobému pobytu. 
Apartmán je vybaven předsíní, koupelnou, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a 
ložnicí.  

Pokoje jsou navrženy jako dvoulůžkové, celková kapacita je 58 lůžek, přičemž 2 
lůžka jsou uvažována pro zaměstnance penzionu. 

Ve 4NP je umístěn sklad a je zde přístup na střechu hotelu. 
V prostorách hlavní chodby je pro zpřístupnění všech podlaží navrženo 

dvouramenné schodiště a bezbariérový výtah, který je navržen v rámci 1-4NP. 
Největší rozměry objektu jsou 32,3 x 18 m, výška atiky se předpokládá cca 13,6 

m vzhledem k podlaze objektu. 
Zpevněné a vegetační plochy v areálu budou doplněny o prvky městského 

mobiliáře, tzn. lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, venkovní osvětlení. Chodníky 
budou tvořeny betonovou dlažbou, komunikace a parkoviště živičným povrchem. 
Ostatní plochy budou zatravněny, osazeny stromy a keři. 

 
c) Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb, řešení vnějších 
ploch 

 
• Základové konstrukce jsou tvořeny prostými betonovými pasy, vnější rozměry 

základu jsou 1,0m výška a 0,5m šířka, vnitřní základy 0,5m výška a 0,7m šířka. Pod 
nosnými sloupy jsou navrženy prosté i železobetonové patky. 

 
• Nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Porotherm 30 P+D pro 

obvodovou konstrukci a 24 P+D pro vnitřní konstrukci, železobetonové sloupy 
300x300 a železobetonové průvlaky – viz Statický výpočet. Obvodový plášť bude 
zateplen certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem, který splňuje 
doporučené tepelně technické požadavky dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná 
ochrana budov - Část 2: Požadavky a zároveň akustické požadavky dle normy ČSN 73 
0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastnosti 
stavebních výrobků – Požadavky. 



 
• Nenosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi Porotherm 14 P+D a 11,5 

P+D. Tyto konstrukce budou splňovat akustické požadavky dle normy ČSN 73 0532 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky. 

 
• Vodorovná dělící konstrukce je tvořena filigránovými železobetonovými deskami a 

dále pak podlahovou konstrukcí. Celá konstrukce bude splňovat akustické požadavky 
dle normy ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

 
• Zastřešení objektu bude provedeno jako plochá jednoplášťová střecha, s vyhřívanými 

vtoky a bezpečnostními přepady. Střešní konstrukce je navržena tak, aby splňovala 
doporučené tepelně technické požadavky dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná 
ochrana budov - Část 2: Požadavky. 

 
• Vertikální komunikace v objektu bude provedena jako dvouramenné železobetonové 

prefabrikované montované schodiště, uložené na stropních deskách. Schodiště bylo 
navrženo dle ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky.  

 
 

Návrh schodiště dle ČSN 73 4130: 

Konstrukční výška  –  H1 = 3 880 mm 

Šířka schodiště –  B1 = 1 200 mm Nástupní rameno  –  převýšení = 2 590 mm 

Šířka mezipodesty –  B1’ = 1 200 mm Výstupní rameno  – převýšení = 1 290 mm 

 

1. ideální výška schodu  h1` = 160 ~ 180 mm 

2. počet stupňů   n1 = H1 / h1` = 3 880 / 170 = 22,82...  n1 = 24 stupňů 

3. výška 1 stupně   h
1
 = 3 880 / 24 = 161,67 mm  

4. šířka 1 stupně   2h + b = 600 ~ 630 mm 

     b
1
 = 630 – 2x h

1
 = 620 – 2x 161,67 = 296,66... b

1 = 300 mm 

5. sklon ramene   tg α = h1 / b1 = 161,67 / 300...    α
1
 = 28,3° 

6. min. podchodná výška  v
1
 = 1 500 + (750 / cos α) = 1 500 + (750 / cos 28,3°) = 2 352 mm 

 (kontrola: 2 352  >  2 100 mm)   

7. min. průchodná výška  v
1
´ = 750 + 1 500 x cos α = 750 + 1 500 x cos 28,3° = 2 071 mm 

 (kontrola: 2 071  >  1 900 mm)   

 

 



Konstrukční výška  –  H2 = 2 910 mm 

Šířka schodiště –  B2 = 1 200 mm Nástupní rameno  –  převýšení = 1 620 mm 

Šířka mezipodesty –  B2’ = 1 200 mm Výstupní rameno  –  převýšení = 1 290 mm 

 

1. ideální výška schodu  h2` = 160 ~ 180 mm 

2. počet stupňů   n2 = H2 / h2` = 2 910 / 170 = 17,12...  n2 = 18 stupňů 

3. výška 1 stupně   h
2
 = 2 910/ 18 = 161,67 mm  

4. šířka 1 stupně   2h + b = 600 ~ 630 mm 

     B
2
 = 630 – 2x h

2
 = 620 – 2x 161,67 = 296,66... b

2 = 300 mm 

5. sklon ramene   tg α = h2 / b2 = 161,67 / 300...    α
2
 = 28,3° 

6. min. podchodná výška  v
2
 = 1 500 + (750 / cos α) = 1 500 + (750 / cos 28,3°) = 2 352 mm

     (kontrola: 2 352  >  2 100 mm)   

7. min. průchodná výška  v
2
´ = 750 + 1 500 x cos α = 750 + 1 500 x cos 28,3° = 2 071 mm 

 (kontrola: 2 071  >  1 900 mm)   

 
 
Dále je navržen výtah bez samostatné strojovny, jenž je v případě požáru bude sloužit 
jako výtah evakuační. Rozměry klece jsou 1,1 x 1,4m. Neuvažuje se, že by byl 
využíván osobami s omezenou schopností pohybu, jelikož veškeré bezbariérové 
prostory jsou situovány do 1NP. 

 
• Vertikální komunikace v objektu bude provedena jako dvouramenné železobetonové 

montované schodiště, uložené na stropních deskách. Schodiště bylo navrženo dle ČSN 
73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky.  

 
• Výplně otvorů v obvodovém plášti budou tvořeny hliníkovými a plastovými dveřmi, 

plastovými okny a hliníkovými prosklenými stěnami s izolačním trojsklem. Všechny 
výplně v obvodovém plášti budou splňovat doporučené tepelně technické požadavky 
dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky a zároveň 
akustické požadavky dle normy ČSN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

 
• Výplně otvorů uvnitř objektu budou z dýhovaných dveří osazených do obložkových 

zárubní splňující požární odolnost dle normy ČSN 73 0802 Požární odolnost staveb – 
Nevýrobní objekty a zároveň normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

 



• Úprava povrchů bude provedena dle využití příslušných prostor. Nášlapné vrstvy 
podlah budou v komunikačních a hygienických prostorech tvořeny keramickými 
dlažbami, prostorech pro ubytování pak kobercem a laminátovou podlahou. Povrchové 
úpravy stěn budou otěruvzdorné, v hygienických místnostech budou tvořeny 
keramickými obklady. Podhledy budou v prostorech s vedením instalaci tvořeny 
kazetami (pouze 1NP), v ostatních prostorech klasickou štuk. omítkou. 

 
• Vytápění objektu bude zajištěno uzavřenou, dvoutrubkovou otopnou soustavou s 

nuceným oběhem vody, se spodním rozvodem a vertikálním napojením otopnýchch 
těles. Zdrojem tepla bude technická místnost o rozměrech 3,74 x 3,70 m v prvním 
nadzemním podlaží, ve které budou osazeny dva kondenzační plynové kotle, které 
budou ohřívat vodu v zásobnicích. Odvod spalin bude zajištěn komínovým tělesem 
nad střechu objektu. 

 
• Vzduchotechnika bude sloužit k zajištění výměny vzduchu v prostorách 

(technického) zázemí jídelny v prvním nadzemním podlaží. Jednotka bude vybavena 
ohřívačem vzduchu a výměníkem pro zpětné získávání tepla. 

 
• Zásobování objektu vodou bude zajišťovat vodovodní přípojka ukončená 

vodoměrnou šachtou. Z ní bude dále vodovod do objektu větven na rozvod pro 
přípravu teplé vody a rozvod studené vody. Horizontální potrubí bude vedeno v 1NP 
v podhledu a dále pak v podlaze, vertikální potrubí pak v instalačních šachtách. 

 
• Splašková kanalizace odvádějící odpadní vody z objektu bude napojena na 

kanalizační přípojku v revizní šachtě před objektem. Svodná potrubí budou vedena 
v zemi pod prvním nadzemním podlažím, připojovací potrubí budou vedena 
v instalačních šachtách. 

 
• Dešťová kanalizace bude odvádět srážkovou vodu z jednotlivých střech objektu 

střešními vtoky a chrliči, které budou napojeny do připojovacího potrubí vedeného 
v instalačních šachtách. Toto potrubí bude nadále navazovat na potrubí svodné, 
vedené pod prvním nadzemním podlažím a vedoucí do vsakovací jímky před 
objektem. 

 
• Plyn bude přiveden na hranici pozemku nízkotlakou přípojkou, na kterou bude osazen 

hlavní uzávěr plynu (HUP). Dále bude venkovním plynovodem zavedena až do 
technické místnost k plynovým kotlům. 

 
• Vnit řní silnoproudé rozvody a osvětlení budou provedeny podle charakteru 

jednotlivých provozů s vedením v  omítce nebo pod ní. Elektrická instalace musí byt 
provedena dle technických norem a hygienických předpisů. 

 
• Instalační šachty - V jednotlivých místnostech a pokojích bude na instalační šachtě 
otvor s dvířkami (0,5x0,6m), spodní hrana 1100mm nad čistou podlahou, pro možnost 
revize rozvodů vedených v šachtě. 
 
• Okapový chodník kolem objektu bude tvořen praným říčním kamenivem (kačírkem) 

uzavřeným betonovým obrubníkem, šířka chodníku bude 0,5m. 
 



• Komunikace a zpevněné plochy, komunikace pro obousměrný pohyb osobních 
automobilů bude mít živičný povrch, šířka této komunikace bude mezi obrubníky 6,3 
– 8,5m. Parkovací plochy u objektu jsou navrženy pro osobní automobily skupiny 1a, 
kde základní rozměr vozidla je 5,0x2,5m. Počet parkovacích míst je 29 vozidel, z toho 
3 bezbariérová stání. 
Chodníky v okolí objektu mají základní šířku 1,85m a budou tvořeny betonovou 
dlažbou. Příčné sklony pochozích ploch dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání nepřesahují sklon 2%. Sklony 
pojížděných zpevněných ploch se pohybují do 2% a tím je vytvořen spád pro odvod 
dešťových vod. 
 
 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Celý areál bude přístupný z východní strany, kde se nachází stávající asfaltová 

komunikace. Součástí stavby je i vybudování sjezdu na stavební pozemek z místní 
komunikace na par. č. 111/5 a dále bude povedeno napojení na stávající cyklostezku na 
par. č. 301. Sjezd na komunikaci bude proveden s živičným povrchem s odpovídající 
skladbou podkladních vrstev. 

 
Napojení na technickou infrastrukturu 
• Vodovod 

Objekt penzionu bude napojen vodovodní přípojkou, vodoměrná souprava 
s vodoměrem a hlavním uzávěrem bude umístěna v typové šachtě za obvodovou zdí 
uvnitř objektu (přesněji v technické místnosti). Přípojka bude napojena na stávající 
vodovodní řad, probíhající podél asfaltové komunikace v pásu zeleně. Alternativou pro 
zásobování pitnou vodou je možnost čerpání vody ze studny na severním okraji 
pozemku,  zdroj bude upřesněn před zahájením stavby. 
 
• Plynovod 

Objekt bude napojen pomocí nově vybudované přípojky od stávajícího 
plynovodního řadu, vedoucího na druhé straně asfaltové komunikace probíhající podél 
východní hranice pozemku. Plynovodní přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem 
plynu (HUP) v technické místnosti penzionu. Druhý HUP se bude nacházet na okraji 
pozemku, umožňující přístup technikům. 

 
• Splašková kanalizace 

Objekt penzionu bude napojen přípojkou splaškové kanalizace, připojenou ke 
stávajícímu řadu splaškové kanalizace probíhající souběžně s vodovodním řadem 
probíhajícím na východním okraji stavební parcely. Na nově vybudované přípojce 
budou osazeny dvě revizní šachty (první na začátku přípojky, druhá v místě odbočení 
kanalizace směrem do objektu). 
 
• Dešťová kanalizace 

Střecha objektu bude odvodněna dešťovou kanalizací do vsakovací jímky 
umístěné v zemi před východem z objektu (východ ze schodišťového prostoru). Ostatní 
zpevněné plochy mají nepropustný povrch a je uvažováno vsakování na dotčeném 
pozemku. 
 



• Vedení nízkého napětí 
Objekt bude napojen na trafostanici vystavěnou na pozemku č. 289/109, 

nacházející se na druhé straně komunikace než zmiňovaná parcela č. 287/18. 
 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 
Navržená parkovací stání budou sloužit jak hostům penzionu, tak i 

zaměstnancům. Výpočet dopravy v klidu je proveden dle ČSN 73 6110 – Projektování 
místních komunikací.  

 
Výpočet počtu stání pro posuzovaný objekt dle ČSN 73 6110: 

 
Druh stavby: Ubytování – hotel ** 
Účelová jednotka: lůžko (celkem 58 lůžek) 
Počet účelových jednotek na 1 stání: 3 
 
Celkový počet odstavných stání : 29 
Součinitel vlivu automobilizace: ka = 1,25 
Součinitel redukce počtu stání: kp = 0,8 
Základní počet odstavných stání: O0 = 0 
Základní počet parkovacích stání: P0 = (58/3) = 20 
 
Město do 50 000 obyvatel, s dobrou obsluhou území veřejnou dopravou – skupina 
2, s charakterem území skupiny B = 0,6) 
 
N = O0 * ka + P0 * ka * kp = 0 * 1,25 + 20 * 1,25 * 0,8 = 20  < 29 

 
 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Při stavbě a provozu objektu budou respektovány právní normy a předpisy 
související se životním prostředím, zejména: 

 
• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 
• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí 
• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 
 
Seznam odpadů a jejich zatřídění z katalogu odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. a 

způsob nakládání s konkrétním odpadem. 
 
Odpady z parkoviště u objektu: 

 Druh odpadu Zatřídění dle katalogu Způsob likvidace odpadu 
Odpadní dešťová voda 16 10 Odpadní vody určené Vsakování na pozemku, popř. 
  k úpravě mimo místo vzniku svedena do požární nádrže 

 
 

Odpady z provozu objektu: 
 Druh odpadu Zatřídění dle katalogu Způsob likvidace odpadu 



Odpadní splašková voda 16 10 Odpadní vody určené Odvedena splaškovou
   k úpravě mimo místo vzniku
 kanalizaci do ČOV 
 Odpadní dešťová voda 16 10 Odpadní vody určené Odvedena do  
  k úpravě mimo místo vzniku vsakovací jímky 
    Uložen do kontejneru  
 Papír  20 01 01 Papír a lepenka (na tříděný odpad) a následný 
    odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 
    Uloženo do kontejneru  
 Sklo  20 01 02 Sklo (na tříděný odpad) a následný 
    odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 
    Uloženy do kontejneru  
 Plasty  20 01 39 Plasty (na tříděný odpad) a následný 
    odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 
    Uložen do kontejneru  
 Směsný komunální 20 03 01 Směsný (na tříděný odpad) a následný 
 odpad  komunální odpad odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 

 
 
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

Všechny navrhované plochy u objektu, určené pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu, jsou z hlediska šířky komunikací, výškových rozdílů, podélných a 
příčných sklonů, protiskluznosti apod. projektovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do projektové 

dokumentace 
 
Výsledky inženýrskogeologického průzkumu 

Podle průzkumu firmy Geologické služby s r.o. v prostoru výstavby penzionu na 
pozemku 287/18 bylo zjištěno, že základem půdy je mírně zvětralý pískovec, v tence 
deskovitých úlomcích mocnosti 2-7cm, dále směrem k povrchu se nachází štěrk písčitý 
mocnosti 2-4cm, písek se štěrkem ulehlý a poslední vrstvou je písek hlinitý s úlomky 
pískovce. Dle ČSN 73 1001 spadá základová půda do třídy S3 – písek s příměsí 
jemnozrnné zeminy (S-F), kde tabulková výpočtová únosnost Rdt = 225 kPa. Při 
provádění jednotlivých vrtů nebyla zjištěna přítomnost podzemní vody. Závěrem lze 
tedy definovat základové poměry jako jednoduché. 
 
Výsledky radonového průzkumu 
Na základě průzkumu firmy RNDr. Renáta Vatrasová byl zjištěn radonový index 
pozemku – nízký. 

 
 



i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

 
• Informace a výpis z katastru nemovitostí 
• Snímek z katastrální mapy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 

(ČÚZK) 
 
Projektová dokumentace je vypracována ve výškovém systému – Baltský po 

vyrovnání (Bpv). Před zahájením výstavby bude geodetickou firmou vypracován 
vytyčovací výkres, podle kterého bude objekt vytyčen. Vytyčení objektu bude vztaženo 
k hranicím pozemku. 

 
 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

 
Stavební objekty: SO 101 – Penzion 
 SO 111 – Příprava území 
 SO 121 – Komunikace a zpevněné plochy 
 SO 131 – Vodovodní přípojka 
 SO 141 – Plynovodní přípojka 
 SO 151 – Přípojka splaškové kanalizace 
 SO 161 – Přípojka el. vedení nízkého napětí 
 SO 171 – Sadové úpravy 
 
 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Ochrana stávající zeleně 

Stavbou bude dotčen zemědělský půdní fond, dotčené území bude odejmuto ze 
zemědělského půdního fondu.  Na pozemku se nevyskytují žádné vzrostlé stromy ani 
keře. 

 
Ochrana před hlukem 

Předpokládaná doba výstavby je 14 měsíců. Veškeré stavební činnosti budou probíhat 

výhradně v denní době od 7 do 21 hodin. Bude navrženo plné oplocení staveniště.  

Akusticky nejexponovanější je úvodní fáze hrubých úprav terénu a zemních prací, 
během níž lze očekávat nejvyšší zatížení okolního venkovního prostoru hlukem 
přenášeným z prostoru staveniště.  V ostatních fázích výstavby budou emise hluku ze 
staveniště i z vyvolané dopravy nižší. 

Veškerá nákladní doprava v období výstavby bude vykonávána jen v denní době. 
Hluk ze stavební činnosti nepřekročí limit stanovený dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Ochrana před vibracemi 

Zdrojem lokálních vibrací, které neovlivní území mimo staveniště, budou některé 
stavební mechanismy během výstavby (např. při zhutňování podloží a vozovek v 
areálu). Průjezdem těžkých nákladních automobilů a stavebních strojů po staveništi v 
období výstavby může docházet k lokálnímu výskytu zvýšených vibrací. Zařízení 
s velkými zdroji vibrací (např. kompresor) budou umístěna na vlastním základu – 



podvozku na kolech popř. opatřena gumovým podložením. Provoz jmenovaných 
zařízení bude převážně krátkodobý a omezí se pouze na denní dobu. Přenos vibrací do 
nejbližší obytné zástavby se s ohledem na její vzdálenost nepředpokládá. 

Vibrace ze stavební činnosti nepřekročí limit stanovený dle nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 
Ochrana před prachem 

Zvýšení prašnosti bude eliminováno zpevněním komunikací uvnitř areálu, 
důsledným čištěním vozidel vyjíždějících ze stavby na hlavní komunikaci II/610, tak 
aby splňovala podmínku §52 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích. Používaná komunikace musí být po dobu výstavby udržována v čistotě, 
dojde-li přesto ke znečistění, bude postupováno dle §28 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích. Uložení sypkých materiálů na nákladních vozidlech bude 
zakryto plachtami. V případě suchého období bude staveniště průběžně skrápěno vodou 
z důvodu omezení prašnosti. 

 
Likvidace stavebního odpadu 

S veškerým odpadem bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
Seznam předpokládaných odpadů, vč. jejich zatřídění dle katalogu odpadů podle 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. 
 Původ odpadu Zatřídění dle katalogu  
 Stavební činnost 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

 Stavební činnost 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

 Stavební činnost 17 04 Kovy (vč. jejich slitin) 

 Stavební činnost 17 05 Zemina (vč. vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 

 Stavební činnost 17 06 Izolační materiály a stavební materiály 

s obsahem azbestu 

 Stavební činnost 17 08 Stavební materiál na bázi sádry 

 Stavební činnost 17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

 Provoz zařízení staveniště 20 03 Ostatní komunální odpady 

   



l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při provádění stavebních a montážních prací je nutné v plné míře dodržovat 

všechny bezpečnostní předpisy a zákonná ustanovení, zejména zákon č. 309/2006 o 
zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zněni zákona č. 
362/2007 Sb., nařízeni vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízeni vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Staveniště se vymezí výstražnými 
tabulkami, zamezí se přístupu nepovolaným osobám. Povinnosti vedoucích pracovníků 
je proškolení všech pracovníků, provedeni zápisu do stavebního deníku, průběžná 
kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí byt kompletně vybavena lékárnička pro 
poskytnutí první pomoci. Viditelně budou vyvěšena tel. čísla zdravotní služby první 
pomoci a požární služby. 

 
 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 
Objekt je navržen ta, aby zatížení, která na něj působí během samotné výstavby a 

během užívání, neměla za následek zřícení stavby nebo její části. Detailněji je 
mechanická odolnost a stabilita popsána v části Stavebně konstrukční část technické 
zprávy D. 

 
3.  Požární bezpečnost 

Stavba je navržena tak, aby splňovala zachování nosnosti po určitou dobu 
v případě požáru, omezení rozvoje i šíření ohně a kouře v objektu, omezení šíření 
požáru na sousední budovy, umožnění evakuaci osob a zvířat, umožnění bezpečného 
zásahu jednotek požární ochrany. Detailnější řešení požární ochrany je uvedeno 
v Technické zprávě požárního řešení objektu a přílohách. 

 
4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Dokumentace splňuje požadavky stanovení stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. Projektová dokumentace je v souladu s platnými ČSN a 
hygienickými předpisy, dále splňuje příslušné předpisy a požadavky, jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

 
Větrání objektu 

Větrání administrativních, komunikačních a hygienických prostor je navrženo 
jako nucené pomocí vzduchotechniky v přízemí objektu a dále jako přirozené větrání 
v dalších patrech (pokoje hostů a komunikační prostory). Přívod vzduchu pro spalování 
plynovými kotli v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží je zajištěn otvorem 
v obvodovém plášti umístěným nad podlahou a opatřeným protidešťovou žaluzií. 
Odvod spalin je zajištěn komínovým tělesem nad střechu objektu. 

 
Chlazení objektu 

Jako ochrana před nadměrným zahříváním v letním období budou instalovány 
vnitřní žaluzie ve všech prostorách objektu. 

 
5.  Bezpečnost při užívání 

S ohledem na charakter provozu se bude jednat převážně o zajištění bezpečného 
pohybu uživatelů a klientů objektu. Vnitřní povrchy budou splňovat požadavky 



bezpečnosti, hygienické a estetické. Všechny únikové cesty a východy budou značeny 
dle platných předpisů popsaných v Technické zprávě požárního řešení objektu. 

 
6.  Ochrana proti hluku 

V objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. Obvodový plášť, 
vodorovné a svislé konstrukce jsou navrženy tak, že splňují požadavky na vzduchovou a 
kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a 
posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. V projektové 
dokumentaci je předpoklad splnění požadavků prokázán technickými listy výrobců 
materiálů nebo výpočtem podle ČSN EN 12354 – 1 a ČSN EN 12354 – 2. Podrobněji 
viz Akustické posouzení konstrukcí v příloze dokumentace. 

 
7.  Úspora energie a ochrana tepla 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti a stanovení celkové 
energetické spotřeby stavby je doloženo v Průkazu energetické náročnosti budovy. 

 
8.  Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
Projekt penzionu a jeho stavebně dispoziční řešení je vyhotoveno v souladu 

s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 
Vstupní prostory objektu 

Výškový rozdíl mezi podlahou a upraveným terénem tvoří 150mm a je vyrovnám 
2,5% sklonem podlahy v zádveří a dále 2% sklonem betonové dlažby před vstupem do 
objektu. Hlavní vstupní dveře jsou automatické, posuvné, dvoukřídlé, šířky 1500mm a 
výšky 2350 (2300)mm. Ve výšce 900 a 1500mm nad podlahou jsou označeny 
kontrastními pruhy šířky 50mm. Oboje vstupní dveře jsou bezprahové. 

 
Komunikační prostory objektu, dveře a okna 

Šířky chodeb a prostory u vstupů do jednotlivých místností byly navrhovány 
s respektováním manipulačních ploch pro možné otočení osoby na vozíku (prostor o 
velikosti 1500 x 1500mm). Nášlapné vrstvy podlah jsou opatřeny protiskluzným 
povrchem, stěny jsou do výšky 1200mm nad podlahu opatřeny otěruvzdorným 
povrchem. 

Všechny dveřní křídla umožňující bezbariérový přístup jsou opatřena 
vodorovným madlem ve výšce 850mm nad podlahou na opačné straně než jsou závěsy 
dveří, mají šířku min. 900mm a výšku 2100mm, klika je umístěna 1100mm nad 
podlahou. Prosklené dveře budou mít výplň ve výšce 500mm nad podlahou. Okna 
budou mít parapet ve výšce 850mm nad čistou podlahou a klika bude osazena max. ve 
výšce 1100mm nad podlahou. 



Výšky ovládacích prvků 
 
• vypínače světel 1100mm nad podlahou 
• alarmy, požární hlásiče 1100mm nad podlahou 
• elektrozásuvky 800mm nad podlahou 
• prvky, které nejsou každodenní potřeby 400mm nad podlahou (TV a telefonní 

zásuvky) 
 

Informa ční cedule a nápisy 
Budou umístěny v rozmezí 1200 – 1600mm nad podlahou. 
 

Hygienická zařízení 
V prvním nadzemní podlaží se nachází bezbariérová toaleta, dohromady pro muže 

a ženy. Rozměry místnosti jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2006 Sb. o obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a bude vybavena záchodovou 
mísou, umyvadlem, háčkem na oděvy a prostorem na odpadkový koš. Stěny hyg. 
zařízení musí umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností min. 
150kg. Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou odpovídat 
TN TZÚS 12.03.01. Dále bude místnost vybavena signalizačním systémem nouzového 
volání. 

 
 

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Stavba se nebude nacházet v záplavovém území. S ohledem na okolí pozemku 

nehrozí sesuvy půdy. Pod staveništěm neprobíhá důlní činnost a tudíž se nepředpokládá 
poddolování. Lokalita není v seismicky aktivní oblasti. Na základě radonového 
průzkumu byl zjištěn nízký radonový index, není tedy zapotřebí speciálního opatření 
proti tomuto záření. 

Objekt se bude nacházet vedle poměrně frekventované komunikace II/610, 
z tohoto důvodu je obvodový plášť navržen tak, aby splňoval požadavky vzduchové 
neprůzvučnosti podle ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posouzení 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

Řešené území sousedí s evropsky významnou lokalitou Bezděčín. 
 
 

10.  Ochrana obyvatelstva 
V současné době nejsou známé žádné požadavky dotčených orgánů z hlediska 

civilní ochrany. 
 
 



11.  Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod 
 
Návrh dešťové kanalizace: 
• Výpočtový průtok dešťových vod ze zpevněných komunikací a parkoviště dle ČSN 
EN 12 056–3 
 

Průtok dešťových vod:  Qs [l/s] 
Intenzita deště:  r = 0,03 l/s.m2 
Odvodňovaná plocha:  A = 1 883,2 m2 
Součinitel odtoku: C = 1 

 
Qk = r * A * C = 0,03 * 1883,2 * 1 = 56,5 l/s 

 
 

• Výpočtový průtok dešťových vod ze střechy objektu dle ČSN EN 12 056–3 
 

Průtok dešťových vod:  Qs [l/s] 
Intenzita deště:  r = 0,03 l/s.m2 
Odvodňovaná plocha:  A = 581,5 m2 
Součinitel odtoku: C = 1 

 
Qk = r * A * C = 0,03 * 581,5 * 1 = 17,4 l/s 
 
 

• Celkové množství dešťových vod 
 
Qc = 56,5 + 17,4 = 73,9 l/s 

 
Pro odvodnění dešťových vod ze střechy objektu byly dle výpočtu navrženy 4x 
střešní vpusti DN 100 se svislým napojením a 1x okapový žlab DN 125. Veškeré 
dešťové vody ze střechy objektu jsou svedeny do vsakovací jímky umístěné v zemi 
před budovou. Voda z parkoviště bude vsakována na pozemku stavby. 

 
 



Návrh splaškové kanalizace: 
• Výpočtový průtok pro návrh přípojky splaškové kanalizace dle ČSN EN 12 056–2 
 

Průtok splaškových vod:  Q [l/s] 
Součinitel odtoku:  K = 0,5 ...penziony 
Výpočtové odtoky: DU [l/s] 
 
Zařizovací předmět Výpočtový odtok Počet Celkový 
výpočtový  
 [l/s]  odtok DU [l/s] 
Sprcha 0,8 27 21,6 
Vana 0,3 3 0,9 
Umyvadlo 0,5 33 16,5 
Záchod 2,0 34 68,0 
Pisoár 0,2 2 0,4 
Podlah. vpusť DN 50 0,8 1 0,8 
Dřez 0,8 3 2,4 
Výlevka 0,8 3 2,4 
 
Q = K * √ΣDU = 0,5 * √(21,6 + 0,9 + 16,5 + 68 + 0,4 + 0,8 + 2,4 + 2,4) = 6,38 l/s 
 
Na základě vypočteného průtoku je navržena přípojka splaškové kanalizace DN 
150, která bude dále napojena na stávající řad splaškové kanalizace PE DN 160. 
Vnit řní rozvody splaškové kanalizace jsou řešeny samostatně v příloze profesí. 
 

 
b) Zásobování vodou 

 
Potřeba vody: 
• Určení specifické potřeby vody 

Směrné číslo roční potřeby vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., pro penziony je 45 m
3
/rok. 

Specifická potřeba vody = 45 / 365 = 0,123 m
3
/osoba.den... = 123 l/osoba.den 

 
• Průměrná denní potřeba vody pro 65 osob Qp = 65 * 123 = 7995 l/den = 8 m3/den 
 
• Maximální denní potřeba 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,25 
  Qm = Qp*kd = 8*1,25 = 10 m3/den 

• Maximální hodinová potřeba 
Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh = 1,8 
  Qh =(1/24)*Qp*kd*kh= 1/24)*10*1,25*1,8  
 = 0,94 m3/hod 

• Roční potřeba vody 
  Qr = Qp * počet provozních dnů budovy =  
  = 8*365 = 2920 m3/rok 



Návrh přípojky vodovodu: 
• Výpočtový průtok vnitřního vodovodu dle ČSN 75 5455 

Zařizovací předmět Jmenovitý výtok vody Qai [l/s] Počet 
ni  
Sprcha 0,2  27
  
Vana 0,3  3
  
Umyvadlo 0,2  33
  
Záchod 0,15  34
  
Pisoár 0,15  2
  
Dřez 0,2  3
  
Výlevka 0,2  3
  

 

Qd = √Σ(Qai
2 * ni) = √(0,22*27 + 0,32*3 + 0,22*33 + 0,152*34 + 0,152*2 + 0,22*3 + 

0,22*3) = 
 = 3,72 l/s 
 
• Výpočet potřebného průměru vodovodní přípojky 

Rychlost průtoku vody ve vodovodním řadu  v = 1 m/s 
 

d = √ ((4*Qd) / π*v) = √ ((4*3,72*103) / π*1) = 69mm 
 
Je navržena vodovodní přípojka HDPE 100 SDR 11 75x6,8, jenž bude napojena 
na stávající vodovodní řad LT 400. Vnitřní rozvody vodovodu a návrh zásobníku 
jsou řešeny samostatně v příloze profesí. 
 

c) Zásobování energiemi 
Potřeba energie na vytápění, přípravu teplé vody, větrání a osvětlení je uvedena 

v Průkazu energetické náročnosti budovy. 
 

d) Řešení dopravy 
Řešení dopravy je podrobně popsáno v bodech 1.d) a 1.e) v Souhrnné technické 

zprávě. 
 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Chodníky a vozovky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 

Zpevněné plochy pro pěší budou tvořeny betonovou dlažbou, parkovací plochy a 
komunikace uvnitř areálu budou mít asfaltový povrch. 

Na ostatních plochách budou provedeny sadové úpravy včetně vysazení stromů a 
keřů. 

 
f) Elektronická komunikace 

Objekt bude napojen na veřejnou telekomunikační síť společnosti Telefonica O2. 
Přípojka není součástí této dokumentace. 

 



 
12.  Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 

vyskytují) 
V navrhovaném objektu nejsou projektována žádná výrobní a nevýrobní technologická 
zařízení staveb. 

 



  
 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
   
 FAKULTA STAVEBNÍ 
 ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 

 
  

D.1.1 ARCHITEKTONICKO -
STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
TECHNICKÁ ZPRÁVA



 
1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Účel objektu 
Cílem tohoto projektu je výstavba nového penzionu se záměrem vybudovat 

v okolí letiště možnost nabídky rozvoje cestovního ruchu a vzdělání. 
Novostavba penzionu je nepodsklepená čtyřpodlažní budova obdélníkového 

půdorysu (32,3 x 18,0m) s menším zádveřím v místě hlavního vstupu. 
Penzion nabízí službu krátkodobého ubytování s možností snídaně v hotelové 

jídelně.. Přízemí hotelu s hlavním vstupem je navrženo jako bezbariérové, bezbariérově 
je rovněž navržen jeden pokoj v 1NP, který je vyhrazen pro hendikepované hosty. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Budova penzionu je navržena tak, aby se tvarově a barevně připomínala vzhled 

řídící věže pro letecký provoz. Je zvolen čistý obdélníkový tvar, který je doplněn o 
prvky obdélníkového tvaru vyčnívající z fasád v rámci hlavního vchodu a balkonových 
konstrukcí.  

Penzion je proveden jako zděný z keramických tvárnic, s kontaktním 
zateplovacím systémem. Převládajícím barevným odstínem je zde světle a tmavě šedý 
fasádní nátěr, v místě schodišťového prostoru. Jako kontrast je zvolen červený barevný 
odstín a to v místě balkonových konstrukcí.  

Fasáda objektu bude doplněna o názvy a loga firmy. Přesné barevné řešení bude 
blíže specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace dle požadavků investora. 

Barevné řešení objektu bude navrženo tak, aby nebylo zaměnitelné s okolním 
terénem a neoslňovalo přistávající letadla v areálu letiště. 
 

Novostavba je rozdělena do čtyř zón: odbavovací, stravovací, ubytovací a zázemí 
pro personál. V 1NP se nachází odbavovací a stravovací zóna a zázemí pro personál, 
ubytovací část je situována převážně do 2-3NP.  

Objekt je přístupný ze dvou stran, z čehož dva vstupy jsou určeny jak pro 
personál, tak pro hosty a třetí vstup je určen výhradně pro zaměstnance hotelu. Hlavní 
vstup do objektu je z východní strany při ulici Pražská a vstup pro zaměstnance je ze 
západní strany. 

Při vstupu do objektu hotelu se nacházíme v prostoru zádveří, na něž navazuje 
vstupní hala s recepcí pro příjem hostů a oddělenou kanceláří. V prostoru haly se 
nachází oddělená WC pro muže, ženy a invalidy. Z haly je vstup do jídelny, která je 
ráno určena pro výdej snídaní. Stravovací část je doplněna o místnosti pro skladování 
nápojů, mytí nádobí a oddělenou místností pro přípravu jídel. Prostor jídelny je doplněn 
o venkovní terasu s dětským koutkem. V prvním nadzemním podlaží je odděleně 
umístěno zázemí pro personál, které se skládá z denní místnosti, šatny, umývárny s WC, 
kanceláře, skladu čistého prádla, skladu špinavého prádla, skladu a technické místnosti. 
V prvním nadzemním podlaží jsou situovány první dva pokoje, z čehož první slouží ke 
krátkodobému bydlení personálu a druhý je určen pro hosty se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Oba pokoje jsou vybaveny předsíní, koupelnou a ložnicí.  

V 2-3NP jsou umístěny pokoje pro hosty. Hotelové pokoje jsou standardě 
vybaveny předsíní, koupelnou a ložnicí.  



V rámci 2NP je umístěn apartmán, který slouží k dlouhodobému pobytu. 
Apartmán je vybaven předsíní, koupelnou, obývacím pokojem s kuchyňským koutem a 
ložnicí.  

Pokoje jsou navrženy jako dvoulůžkové, celková kapacita je 58 lůžek, přičemž 2 
lůžka jsou uvažována pro zaměstnance penzionu. 

Ve 4NP je umístěn sklad a je zde přístup na střechu hotelu. 
V prostorách hlavní chodby je pro zpřístupnění všech podlaží navrženo 

dvouramenné schodiště a bezbariérový výtah, který je navržen v rámci 1-4NP. 
Největší rozměry objektu jsou 32,3 x 18 m, výška atiky se předpokládá cca 13,6 

m vzhledem k podlaze objektu. 
Zpevněné a vegetační plochy v areálu budou doplněny o prvky městského mobiliáře, 
tzn. lavičky, stojany na kola, odpadkové koše, venkovní osvětlení. Chodníky budou 
tvořeny betonovou dlažbou, komunikace a parkoviště živičným povrchem. Ostatní 
plochy budou zatravněny, osazeny stromy a keři. 
 

Všechny navrhované plochy u objektu, určené pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu, jsou z hlediska šířky komunikací, výškových rozdílů, podélných a 
příčných sklonů, protiskluznosti apod. projektovány v souladu s vyhláškou č. 398/2009 
Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
Vstupní prostory objektu 

Výškový rozdíl mezi podlahou a upraveným terénem tvoří 150mm a je vyrovnám 
2,5% sklonem podlahy v zádveří a dále 2% sklonem betonové dlažby před vstupem do 
objektu. Hlavní vstupní dveře jsou automatické, posuvné, dvoukřídlé, šířky 1500mm a 
výšky 2350 (2300)mm. Ve výšce 900 a 1500mm nad podlahou jsou označeny 
kontrastními pruhy šířky 50mm. Oboje vstupní dveře jsou bezprahové. 

 
Komunikační prostory objektu, dveře a okna 

Šířky chodeb a prostory u vstupů do jednotlivých místností byly navrhovány 
s respektováním manipulačních ploch pro možné otočení osoby na vozíku (prostor o 
velikosti 1500 x 1500mm). Nášlapné vrstvy podlah jsou opatřeny protiskluzným 
povrchem, stěny jsou do výšky 1200mm nad podlahu opatřeny otěruvzdorným 
povrchem. 

Všechny dveřní křídla umožňující bezbariérový přístup jsou opatřena 
vodorovným madlem ve výšce 850mm nad podlahou na opačné straně než jsou závěsy 
dveří, mají šířku min. 900mm a výšku 2100mm, klika je umístěna 1100mm nad 
podlahou. Prosklené dveře budou mít výplň ve výšce 500mm nad podlahou. Okna 
budou mít parapet ve výšce 850mm nad čistou podlahou a klika bude osazena max. ve 
výšce 1100mm nad podlahou. 
 
Výšky ovládacích prvků 

• vypínače světel 1100mm nad podlahou 

• alarmy, požární hlásiče 1100mm nad podlahou 

• elektrozásuvky 800mm nad podlahou 

• prvky, které nejsou každodenní potřeby 400mm nad podlahou (TV a telefonní 

zásuvky) 

Informa ční cedule a nápisy 
Budou umístěny v rozmezí 1200 – 1600mm nad podlahou. 



 
Hygienická zařízení 

V prvním nadzemní podlaží se nachází bezbariérová toaleta, dohromady pro muže 
a ženy. Rozměry místnosti jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2006 Sb. o obecných 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a bude vybavena záchodovou 
mísou, umyvadlem, háčkem na oděvy a prostorem na odpadkový koš. Stěny hyg. 
zařízení musí umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností min. 
150kg. Madla pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou odpovídat 
TN TZÚS 12.03.01. Dále bude místnost vybavena signalizačním systémem nouzového 
volání. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 
 

Počet užitných podlaží: 3 

Zastavěná plocha: 590,0 m2 

Užitná plocha: 1653,6 m2  

Obestavěný prostor: 6066,2 m3 

Výška atiky nad upraveným terénem: 10,7m (13,6m) 

Kapacita ubytování: 58 osob / 29 pokojů 

Počet parkovacích stání: 29 (z toho 3x bezbariérové) 

 
Hlavní jídelna je orientována na severovýchodní stranu. Jednotlivé pokoje hostů 

jsou orientovány buď na východní nebo západní stranu, přičemž každý pokoj má jedno 
okno o rozměrech 1,75x1,75m, čímž je zajištěno dostatečné osvětlení místnosti. 
Z důvodu možného zahřívání v letním období budou na okna instalovány vnitřní 
žaluzie. 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovaná životnost 
 Z hlediska konstrukčního se jedná kombinovaný nosný systém tvořený 
keramickými tvárnicemi Porotherm různých šířek, vodorovné konstrukce zajišťují 
filigránové stropní desky s dobetonávkou. Vertikální konstrukce budou tvořeny 
montovanými prefabrikovanými schodišťovými rameny. Obvodový plášť se skládá 
z keramických tvárnic a kontaktního zateplovacího systému. Střecha je navržena jako 
plochá jednoplášťová konstrukce. 
 Konstrukční řešení bylo zvoleno na základě statických, protipožárních, tepelně 
technických a akustických požadavcích. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí a výplní otvorů jsou popsány a stanoveny 
v jednotlivých Protokolech tepelně-technického posouzení konstrukce. 

 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
průzkumu 



Stavba je založena na základových pasech z prostého betonu C20/25, pod 
nosnými sloupy v jídelně jsou navrženy železobetonové patky z betonu C20/25 – XC1, 
oceli B 500B 10 505(R). Sloupy vynášející zastřešení vchodu jsou podepřeny patkami 
z prostého betonu C20/25 – XC1. 

Hloubka základové spáry je u vnějších základů a patek z prostého betonu 1,0m 
pod upraveným terénem, u vnitřních základů 0,5m. Železobetonové patky mají 
základovou spáru v hloubce 0,6m pod terénem. 

 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 
Při stavbě a provozu objektu budou respektovány právní normy a předpisy 

související se životním prostředím, zejména: 
 
• Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 

• Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí 

• Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

 
Seznam odpadů a jejich zatřídění z katalogu odpadů dle vyhlášky 381/2001 Sb. a 

způsob nakládání s konkrétním odpadem. 
 
Odpady z parkoviště u objektu: 

 Druh odpadu Zatřídění dle katalogu Způsob likvidace odpadu 
Odpadní dešťová voda 16 10 Odpadní vody určené Vsakování na pozemku, popř. 
  k úpravě mimo místo vzniku svedena do požární nádrže 

 
 

Odpady z provozu objektu: 
 Druh odpadu Zatřídění dle katalogu Způsob likvidace odpadu 
Odpadní splašková voda 16 10 Odpadní vody určené Odvedena splaškovou
   k úpravě mimo místo vzniku
 kanalizaci do ČOV 
 Odpadní dešťová voda 16 10 Odpadní vody určené Odvedena do  
  k úpravě mimo místo vzniku vsakovací jímky 
    Uložen do kontejneru  
 Papír  20 01 01 Papír a lepenka (na tříděný odpad) a následný 
    odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 
    Uloženo do kontejneru  
 Sklo  20 01 02 Sklo (na tříděný odpad) a následný 
    odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 



 
 Druh odpadu Zatřídění dle katalogu Způsob likvidace odpadu 
    Uloženy do kontejneru  
 Plasty  20 01 39 Plasty (na tříděný odpad) a následný 
    odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 
    Uložen do kontejneru  
 Směsný komunální 20 03 01 Směsný (na tříděný odpad) a následný 
 odpad  komunální odpad odvoz způsobem běžným 
    pro danou lokalitu 

 
h) Dopravní řešení 

Celý areál bude přístupný z východní strany, kde se nachází stávající asfaltová 
komunikace. Součástí stavby je i vybudování sjezdu na stavební pozemek z místní 
komunikace na par. č. 111/5 a dále bude povedeno napojení na stávající cyklostezku na 
par. č. 301. Sjezd na komunikaci bude proveden s živičným povrchem s odpovídající 
skladbou podkladních vrstev. 

Komunikace pro obousměrný pohyb osobních automobilů uvnitř areálu bude mít 
živičný povrch, šířka této komunikace bude mezi obrubníky 6,3 – 8,5m. Parkovací 
plochy u objektu jsou navrženy pro osobní automobily skupiny 1a, kde základní rozměr 
vozidla je 5,0x2,5m. Počet parkovacích míst je 29 vozidel, z toho 3 bezbariérová stání. 

Chodníky v okolí objektu mají základní šířku 1,85m a budou tvořeny betonovou 
dlažbou. Příčné sklony pochozích ploch dle vyhlášky č. 389/2009 Sb. o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání nepřesahují sklon 2%. Sklony 
pojížděných zpevněných ploch se pohybují do 2% a tím je vytvořen spád pro odvod 
dešťových vod. 

 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

Stavba se nebude nacházet v záplavovém území. S ohledem na okolí pozemku 
nehrozí sesuvy půdy. Pod staveništěm neprobíhá důlní činnost a tudíž se nepředpokládá 
poddolování. Lokalita není v seismicky aktivní oblasti. Na základě radonového 
průzkumu byl zjištěn nízký radonový index, není tedy zapotřebí speciálního opatření 
proti tomuto záření. 

Objekt se bude nacházet vedle poměrně frekventované komunikace II/610, 
z tohoto důvodu je obvodový plášť navržen tak, aby splňoval požadavky vzduchové 
neprůzvučnosti podle ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a posouzení 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

Řešené území sousedí s evropsky významnou lokalitou Bezděčín. 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Projektová dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 

183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby. Dokumentace je v souladu s platnými ČSN a 
hygienickými předpisy. 

 



2. Stavebně konstrukční část 
a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 
 Z hlediska konstrukčního se jedná kombinovaný nosný systém tvořený 
keramickými tvárnicemi Porotherm různých šířek, vodorovné konstrukce zajišťují 
filigránové stropní desky s dobetonávkou. Vertikální konstrukce budou tvořeny 
montovanými prefabrikovanými schodišťovými rameny. Obvodový plášť se skládá 
z keramických tvárnic a kontaktního zateplovacího systému. Střecha je navržena jako 
plochá jednoplášťová konstrukce. 
 Konstrukční řešení bylo zvoleno na základě statických, protipožárních, tepelně 
technických a akustických požadavcích. 

 
b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Práce HSV: • Výkopy - Na základě projektové dokumentace bude provedena 

skrývka horní vrstvy půdy o tloušťce 20cm. Zemina o objemu 680m3 
bude následně uchována v deponu na zbývající ploše pozemku č. 
287/18 v k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi a následně ošetřována tak, 
aby nedocházelo k zaplevelování, znehodnocení stavební činností a 
odcizení. Po dokončení stavby bude zemina rozprostřena na 
nezastavěných částech pozemku v okolí objektu. Přebytek zeminy bude 
uchován na západní části pozemku. 
 

• Základové konstrukce - Prosté betonové pasy (C20/25), rozměry 
vnějšího základu 0,5m / 1,0m, vnitřní základy 0,5m výška a 0,7m šířka. 
Pod nosnými sloupy jsou navrženy prosté i železobetonové patky. 

 

• Nosné konstrukce - Keramické tvárnice Porotherm 30 P+D pro 
obvodovou konstrukci a 24 P+D pro vnitřní konstrukci. Železobetonové 
sloupy 300x300. 

 

• Vodorovná nosná konstrukce - Filigránové železobetonové desky tl. 
60mm s dobetonávkou. Železobetonové průvlaky – viz Statický 
výpočet. 

 

Práce PSV: • Schodišťové prvky - Dvouramenné železobetonové prefabrikované 
montované schodiště, uložené na stropních deskách. 

 

• Instalační šachty - V jednotlivých místnostech a pokojích bude na 
instalační šachtě otvor s dvířkami (0,5x0,6m), spodní hrana 1100mm nad 
čistou podlahou, pro možnost revize rozvodů vedených v šachtě. 

 

• Hydroizolace - Spodní stavba asfaltový oxidovaný pás s hliníkovou 
vložkou, celoplošně nataven. 
Střecha 2x asfaltový modifikovaný SBS pás, spodní mechanicky kotven 
a horní celoplošně nataven. 
 

• Střešní konstrukce - Jednoplášťová plochá střecha s parozábranou 
z oxidovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, bodově 
nataveného. Vloženou tepelnou izolací z minerální plsti tl. 2x120mm. 
 

• Omítky  - Vnitřní omítky stěn vápenocementová omítka Baumit se 
štukovou vrstvou. Vnější omítky silikátové stěrkové Baumit. Soklová 
stěrková omítka aplikovaná na vnější sokl budovy. 
• Dlažby a obklady - Dle charakteru místnosti budou provedeny 
keramické dlažby a obklady (viz legendy místností v projektové 
dokumentaci). 



 

• Tepelné izolace - Obvodový plášť kontaktní zateplovací systém 
s izolací z EPS s příměsí grafitu tl. 200mm. Podlaha na terénu polystyren 
EPS 150S tl. 2x40mm. Střecha izolace z minerál. plsti tl. 2x120mm. 
Izolace rozvodů TV mirelon tl. 40mm. 
 

• Akustické izolace - Kročejová izolace podlah Isover N tl. 50mm. 
Izolace výtahové šachty z minerální plsti tl. 40mm. 
 

• Konstrukce zámečnické a truhlářské - Viz specifikace PSV 
v projektové dokumentaci. 
 

• Konstrukce klempířské - Viz specifikace PSV v projektové 
dokumentaci. 
 

• Výplně otvorů - Viz specifikace oken a dveří v projektové 
dokumentaci. 
 

• Podlahy - Viz skladby podlah v projektové dokumentaci. 
 

• Malby - Malby budou provedeny běžnými malířskými prostředky 1x 
penetrace a 2x malba. Druh a barva malby viz legendy místností 
v projektové dokumentaci. 
 

• Podhledy - Kazetové podhledy, specifikace viz legendy místností 
v projektové dokumentaci. 

 
c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce  
• zatížení užitné – kategorie A   qk = 1,5 kN/m2 

• zatížení sněhem – sněhová oblast II s = 0,8 kN/m2 

• hodnoty ostatních zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce jsou 
uvedeny v projektové dokumentaci, části Specializace – betonové 
konstrukce 

 
d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 
V projektové dokumentaci se nevyskytují žádné neobvyklé konstrukce. 

Problémová místa stavby jsou řešena v rámci konstrukčních detailů ve výkresech č. 13 a 
14 projektové dokumentace. 
 
e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 
Všechny stavební práce budou probíhat v souladu s obecně platnými normami a 

vyhláškami. Dále pak v souladu s technologickými předpisy a návody udávanými 
výrobci daných materiálů. 

 
f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 
Projekt řeší novostavbu objektu, nepředpokládá se tedy, že by docházelo 

k bourání nebo podchycování konstrukcí. Tyto práce nejsou obsaženy v projektové 
dokumentaci. 



Závěr 
 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba čtyřpodlažního nepodsklepeného 
objektu – penzionu, za účelem ubytování a stravování osob v okrajové části Mladé Boleslavi a 
tím i rozvinutí cestovního ruchu. Penzion se bude nacházet na periferii města, v blízkosti 
stávajícího letiště, avšak s velmi dobrou dostupní do centra, kde se nachází veškerá občanská 
vybavenost. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
HSV – Hlavní stavební výroba 
PSV – Přidružená stavební výroba 
ČSN – Česká Státní Norma 
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
 
 
Zkratka/symbol Jednotka Popis 

A/S   m2   plocha 
V  m3 objem 
a/k   -   součinitel/korekční součinitel 
b    m   šířka 
h    m   výška 
l    m   délka 
d/D   m   tloušťka 
n    -   počet 
Rdt   kPa   únosnost 
DN   mm   průměr 
F    kN   síla 
G   kN/m2   tíha 
ρ    kg/m3     objemová hmotnost 
p    kg/m2   požární zatížení 
SPB - stupeň požární bezpečnosti 
PHP - přenosný hasicí přístroj 
E - počet unikajících osob 
K - počet unikajících osob v 1 únik. pruhu 
R    m2.K.W-1  tepelný odpor 
U   W.m-2.K-1    součinitel prostupu tepla 
Uw   W.m-2.K-1    součinitel prostupu tepla okna 
Ug   W.m-2.K-1    součinitel prostupu tepla zasklení 
Uf   W.m-2.K-1    součinitel prostupu tepla rámem 
λ    W.m-1.K-1    součinitel tepelné vodivosti 
HT   W.K-1    měrná ztráta prostupem 
bi - činitel teplotní redukce 
θi/θe °C teplota vnitřní/vnější 
R‘w dB vzduchová neprůzvučnost 
L’ nw dB kročejová neprůzvučnost 



Seznam příloh 
 

Složka A 
 

1. Textová část VŠKP 
2. Popisný soubor VŠKP (metadata) 

 
Složka B  

 
1. Předběžný návrh schodiště 
2. Předběžný návrh základů 
3. Návrh odvodnění střechy 
4. Otis – technický list výtahů  
5. Porotherm KP XL – technický list překladů 
6. Poriment WS 700 – technický list 
7. Topwet – tabulky průtoků 
8. Únosnost zemin - tabulky 

 
Složka C 

 
Textová část: 

 
1. B. Souhrnná technická zpráva 
2. D.1.1. Technická zpráva 
3. Specifikace prvků PSV 
4. Požární bezpečnost objektu + přílohy 
5. Stavebně fyzikální posouzení stavebních konstrukcí 

5.1. Akustické posouzení konstrukcí 
5.2. Tepelně technické posouzení konstrukcí 
5.3. Průkaz energetické náročnosti budovy 

6. Specializace – vytápění a příprava teplé vody 
7. Specializace – betonové konstrukce 

 
Výkresová část: 

 
1. Technická situace, situace širších vztahů  M 1:300, 1:2000, 1:5000 
2. Základy      M 1:50 
3. Půdorys 1NP     M 1:50 
4. Půdorys 2NP     M 1:50 
5. Půdorys 3NP     M 1:50 
6. Řez A–A´      M 1:50 
7. Řez B–B´      M 1:50 
8. Výkres montovaného stropu nad 1NP  M 1:50 
9. Výkres montovaného stropu nad 2NP  M 1:50 
10. Výkres montovaného stropu nad 3NP  M 1:50 
11. Jednoplášťová plochá střecha   M 1:50 
12. Technické pohledy     M 1:100 
13. Detaily D1, D2, D3    M 1:10 
14. Detaily D4, D5     M 1:10 
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