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Abstrakt  

Předmětem zpracování diplomové práce je zhotovení dokumentace pro provedení 
stavby. Navrženou stavbou je horský penzion. Stavební parcela se nachází v katastrálním 
území Poteč. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými zákony, 
vyhláškami a normami. 

Objekt je navržen jako podsklepená jednopatrová budova s obytným podkrovím, 
zasazen do svažitého terénu. Budova má tvar půdorysu L s nejdelšími půdorysnými rozměry 
40,11 x 39,05 m. Základy jsou navrženy jako pásy z prostého betonu. Stavba je navržena jako 
stěnový nosný systém. Stěnový systém je kombinován z tvárnic ztraceného bednění 
prolévaných betonem, keramických cihelných bloků a dřevěného roubení. Zastřešení objektu 
je realizováno pomocí krovu se stojatou stolicí. Strop nad 1S je navržen jako železobetonová 
deska, strop nad 1NP jako dřevěný trámový 
  
Klí čová slova 

Horský penzion, restaurace, kancelář, roubenka, keramické zdivo, ztracené bednění, 
svažitý terén, ovčí vlna, dřevovláknité desky, provětrávaná fasáda, dřevěný šindel, vnitřní 
zateplení.  
  
  
  
Abstract 

The objective of this thesis is to create the documentation for building construction. 
Designed building is a mountain guesthouse. Building plat is located in the cadastral Poteč. 
Project documentation has been prepared in accordance with applicable laws, regulations and 
standards.  
      The object is designed as one floor building with basement and residential loft and is 
fitted in sloping terrain. The building is shaped in layout L with the longest plane dimensions 
40,11 x 39,05 m. Foundations are designed as strips of plain concrete. The building is 
designed as a wall support system. Wall system is combined of shuttering blocks filled with 
concrete, ceramic brick blocks and wood timbering. Roofed building is realized through the 
roof with a vertical stool. The ceiling above the ground floor is designed as a reinforced 
concrete slab ceiling and above the first floor as the timber. 

  
Keywords 

Mountain guesthouse, restaurant, office, timber, ceramic masonry, formwork, sloping 
terrain, wool, fibreboard, ventilated facade, wooden shingles, interior insulation.  
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Úvod 

 Účelem práce bylo vypracování prováděcí dokumentace pro objekt horského 
penzionu. Objekt byl navržen na základě platných normových požadavků. 

 Práce byla zaměřena na provedení výkresové dokumentace a koordinaci 
jednotlivých stavebních profesí. Snahou při zpracovávání dokumentace bylo navázání na 
tradice výstavby v dané lokalitě (Valašsko), použití tradičních materiálů a zachování 
tradičního rázu krajiny. 

 V rámci zpracování stavebně-technického řešení byly zpracovány také dvě 
specializace. V rámci specializace byl proveden výpočet potřeby množství dřevní štěpky 
na vytápění objektu během roku, v rámci druhé specializace bylo provedeno posouzení 
krokve stojaté stolice krovu. 
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A.1 Identifika ční údaje 

A1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Horský penzion 
b) Místo stavby: obec Poteč 
                           okres Vsetín [776521] 
Parcelní číslo pozemku 2400 
Katastrální území: Poteč [726371] 
Charakter stavby: novostavba 
Účel stavby: bydlení a soukromá kancelářská činnost 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení: Pavel Červenka 
Trvalé bydliště: Valašské Příkazy 756 12, č.p. 54 
Telefon: - 
e-mail: - 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace, 

Vypracoval: Bc. Tomáš Landecký 
Kontroloval: Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě 
byla stavba povolena  

Stavební úřad: Mětský úřad Valašské Klobouky – Stavební úřad, Masarykovo náměstí 189, 
Valašské Klobouky 766 17 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na 
jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby  

Projektová dokumentace byla vypracována na základě zadání diplomové práce, které 
je k projektové dokumentaci přiloženo. Projektová dokumentace byla zhotovena na základě 
studie, která je k diplomové práci rovněž přiložena. Jako další podklady pro vypracování 
projektové dokumentace byly platné legislativní předpisy a normy. 
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A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Stavební pozemek, parcela č. 2400 se nachází v katastrálním území Poteč, výměra 
pozemku činní 23954 m2. Záměrem investora je výstavba novostavby horského penzionu 
určeného pro ubytování a stravování. Hlavní vstup do objektu je z jihovýchodní strany, z této 
strany vede k objektu rovněž příjezdová polní cesta sypaná struskou o délce 300,74 m 
s návazností na hlavní asfaltovou komunikaci v obci. Parcelní číslo polní komunikace 91, 
parcelní číslo hlavní asfaltové komunikace 543/47. Na sousedních pozemcích se nenachází 
zástavba ani zdroje hluku. Na severní straně od parcely se nachází vzrostlý jehličnatý les. 

Bližší informace o stavebním pozemku: 

- číslo parcely: 2400 
- výměra: 23954,00m2 
- katastrální území: Poteč [726371] 
- číslo LV: 377 
- typ parcely: parcela katastru nemovitostí 
- mapový list: KMD 
- určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 
- druh pozemku: orná půda 
- způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond 
- omezení vlastnického práva: nejsou evidována 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 
apod.) 

 Objekt je nenachází v památkové zóně, památkové rezervaci, zvláště chráněném 
území ani není jinak chráněn nebo omezen. 

c) údaje o odtokových poměrech 

 Pozemek se nachází ve svažitém terénu. Na okolních pozemcích nejsou realizovány 
žádné zpevněné plochy. Zpevněné plochy na pozemku jsou minimální a nutné pro provoz 
horského penzionu. Celková zpevněná a zastavěná plocha pozemku činní 3496,53 m2 
z celkové plochy pozemku. Srážková voda dopadající na střešní plášť a zpevněné plochy tudíž 
bude odvedena pomocí vyspárování na travnatý povrch a vsakována na pozemku. Zemina na 
parcele je dle klasifikace ČSN 73 1001, S3 S-F (písek hlinitý) je schopna zajistit dostatečné 
vsakování srážkových vod na pozemku. Pro ověření bude nutno zhotovit studii vsakování 
vod. 
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d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 
souhlas 

 Parcela je vedena jako zemědělská plocha. Bude nutné požádat o změnu využití 
parcely nebo o změnu územního plánu obce. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením 
stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 Bude nutno zažádat o změnu využití pozemku v rámci územního plánu obce Poteč. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na výstavbu na využití území 

 Bude nutno zažádat o změnu využití pozemku v rámci územního plánu obce Poteč. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Na výstavbu objektu nebyly nárokovány žádné požadavky. 

h) seznam výjimek a úlev řešení 

 Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících investic a úlevových řešení 

 Jako související investici je nutno provést prodloužení elektrického vedení k objektu. 
Vedení je ve vzdálenosti 280 m od objektu. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 

Pozemky dotčené výstavbou horského penzionu: 
Obec k.ú Parcelní 

č. 
Majitel Druh 

pozemku 
podle k.ú 

Poznámka Výměra 

[m2] 

Valašské 
Příkazy 

Valašské 
Příkazy 

91 Vladimír Hanuš 
1/2; František 
Pechal 1/2 

Ostatní 
plocha 

Příjezdová 
polní 
komunikace 

1737 

Valašské 
Příkazy 

Valašské 
Příkazy 

90/8 Pavel Červenka 
1/2; Červenková 
Jana 1/2 

Trvalý 
travnatý 
porost 

Sousední 
pozemek 

18019 
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Poteč Poteč 786/1 Pavel Červenka 
1/2; Červenková 
Jana 1/2 

Orná půda Sousední 
pozemek 

18583 

Poteč Poteč 738/93 Pavel Červenka 
1/2; Červenková 
Jana 1/2 

Trvalý 
travnatý 
porost 

Sousední 
pozemek 

5019 

 

Poteč Poteč 738/2 Pavel Červenka 
1/2; Červenková 
Jana 1/2 

Lesní 
pozemek 

Sousední 
pozemek 

5213 

Poteč Poteč 2401 Pavel Červenka 
1/2; Červenková 
Jana 1/2 

Ostatní 
plocha 

Sousední 
pozemek 

1256 

Valašské 
Příkazy 

Valašské 
Příkazy 

102/1 Parcela není 
zapsána na LV 

Orná půda Sousední 
pozemek 

17711 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu objektu horského penzionu. 

b) účel užívání stavby 

 Záměrem investora a obsahem předpokládané projektové dokumentace je 
výstavba horského penzionu s restaurací. Objekt je podsklepený s jedním nadzemním 
podlažím a obytným podkrovím.  

Suterén je navržen jako technické podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí pro 
provoz penzionu s restaurací. Je zde umístěna kotelna, sklad paliva, dílny, sklady, opravna 
lyží a kol, příjem pro servis, úschovna kolárna, lnárna, strojovna VZT, garáž pro stroje 
zahradní techniky.  

První nadzemní podlaží je určeno pro ubytování osob s celkovým počtem sedmi 
pokojů a maximálním počtem 17 ubytovaných osob včetně bezbariérového pokoje. Dále je 
pak na podlaží navržena hala s recepcí, restaurace pro 60 strávníků, kuchyně, denní sklady pro 
provoz kuchyně, WC pro návštěvníky restaurace včetně bezbariérových WC (zvlášť pro ženy 
a muže), sociální zázemí pro personál.  

V obytném podkroví jsou navrženy 4 pokoje pro maximální počet 16 ubytovaných 
osob. Na podlaží jsou navrženy také sklady s ložním prádlem, denní místnost pro personál, 
dvě kancelářské buňky, WC pro zaměstnance.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 
památka apod.) 
 Nejedná se o kulturní památku. Na objekt se nevztahuje žádný právní předpis o 
ochraně stavby. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a o obecných 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Návrhem objektu stavby byly dodrženy technické požadavky na objekt tohoto druhy 
dle právních vztahů. Jedná se o dodržení technických požadavků dle vyhlášky 268/2009 Sb. O 
technických požadavcích na stavby. Stavba je řešena jako bezbariérová dle vyhlášky 398/2009 
Sb. O obecných technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. Požární bezpečnost 
stavby je řešena v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární 
ochrany staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 

Návrhem objektu stavby byly dodrženy všechny požadavku dotčených orgánů. Byly 
splněny také normy týkající se Tepelné ochrany budov, administrativních budov. 

g) seznam výjimek a úlev řešení 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / 
pracovníků) 

Údaje o objektu: 

- zastavěná plocha: 816,04 m2 
- obestavěný prostor: 8050,0 m3 
- užitná plocha: 1935,03m2 
- počet ubytovacích jednotek: 11 buněk se sociálním zařízením 
- maximální počet ubytovaných: 33 osob 
- počet míst v restauračním zařízení: 60 osob 
- počet zaměstnanců: 10 osob 
- počet parkovacích míst: 30 + 3 místa pro invalidní osoby 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budovy apod.) 
Základní bilance: 

- potřebná energie na vytápění: 85,929 MWh/a 
- potřebná energie na přípravu TV: 54,308 MWh/a 
- potřebná energie na nucené větrání: 5,893 MWh/a 
- potřebná energie na osvětlení: 54,977 MWh/a 
- potřeba dřevní štěpky na rok: 215,79m3 
- neobnovitelná energie: 198,182 MWh/a 
- celková dodaná energie: 201,107 MWh/a 
- emise CO2: 20,786 t 
- energetická náročnost budovy: B  (81kWh/(m2.a)) 

Dešťové vody budou vsakovány na pozemku stavební parcely. 

Odpady vznikající provozem dle katalogu odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 Sb.: 

- 15 odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

- 20 komunální odpady 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 
 Předpokládaná doba výstavby je 27 měsíců. 

k) orientační náklady stavby 
 Orientační cena stavby je 49 861 700,- Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavební objekty:  

- SO 01 Horský penzion 

- SO 02 Parkoviště a zpevněné plochy 
- SO03 Přípojka vodovodu 
- SO 04 Požární nádrž 
- SO 05 Kanalizace splašková, žumpa 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavební pozemek, parcelní číslo 2400 se nachází na severním svahu na hranici 
katastrálního území obce Poteč a Valašské Příkazy. Pozemek má svažitý charakter a objekt je 
tudíž do svahu zapuštěn. Pozemek byl doposud pronajímán místnímu zemědělskému družstvu 
jako pastvina pro chov skotu. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně technický průzkum apod.) 

 Jako orientační podklad pro geologické složení půdy posloužil geologický a 
hydrogeologický průzkum, který byl proveden v souvislosti s plánovou výstavbou kanalizace 
v obcích Poteč a Valašské příkazy. 

 Radonové riziko bylo určeno dle mapy radonového indexu podloží. Z této mapy bylo 
určeno toto riziko jako převážně nízké. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Přes pozemek ani v jeho těsném okolí neprobíhají žádná ochranná ani bezpečnostní 
pásma. 

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

 Dle mapových podkladů není toto území ohrožené záplavami ani není v ohrožení 
vlivem důlní činnosti. 

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

 V okolí stavby se nenachází další stavby, nedojde tedy k ovlivnění okolních staveb. Na 
pozemku nejsou žádné vzrostlé dřeviny ani křoviny. Vliv výstavby na okolní pozemky je 
zanedbatelný. Odtokové poměry zůstanou téměř beze změn. Zpevněné plochy budou 
provedeny ze zámkové dlažby, tudíž bude umožněn průsak vody mezi spárami dlažby do 
podloží. 

f) požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin 

 Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé křoviny ani dřeviny. Nenachází se zde ani 
objekty určené k demolici nebo sanaci. Území nebylo v minulosti nějak znehodnoceno, a 
proto není zapotřebí sanovat ani samotnou půdu. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Parcela je vedena jako zemědělská půda, bude zažádáno o změnu užívání pozemku. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnosti na napojení na stávající 
dopraví a technickou infrastrukturu) 

 Přístup na stavební parcelu je řešen a základě polní komunikace, parcelní číslo 91 je 
vlastnictví Vladimíra Hanuše 1/2 a františka Pechala 1/2. Na pozemku pak budou vybudovány 
zpevněné plochy, zejména určená pro parkování a jako pochůzí plochy v blízkém okolí 
objektu. V blízkosti stavební parcely se nachází obecní vodovod, objekt se k němu připojí 
pomocí navrtávky a vodovodní přípojky zhotovené z trubky HDPE. Pro připojení k elektrické 
síti bude nutní prodloužení stávající sítě cca. o 300 m. Objekt nebude napojen na žádné další 
technické sítě. Odvod splašků z objektu bude realizován pomocí žumpy a jejího následného 
vývozu. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 V předstihu před realizací samotného objektu horského penzionu je zapotřebí 
prodloužení sítě elektrického vedení a dále pak zbudování vodovodní přípojky. Při realizaci 
bude nutno dodržovat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 Záměrem investora a obsahem předpokládané projektové dokumentace je 
výstavba horského penzionu s restaurací. Objekt je podsklepený s jedním nadzemním 
podlažím a obytným podkrovím.  

Suterén je navržen jako technické podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí pro 
provoz penzionu s restaurací. Je zde umístěna kotelna, sklad paliva, dílny, sklady, opravna 
lyží a kol, příjem pro servis, úschovna kolárna, lnárna, strojovna VZT, garáž pro stroje 
zahradní techniky.  

První nadzemní podlaží je určeno pro ubytování osob s celkovým počtem sedmi 
pokojů a maximálním počtem 17 ubytovaných osob včetně bezbariérového pokoje. Dále je 
pak na podlaží navržena hala s recepcí, restaurace pro 60 strávníků, kuchyně, denní sklady pro 
provoz kuchyně, WC pro návštěvníky restaurace včetně bezbariérových WC (zvlášť pro ženy 
a muže), sociální zázemí pro personál.  

V obytném podkroví jsou navrženy 4 pokoje pro maximální počet 16 ubytovaných 
osob. Na podlaží jsou navrženy také sklady s ložním prádlem, denní místnost pro personál, 
dvě kancelářské buňky, WC pro zaměstnance.  

B.2.2 celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Urbanistické řešení vychází z tradic odloučených samostatně stojících pasekářských 
samot. V územním plánu obce je však nutno zažádat o změnu využívání stavby v souladu 
s novým zamýšlením využití pozemku. 

 Architektonické řešení vychází z tradiční výstavby ve Valašském kraji. Je kladen 
důraz na použití tradičních materiálů, barev, tvarového uspořádání objektu a střechy. Objekt 
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je navržen se suterénem, nadzemním podlažím a obytným podkroví. Z tradic vychází na 
tomto území výstavba výhradně staveb s jedním nadzemním podlažím. Suterén je obložen 
pískovcovým kamenem nacházejícím se v místní krajně a tradičně užívaných pro podezdívky 
staveb. Část 1NP je zhotovena jako roubená, druhá část 1NP je navržen as provětrávanou 
fasádou obloženou tradičním dřevěným smrkovým šindelem. Obytné podkroví je vestavěno 
pod střechu se sklonem 45°, jako krytina byl opět použit dřevěný smrkový šindel. Okna 
v 1NP budou realizovány jako kastlová dřevěná okna. 

 Navržený objekt je v souladu se základními požadavky pro vzhled budovy, určení 
k výstavbě v CHKO Beskydy.  

B.2.3 celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Hlavní vstup do budovy pro zájemce o ubytování je navržen z jihovýchodní strany. 
Hosté se na úroveň 1NP dostanou pomocí venkovního schodiště. Vstupem se zákazníci 
dostanou do zádveří a posléze k recepci. U recepce jsou umístěny toalety, včetně 
bezbariérových určené pro návštěvníky restaurace, dále pak schodiště vedoucích do obytného 
podkroví anebo do kolárny a lyžárny umístění v suterénu. Odtud pak mohou zákazníci 
pokračovat do částí objektu s restaurací anebo části určeného pro ubytování. Vedlejší vstup 
přístupným z horního parkoviště se hosté dostanou přímo do restaurační části.  

 Vstup pro zaměstnance je navržen ze severozápadní strany. Vstupem se zaměstnanci 
chodbou dostanou k šatnám a sprchám určeným pro zaměstnance. Schodištěm v této části 
určenému výhradně pro personál se mohou pohybovat mezi všemi patry bez kontaktu s hosty. 

 V prvním nadzemním podlaží je navržen ještě jeden vedlejší vchod vedoucí přímo ke 
schodišti určeného výhradně pro personál. Byl navržen výhradně z důvodu zajištění 
bezpečného úniku personálu z obytného podkroví a dodržení tak potřebné délky nechráněné 
únikové cesty z hlediska splnění požadavků požární bezpečnosti. 

 Hosté ubytovaní v obytném podkroví se do tohoto patra dostanou pomocí prvního 
schodiště u recepce. V tomto podlaží jsou navrženy čtyři ubytovací jednotky. 

 Zaměstnanecká část obytného podkroví je provázána z 1NP pomocí druhého 
schodiště. Provozy jsou do sebe odděleny dveřmi a SDK příčkou. Je zde umístěna denní 
místnost pro zaměstnance, toalety, sklady prádla a kanceláře nutné pro provoz penzionu. 

 Vstupů do suterénu je celkem pět. Vstupy na jihovýchodní straně (dle situace jsou zde 
popisovány dveře zprava do leva). Pravý je určen pro hosty se zájmem o opravu, seřízení 
anebo zapůjčení sportovního vybavení jako jsou kola a lyže. Je zde příjem objednávek 
s návazností na servis anebo půjčovnu. Dvoje garážová vrata jsou zde navržena pro snadný 
vjezd zahradní techniky do garáže. Posledními dveřmi na této světové straně se dostaneme do 
chodby navazující na sklady paliva, dále pak dílny, strojovny VZT, skaldů určených pro 
zásobování kuchyně. Vstup na severozápadní straně je určen pro zásobování skladu štěpky. 
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B.2.4 bezbariérové užívání stavby 

 K hlavnímu vstupu do budovy se imobilní osoby dostanou buďto za pomoci zvedací 
plošiny Vecom S10 se zdvihem do 2990 mm anebo z horního parkoviště pomocí rampy, které 
hosty dovede přímo na terasu. Na trasách do restaurace a k bezbariérovému pokoji se 
nenachází žádné výškové překážky vyšší než 20 mm. Chodby jsou na těchto trasách 
minimální šířky 1500 mm. U objektu jsou navržena také 3 parkovací místa bezbariérového 
stání. 

B.2.5 bezpečnost při užívání stavby 

 Objekt je navržen dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
výstavbu, dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. a dle vyhlášky č. 502/2006 Sb.. U objektu nejsou 
požadována žádná zvláštní opatření na bezpečnost při užívání stavby či ochranu zdraví nebo 
životního prostředí. 

B.2.6 základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 

 Objekt je řešen jako podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným 
podkrovím. Stavba je založena pásech z prostého betonu, svislé nosné konstrukce jsou 
stěnové, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonový strop na 1S a trámový dřevěný 
strop nad 1NP. Střecha je řešena jako krovová stojatá stolice ze smrkového dřeva. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopové práce 

 Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050 Zemní práce převážně 
v zeminách těžitelnosti 3. a 4. třídy. 

Základy 

 Základy budou provedeny z betonových pásů. Beton C 16/20. Podkladní desky 
tloušťky 150 mm bude zhotovena z betonu C 20/25 vyztužena karisítí průměru 6 s oky 
150/150 mm. Dále pak bude realizováno pět patek z prostého betonu C 16/20, vynášející 5 
sloupů z 1S. 

Svislé konstrukce 

Nosný obvodový systém v 1S je navržen ze ztraceného bednění 250/250/500 mm 
prolévané betonem C 20/25,  stěna je zateplena XPS tloušťky 50 mm a je před ní realizována 
vyzdívka z pískovce tloušťky 60 až 80 mm na maltu cementovou M15, tato vyzdívka s podílí 
na vynesení roubené stěny. Vnitřní nosný systém je tvořen cihelnými bloky Porotherm 24 
P+D na maltu Porotherm TM M5. Příčky jsou zhotoveny z cihelných bloků Porotherm 11,5 
P+D na maltu Porotherm TM M5. 

Nosný obvodový systém 1NP v ubytovací části je navržen ze smrkových hranolů 
240/240 mm v rozích spojených na rybinu. Tato stěna je zateplena pomocí ovčího rouna 2x 
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50 mm. Ovčí rouno je kladeno na dvou navzájem kolmých roštů ze smrkového dřeva. Skladba 
je doplněna o parozábranu, instalační mezeru s vnitřním pláštěm z OSB desek. Vnitřní nosný 
systém je navržen z cihelných bloků Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm TM M5. 
Obvodový systém ve zděné části je tvořen cihelnými bloky Porotherm 24 P+D na maltu 
Porotherm TM M5. Se zateplením ovčím rounem tloušťky 3 x 50 mm, rouno kladeno do roštu 
ze smrkového dřeva, vrstvy izolace navzájem kolmo na sebe. Dále je doplněna o větrnou 
vzduchovou mezeru a obvodový plášť ze smrkového šindele. Vnitřní nosný systém je tvořen 
tvořen cihelnými bloky Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm TM M5. Příčky jsou 
zhotoveny z cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm TM M5. 

V obytném podkroví jsou příčky realizovány ze sádrokartonových příček tloušťek 150 
mm a 125 mm. Příčky jsou dvojitě opláštěné SKD deskami tl. 12,5 mm. V příčkách tloušťky 
150 mm je použita izolace z tloušťky 75 mm. V příčkách tloušťky 125 mm je použita izolace 
z tloušťky 40 mm. Objemová hmotnost použité izolace je 40 kg/m3. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovnou nosnou konstrukci stropu nad 1S tvoří železobetonová deska tloušťky 
250 mm. Deska je po obvodu vetknuta a je navržena jako spojitá s vetknutím do vnitřních 
nosných stěn. Na desku je navrženo použití betonu C 20/25 a oceli B 500B. 

 Vodorovnou nosnou konstrukci nad 1NP tvoří podélné trámy 240/240 mm ze 
smrkového dřeva. Podélné trámy podepírají příčné trámy 200/260 mm ze smrkového dřeva. 
Bude použito dřevo smrkové SI C22. Trámy budou opatřeny zpěňujícím protipožárním 
nátěrem se zvýšením odolnosti vůči ohni o minimálně + 15 minut. Na příčných trámech bude 
realizován záklop ze smrkových fošen v tloušťce 50 mm. Dále pak bude realizován násyp 
z expandovaného jílu o mocnosti 325 mm. Do stropu budou poté zabudovány dva polštáře ze 
smrkového dřeva kolmo na sebe. Dřevěné prvky budou rovněž opatřeny insekticidním a 
fungicidním nátěrem. Prvky budou rovněž natřeny lazurou určenou do interiéru s UV filtrem. 

Schodiště a rampy 

 Venkovní schodiště bude realizováno z schodnicové s dřevenou schodnici, dřevěnými 
stupni, sloupky a ztužujícím systémem ze smrkového dřeva. Smrkové dřevo bude napuštěno 
insekticidním a fungicidním přípravkem a natřeny lazurou vhodnou do exteriéru s UV filtrem.  

 Vnitřní schodiště jsou navržena jako desková železobetonová z betonu C20/25 
s nadbetonovanými stupni. Úprava stupňů je realizována pomocí borovicových desek 
tloušťky 28 mm uložených na podložku z XPS tloušťky 2 mm. 

Střešní konstrukce 

 Jako střešní konstrukce byla zvolena sedlová střecha se sklonem 45°. Ve spodní části 
střechy je na krokve osazen námětek, který mění sklon střechy na 35°. 

 Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří plné vazby v osových vzdálenostech po 4,5 
m. Plnou vazbu tvoří sloupek 120/120 mm, středové vaznice 120/160 mm podporované 
oboustrannými kleštinami 80/180 mm. Do sloupků jsou začepovány vzpěry 120/ 140 mm, 
ztužení podporují pásky 100/120 mm. Pozednice je dimenze 160/140 mm. Hřebenová vaznice 
120/160 mm je podporována oboustrannými kleštinami 80/160 mm a pásky 100/140mm. 
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Hřebenová vaznice je podporována sloupkem 120/120 mm, uchycených v oboustranných 
kleštinách pod středovými vaznicemi. Krokve jsou navrženy dimenze 120/180mm. Jalové 
vazby jsou od sebe osově vzdáleny 900 mm.  V jalových vazbách jsou rovněž navrženy 
oboustranné kleštiny a to jak středové tak hřebenové.  

 Krytina je navržena z valašského šindele. Krytina je podporována latěmi 60/40 mm a 
kontralatěmi 40/60 mm. Pod kontralatěmi je navržena těsnící páska a doplňková 
hydroizolační vrstva, po kterou je zhotoveno plnoplošné podbití ze smrkových prken tloušťky 
24 mm. Tepelná izolace je z ovčího rouna, je kladena mezi krokve na celou výšku krokve tj. 
180 mm. Dále je pak uložena ve dvou vrstvách do roštu z dřevěných latí 40/50 mm. Rošty 
jsou navzájem na sebe kolmé. Pod rošty je realizováno plnoplošné podbití pomocí desek 
OSB, které vytvoří pevný podklad pro parozábranu. Na parozábraně je navržena instalační 
mezera tloušťky 40 mm. Interiérovou pohledovou vrstvu pak tvoří SDK. 

 Veškeré dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva. Nosné části jsou zhotoveny ze dřeva 
kvality SI pevnosti C22. Dřevěné prvky jsou impregnovány insekticidním a fungicidním 
přípravkem. V místech, kde hrozí výluh toho přípravku, bude zvolena impregnace odolná vůči 
výluhu. U prvků zasahujících do interiéru bude použita impregnace bezbarvá u prvků 
zabudovaných do konstrukce impregnace barevná. Prvky zasahující do interiéru bude použita 
lazura vhodná do interiéru s UV filtrem a rovněž nosné prvky zasahující do interiéru budou 
naimpregnovány zpěňujícím přípravkem zvyšujícím odolnosti proti ohni + 15 minut. 

Komín 

 Komín je navržen jako dvouplášťový systémový komín Schiedel Absolut 14L14, 
vnější rozměr 360/830 mm. Průměry průduchu jsou 140 mm, s šachtou pro LAS adaptér 
130/200 mm. 

Tepelná izolace 

 Tepelná izolace u obvodových stěn v 1S je zhotoven z desek XPS tloušťky 50 mm 
lepených do speciálního lepidla. Tepelná izolace v 1NP je realizována pomocí izolace 
z ovčího rouna. Ve zděné části o tloušťce 3x 50 mm kladená roštů ze smrkového dřeva vždy 
kolmo na sebe, v roubené části pak ve dvou vrstvách o tloušťce 50 mm rovněž ložených do 
roštů kolmo na sebe. Izolace v podlaze1S a 1NP je zhotovena z dřevovláknitých desek 
v tloušťkách dle skladby konstrukcí. Izolace ve stropě nad 1NP je zhotovena pomocí násypu 
z expandovaného jílu v tloušťce 325 mm a XPS podložky v tloušťce 3 mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z SBS 
modifikovaných asfaltových pásu. Horní pás s polyesterovou vložkou o celkové plošné 
hmotnosti 4,54 kg/m2, tloušťka 4 mm. Spodní pás obsahuje vložku ze sklené tkaniny o 
celkové plošné hmotnosti 4,54 kg/m2, tloušťka 4 mm. 

Izolace proti dešťové vodě 

 Pro odvod srážkových vod je navržena krytina z valašského šindele tloušťky 20 mm, 
délky 500 mm. Krytina bude opatřena insekticidním a fungicidním přípravkem, odolným proti 
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výluhu a napuštěna lněnou fermeží. Jako doplňková hydroizolační vrstva je navržena difuzně 
otevřená folie pro bednění střechy s difuzním odporem sd = 0,02 m. 

Výplně otvorů 

 Okenní výplně v 1S jsou navrženy jako eurokna s dvojsklem 4/8/4, prostup tepla 
oknem Uw=1,1 W/m2K dle výrobce. Distanční rámeček plastový. Okna Vekra Natura 68. 
Okení výplně v 1NP jsou navržena jako kastlová okna dřevěná. S dvojsklem 4/10/4 + 4 
prostup tepla oknem Uw=1,1 W/m2K dle výrobce. Okna Janošík Castle. Okna v obytném 
podkroví navržena shodně s okny v 1S. 

Dveře jsou navrženy jako plné dřevěné dveře s prostupem tepla dveřním křídlem 
U=1,25 W/m2k. 

Podlahy 

 V suterénu je navržena těžká plovoucí podlaha s izolací s dřevovláknitých desek, 
betonovou mazaninou C 20/25 vyztuženou karisítí 150/150/4. Jako nášlapná vrstva je 
navržena keramická dlažba. 

 V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 3 typy podlah dle užití a provozního 
charakteru místností. V suchých provozech je navržena lehká plovoucí podlaha s tepelnou 
izolací z dřevovláknitých desek, roznášecí vrstvou z dvojice desek fermacell, další vrstvy 
izolace z dřevovláknitých desek, nášlapná vrstva z borovicových prken. Další dvě podlahy 
jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy s cementovou samonivelační mazaninou, deskami 
z dřevovlákna a nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

 V obytném podkroví jsou rovněž tři druhy skladeb podlah dle rozdílných provozů. Do 
suchých provozů byly navrženy jako pochůzí vrstva borovicová prkna. V mokrých provozech 
a na WC pak keramická dlažba. 

Obklady 

 Keramické obklady jsou navrženy v sociálních buňkách pokojů, na WC a v kuchyni. 
Výška obkladu je specifikována blíže ve výkresové dokumentaci. 

Omítky 

 Vnitřní omítky v suterénu jsou navrženy jako jednovrstvé vápenocementové omítky 
tloušťky 10 mm na stěnách a 8 mm na stropech. 

 Vnitřní omítky v 1NP v roubené části mají celkovou tloušťku 24 mm a jsou navrženy 
jako hliněné omítky. Ve zděné části pak mají tyto omítky celkovou tloušťku 19 mm. Trámové 
stropy se neomítají. 

Poznámka k části b) 

 Všechny skladby včetně přesné specifikace vlastností materiálu jsou uvedeny ve 
výpisu skladeb konstrukcí. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 Projektová dokumentace bude respektovat statický výpočet jednotlivých prvků a 
nosných částí. 

 V rámci specializace byl proveden statický výpočet krokve. 

B.2.7 základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické zařízení 

Vytápění 

 Vytápění bude zajištěno teplovodní otopnou soustavou s deskovými radiátory. Ohřev 
otopné vody bude zajišťovat kotel s automatickým podavačem na dřevěnou štěpku EGV 
MULTI FUEL BIO 100. Kotel má výkon 100 kW, účinnost dle výrobce 92,5% při vlhkosti 
paliva 30%. Do výpočtu uvažována 85% účinnost. 

Příprava teplé vody 

 Ohřev teplé vody bude zajišťovat stejný kotel jako v předchozí kapitole. Voda 
schraňována v zásobníku určeného pro ohřev vody. 

Chlazení 

 V objektu se nenachází chladící zařízení. 

Větrání  

 Větrání objektu je navrženo jako přirození průvzdušností oken a okenními otvory. 

 Větrání v kuchyni a ofisu zajišťuje vzduchotechnická jednotka, rovnotlaký systém 
s dohřevem vzduchu. Jednotka navržena jako rovnotlaká. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 Kotel na dřevní štěpku s automatickým podavačem. Kotel EGV MULTI FUEL BIO 
100. Kotel má výkon 100 kW, účinnost dle výrobce 92,5% při vlhkosti paliva 30%. Jednotka 
VZT.  

 Kotel je umístěn v suterénu v místnosti 1S02. Jednotka VZT v suterénu v místnosti 
1S29. 

B.2.8 požárně bezpečnostní řešení 

 Objekt je navržen v souladu s normou ČSN 73 0802 – požární bezpečnost staveb – 
nevýrobní objekty. Podrobné řešení požární bezpečnosti budovy je uvedeno v kapitole D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení objektu. 
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B.2.9 zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná ochrana 
budov. Hodnocené parametry posuzovaného objektu jsou: 

nejnižší vnitřní povrchová teplota neboli teplotní faktor konstrukce 
 fRsi > fRsi,N [-] 

součinitel prostupu tepla vyjádřený hodnotou 
 U [W/m2K] 

požadavek na šíření vlhkosti v konstrukci 
 Mc,a < Mev,a [kg/m2.rok] 
 Mc,a < Mc,N [kg/m2.rok]  

Jednotlivé skladby jsou posouzeny v části C4) Stavební fyzika. 

b) energetická náročnost budovy 

 Budova byla přiřazena do klasifikační třídy B – velmi úsporná. Přiřazení do skupiny 
doloženo v Průkazu energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti budovy 
V části C5) D.1.4 Specializace TZB. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů 

 Nejsou navržena žádné alternativní zdroje energie. 

B.2.10 hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 Pří realizaci nehrozí ohrožení okolních staveb nadměrným hlukem a prachem. V okolí 
nejsou realizovány žádné další objekty. Pro stavební odpad budou na pozemku připraveny 
kontejnery a pravidelně vyváženy, kontejnery budou při zvýšení rychlosti větru a na konci 
pracovních směn přikryty sítí aby nedocházelo k odnosu obalových materiálu a lehkého 
odpadu vlivem působení větru. Odpad bude ze stavby odvážen v kontejnerech na příslušné 
skládky.  Osvětlení je navrženo jako úsporné zářivky. Budou splněny požadavky dle ČSN 73 
0580-1 - denní osvětlení budov.  

 Stavebně konstrukční řešení, návrh dispozic a technické řešení objektu zajišťuje 
splnění všech požadavků kladených na hygienu prostředí objektu a na působení na hosty a 
pracovníky v objektu (tepelná pohoda, větrání, osvětlení atd.). 

 Objekt nebude zdrojem hluku ani znečištění pro své okolí. 
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B.2.11 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Radonové riziko bylo určeno dle mapy radonového indexu podloží. Z této mapy bylo 
určeno toto riziko jako převážně nízké. Proto jako radonové opatření postačuje návrh 
hydroizolačního souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Okolo vnějšího obvodu základových pásů bude zhotoven zemnící pásek 30/4 FeZn. 

c) ochrana před technickou seismicitou 

 Vzhledem k charakteru umístění objektu a absenci dalších objektů a technických 
zařízení nebyla řešena. 

d) ochrana před hlukem 

 V okolí budovy se nenachází zdroje zvuku a hluku. Navržené obvodové a výplňové 
konstrukce v obvodovém plášti zajišťují dostatečnou ochranu před vnějším hlukem. Zdrojem 
hluku uvnitř budovy je jednotka VZT, dále pak provoz kuchyně, a restauračního zařízení. 
Jednotlivé konstrukce jsou posouzeny v kapitole C4) Stavební fyzika. 

e) protipovodňová opatření 

 Dle mapových podkladů není toto území ohrožené záplavami, proto nebylo nutno tato 
opatření řešit. 

B.3 Celkový popis stavby 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Objekt bude připojen na veřejné sítě a to vodovodní a elektrickou síť. Polohy sítí a 
přípojek jsou řešeny podrobně v rámci koordinační situace. Připojení elektřiny je pomocí 
pojistkové a rozvodné skříně na okraji pozemku stavby u příjezdové komunikace. Připojení na 
vodovodní síť je realizováno prostřednictvím navrtávky a vodovodní šachty. Šachta je na 
pozemku majitele objektu a je veřejně přístupná. Kanalizace je svedena do žumpy, které je 
umístěna na okraji pozemku u příjezdové komunikace pro snadný odvoz fekálií. Kanalizace 
z kuchyně je napojena na lapač tuků a olejů. Revizní šachtice je na pozemku investora. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Elektrická energie 

 Po prodloužení stávající nadzemní sítě elektrického vedení NN cca. 280 m. Bude 
elektrická přípojka zřízena přes pojistkovou a rozvodnou skříň. Skříň bude osazena na hranici 
pozemku u příjezdové komunikace. Přívod bude sloužit i pro zařízení staveniště a během 
výstavby objektu. Délka přípojky 56,08 m. 
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Vodovod 

 Zásobování objektu pitnou vodou bude z obecního vodovodu. Vodovodní přípojka 
bude realizována z materiálu HDPE. Napojení na vodovodní řad obce bude pomocí 
navrtávky. Délka přípojky 110,392 m. Přípojka prochází přes dvě vodovodní šachtice 
1500/2000/1500 mm s poklopem 900/900 mm. Obě vodoměrné šachtice jsou na pozemku 
investora. 

Kanalizace splašková 

 Splašková kanalizace bude vyústěna do žumpy. Žumpa je na pozemku investora u 
příjezdové komunikace pro snadnou obsluhu a vývoz fekálií. Splašky z kuchyně budou do 
žumpy odvedeny přes lapač tuku a olejů. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Příjezdová komunikace k objektu je polní cesta. Na pozemku investora pak budou 
zhotovena parkovací místa na zpevněném povrchu realizovaného ze zámkové dlažby. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Nové komunikace v rámci pozemku (jako je výjezd z parkoviště) budou napojeny na 
stávající polní komunikaci. 

c) doprava v klidu 
 Před hlavní vchodem je navrženo 15 parkovacích míst a jedno bezbariérové parkovací 
místo. Na horním parkovišti před vstupem do restaurace je navrženo rovněž 15 parkovacích 
míst a dvě místa pro invalidní osoby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Cyklistické stezky nejsou navrhovány. Chodníky pro pěší v rámci polní příjezdové 
cesty nejsou navrhovány. 

B.5 řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

 Před započetím výstavby na pozemku bude provedena skrývka ornice na celém území 
předpokládaného zařízení staveniště. Skrývka ornice bude uložena na pozemku investora na 
jeho severním konci. Zemina z výkopů bude rovněž uložena na pozemku investora pro další 
terénní úpravy. Po závěrečné úpravě pozemku bude přebytečné zemina odvezena na skládku. 

b) použité vegetační prvky 

 Plochy po skrývce zeminy a po konečné terénní úpravě bude provedeno osetí travním 
semenem. 
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c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření nejsou navrhována. 

B.6 popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

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

Stavba nebude produkovat emise, ani hluk, který by zatěžoval životní prostředí do té 
míry, aby byla nutno navrhnout speciální technická opatření. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) 

Na pozemku se nenachází vrostlé křoviny, dřeviny, památné stromy, ani chráněné 
rostliny či živočichové. Pozemek nevyžaduje zvláštní ochranu z pohledu na přírodu či krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Pozemek se nenachází v chráněném území Natura 2000 ani tato území neovlivňuje. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska E1A 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení E1A. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá nutnosti zřídit nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků 
z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Na stavbu se nevztahují žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 

B.8 zásady organizace výstavby 

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

 Elektrická energie a voda budou v době výstavby zajištěny z přípojek, které budou 
realizovány v předstihu. 

b) odvodnění staveniště 

 během výstavby bude odvodnění řešeno pomocí vsaku na pozemku. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude napojeno na stávající příjezdovou polní komunikaci. V místě napojení 
polní komunikaci na hlavní asfaltovou cestu bude zřízeno příslušné dopravní značení. 

d) vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky 

 Na okolních pozemcích se nenachází žádná zástavba, a proto nedochází k ovlivnění 
staveb v okolí. Výstavbou nebudou zasaženy okolní pozemky. 

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

 Staveniště bude oploceno, okolí bude chráněno běžnými opatřeními. Stavební technika 
bude před výjezdem na veřejnou komunikaci řádně očištěna. Asanace, demolice a kácení 
dřevin není nutné. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 Staveniště bude na pozemku investora, stejně tak staveništní zařízení, dočasné skládky 
materiálu a staveniště technických přípojek. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

 Všechny použité stavební materiály a technologie jsou tradiční a neovlivňují negativně 
životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny ani nežádoucí nebezpečné 
výpary. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, 
stavební suť a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 

Odpady vznikající provozem dle katalogu odpadů uvedených ve vyhlášce 381/2001 
Sb.: 

- 15 odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

- 17 stavební a demoliční odpady 
- 20 komunální odpady 

h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo depote zemin 

  Skrývka ornice bude provedena do hloubky 300 mm. Zemina bude uskladněna na 
mezideponii na pozemku investora. Stejně tak zde bude uložena i další vytěžená zemina a to 
až do výsledných terénních úprav. Přebytečná zemina po úpravách pozemku bude odvezena 
na skládku zeminy. 
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Při stavbě bude brán zřetel na ochranu životního prostředí. V případě havárie budou 
všechny nehody řešeny ihned na místě. Návrh respektuje zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších úprav a prováděcí vyhlášky. Dodavatel bude při 
likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy, tj. zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění novely č. 169/2013, dále dle 
vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. a přílohy 
č. 1. – Katalog odpadů, dále v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva 
životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. Přehled vznikajících odpadů a 
označení dle katalogu odpadů: Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních přepisů 

Veškeré stavební práce a činnosti na stavbě budou prováděny v souladu s platnými 
zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí 

Dodavatel stavby je odpovědný za dodržování těchto předpisy a zajistí, aby všechny 
osoby pohybující se po staveništi byly s výše uvedenými předpisy seznámeny. Jakékoliv 
změny oproti dokumentaci schválené ve stavebním řízení budou konzultovány s projektantem 
a zapsány do stavebního deníku. Prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci budou 
umístěny v mobilní buňce, která bude označena příslušnou značkou. V buňce bude také trvale 
k dispozici mobilní telefon. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 K hlavnímu vstupu do budovy se imobilní osoby dostanou buďto za pomoci zvedací 
plošiny Vecom S10 se zdvihem do 2990 mm anebo z horního parkoviště pomocí rampy, které 
hosty dovede přímo na terasu. Na trasách do restaurace a k bezbariérovému pokoji se 
nenachází žádné výškové překážky vyšší než 20 mm. Chodby jsou na těchto trasách 
minimální šířky 1500 mm. U objektu jsou navržena také 3 parkovací místa bezbariérového 
stání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Nutné zábory a zásahy do komunikace budou projednány s příslušnými orgány. Při 
provádění bude použito dočasné dopravní značení dle požadavků příslušných úřadů. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Při stavbě musí být brán ohled na stávající zástavbu. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena v jedné etapě a bude probíhat 27 měsíců. 
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Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Záměrem investora a obsahem předpokládané projektové dokumentace je 
výstavba horského penzionu s restaurací. Objekt je podsklepený s jedním nadzemním 
podlažím a obytným podkrovím.  

Suterén je navržen jako technické podlaží, ve kterém se nachází technické zázemí pro 
provoz penzionu s restaurací. Je zde umístěna kotelna, sklad paliva, dílny, sklady, opravna 
lyží a kol, příjem pro servis, úschovna kolárna, lnárna, strojovna VZT, garáž pro stroje 
zahradní techniky.  

První nadzemní podlaží je určeno pro ubytování osob s celkovým počtem sedmi 
pokojů a maximálním počtem 17 ubytovaných osob včetně bezbariérového pokoje. Dále je 
pak na podlaží navržena hala s recepcí, restaurace pro 60 strávníků, kuchyně, denní sklady pro 
provoz kuchyně, WC pro návštěvníky restaurace včetně bezbariérových WC (zvlášť pro ženy 
a muže), sociální zázemí pro personál.  

V obytném podkroví jsou navrženy 4 pokoje pro maximální počet 16 ubytovaných 
osob. Na podlaží jsou navrženy také sklady s ložním prádlem, denní místnost pro personál, 
dvě kancelářské buňky, WC pro zaměstnance.  

Údaje o objektu: 

- zastavěná plocha: 816,04 m2 
- obestavěný prostor: 8050,0 m3 
- užitná plocha: 1935,03m2 
- počet ubytovacích jednotek: 11 buněk se sociálním zařízením 
- maximální počet ubytovaných: 33 osob 
- počet míst v restauračním zařízení: 60 osob 
- počet zaměstnanců: 10 osob 
- počet parkovacích míst: 30 + 3 místa pro invalidní osoby 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 
užívání stavby 

Architektonické řešení objektu vychází z tradic odloučených samostatně stojících 
pasekářských samot. V územním plánu obce je však nutno zažádat o změnu využívání stavby 
v souladu s novým zamýšlením využití pozemku. 

Architektonické řešení vychází z tradiční výstavby ve Valašském kraji. Je kladen 
důraz na použití tradičních materiálů, barev, tvarového uspořádání objektu a střechy. Objekt 
je navržen se suterénem, nadzemním podlažím a obytným podkroví. Z tradic vychází na 
tomto území výstavba výhradně staveb s jedním nadzemním podlažím. Suterén je obložen 
pískovcovým kamenem nacházejícím se v místní krajně a tradičně užívaných pro podezdívky 
staveb. Část 1NP je zhotovena jako roubená, druhá část 1NP je navržen as provětrávanou 
fasádou obloženou tradičním dřevěným smrkovým šindelem. Obytné podkroví je vestavěno 
pod střechu se sklonem 45°, jako krytina byl opět použit dřevěný smrkový šindel. Okna 
v 1NP budou realizovány jako kastlová dřevěná okna. 
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Materiály byly použity s ohledem na tradici a historii. Byly využity především místní 
stavební materiály, jako pískovec, a především dřevo. Materiály na výstavbu byly v případě, 
že to bylo možné, použity od lokálních a tradičních výrobců. Příkladem je zateplení 
obvodových stěna nad zeminou ovčím rounem vyráběným místní firmou, která odebírá vlnou 
pouze od chovatelů ovcí z Valašska. Dále pak použití dřevěných prvků s možným odkupem 
materiálu z místních pil včetně dřevěného šindele od místních zpracovatelů. Rovněž okna 
v 1NP a dveřní výplně byly použity od místní firmy Jánošík. 

 Navržený objekt je v souladu se základními požadavky pro vzhled budovy, určení 
k výstavbě v CHKO Beskydy.  

 K hlavnímu vstupu do budovy se imobilní osoby dostanou buďto za pomoci zvedací 
plošiny Vecom S10 se zdvihem do 2990 mm anebo z horního parkoviště pomocí rampy, které 
hosty dovede přímo na terasu. Na trasách do restaurace a k bezbariérovému pokoji se 
nenachází žádné výškové překážky vyšší než 20 mm. Chodby jsou na těchto trasách 
minimální šířky 1500 mm. U objektu jsou navržena také 3 parkovací místa bezbariérového 
stání. 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstup do budovy pro zájemce o ubytování je navržen z jihovýchodní strany. 
Hosté se na úroveň 1NP dostanou pomocí venkovního schodiště. Vstupem se zákazníci 
dostanou do zádveří a posléze k recepci. U recepce jsou umístěny toalety, včetně 
bezbariérových určené pro návštěvníky restaurace, dále pak schodiště vedoucích do obytného 
podkroví anebo do kolárny a lyžárny umístění v suterénu. Odtud pak mohou zákazníci 
pokračovat do částí objektu s restaurací anebo části určeného pro ubytování. Vedlejší vstup 
přístupným z horního parkoviště se hosté dostanou přímo do restaurační části.  

 Vstup pro zaměstnance je navržen ze severozápadní strany. Vstupem se zaměstnanci 
chodbou dostanou k šatnám a sprchám určeným pro zaměstnance. Schodištěm v této části 
určenému výhradně pro personál se mohou pohybovat mezi všemi patry bez kontaktu s hosty. 

 V prvním nadzemním podlaží je navržen ještě jeden vedlejší vchod vedoucí přímo ke 
schodišti určeného výhradně pro personál. Byl navržen výhradně z důvodu zajištění 
bezpečného úniku personálu z obytného podkroví a dodržení tak potřebné délky nechráněné 
únikové cesty z hlediska splnění požadavků požární bezpečnosti. 

 Hosté ubytovaní v obytném podkroví se do tohoto patra dostanou pomocí prvního 
schodiště u recepce. V tomto podlaží jsou navrženy čtyři ubytovací jednotky. 

 Zaměstnanecká část obytného podkroví je provázána z 1NP pomocí druhého 
schodiště. Provozy jsou do sebe odděleny dveřmi a SDK příčkou. Je zde umístěna denní 
místnost pro zaměstnance, toalety, sklady prádla a kanceláře nutné pro provoz penzionu. 

 Vstupů do suterénu je celkem pět. Vstupy na jihovýchodní straně (dle situace jsou zde 
popisovány dveře zprava do leva). Pravý je určen pro hosty se zájmem o opravu, seřízení 
anebo zapůjčení sportovního vybavení jako jsou kola a lyže. Je zde příjem objednávek 
s návazností na servis anebo půjčovnu. Dvoje garážová vrata jsou zde navržena pro snadný 
vjezd zahradní techniky do garáže. Posledními dveřmi na této světové straně se dostaneme do 
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chodby navazující na sklady paliva, dále pak dílny, strojovny VZT, skaldů určených pro 
zásobování kuchyně. Vstup na severozápadní straně je určen pro zásobování skladu štěpky. 

Konstruk ční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

a) stavební řešení 

 Objekt je řešen jako podsklepený s jedním nadzemním podlažím a obytným 
podkrovím. Stavba je založena pásech z prostého betonu, svislé nosné konstrukce jsou 
stěnové, vodorovné nosné konstrukce tvoří železobetonový strop na 1S a trámový dřevěný 
strop nad 1NP. Střecha je řešena jako krovová stojatá stolice ze smrkového dřeva. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Výkopové práce 

 Výkopové práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050 Zemní práce převážně 
v zeminách těžitelnosti 3. a 4. třídy. 

Základy 

 Základy budou provedeny z betonových pásů. Beton C 16/20. Podkladní desky 
tloušťky 150 mm bude zhotovena z betonu C 20/25 vyztužena karisítí průměru 6 s oky 
150/150 mm. Dále pak bude realizováno pět patek z prostého betonu C 16/20, vynášející 5 
sloupů z 1S. 

Svislé konstrukce 

Nosný obvodový systém v 1S je navržen ze ztraceného bednění 250/250/500 mm 
prolévané betonem C 20/25, stěna je zateplena XPS tloušťky 50 mm a je před ní realizována 
vyzdívka z pískovce tloušťky 60 až 80 mm na maltu cementovou M15, tato vyzdívka 
se podílí na vynesení roubené stěny. Vnitřní nosný systém je tvořen cihelnými bloky 
Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm TM M5. Příčky jsou zhotoveny z cihelných bloků 
Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm TM M5. 

Nosný obvodový systém 1NP v ubytovací části je navržen ze smrkových hranolů 
240/240 mm v rozích spojených na rybinu. Tato stěna je zateplena pomocí ovčího rouna 2x 
50 mm. Ovčí rouno je kladeno na dvou navzájem kolmých roštů ze smrkového dřeva. Skladba 
je doplněna o parozábranu, instalační mezeru s vnitřním pláštěm z OSB desek. Vnitřní nosný 
systém je navržen z cihelných bloků Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm TM M5. 
Obvodový systém ve zděné části je tvořen cihelnými bloky Porotherm 24 P+D na maltu 
Porotherm TM M5. Se zateplením ovčím rounem tloušťky 3 x 50 mm, rouno kladeno do roštu 
ze smrkového dřeva, vrstvy izolace navzájem kolmo na sebe. Dále je doplněna o větrnou 
vzduchovou mezeru a obvodový plášť ze smrkového šindele. Vnitřní nosný systém je tvořen 
tvořen cihelnými bloky Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm TM M5. Příčky jsou 
zhotoveny z cihelných bloků Porotherm 11,5 P+D na maltu Porotherm TM M5. 

V obytném podkroví jsou příčky realizovány ze sádrokartonových příček tloušťek 150 
mm a 125 mm. Příčky jsou dvojitě opláštěné SKD deskami tl. 12,5 mm. V příčkách tloušťky 
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150 mm je použita izolace z tloušťky 75 mm. V příčkách tloušťky 125 mm je použita izolace 
z tloušťky 40 mm. Objemová hmotnost použité izolace je 40 kg/m3. 

Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovnou nosnou konstrukci stropu nad 1S tvoří železobetonová deska tloušťky 
250 mm. Deska je po obvodu vetknuta a je navržena jako spojitá s vetknutím do vnitřních 
nosných stěn. Na desku je navrženo použití betonu C 20/25 a oceli B 500B. 

 Vodorovnou nosnou konstrukci nad 1NP tvoří podélné trámy 240/240 mm ze 
smrkového dřeva. Podélné trámy podepírají příčné trámy 200/260 mm ze smrkového dřeva. 
Bude použito dřevo smrkové SI C22. Trámy budou opatřeny zpěňujícím protipožárním 
nátěrem se zvýšením odolnosti vůči ohni o minimálně + 15 minut. Na příčných trámech bude 
realizován záklop ze smrkových fošen v tloušťce 50 mm. Dále pak bude realizován násyp 
z expandovaného jílu o mocnosti 325 mm. Do stropu budou poté zabudovány dva polštáře ze 
smrkového dřeva kolmo na sebe. Dřevěné prvky budou rovněž opatřeny insekticidním a 
fungicidním nátěrem. Prvky budou rovněž natřeny lazurou určenou do interiéru s UV filtrem. 

Schodiště a rampy 

 Venkovní schodiště bude realizováno z schodnicové s dřevenou schodnici, dřevěnými 
stupni, sloupky a ztužujícím systémem ze smrkového dřeva. Smrkové dřevo bude napuštěno 
insekticidním a fungicidním přípravkem a natřeny lazurou vhodnou do exteriéru s UV filtrem.  

 Vnitřní schodiště jsou navržena jako desková železobetonová z betonu C20/25 
s nadbetonovanými stupni. Úprava stupňů je realizována pomocí borovicových desek 
tloušťky 28 mm uložených na podložku z XPS tloušťky 2 mm. 

Střešní konstrukce 

 Jako střešní konstrukce byla zvolena sedlová střecha se sklonem 45°. Ve spodní části 
střechy je na krokve osazen námětek, který mění sklon střechy na 35°. 

 Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří plné vazby v osových vzdálenostech po 4,5 
m. Plnou vazbu tvoří sloupek 120/120 mm, středové vaznice 120/160 mm podporované 
oboustrannými kleštinami 80/180 mm. Do sloupků jsou začepovány vzpěry 120/ 140 mm, 
ztužení podporují pásky 100/120 mm. Pozednice je dimenze 160/140 mm. Hřebenová vaznice 
120/160 mm je podporována oboustrannými kleštinami 80/160 mm a pásky 100/140mm. 
Hřebenová vaznice je podporována sloupkem 120/120 mm, uchycených v oboustranných 
kleštinách pod středovými vaznicemi. Krokve jsou navrženy dimenze 120/180mm. Jalové 
vazby jsou od sebe osově vzdáleny 900 mm.  V jalových vazbách jsou rovněž navrženy 
oboustranné kleštiny a to jak středové tak hřebenové.  

 Krytina je navržena z valašského šindele. Krytina je podporována latěmi 60/40 mm a 
kontralatěmi 40/60 mm. Pod kontralatěmi je navržena těsnící páska a doplňková 
hydroizolační vrstva, po kterou je zhotoveno plnoplošné podbití ze smrkových prken tloušťky 
24 mm. Tepelná izolace je z ovčího rouna, je kladena mezi krokve na celou výšku krokve tj. 
180 mm. Dále je pak uložena ve dvou vrstvách do roštu z dřevěných latí 40/50 mm. Rošty 
jsou navzájem na sebe kolmé. Pod rošty je realizováno plnoplošné podbití pomocí desek 
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OSB, které vytvoří pevný podklad pro parozábranu. Na parozábraně je navržena instalační 
mezera tloušťky 40 mm. Interiérovou pohledovou vrstvu pak tvoří SDK. 

 Veškeré dřevěné prvky jsou ze smrkového dřeva. Nosné části jsou zhotoveny ze dřeva 
kvality SI pevnosti C22. Dřevěné prvky jsou impregnovány insekticidním a fungicidním 
přípravkem. V místech, kde hrozí výluh toho přípravku, bude zvolena impregnace odolná vůči 
výluhu. U prvků zasahujících do interiéru bude použita impregnace bezbarvá u prvků 
zabudovaných do konstrukce impregnace barevná. Prvky zasahující do interiéru bude použita 
lazura vhodná do interiéru s UV filtrem a rovněž nosné prvky zasahující do interiéru budou 
naimpregnovány zpěňujícím přípravkem zvyšujícím odolnosti proti ohni + 15 minut. 

Komín 

 Komín je navržen jako dvouplášťový systémový komín Schiedel Absolut 14L14, 
vnější rozměr 360/830 mm. Průměry průduchu jsou 140 mm, s šachtou pro LAS adaptér 
130/200 mm. 

Tepelná izolace 

 Tepelná izolace u obvodových stěn v 1S je zhotoven z desek XPS tloušťky 50 mm 
lepených do speciálního lepidla. Tepelná izolace v 1NP je realizována pomocí izolace 
z ovčího rouna. Ve zděné části o tloušťce 3x 50 mm kladená roštů ze smrkového dřeva vždy 
kolmo na sebe, v roubené části pak ve dvou vrstvách o tloušťce 50 mm rovněž ložených do 
roštů kolmo na sebe. Izolace v podlaze1S a 1NP je zhotovena z dřevovláknitých desek 
v tloušťkách dle skladby konstrukcí. Izolace ve stropě nad 1NP je zhotovena pomocí násypu 
z expandovaného jílu v tloušťce 325 mm a XPS podložky v tloušťce 3 mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navrženo hydroizolační souvrství z SBS 
modifikovaných asfaltových pásu. Horní pás s polyesterovou vložkou o celkové plošné 
hmotnosti 4,54 kg/m2, tloušťka 4 mm. Spodní pás obsahuje vložku ze sklené tkaniny o 
celkové plošné hmotnosti 4,54 kg/m2, tloušťka 4 mm. 

Izolace proti dešťové vodě 

 Pro odvod srážkových vod je navržena krytina z valašského šindele tloušťky 20 mm, 
délky 500 mm. Krytina bude opatřena insekticidním a fungicidním přípravkem, odolným proti 
výluhu a napuštěna lněnou fermeží. Jako doplňková hydroizolační vrstva je navržena difuzně 
otevřená folie pro bednění střechy s difuzním odporem sd = 0,02 m. 

Výplně otvorů 

 Okenní výplně v 1S jsou navrženy jako eurokna s dvojsklem 4/8/4, prostup tepla 
oknem Uw=1,1 W/m2K dle výrobce. Distanční rámeček plastový. Okna Vekra Natura 68. 
Okení výplně v 1NP jsou navržena jako kastlová okna dřevěná. S dvojsklem 4/10/4 + 4 
prostup tepla oknem Uw=1,1 W/m2K dle výrobce. Okna Janošík Castle. Okna v obytném 
podkroví navržena shodně s okny v 1S. 

Dveře jsou navrženy jako plné dřevěné dveře s prostupem tepla dveřním křídlem 
U=1,25 W/m2k. 
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Podlahy 

 V suterénu je navržena těžká plovoucí podlaha s izolací s dřevovláknitých desek, 
betonovou mazaninou C 20/25 vyztuženou karisítí 150/150/4. Jako nášlapná vrstva je 
navržena keramická dlažba. 

 V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 3 typy podlah dle užití a provozního 
charakteru místností. V suchých provozech je navržena lehká plovoucí podlaha s tepelnou 
izolací z dřevovláknitých desek, roznášecí vrstvou z dvojice desek fermacell, další vrstvy 
izolace z dřevovláknitých desek, nášlapná vrstva z borovicových prken. Další dvě podlahy 
jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy s cementovou samonivelační mazaninou, deskami 
z dřevovlákna a nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 

 V obytném podkroví jsou rovněž tři druhy skladeb podlah dle rozdílných provozů. Do 
suchých provozů byly navrženy jako pochůzí vrstva borovicová prkna. V mokrých provozech 
a na WC pak keramická dlažba. 

Obklady 

 Keramické obklady jsou navrženy v sociálních buňkách pokojů, na WC a v kuchyni. 
Výška obkladu je specifikována blíže ve výkresové dokumentaci. 

Omítky 

 Vnitřní omítky v suterénu jsou navrženy jako jednovrstvé vápenocementové omítky 
tloušťky 10 mm na stěnách a 8 mm na stropech. 

 Vnitřní omítky v 1NP v roubené části mají celkovou tloušťku 24 mm a jsou navrženy 
jako hliněné omítky. Ve zděné části pak mají tyto omítky celkovou tloušťku 19 mm. Trámové 
stropy se neomítají. 

Poznámka k části b) 

 Všechny skladby včetně přesné specifikace vlastností materiálu jsou uvedeny ve 
výpisu skladeb konstrukcí. 

Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební konstrukce a zařízení jsou navrženy a provedeny tak, aby po dobu 
požadované životnosti vyhověly požadovanému účelu a běžnému užívání objektu v souladu 
s návrhem a účelem dle projektové dokumentace. Dále pak aby odolaly všem zatížením a 
vlivům, které se mohou běžně vyskytnout při provádění a užívání objektu v souladu 
s návrhem a projektovou dokumentací. Konstrukce rovněž počítají s působením 
atmosférických a přírodních vlivů. Jako je zejména degradace dřevěných částí a prvků 
objektu. Nutné jsou pravidelné kontroly stavu zejména krytiny a výměna lokálních 
degradovaných prvků. Veškeré ucelené stavební části stejně jako dílčí prvky jsou navrženy a 
splňují platné normy a právní předpisy určené pro daný typ objektu. 
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Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 V objektu se nenachází nebezpečné provozy. V místech nebezpečí pádu jako je terasa 
jsou zřízeny zábradlí s minimální výškou 900 mm. V místech, kde vlivem terénních úprav 
vznikly hluboká místa je rovněž zřízeno zábradlí. Do hloubky 3m jsou vybudována zábradlí 
výšky 900 mm nad tuto výšku pak zábradlí výšky 1000 mm. Prostory hlubší než 12 m na 
pozemku vlivem výstavby objektu nevznikly. 

Veškeré práce a činnosti při užívání stavby budou prováděny v souladu s platnými 
zákony, nařízeními vlády, vyhláškami, předpisy a ustanoveními ČSN, které se týkají 
bezpečnosti a ochrany zdraví, zejména však následujícími: 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, 
vibrace – popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí 

Tepelná technika 

Veškeré obalové konstrukce splňují normové požadavky uvedené v ČSN 73 0540-
2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. 

Suterénní stěny jsou zatepleny XPS tloušťky 50 mm a zhotoveny ze ztraceného 
bednění prolévaného beton C 20/25, prostor suterénu je temperován na 15 °C. Stěny v 1NP 
jsou zděné tloušťky 250 mm. Nosný obvodový systém 1NP v ubytovací části je navržen ze 
smrkových hranolů 240/240 mm v rozích spojených na rybinu. Tato stěna je zateplena 
pomocí ovčího rouna 2x 50 mm. Ovčí rouno je kladeno na dvou navzájem kolmých roštů ze 
smrkového dřeva 50/40 mm. Obvodový systém ve zděné části je tvořen cihelnými bloky 
Porotherm 24 P+D na maltu Porotherm TM M5. Se zateplením ovčím rounem tloušťky 3 x 50 
mm, rouno kladeno do roštu ze smrkového dřeva, vrstvy izolace navzájem kolmo na sebe. 
Dále je doplněna o větrnou vzduchovou mezeru a obvodový plášť ze smrkového šindele. 
Střecha je zateplena mezi krokvemi tepelnou izolací z ovčí vlny v tloušťce 180 mm a 
doplněna o izolaci kladenou do roštu ze strany interiéru v tloušťce 100 mm. 

 

 

 



Stránka 10 z 12 
 

Osvětlení 

U všech kancelářských prostor jsou navržena velká okna, která budou zajišťovat 
dostatečné prosvětlení, při nevyhovujícím činiteli denní osvětlenosti Dmin [%] a rovnoměrnost 
denního osvětlení, bude uvažováno s vyhovujícím denním osvětlením ve funkčně vymezené 
části, kde bude nutno v tomto případě umístit trvalé pracoviště. 

Oslunění 

Nejedná se o obytnou budovu, nevztahuje se. 

Akustika / hluk 

V okolí budovy se nenachází zdroje zvuku a hluku. Navržené obvodové a výplňové 
konstrukce v obvodovém plášti zajišťují dostatečnou ochranu před vnějším hlukem. Zdrojem 
hluku uvnitř budovy je jednotka VZT, dále pak provoz kuchyně, a restauračního zařízení. 
Jednotlivé konstrukce jsou posouzeny v kapitole C4) Stavební fyzika. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Obálka budovy je klasifikována jako B – velmi úsporná.  

Základní bilance: 

- potřebná energie na vytápění: 85,929 MWh/a 
- potřebná energie na přípravu TV: 54,308 MWh/a 
- potřebná energie na nucené větrání: 5,893 MWh/a 
- potřebná energie na osvětlení: 54,977 MWh/a 
- potřeba dřevní štěpky na rok: 215,79m3 
- neobnovitelná energie: 198,182 MWh/a 
- celková dodaná energie: 201,107 MWh/a 
- emise CO2: 20,786 t 
- energetická náročnost budovy: B  (81kWh/(m2.a)) 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Radonové riziko bylo určeno dle mapy radonového indexu podloží. Z této mapy bylo 
určeno toto riziko jako převážně nízké. Proto jako radonové opatření postačuje návrh 
hydroizolačního souvrství z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Dle mapových podkladů není toto území ohrožené záplavami, proto nebylo nutno tato 
opatření řešit. 

Navržená stavba nenarušuje žádné ochranné pásmo infrastruktury. 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Objekt je navržen v souladu s normou ČSN 73 0802 – požární bezpečnost staveb – 
nevýrobní objekty. Podrobné řešení požární bezpečnosti budovy je uvedeno v kapitole D.1.3 
Požárně bezpečnostní řešení objektu. 
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Veškeré použité a zabudované materiály mají atest anebo prohlášení o shodě a 
nezávadnosti výrobku a splňují bezpečnostní limity a předpisy. Provedení veškerých dodávek 
a konstrukcí bude v souladu s technologickými postupy výrobce. Dále je nutné s veškerými 
výrobky dodat i příslušné technické listy. Z požadavků na jakost je požadováno pouze 
konstrukční dřevo v kvalitě SI pevnosti C22. 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 
provádění a jakost navržených konstrukcí 

Nevztahuje se. 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – 
obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Dílensky může být zpracovaná roubená část budovy. A to tak, že jednotlivé prvky 
roubené stěny včetně spojů budou zhotoveny v kryté hale. Konstrukce zde bude sestavena, 
popsána, rozmontována a opětovně sestavena na staveništi. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Investor a dodavatel předepíší kontrolní harmonogram a data kontrolních dní, 
v kterých budou kontrolovat jednotlivé etapy výstavby za přítomnosti generálního projektanta 
stavby.  

Kontroly musí být zejména provedeny při převzetí lapače a odlučovače tuku, dále pak 
u žumpy, těchto prvků je nedůležitostí jejich těsnost. Rovněž bude provedena zkouška 
těsnosti kanalizace. Další kontroly budou provedeny u převzetí základové spáry se statikem, 
před betonáží základových pásu a podkladní betonové desky (zejména její uložení karisítí a 
dodržení krytí). Další kontrola bude provedena při převzetí hydroizolačního souvrství, dále 
pak před betonáží železobetonových stropů nad 1S a železobetonových deskových schodišť. 
Při rozmístění rektifikačních částí pod roubenou částí. Další kontrola bude provedena při 
dokončení parozábrany a to jak ve stěnách, tak ve střeše. Bude nutno provést také kontrolu 
uložení tepelní izolace ve stěnách a její vyvázání a také ve střeše. Kontrolu provedeme také 
po přichycení a před zakrytím difuzně otevřené folie ve stěně, a také kontrolu doplňkové 
hydroizolační folii pod krytinou a použití utěsňovací pásky pod kontralatěmi. 

Je nutné kontrolovat zejména soulad provedení s projektovou dokumentací a dodržení 
typových detailů projektanta a zhotovitele. 
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Výpis použitých norem 

- ČSN 730802. Požární bezpečnost: Nevýrobní objekty. Praha: Český normalizační 
institut, 2002. 

- ČSN 730540. Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, 2011. 
- ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Praha:Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 
- ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory. Praha:Český normalizační institut, 

2005. 
- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny. Praha:Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2013 
- ČSN 013420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. Praha: 
Český normalizační institut, 2004. 

- ČSN 733610. Navrhování klempířských konstrukcí. Praha: Český normalizační 
institut, 2008. 

- ČSN 731910. Navrhování střech: základní ustanovení. Praha: Český normalizační 
institut, 2009. 

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb Změna Z2 04/2010 
Praha: Český normalizační institut, 2010 

- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem Změna Z3 04/2010 Praha: Český normalizační institut, 2010 

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem Změna Z2 12/2011 Praha: Český normalizační institut, 2011 

- Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací  

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 



Závěr 

 Výstupem mé diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby 
horského penzionu. Projektová práce byla zpracována na základě architektonických studií. 
Při zpracovávání dokumentace došlo ke změně oproti studiím a to zejména v dispozicích 
objektu. 

 V rámci specializací byl zpracován také výpočet potřeby množství dřevní štěpky na 
otopnou sezonu a frekvence zásobování skladu na palivo. Déle bylo provedeno posouzení 
krokve ze soustavy dřevěného krovu se stojatou stolicí.  

 Součástí diplomové práce je posouzení tepelně technických vlastností objektu, 
posouzení akustických požadavků a požadavků na osvětlení. 

 Diplomová práce byla vypracována v souladu s platnými normami, vyhláškami a 
v souladu se zadáním diplomové práce. 
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• č.m – číslo místnosti 

• ozn. – označení 
• k-ce – konstrukce 
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• TI – tepelná itolace 
• HI – hydroizolace 
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• Sb. – sbírka 

• ČSN – česká technická norma 
• NP – nadzemní podlaží 
• S – suterén 

• RD – rodinný dům 
• OB – obytná budova 

• UT- upravený terén 
• PT – původní terén 
• K.Ú – katastrální úřad 

• KS – kus 
• min. – minimální 

• max. – maximální 
• R – tepelný odpor 

• U – součinitel prostupu tepla 
• UW – součinitel prostupu tepla oknem 
• UG – součinitel prostupu tepla zasklením 

• UN – součinitel prostupu tepla normový 
• Ti – návrhová vnitřní teplota 

• Tai – návrhová vnitřní teplota vzduchu 
• Te – teplota na vnější straně 
• fR,Si,N – teplotní faktor povrchu konstrukce normový 

• fR,Si –teplotní faktor povrchu konstrukce vypočtený 
• Tsi – povrchová teplota 

• MC – malta cementová 
• SBS – modifikace pomocí styrénbutadien-styrénu 

• PE – polyetylén 
• PHP – přenosný hasicí přístroj 
• UV – záření ultrafialové záření 



• Pozn. – poznámka 
• VZT – vzduchotechnika 

• PB – prostý beton 
• Bpv. výškový systém – Balt po vyrovnání 
• ZS – zatěžovací stav 

• CO – kombinace zatížení 
• Rdt – návrhová pevnost zeminy v tlaku 

• sd – ekvivalentní difúzní tloušťka 
• V – objem  

• A – plocha 
• A/V objemový faktor 
• Tae návrhová venkovní teplota 

• fRsi,Cr - kritický teplotní faktor povrchu konstrukce 
• CI – klasifikační ukazatel energetického štítku obálky budovy 

• Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry 
• Mev,a – roční množství vypařitelné vodní páry 
• dT10 – pokles dotykové teploty 

• LW – hladina akustického výkonu 
• sk – zatížení sněhem 

• vb,0 – základní rychlost větru 
• z – výška objektu 

• Ir(z) – intenzita turbulence 
• qp(z) – dynamický tlak větru 
• we – výsledný tlak větru 
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