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Abstrakt 
 
Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace 
obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů.  
Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1,  
a to v obci Vávrovice, která spadá pod statutární město Opavu.  
Jedná se o novostavbu nepodsklepeného penzionu, který se řadí do staveb 
občanských, konkrétně do OB3 z hlediska požární bezpečnosti. Objekt má křížový 
tvar se střední vyvýšenou částí oproti bočním stranám. Střední část má 3 nadzemní 
podlaží a půdu, kterou lze později využívat jako podkroví, dvě boční části mají pouze 
1.NP a podkroví. Tvar střechy je sedlový. Objekt je navržen z pórobetonových 
tvárnic YTONG a plně zateplen. 
 
 
Klíčová slova 
 
Penzion, jízdárna, průvodní, souhrnná technická a technická zpráva, situace, 
půdorys, řez, pohledy, stropní konstrukce, konstrukce střechy, základy, detaily. 
   
 
Abstract 
 
Diploma thesis Pension - riding school is processed in the form of project 
documentation containing all requirements according to applicable regulations. The 
proposed facility is located on a parcel file with parc. no. 583/1, 584/1 and 16/1, in 
the village Vávrovice, which falls under the statutory town of Opava. It is a new 
basement house, which belongs to the civil, specifically in OB3 terms of fire safety. 
The building has a cross shape with a central raised portion compared with the 
lateral sides. The central part has 3 floors and the ground, which can later be used 
as an attic, two side sections have only 1.NP and attic. The shape of the roof ridge. 
The building is made of aerated concrete blocks YTONG and fully insulated. 
  
 
Keywords 
 
Pension, riding school,, cover, summary technical document, situation, plan, section, 
elevation, ceiling structures, roof structures, foundations, details. 
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Úvod: 
 

Diplomová práce sestává ze tří objektů – hlavní budovy penzionu, která je 
řešena jako hlavní předmět celé projektové dokumentace, dále jízdárny a přilehlé 
stáje, kdy tyto dva objekty jsou řešeny jen ve studijním rozsahu.  

Budova penzionu má sloužit k ubytování, případným sportovním akcím 
týkajících se jezdeckého sportu. Část budovy v přízemí je vyhrazena jako turistické 
centrum a půjčovna kol pro ubytované osoby. Na pozemku jsou rovněž výběhy pro 
koně. 

Stavba penzionu je ve své střední části trojpodlažní s půdou, ve dvou bočních 
částech má pouze jedno nadzemní podlaží a podkroví. Nad oběma částmi je 
zastřešení sedlovou střechou, doplněnou v nižší části vikýři sedlovými.  

Funkčně je budova penzionu rozdělena tak, že v přízemí jsou restaurační 
provozu včetně technického zázemí a zázemí zaměstnanců. Vyšší podlaží pak jsou 
vyhrazena pro ubytovací pokoje.  

Obvodové a vnitřní nosné zdivo o s některými příčkami (především v 1.NP) 
jsou pórobetonové systému YTONG, objekt je zateplen kontaktně pomocí ISOVER 
EPS 100F. Příčky ve vyšších podlažích mezi pokoji jsou pak sádrokartonové 
s vloženou minerální izolací systému Modrá akustická deska Rigips. 

Stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů Spiroll v tl.250mm.  
Odvod vody bude řešen podokapními žlaby a svodovými rourami přes lapače 

střešních naplavenin do dešťové kanalizace, která bude vyvedena do vodního toku, 
lemujícího pozemek stavby ze severní strany. Dešťová voda se bude používat pro 
zavlažování.  

Pozemek bude nově zatravněn a vysázen několika vzrostlými listnatými 
stromy, doplněnými okrasnými keři a zelení dle návrhu zahradního architekta.  

Zpevněné plochy na pozemcích jsou provedeny zámkovou dlažbou CSB 
Histori do štěrkového lože. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
  FAKULTA STAVEBNÍ  
  ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
   FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
   INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
 

 
 
 

PENZION - JÍZDÁRNA 
PENSION,RIDING-SCHOOL 

„A“ - PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. MARCELA LATOCHOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MIROSLAV SPÁČIL, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2015                  

 

 
 
 
 



a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 
firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 
a příjmení projektanta, číslo 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, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
Stavba:  

Novostavba penzionu s jízdárnou a stájí, přičemž řešen je pouze objekt 
penzionu a jízdárny, dále přípojky, zpevněné plochy a oplocení 
 
Zpracovatel projektové dokumentace: 

Bc. Latochová Marcela 
 
Stručná charakteristika stavby: 

Jedná se o novostavbu penzionu na pozemku s parc.č. 583/1, 584/1, 16/1, 
587/1, 588/2 v katastrálním území Vávrovice, kdy pozemky určené k zástavbě jsou 
pouze 583/1, 584/1 a 16/1. Stavba je určena k pobytu osob a rekreaci. Nabízí 
sportovní využití v rámci areálu. Stavba není podsklepena, ve své nejvyšší části má 
3 nadzemní podlaží a půdu. Střecha je sedlová, ve dvou úrovních, s orientací 
hřebene JZ – SV. Střešní rovina v postranních částech dosahuje výškové úrovně 
8,379 m, ve střední části dosahuje střešní rovina výšky 15,382 m.  
 
Plocha pozemků:          6 601,00 m² 
Zastavěná plocha stavby:            457,51 m² 
Zpevněné plochy:          1 916,98 m² 
Plocha okapového chodníčku:             41,24 m² 
 

Na uvedených pozemcích je navržena výstavba celkem tří objektů: 
SO 01 – Penzion 
SO 02 – Jízdárna 
SO 03 – Stáj 
Přičemž projektová dokumentace a tato zpráva se zabývá podrobně pouze 

objektem SO 01. Objekt SO 02 je řešen zjednodušeně. 
 
Součástí vnitřní dispozice SO 01 bude v 1.NP: zádveří, schodiště, restaurace, 

hala s barem, zázemí personálu (denní místnost, hygienické místnosti, šatny, 
pomocné schodiště), technické vybavení objektu (místnost pro vzduchotechniku, 
úklidová místnost, místnost pro kotel), dále provoz kuchyně včetně skladů, 
hygienické místnosti pro hosty a samostatně přístupné turistické centrum 
s půjčovnou kol. 

Součástí vnitřní dispozice SO 01 ve 2.NP a 3.NP bude: schodiště, hala, 
pokoje pro ubytování včetně hygienických místností, sklad prádla a úklidová 
místnost. V obou těchto podlažích je vždy jeden pokoj vyhrazen pro osobu 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Stavba SO 01 bude vybavena vnějšími a vnitřními rozvody elektřiny, 
kanalizace, vody, plynu, ústředním (plynovým) vytápěním a rozvodem 
vzduchotechniky. 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z místní přilehlé účelové komunikace na 
pozemku parc. č. 133 – ulice Říční. 
 
 
 
 
 



b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku  
a o majetkoprávních vztazích 
 

• Pozemek s parc. č. 584/1 v katastrálním území Vávrovice  
- druh pozemku – trvalý travní porost 
- výměra – 3480 m² 

 
• Pozemek s parc. č. 583/1 v katastrálním území Vávrovice 

- druh pozemku – trvalý travní porost 
- výměra – 1028 m² 
- vlastník – Blagová Zdeňka, Jantarová 155/81, Vávrovice, 74773 

Opava  
 

• Pozemek s parc. č. 16/1 v katastrálním území Vávrovice 
- druh pozemku – zahrada 
- výměra – 2093 m² 
- vlastník – Motěšická Anna, Říční 28/13, Vávrovice, 747 73 Opava 

Všechny pozemky mají ochranu nemovitosti zemědělským půdním fondem  
a nejsou u nich evidována žádna omezení vlastnického práva. 

 
Stavba se nachází na okraji zastavěné části obce, pozemek je z části  

lemován vodním tokem – nadregionálním koridorem. Pozemek je zcela rovinný, a to 
ve výšce 260,00 m.n.m. B.p.V., na pozemku se nenacházejí pevné stavby, parcela 
není oplocená. Pozemek je přístupný pouze z jihozápadního směru a to místní 
účelovou komunikací o parc.č.133.   

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo dráhy, nenachází se v památkové 
zóně. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, 
 

Dle České geologické služby a informací z ní vyplývajících je na daném území 
zemina fluvizem glejová – zemina říčních naplavenin a údolních niv. 

Dále byl proveden hydrogeologický průzkum za účelem ověření možnosti 
zásaku jímaných dešťových vod s výsledkem – zásak dešťových vod na pozemku 
stavebníka je možný.  
 Stavba bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, plynové 
vedení pomocí přípojky NTL a na vedení elektrické energie pomocí přípojky nízkého 
napětí. Dešťové vody budou svedeny dešťovou kanalizací na dané stavební parcele 
do blízkého vodního toku, a to přes revizní šachtu na parcele (viz výkres situace 
stavby). 
 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
 Není řešeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 

Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášky 369/2001Sb.,  
o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, platným ČSN a ČSN EN – např.  
ČSN 730802:2000 - Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty a dále 
technologickým předpisům výrobců používaných stavebních hmot. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona, 
 

Obec Vávrovice, která spadá pod statutární město Opava, má schválený 
územní plán. Dle údajů v něm se jedná o veřejnou zeleň. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření  
v dotčeném území, 
 

V dotčeném území nejsou související a podmiňující stavby. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 
 

předpoklad zahájení stavby        duben 2015 
předpoklad ukončení stavby          říjen 2017 

 
i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či 
nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 

Orientační hodnota stavby penzionu je 12 mil. Kč. Zastavěná plocha budovy 
penzionu je 6601 m². Plocha zpevněných ploch je 1 807,02 m² a plocha okapového 
chodníčku po obvodu domu v šířce 500 mm je 41,24 m². 

Statistické údaje na ochranu životního prostředí nebyly zadávány. 
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1 URBANISTICKÉ, ARCHOTEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 
a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného 
stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, 
je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 
 Staveniště se nachází na okraji zastavěné části obce, plocha staveniště je 
zcela rovinná, na staveništi se nenacházejí pevné stavby a není oploceno. Vjezd na 
staveniště je umožněn pouze z jihozápadního směru, a to místní účelovou 
komunikací o parc. č. 133 – ulice Říční. Staveniště se nenachází v ochranném 
pásmu dráhy. Staveniště se nachází mimo ochranné pásmo dráhy, nenachází se 
v památkové zóně. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní 
souvisejících, 
 
 Předmětem této zprávy je popis objektů, které se týkají výstavby. Na 
uvedených pozemcích jsou navrženy celkem 3 budovy: SO 01 – Penzion 
          SO 02 – Jízdárna 
          SO 03 – Stáj 
 Projektová dokumentace se však podrobně zaobírá jen stavbou SO 01,  
a stručně stavbou SO 02. 
 Budova penzionu, která je hlavním předmětem celého projektu, bude 
umístěna na pozemcích s parc. č.583/1 a 16/1. Jde o zděnou stavbu křížového 
tvaru, kdy střední část je trojpodlažní s půdou (v budoucnu s možným využitím jako 
podkroví) a dvě boční části jsou jednopodlažní s podkrovím. Stavba není 
podsklepena. Střecha je na celém objektu sedlová s orientací hřebene JZ – SV. 
Nosný systém tvoří nosné obvodové a vnitřní zdivo, montované stropy z předpjatých 
stropních panelů a střecha – ve vyšší střední části je to vaznicový krov, v bočních 
nižších částech jde o hambálek. Veškeré přípojky budou nově provedeny. Dešťové 
vody budou svedeny okapovými žlaby do dešťové kanalizace, která bude ústit do 
nedalekého vodního toku, který lemuje pozemek ze severní strany. V okolí stavby 
jsou již zastavěné pozemky ve vlastnictví jiných osob. 
 Budova jízdárny se bude nacházet v jižní části pozemku s parc. č. 584/1. Jde 
o jezdeckou halu se skeletovou konstrukcí, tvořenou železobetonovými 
prefabrikovanými sloupy s hlavicemi, kdy pole mezi sloupy tvořící stěny jsou 
provedeny z YTONGOVÝCH stěnových panelů. Zastřešení objektu je lepeným 
sedlovým vazníkem se spodní zakřivenou hranou. Orientace hřebene je SV – JZ. 
Objekt je jednopodlažní a bude v něm zřízen jen rozvod elektřiny pro osvětlení. 
Dešťové vody budou stejně jako u objektu penzionu odvedeny dešťovou kanalizací 
do blízkého vodního toku.  
 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení 
vnějších ploch, 
 
 Novostavba penzionu bude umístěna na pozemku s parc. č. 583/1 a 16/1 
v katastrálním území Vávrovice. Tato obec náleží pod statutární město Opavu 
v Moravskoslezském kraji. Pozemek je územním plánem města Opavy veden jako  
 
 
 
 
 



veřejná zeleň, napojení na dopravní infrastrukturu z místní účelové komunikace  
o parc. č. 133. Stavba penzionu je situována na pozemku s parc. č. 16/1 3,0 m od 
jihozápadní hranice. Jízdárna bude umístěna 3,0 m od hranice pozemku s parc.  
č. 584/1 na jihozápadní straně. 
  

• Provozní a dispozi ční řešení penzionu: 
 

1.NP obsahuje:    zádveří, schodiště, restauraci, halu s barem, 
zázemí personálu (denní místnost, hygienické místnosti, šatny, pomocné schodiště), 
technické vybavení objektu (místnost pro vzduchotechniku, úklidová místnost, 
místnost pro kotel), dále provoz kuchyně včetně skladů, hygienické místnosti pro 
hosty  
a samostatně přístupné turistické centrum s půjčovnou kol. 

2.NP a 3.NP obsahuje:  schodiště, halu, pokoje pro ubytování včetně 
hygienických místností, sklad prádla a úklidovou místnost. V obou těchto podlažích 
je vždy jeden pokoj vyhrazen pro osobu s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 

 
 Před objektem i dále v areálu jsou provedeny zpevněné plochy, které mají 
celkovou plochu 1 916,98 m². Je zde zahrnut hlavní vjezd do areálu, vyhrazená 
plocha pro parkoviště a přístupová cesta ke stájím a ze stájí na výběh.  
Tyto zpevněné plochy budou provedeny zámkovou dlažbou do násypu. Přístup do 
penzionu – k jeho hlavnímu vchodu i vchodu pro personál a přístup k jízdárně bude 
proveden vysypáním kačírkem v bílé barvě stejně jako okapový chodníček podél 
objektu. Vše viz výkres situace.  
 Okapový chodník kolem domu v šířce 500 mm bude proveden z kačírku v bílé 
barvě. Ostatní plochy na pozemku 583/1 a 16/1 budou využity jako zahrada 
s travním porostem a nízkou vegetací, zbývající nezastavěné plochy pozemku 584/1 
budou využívány pro pohyb koní – čili pastviny a výběhy. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
 Vjezd na pozemek bude řešen ze stávající komunikace – ulice Říční přes 
vjezdovou posuvnou dřevěnou elektrickou bránu se zděnými sloupky. Vjezd na 
pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné 
posuzovat rozhledové poměry místní komunikace. 
 Zpevněné plochy, vedoucí ke vstupu do penzionu i k dalším dvěma objektům 
(jízdárně a stájím), stejně jako parkoviště pro personál a hosty, budou řešeny 
zámkovou dlažbou tloušťky 80 mm u ploch určených pro pojezd vozidel a 60 mm  
u chodníků. Dlažba bude prováděna do násypu.  
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném územ 
 
 Objekt je napojen na místní účelovou komunikaci s parc. č. 133 - ulice Říční, 
parkování vozidel je zajištěno na volném vnějším prostranství - vyhrazeném 
parkovišti na SV straně objektu penzionu. Stavba se nenachází na poddolovaném 
ani na svažitém území, ale na údolní nivě – viz podklad geologické mapy, ze které 
vyplývá, že zemina na pozemku je fluvizem glejová = zemina říčních naplavenin, 
údolních niv. 
 
 
 
 
 



f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
 U objektu bude vznikat komunální odpad, který je stavebník povinen 
likvidovat. Za tímto účelem bude na pozemku stavebníka umístěna nádoba na 
odpad u vstupu na pozemek. Rovněž bude kontejner z důvodu vývozu hnoje ze stájí 
umístěn po celou dobu využívání tohoto prostoru u severovýchodní stěny stájí. 
 Při stavbě vzniknou odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech 185/2001 Sb. v platném znění a ve znění prováděcích 
vyhlášek. Veškerý vzniklý odpad ze stavební činnosti bude likvidován na nedaleké 
skládce, vzdálené 10 km od místa stavby. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch  
a komunikací 
 
 Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb posuzuje a navrhuje. 
Přístup do všech tří objektů týkajících se výstavby je bezbariérový. Do hlavního 
objektu – penzionu je bezbariérový vstup řešen jedním stupněm o výšce 150 mm  
a připojenou rampou se sklonem 12%. Rovněž jsou do dispozice penzionu zahrnuty 
dva pokoje přizpůsobené pro osobu s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
 Byla použitá katastrální mapa, geologická mapa, územní plán města Opavy. 
Dále byl proveden hydrogeologický průzkum k prokázání možnosti zásaku 
dešťových vod.  
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový  
a výškový systém 
 
 Použitý výškový systém BPV, stavba byla osazena do terénu a bude vytýčená 
oprávněným geodetem, který pořídí protokol o vytýčení stavby. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory, 
 
 penzion 
 jízdárna 
 stáj 
 přípojka vody 
 zpevněné plochy 
 trativod 
 oplocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 
účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 
prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
 
 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden 
 v části F. 
 
viz samotná příloha v části F 
 
 
 
2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit:  

 
a) zřícení stavby nebo její části 
 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo 
postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo 
přilehlé stavby. 
 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
 
 Větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace konstrukce nebo vznik 
trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost 
stavby nebo její části, nebo která vede ke snížení trvanlivosti stavby. 
 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
 
 Poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce.  
 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 
 Poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce. 
 Dále viz statické posouzení – není předmětem této práce. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
 
 Nosné obvodové konstrukce mají požadovanou požární odolnost REW 15, 30 
a 45 minut dle daného stupně  požární bezpečnosti, skutečná požární odolnost 
obvodových stěn činí REW 180 DP1. Z čehož plyne, že navržené konstrukce 
vyhovují. 
 Nosné konstrukce v chráněných únikových cestách jsou vedeny jako požární 
stěny, a mají požadovanou požární odolnost RE 30 DP1, přičemž skutečná požární 
odolnost je REI 180 DP1. Z čehož plyne, že navržené konstrukce vyhovují. 
 Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajišťující stabilitu objektu, mají 
požadované požární odolnosti pro: zdi RE 15,30 a 45 min dle SPB a podlaží, 
přičemž skutečná hodnota je RE 180 DP1. Z čehož plyne, že navržené konstrukce 
vyhovují.    
       stropní konstrukce RE 15, 30 a 45 min dle 
SPB a podlaží, přičemž skutečná hodnota je RE 50. Z čehož plyne, že navržené 
konstrukce vyhovují. 
       konstrukce střechy má požadovanou 
požární odolnost REIW 15 DP1, přičemž skutečná požární odolnost je REIW 180 
DP1. Z čehož plyne, že navržené konstrukce vyhovují. 
 
Pozn. 1: vnitřní schodiště nemají svou požární odolnost, neboť jsou umístěny 
v chráněných únikových cestách.  
 
Pozn. 2: požární posouzení bylo provedeno pouze pro objekt SO 01 - Penzion 
 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
 
 Posuzovaný objekt SO 01 z hlediska požární ochrany je tvořen několika 
požárními úseky. K omezení rozvoje ohně a kouře jsou navrženy kouřotěsné dveře 
vedoucí do CHÚC, větrání těchto CHÚC a rovněž konstrukce ohraničující prostor 
CHÚC jsou provedeny jako požární stěny s danou požární odolností. Podrobné 
informace viz Požárně bezpečnostní řešení penzionu. 
 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
 
 Požárně nebezpečné prostory stavby nezasahují na cizí pozemek ani 
nezasahují do zastavěných ploch okolních staveb – viz výkres situace se 
zakreslením odstupů v Požární zprávě penzionu. 
 
d) umožnění evakuace osob a zvířat  
 
 Pro evakuaci osob a zvířat je požadována nechráněná úniková cesta šířky 
0,9m s šířkou dveří na únikové cestě 0,8m. Nechráněné únikové cesty v objektu mají 
šířku 1,5 m a nejmenší dveře na ně vedoucí mají šířku 0,8m.  
 Délka nechráněné únikové cesty vyhoví.  
 Další podrobnosti viz Požární zpráva penzionu. 
 
 
 
 
 
 
 



e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
 Příjezdová komunikace vyhovuje podmínkám čl. 12.2.2 ČSN 73 08 02.  
 
Veškeré podrobnosti jsou zřejmé z požárně bezpečnostního řešení stavby – viz 
Požárně bezpečnostní řešení stavby – Požární zpráva penzionu. 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, 
zdraví a zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby 
neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
 Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní 
vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření  
a otřesům. Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. Veškeré vnitřní prostory 
objektu SO 01 – Penzionu budou opatřeny rozvodem vzduchotechniky. 
 Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, 
aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje 
zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na 
sousedních pozemcích a stavbách. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 
výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se 
vozidlem. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
 Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, 
aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje 
zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na 
sousedních pozemcích a stavbách.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
 Budova je novostavbou, její části jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na 
jejich vytápění a větrání, byly co nejnižší. 
 Tepelně technické vlastnosti budovy jsou v souladu s normovými hodnotami 
viz Stavební fyzika – Tepelně technické posouzení objektu. 
 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 
ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
 Energetická náročnost budovy je v souladu s normami a navržené konstrukce 
splňují požadované tepelné parametry dle ČSN. 
 
 
 
 
 
 



b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 

Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát prostupem Qt   1 006 kWh/a 
Potřeba tepla ke krytí tepelných ztrát větráním Qv          31 265 kWh/a 
Přibližný tepelný zisk ze slunečního záření Qs             7 292 kWh/a 
Přibližný tepelný zisk z vnitřních zdrojů tepla Qi                   17 336 kWh/a 
  
Výsledná potřeba tepla na vytápění Qh                                38 875 kWh/a 
 
Vypočtená p řibližná m ěrná pot řeba tepla E1 = 13,47 kWh/m3,rok  

 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 
 
 Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb posuzuje a navrhuje. 
Přístup do všech tří objektů týkajících se výstavby je bezbariérový. Do hlavního 
objektu – penzionu je bezbariérový vstup řešen jedním stupněm o výšce 150 mm  
a připojenou rampou se sklonem 12%. Rovněž jsou do dispozice penzionu zahrnuty 
dva pokoje přizpůsobené pro osobu s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
  
 Údaje o výskytu radonu nebyly zjištěny. V blízkosti pozemku vede vodní tok – 
nadregionální koridor, jehož protější břeh už tvoří hranici státu.  
 
10. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební 
řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 
Požadavky jsou splněny. 

 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
 Území není odvodňováno, budou odvodněny budované objekty SO 01 – 03.  
A to dešťovými svody vedenými do dešťové kanalizace a přes revizní šachtu 
odváděnými do vodního roku lemujícího pozemek. Tyto dešťové vody mohou být 
využívány k zalévání, zavlažování či jako voda pro splachování WC.  
 Splašková kanalizace je odvedena z budovy penzionu nově zřízenou 
přípojkou do stávajícího rozvodu kanalizační sítě v obci. 
 
b) zásobování vodou 
 
 Hlavní vodovodní řád vede v ulici Říční. Z něj se napojí navrtávací soupravou 
nová vodovodní přípojka, která bude vedena až k místnosti 114 (místnost pro kotel), 
kde bude hlavní uzávěr vody.  
 
 
 
 
 



c) zásobování energiemi 
 
 Novostavba bude napojena na rozvod plynu a elektřiny. Jejich vedení je 
zakresleno ve výkrese situace.  
 Přípojku zajišťuje na základě smlouvy o zřízení odběrného místa společnost 
ČEZ Distribuce a.s.  
 
d) řešení dopravy 
 
 Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek k rodinnému domu zajištěn po 
místní účelové komunikaci ulice Říční, která je jedinou komunikací umožňující 
přístup k pozemkům.   
 V průběhu výstavby budou zřízeny zpevněné plochy před, které budou na 
komunikaci ulice Říční napojeny. Tyto zpevněné plochy budou provedeny zámkovou 
dlažbou. Vzhledem k tomu, že je pozemek rovinný, měly by být zpevněné plochy 
(jako např. parkoviště) odvodňovány. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
 Pozemek 583/1, 584/1 a 16/1 je na úrovni stávající místní komunikace ulice 
Říční. Terén nebude ve vztahu k okolním pozemkům navyšován, spádové  
a odtokové podmínky se vzhledem  k sousedním pozemkům nezmění. Po dostavbě 
všech tří objektů bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do 
urbanistické struktury dané lokality. Pro výstavbu se musí odstranit stávající zeleň. 

Pozemek není oplocen, pro účely stavby bude provedeno provizorní 
staveništní oplocení pletivem na ocelových sloupcích výšky 1,8 m. V místě 
provizorního vjezdu bude zřízena dvoukřídlá brána pro zajištění příjezdu na 
pozemek. Součástí stavby je i provedení nového oplocení.  

Jihozápadní hranice pozemku bude oplocena pevným oplocením sloupky 
z cihelného zdiva výšky 1,7 m a dřevěnou podélnou výplní. Pod plot bude naležato 
uložena do pískového lože zahradní obruba, která zamezí zarůstání plotu vegetací  
a umožní údržbu ploch kolem oplocení. Brána bude dvoukřídlá, se světlostí 4,5 m, 
otvíravá na elektrický pohon i ručně.  
 Jihovýchodní, severovýchodní a část jihozápadní hranice pozemku bude 
oplocena ohradou výšky 1,7 m z dřevěných kulatin, které budou z vnitřní strany ve 
vzdálenosti 0,5 m od ohrady doplněny elektrickým ohradníkem.  
 
f) elektronické komunikace 
 
 Nejsou předmětem řešení této projektové dokumentace. 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě 
vyskytují) 
 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
 
 V objektu SO 01 – Penzionu bude zřízen rozvod vzduchotechniky v podhledu 
místností.  
 
 
 
 
 



 Rovněž bude v objektu v CHÚC – B v přímém napojení na hlavní 
komunikační schodiště zhotoven evakuační výtah o rozměrech 1,1 x 1,4 m.  
 
 Bližší specifikace obou zařízení není určena, není předmětem práce.  
  
b) popis technologie výroby 
 
 Není řešeno. 
 
c) údaje o počtu pracovníků 
 
 V penzionu se uvažují 3 osoby pro obsluhu hostů v restaurační části, dvě 
pracovnice na úklid, a přibližně 6 osob pro obsluhu kuchyně. Což dohromady činí 11 
zaměstnaných osob. 
 
Pozn.: Osoby pracující ve stájích nejsou specifikovány.  
 
d) údaje o spotřebě energií 
 
 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
 
 Není řešeno. 
 
f) vodní hospodářství 
 
 Není řešeno. 
 
g) řešení technologické dopravy 
 
 Není řešeno. 
 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 
 Není řešeno. 
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Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé 

objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: 

1. Pozemní (stavební) objekty 

2. Inženýrské objekty 

3. Provozní soubory stavby 

 

Pozn.: K navrhované budově penzionu náleží i objekt SO 02 – Jízdárna a SO 03 – 

Stáj. Tyto dva objekty však nejsou řešeny ve zdejší zprávě. Tato technická zpráva se 

zabývá jen objektem SO 01 – Penzionem, ke kterému je zhotovena veškerá 

projektová dokumentace, požární a tepelně technické posouzení. 

 

1 POZEMNÍ (STAVEBNÍ) OBJEKTY 

1.1 Architektonické a stavebn ě technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva  

 

a) účel objektu 

 

 Novostavba penzionu bude umístěna na pozemku s parc.č. 583/1 a 16/1 

v katastrálním území Vávrovice. Pozemek je územním plánem města Opavy veden 

jako veřejná zeleň. Dle výpisu z katastru nemovitostí se jedná o trvalý travní porost 

(pro parcelu s číslem 583/1) a o zahradu (pro parcelu s číslem 16/1). Napojení na 

dopravní infrastrukturu je z místní účelové komunikace s parc. č. 133 – ulice Říční. 

 Stavba je situována na pozemku s parc.č. 16/1 3,0 m  od jihozápadní hranice 

pozemku. 

 Jde o zděnou stavbu křížového tvaru, kdy střední část je trojpodlažní s půdou 

(v budoucnu s možným využitím jako podkroví) a dvě boční části jsou jednopodlažní 

s podkrovím. Nosný systém tvoří nosné obvodové a vnitřní zdivo z pórobetonových 

tvárnic YTONG, montované stropy z předpjatých stropních panelů SPIROLL v tl. 250 

mm a střecha – ve vyšší střední části je to vaznicový krov, v bočních nižších částech 

jde o hambálek. Zateplení objektu je provedeno pomocí tepelné izolace ISOVER 

EPS 100F v tl. 60 mm. 

 

 

 

 

 



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 

 

1.NP obsahuje:   zádveří, schodiště, restauraci, halu s barem, 

zázemí personálu (denní místnost, hygienické místnosti, šatny, pomocné schodiště), 

technické vybavení objektu (místnost pro vzduchotechniku, úklidová místnost, 

místnost pro kotel), dále provoz kuchyně včetně skladů, hygienické místnosti pro 

hosty a samostatně přístupné turistické centrum s půjčovnou kol. 

2.NP a 3.NP obsahuje: schodiště, halu, pokoje pro ubytování včetně 

hygienických místností, sklad prádla a úklidovou místnost. V obou těchto podlažích 

je vždy jeden pokoj vyhrazen pro osobu s omezenou schopností pohybu  

a orientace. 

 

 Dešťové vody jsou ze střech svedeny žlaby a svodovými rourami přes lapače 

střešních naplavenin do dešťové kanalizace, která je vedena pozemkem k severní 

hranici, kde bude vyústěna do vodního toku, lemujícího pozemek. Dešťová 

kanalizace bude opatřena dvěma revizními šachtami ve větších přípojných místech 

jednotlivých větví, z důvodu kontroly a čištění. Dešťová voda bude využívána pro 

zavlažování pozemku a je možno ji využít i pro splachování WC. 

 Splašková kanalizace bude z penzionu svedena novou kanalizační přípojkou 

do splaškové jednotné kanalizace vedené v přilehlé pozemní komunikaci  

s parc.č.133. 

 Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek zajištěn po jediné dostupné 

komunikaci k pozemku, tedy po místní účelové komunikaci s parc.č.133 – ulice 

Říční. Vjezd na pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, 

není proto nutné posuzovat rozhledové poměry místní komunikace. 

 V areálu budou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro vjezd do 

areálu navazuje na místní účelovou komunikaci s parc.č.133 a bude vytvořena 

z betonové zámkové dlažby CSB-HISTORI STANDARD od CS BETON  

o tl. 80 mm do násypu o tl. 430 mm v barvě jantarové. Stejná dlažba bude použita 

pro další pojížděnou plochu, kterou je parkoviště zvlášť rozčleněné pro hosty a pro 

personál s jezdci. Veškeré pochozí plochy pak budou zhotoveny ze stejného typu 

dlažby, ale s tl. 40 mm do násypu o tl. 350 mm. Násypy budou provedeny na 

zhutněný terén. Ostatní plochy budou využity jako zahrada s travním porostem,  

 

 



nízkou vegetací a několika vzrostlými listnatými stromy. 

 Pozemek 16/1 i 583/1 je v úrovni stávající komunikace na parc.č. 133. Terén 

je v celém rozsahu dotčených pozemků zcela rovinný, bez jakéhokoli sklonu. Po 

dostavbě objektu bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do 

urbanistické struktury dané lokality (nízké keře, tůje, rostliny, listnaté stromy). Pro 

stavbu je nutné odstranit několik stromů, které se v současnosti nacházejí na 

pozemcích. 

Pozemek není oplocen. Po dobu výstavby bude provedeno provizorní 

staveništní oplocení pletivem na ocelových sloupcích výšky 1,8 m. V místě 

provizorního vjezdu bude zřízena dvoukřídlá brána pro zajištění příjezdu na 

pozemek.  

Součástí stavby je i provedení nového oplocení. Jihozápadní hranice 

pozemku bude oplocena pevným oplocením sloupky z cihelného zdiva výšky  

1,7 m a dřevěnou podélnou výplní. Pod plot bude naležato uložena do pískového 

lože zahradní obruba, která zamezí zarůstání plotu vegetací a umožní údržbu ploch 

kolem oplocení. Brána bude dvoukřídlá, se světlostí 4,5 m, otvíravá na elektrický 

pohon i ručně. Jihovýchodní, severovýchodní a část jihozápadní hranice pozemku 

bude oplocena ohradou výšky 1,7 m z dřevěných kulatin, které budou z vnitřní strany 

ve vzdálenosti 0,5 m od ohrady doplněny elektrickým ohradníkem.  

 Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb posuzuje a navrhuje. 

Přístup do objektu je bezbariérový, řešený jedním stupněm o výšce 150 mm  

a připojenou rampou se sklonem 12%. Rovněž jsou do dispozice penzionu zahrnuty 

dva pokoje přizpůsobené pro osobu s omezenou schopností pohybu  

a orientace. V budově je umístěn výtah, který je evakuační, a jeho rozměry vyhovují 

jak podmínkám pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, tak 

podmínkám pro evakuaci osob. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

 

 Penzion je řešen jako stavba občanské výstavby, pro rekreaci. A v rámci 

areálu nabízí i sportovní využití.  

 

 

 

 



 Údaje o objektu: celková podlahová plocha     1 177,66 m² 

     zastavěná plocha          457,51 m² 

     obestavěný prostor         2 885,0 m³ 

 
Tab. 1: Shrnutí provozů v objektu SO 01 a příslušné plochy 

druh/m² 1.NP 2.NP 3.NP
obytná místnost 0,000 195,450 162,510

sociální zařízení 42,500 38,510 36,930

užitné prostory 93,560 98,740 87,280

terasa a balkony 2,880 43,329 15,435

kuchyňský a 
restaurační provoz

145,400 0,000 0,000

technické zázemí 12,250 0,000 0,000

ostatní 62,990 15,680 4,950  
 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 

• Základy  

 

 Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové, vnitřní 

nosné zdivo i příčky. Základová konstrukce pod příčkami je zhotovena z toho 

důvodu, že jejich tloušťka je 150 mm a jejich výška přesahuje 3,0 m. Základ je 

navržen i pod komínem. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20. Podkladní 

beton je rovněž z betonu C16/20 a je vyztužen KARI sítí 150/150/5. Základy pod 

obvodovými zdmi jsou provedeny do nezámrzné hloubky 1 200 mm pod úroveň 

terénu a mají šířku 1 100 mm. Tato zvolená nezámrzná hloubka je proto, že na 

pozemcích je zemní podloží dle podkladů a informací z geologické mapy vedena 

jako fluvizem glejová, což je zemina z říčních naplavenin a zemina údolních niv. 

Pozemky jsou totiž lemovány v severní až v severovýchodní části vodním tokem – 

nadnárodním koridorem, jehož protější břeh je státní hranicí s Polskem.  

 Základové pasy pod vnitřními nosnými zdmi mají rozměry 1,0 x 0,8 m  

a pasy pod příčkami 0,350 x 0,450 m. 

 Provedení základů je zřejmé z projektové dokumentace (viz výkres  

D 1.1.8). Před betonáží je nutné nechat statika posoudit základovou spáru, neboť ta 

nesmí být rozvodnělá. 

 

 

 



• Opatření proti vnikání radonu  

 

Nebyl prováděn žádný radonový průzkum, a tudíž není zjištěn radonový  

index pozemku. Předpokládá se ale radonový index 1 = nízký, a proto není potřeba 

zvláštních opatření při návrhu hydroizolace spodní stavby či jejím založení. Jako 

hydroizolace spodní stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás BITUBITAGIT 

PE s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v tl. 4 mm. 

 

• Svislé konstrukce 

 

Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi 

YTONG, konkrétně přesnými tvárnicemi YTONG P2 – 400 v tl. 375 mm.  

Vnitřní nosné zdivo je ze stejného systému v tl. 300 mm.  

Vnitřní nenosné příčkové zdivo je v 1.NP navrženo z pórobetonových 

přesných příčkovek YTONG P2 – 500 v tl.150mm, a příčky ve 2.NP a 3.NP jsou ze 

sádrokartonových desek systému Rigips – Modrá akustická příčka v celkové 

tl.150mm, kdy je tato konstrukce tvořena svislými a podélnými nosnými profily, 

opláštěním SDK deskami v tl. 12,5 mm a vyplněním meziprostoru minerální izolací. 

Tento druh příček byl pro tato podlaží navržen z toho důvodu, aby byl splněn 

požadavek zvukové neprůzvučnosti mezi jednotlivými ubytovacími pokoji.   

Pórobetonové obvodové a vnitřní nosné tvárnice jsou s dvojitým perem  

a drážkou a úchopovými kapsami. Všechny pórobetonové prvky jsou vyzdívány na 

tenké maltové lože o tl. 1,0 mm.  

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou rovněž systému YTONG, 

v sádrokartonových příčkách Rigips se překlady řeší vložením podélného profilu. 

V sociálním zázemí žen jako hostů, je v příčce vložen ocelový I profil vytvářející 

překlad nad řadou dveřních otvorů. Bližší specifikace viz příslušné výkresy 

jednotlivých podlaží.  

 

Zateplení stavby bude provedeno z vnější strany tepelnou izolací ISOVER 

EPS 100F v tl.60 mm s povrchovou úpravou omítkou Weber.pas Aqua Balance 

s organickým pojivem v tl. 2,0 mm. Tato omítka reguluje vlhkost na povrchu fasády  

a je přirozenou a trvalou ochranou fasády proti působení řas a plísní.  

 

 

 

 



Komín bude sloužit k vytápění na plynná paliva. Není blíže specifikován. 

 

• Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce nad jednotlivými podlažími je z prefabrikovaných stropních 

panelů SPIROLL v tl. 250 mm firmy Prefa. Dobetonávky budou prováděny z betonu 

C20/25 s výztuží B500 stejně jako věnce, které mají výšku  

500 mm a u vnitřních nosných zdí jsou navrženy pod rovinou stropu. Horní hranou 

však lícují se stropními panely. Pod pozednicemi se provedou železobetonové 

ztužující věnce rovněž z betonu C 20/25 a B500. Pozednice se do věnců ukotví 

pomocí ocelových botek s trnem délky 290 mm.  

 Ve všech podlažích je na stropní konstrukci zavěšen sádrokartonový podhled 

deskami Knauf White v tl. 12,5 mm, který je uchycen prostřednictvím rychlozávěsů 

(viz detail D2 – Konstrukce balkonu). Na takto vytvořený podhled je položena 

zvuková izolace.  

 Na stropní konstrukce se dle daných místností provede podlaha z keramické 

dlažby Rako či laminátu Alsa Floor. Tloušťka těchto podlah je 100 mm. 

 Poslední stropní konstrukce nad 3.NP ve střední vyvýšené části penzionu 

bude z horní strany opatřen tepelnou izolací ISOVER TRAM EPS ve výšce 200mm. 

Jedná se o trámky z pěnového polystyrenu, mají samozhášivé provedení  

a zvýšenou požární bezpečnost. Tato izolace je zde umístěna z toho důvodu, že 

stropní konstrukce odděluje vytápěný prostor (místy až na 24 °C) od nevytápěné 

půdy. 

 

 

• Schodišt ě 

 

V penzionu jsou navrženy dvě schodišťové konstrukce. Hlavní schodiště 

sloužící pro pohyb hostů, které je 4 ramenné, a pomocné schodiště pro personál, 

které je dvouramenné. Obě schodiště jsou umístěna v chráněných únikových 

cestách. Obě schodiště jsou dřevěná schodnicová, kdy je navržena sedlová 

schodnice vyprofilovaná pro ukládání stupnic. Schodnice má průřez  

100 x 320 mm a stupnice mají tl. 40 mm. Dřevěné prvky schodiště jsou z dubového 

dřeva. Stupnice pomocného schodiště je uchycena do ŽB mezipodesty podepřené 

ze tří stran obvodovými zdmi.  

 

 



Toto provedení je znázorněno v detailu D1 – Konstrukce pomocného schodiště  

a připojení příčky. Zábradlí je tvořeno dřevěnými sloupky 50 x 50 x 900 mm 

ukotvenými co 5. stupeň. Výplň mezi sloupky je svislá, nerezocelová o průměru 10 

mm po vzdálenostech  

120 mm.  

 

• Zastřešení 

 

Zastřešení navrhovaného penzionu je dvojího druhu. Orientace hřebene je 

pro obě střešní roviny shodná, tedy JZ – SV. 

Boční nižší části jsou zastřešeny konstrukcí hambálku se sklonem 25°. 

Konstrukce je tvořena pozednicemi o průřezu 160 x 120 mm, na které jsou osazeny 

krokve v průřezech 80 x 200 mm. Hambálek je tvořen z lepených profilů složených 

do průřezu H o rozměrech 180 x 160 mm. Konstrukce je doplněna zavětrováním 

v rovině hambálku a i pod ním v rovině krokví. Zavětrování se provede dřevěnými 

prkny. Hambálková konstrukce je doplněna sedlovými vikýři. Odvětrání střechy je 

zajištěno provětrávanou vzduchovou mezerou vytvořenou pomocí kontralatí, kdy 

přívod vzduchu je vespod u okapu a odvod u hřebene.  

Střední vyvýšená část má zastřešení pomocí vaznic z lepených profilů 

vzájemně sbíjených, kdy průřez vaznice je tvaru I o rozměrech 160 x 240 mm. Na 

vaznici jsou pak osedlány krokve, stejně jako na pozednici. Nad vaznicemi je 

navržena vždy dvojice kleštin. A ve vrcholové části jsou krokve staženy dvěma páry 

kleštin pod sebou. Navíc je ve vrcholu krokví uchyceno ocelové táhlo, vynášející 

(podporující) první dvojici kleštin nad vaznicemi. Tato střecha nemá vikýře, ale 

druhou menší sedlovou střechu nad vyčnívající částí. Rovina hřebenů je shodná,  

a tato část je tvořena jen pozednicemi a krokvemi. Provětrávání je shodné jako  

u hambálkové konstrukce střechy.  

 

• Úpravy vnit řních povrch ů 

 

Vnitřní omítky budou tenkovrstvé vápenné BAUMIT v tl. 6 mm. Stejná omítka 

bude použita na stropy, jen v tl. 10 mm. Obklady jsou systému RAKO HOME 

BOARD ve výškách dle daných místností.  

 

 

 

 



• Úpravy vn ějších povrch ů 

 

Obvodové zdivo je z vnější strany opatřeno penetrací prostřednictvím podkladu 

Weber podklad A, aby se na něj mohla provést stěrková hmota na bázi cementu 

Weber tmel 700 v tl. 10 mm. Tato stěrková hmota slouží pro uchycení zateplovacích 

desek ISOVER EPS 100F v tl. 60 mm. Na toto zateplení se nanese stěrková hmota 

Weber tmel 700 v tl. 3 mm s vloženou armovací skleněnou síťovinou. Dále se 

provede podkladní nátěr Weber podklad A v tl. 1 mm  

a konečně finální povrchová omítka Weber.pas Aqua Balance v tl. 2 mm. 

 

• Podlahy a podlahové konstrukce 

 

Typy podlah jsou uvedeny v legendách místností a ve skladbách (SK2 – 

SK5). Je použito keramické dlažby systému RAKO OBJECT-COLOR TWO v tl. 7 

mm a laminátové podlahy ALSAFLOOR CLIP 400 v tl. 8 mm. 

Konstrukce balkonů má nášlapné plochy z mrazuvzdorné slinuté keramické 

dlaždice Taurus Granit v tl. 9 mm, s odolností proti opotřebení 5. 

Na vnější zpevněné povrchy je použita zámková betonová CSB-HISTORI 

STANDARD od CS BETON. 

 

• Výpln ě otvor ů 

 

Veškeré okenní otvory jsou dřevěná dvojitá špaletová okna firmy Šírer.cz 

s vnějším dvojsklem a jednostem na vnitřní straně. Součinitel prostupu tepla celým 

oknem je Uw = 0,95 W/m²K, jeho zvuková izolace činí 46 dB. Materiál rámu je 

smrkový masiv, tloušťka skel je 4 mm. 

  Vstupní dveře jsou rovněž firmy Šírer profilu IV88, s tloušťkou křídla  

78 mm. Materiálem je smrkové dřevo, kdy se dveře vyrábějí z lepených hranolů. Mají 

celoobvodové těsnění, které izoluje tepelně i zvukově, a zabraňuje propršení. 

Součinitel prostupu tepla dveřního křídla je Uw = 0,75 W/m²K. Vstupní dveře mají 

skleněnou výplň, kdy součinitel prostupu tepla skla je  

Ug = 0,5 W/m²K. Jedná se o izolační trojsklo s teplým distančním rámečkem. Dveřní 

křídlo obsahuje zámkovou lištu Assa Abloy bezpečnostní třídy 3. 

 

 

 

 



Balkonové dveře jsou od stejné firmy, ze stejného materiálu vyráběného  

z lepených hranolů. Dveřní profil odpovídá typu eurooken IV78 Economic s tloušťkou 

rámu 78 mm, kde je součinitel prostupu tepla dveřního křídla je  

Uw = 1,1 W/m²K a skla Ug = 1,0 W/m²K. Zvuková izolace balkonových dveří 

dosahuje 36 dB. Je použito izolační dvojsklo ve složení 6 – 20 – 4 a jde o sklo 

bezpečnostní. Tyto dveře jsou doplněny oboustrannou klikou s bezpečnostním 

zámkem. A všechny balkonové dveře jsou provedeny jako bezbariérové. 

Vnitřní dveře jsou firmy Sapeli, jde o dveře otočné (s výjimkou dveří do 

kuchyně, které jsou kyvné). Zárubně jsou v některých místnostech obložkové 

dřevěné a v některých ocelové – viz Výpis truhlářských výrobků.  

 

Pozn.: Některé vnitřní dveře jsou z důvodu zajištění požární bezpečnosti zvoleny od 

firmy CAG, typ Pyropane (menší prosklené plochy), které mají požární odolnost 

EI/EW 30 DP3, jsou kouřotěsné a s dveřním zavíračem. Navíc jsou opatřeny 

panikovou hrazdou Assa Abloy umístěnou ve výšce 1,2 m nad podlahou. Touto 

hrazdou jsou osazeny i vstupní dveře. Konkrétní dveře, u kterých je tohoto použito 

jsou uvedeny ve Výpise truhlářských výrobků a výkresech požární bezpečnosti.    

 

• Izolace proti vod ě 

 

Jako hydroizolace spodní stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás 

BITUBITAGIT PE s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v tl. 4 mm po celém obvodu 

spodní stavby. Tato hydroizolace musí být vytažena alespoň 300 mm nad terén.  

Dále je hydroizolační vrstva ve skladbě balkonu vytvořena pomocí GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL, kde jde o modifikovaný asfalt s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny a tento pás je na spodním povrchu opatřen separační folií. Tloušťka této 

izolace je 4 mm. 

 

• Tepelné izolace  

 

K zateplení objektu bude použita tepelná izolace ISOVER EPS 100F 

v tloušťce 60 mm.  

U základových konstrukcí pod obvodovými zdmi bude po výšce položena TI 

ISOVER EPS PERIMETR v tl.100mm. 

 

 

 



Poslední stropní konstrukce nad 3.NP bude chráněna z horní strany izolací 

ISOVER TRAM EPS ve výšce 200 mm.  

Souvrství podlah v sobě obsahuje tepelnou a zvukovou izolaci ISOVER TDPT 

v tl. 70 mm. 

V konstrukci balkonu je obsažena tepelná izolace ISOVER – SYNTHOS XPS 

PRIME z extrudovaného polystyrénu. 

Střešní konstrukce ve své skladbě obsahuje tepelnou izolaci z pěny na bázi 

polyuretanu Bramac Therm Top, kdy je tato izolace umístěna nad krokvemi. Jde tedy 

o nadrokevní systém se zabráněním vzniku tepelných mostů přes krokve.  

 

• Parozábrana 

 

Ve skladbě podlah a střechy je parozábrana PE folie v tl.0,2 mm. 

 

• Zvukové izolace  

 

Jako zvuková izolace jsou v souvrství podlah na terénu i na stropní konstrukci 

v patře použity desky ISOVER TDPT. Dále je tato zvuková izolace použita pro 

zvukovou izolaci podhledů, v nichž bude veden rozvod vzduchotechniky. 

• Klempí řské konstrukce 

 

Okapy a svody budou provedeny z titanzinku, parapety okenních otvorů budou 

z titanzinku (rozměry viz výpis klempířských prvků). 

 

• Bleskovod 

 

Není řešen v této zprávě ani projektové dokumentaci. 

 

• Instalace televizní antény 

 

Není předmětem této zprávy – není řešeno. 

 

 

 

 

 

 



• Telefon  

 

Není předmětem této zprávy – není řešeno. 

 

• Oplocení  

 

Součástí stavby je i provedení nového oplocení.  

Jihozápadní hranice pozemku bude oplocena pevným oplocením sloupky 

z cihelného zdiva výšky 1,7 m a dřevěnou podélnou výplní. Pod plot bude naležato 

uložena do pískového lože zahradní obruba, která zamezí zarůstání plotu vegetací  

a umožní údržbu ploch kolem oplocení. Brána bude dvoukřídlá, se světlostí 4,5 m, 

otvíravá na elektrický pohon i ručně.  

Jihovýchodní, severovýchodní a část jihozápadní hranice pozemku bude 

oplocena ohradou výšky 1,7 m z dřevěných kulatin, které budou z vnitřní strany ve 

vzdálenosti 0,5 m od ohrady doplněny elektrickým ohradníkem.  

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Tepelně technické vlastnosti jsou v souladu s ČSN 730540-2:2002/Z1:2005, 

která stanovuje minimální požadavky na teplené ztráty, bilanci a kondenzaci vodních 

par, nutnou infiltraci vzduchu apod. Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří 

samostatnou část projektové dokumentace. 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  

a hydrogeologického průzkumu 

 

 Hydrogeologický průzkum nebyl proveden. 

 Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové, vnitřní 

nosné zdivo i příčky. Základová konstrukce pod příčkami je zhotovena z toho 

důvodu, že jejich tloušťka je 150 mm a jejich výška přesahuje 3,0 m. Základ je 

navržen i pod komínem. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20. Podkladní 

beton je rovněž z betonu C16/20 a je vyztužen KARI sítí 150/150/5. Základy pod 

obvodovými zdmi jsou provedeny do nezámrzné hloubky 1200 mm pod úroveň 

terénu. Tato zvolená nezámrzná hloubka je proto, že na pozemcích je zemní podloží 

dle podkladů a informací z geologické mapy vedena jako fluvizem glejová, což je  



zemina z říčních naplavenin a zemina údolních niv. Pozemky jsou totiž lemovány 

v severní až v severovýchodní části vodním tokem – nadnárodním koridorem, jehož 

protější břeh je státní hranicí s Polskem.  

 Pod obvodovými zdmi budou provedeny základové pasy o rozměrech 1,1 x 

1,2 m, pod vnitřními nosnými zdmi 1,0 x 0,8 m. 

 Provedení základů je zřejmé z projektové dokumentace (viz výkres  

D 1.1.8). Před betonáží je nutné nechat statika posoudit základovou spáru, neboť ta 

nesmí být rozvodnělá a navíc je nutné provést ležatou kanalizaci a prostupy pro 

vedení inženýrských sítí.  

 

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

účinků 

 

 Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

 

h) dopravní řešení 

 

 Přístup na pozemek k rodinnému domu je zajištěn po místní účelové 

komunikaci s parc.č.133. Vjezd na pozemek se dle ČSN 73 6100 čl. 6.3 neposuzuje 

jako křižovatka, není proto nutné posuzovat rozhledové poměry místní komunikace. 

 V areálu jsou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro pojezd 

vozidel (příjezdová cesta a parkoviště) bude vytvořena z betonové zámkové dlažby 

CSB-HISTORI STANDARD od CS BETON o tl. 80 mm do násypu  

o tl. 430 mm. Zpevněná plocha pro pochozí účely bude vytvořena z téhož druhu 

dlažby, ale s tl. 40 mm do násypu o tl. 350 mm. Násypy budou provedeny na 

zhutněný terén. 

 

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

 

 Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, 

zdraví a zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb, a aby 

neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

 

 



 Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní 

vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření  

a otřesům. 

 Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. 

 Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, 

aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje 

zdraví, zaručuje noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na 

sousedních pozemcích a stavbách. 

 Na pozemku nebyl prováděn radonový průzkum, ale lze předpokládat 

radonový index 1 = nízký, a proto není potřeba zvláštních opatření při návrhu 

hydroizolace spodní stavby či jejím založení.  

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

 Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky 369/2001 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákona 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy, a nařízení vlády  

č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a platným 

ČSN a ČSN EN a technologickým předpisům výrobců požívaných stavebních hmot. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr: 
 
Stavba byla navržena v souladu s platnými normami a právními předpisy tak, aby 
splňovala požadavky na výstavbu. Stavba rovněž splňuje požadavky z hlediska 
požárně bezpečnostního řešení (dle jeho požadavků byl objekt minimálně 
pozměněn, doplněn některými opatřeními pro bezpečnost), tepelné techniky  
i akustiky budov. 
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- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb  
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání  
území  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  
- 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  
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech  
- Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně  
- Vyhláška č. 268/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb  
- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru  
Použité normy  
- ČSN 73 0802 - Požární Bezpečnost staveb - nevýrobní objekty  
- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - společná ustanovení  
- ČSN 73 0835 - Požární bezpečnost staveb - budovy zdravotnických zařízení  
a sociální péče  
- ČSN 73 0818 - Požární bezpečnost staveb - obsazení objektů osobami  
- ČSN 73 0508 - Denní osvětlení budov - část 3: Denní osvětlení škol  
- ČSN ISO 13822 (73 0038) - Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení exist. 
Konstrukcí  
- ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana budov: Terminologie  
- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov: Požadavky  
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin  
- ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody  
- ČSN EN ISO 13788 (73 0544) – Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a 
stavebních prvků- vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti 
a kondenzace uvnitř konstrukce - výpočtové metody  
- ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 
vlastnosti stavebních výrobků  
- Požadavky - ČSN EN 12354-1 - Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností 
budov z vlastností stavebních prvků  
- část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi  
- ČSN 73 4301 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
- ČSN 73 4108 - Šatny, umývárny a záchody  
- ČSN 73 0600 - Ochrana staveb proti vodě  



- Hydroizolace - Základní ustanovení  
- ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti radonu z podloží  
- ČSN 73 1001 - Zakládání staveb - Základová půda pod plošnými základy  
- ČSN 73 3610 - Klempířské práce stavební  
 
Webové stránky  
 
- http://nahlizenidokn.cuzk.cz 
- www.ytong.cz  
- http://www.prorestaurace.cz 
- http://www.prefa.cz 
- http://www.konstrukce-tesko.cz 
- http://www.equichannel.cz/ 
- http://eagri.cz 
- http://www.oknasirer.cz 
- http://www.floorwood.cz 
- http://www.stylovebalkony.cz 
- www.knauf.cz  
- www.cadforum.cz  
- www.tzb-info.cz  
- www.rako.cz 
- http://www.dverecag.cz 
- www.rigips.cz 
 



Seznam použitých zkratek a symbol ů  
 
- PT   původní terén  
- UT   upravený terén  
- NP   nadzemní podlaží  
- ŽB   železobeton  
- RŠ   revizní šachta  
- XPS   extrudovaný polystyren  
- EPS   expandovaný polystyren  
- TI   tepelná izolace  
- HI   hydroizolace  
- KCE   konstrukce  
- PD   projektová dokumentace  
- Pozn.  poznámka  
- k. ú.   katastrální územ  
- ČSN  česká státní norma  
- Vyhl.  vyhláška  
- parc. č.  parcelní číslo  
 
 
 


