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Abstrakt  
Navrhovaný golfový resort je situován u obce Nevcehle ve svažitém terénu. Jedná se o zděný 
objekt z betonový tvárnic s kontaktním zateplením a s betonovou stropní konstrukcí. Objekt je 
dvoupodlažní. Budova je založená na průběžných pásech z prostého betonu. Zastřešení je 
tvořeno konstrukcí z lepených vazníků se plechovou krytinou.  
  
Klí čová slova 
projektová dokumentace, golfový resort, zděná budova, betonové základy, plechová krytina, 
dřevěný vazník spojovaný styčníkovými plechy, skládaný betonový strop, betonové tvárnice, 
terasa, restaurace  
  
  
  
Abstract 
The proposed golf resort is situated near the village of Nevcehle in the sloping terrain. It is a 
brick building of concrete blocks with contact thermal insulation and with concrete floor 
structure. The building has two floors. House is based on plain concrete foundations. Roof is 
made up of metal plate-connected timber truss with metal roofing.  
  
Keywords 
project documentation, golf resort, a brick house, concrete foundations , metal roofing, metal 
plate-connected timber truss, prefabricated rib-and-filler concrete floor, concrete bloks, 
terrace, restaurant  
… 
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Úvod 

 Zadáním diplomové práce je zpracovat dokumentaci provedení stavby na 

golfový resort. Návrh celého systému budov, vybavení a ploch golfového hřiště 

je velikého rozsahu nad rámec velikosti diplomové práce, a proto po dohodě 

s vedoucím se zpracování prováděcí dokumentace omezilo na hlavní budovu, 

kde je největší a nejširší spektrum činností vykonávajících se v rámci provozu 

tohoto areálu.  

 Práce má ukázat schopnost navrhnout a zpracovat prováděcí 

dokumentaci složitějšího objektu včetně jednotlivých konstrukčních detailů, 

návaznost konstrukcí, funkčního uspořádání provozu objektu. Jednotlivé 

konstrukce objektu musí být navrženy v podmínkách daných platnou legislativou 

v oblasti stavební fyziky, požární ochrany a ochrany životního prostředí a 

energetické náročnosti budovy na její provoz. 

 Práce je členěna do jednotlivých oddílů od prvotních návrhů dispozice a 

tvaru, přes prováděcí dokumentaci, zhodnocení stavby s ohledem na stavební 

fyziku, požárně–bezpečnostní řešení stavby až po seminární práci zabývající se 

snížením provozních energetických potřeb objektu a jeho částečnou nezávislost 

na dodávkách elektrické energie – navržení FVE systému na střeše objektu. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: GOLF RESORT 

b) místo stavby: Nevcehle, p.č. 2261, 588 62 Urbanov 

c) předmět projektové dokumentace: PD k provádění stavby – 

novostavba  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Miroslav Uhlíř, 28. října 553, 588 56 Telč 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Zpracovatel:  Bc. Aleš Šebesta, Sedlejov 17, 588 62 Urbanov 

Organizace:  Vysoké učení technické v Brně 

   Fakulta stavební 

   Ústav pozemního stavitelství 

   Veveří 331/95, 602 00 Brno 

b) Vedoucí diplomové práce:  Ing. Karel Čupr, CSc. 

Organizace:    Vysoké učení technické v Brně 

     Fakulta stavební 

     Ústav pozemního stavitelství 

     Veveří 331/95, 602 00 Brno 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové 

dokumentace: 

Stavební část:   Bc. Aleš Šebesta 

Architektonická část:  Bc. Aleš Šebesta 

PBŘS:    Bc. Aleš Šebesta 
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A.2 Údaje o vstupních podkladech 

Osobní prohlídka lokality pro umístění stavby, mapové podklady 

z internetových stránek www.mapy.cz, mapy z internetového portálu 

katastrálního úřadu zeměměřičského www.cuzk.cz.  

 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území 

 Předmětný pozemek je veden v k.ú. Nevcehle pod parcelním číslem 

2261 o výměře 117248 m2. Příslušný pozemek je zapsán v katastru nemovitostí 

jako orná půda. Před zahájením stavby v rámci stavebního řízení je nutné tuto 

plochu vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Pozemek je nutné odkoupit od 

původního majitele. Příjezdová komunikace na pozemek bude situována ze 

severní strany pozemku s účelové komunikace spojující obce Sedlejov  

a Nevcehle. 

b) údaje o zvláštní ochraně území (památkové území, chráněné přírodní 

území, záplavové území apod.) 

 Pozemek se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou památkového 

ústavu, odboru životního prostředí či v záplavovém území nebo důlního úřadu. 

Též se nejedná o území se seismickou aktivitou. 

c) údaje odtokových poměrech 

 Odtokové poměry v dané oblasti se zásadně nemění, sklonitost terénu i 

složení geologických vrstev se v hlavní ploše pozemku nemění. Dešťové srážky 

zachycené stavbou budou zneškodněny vsakem v ploše vlastního pozemku. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas 

 Stavba je v souladu s územním plánem obce Nevcehle a je umístěná 

do průmyslové zóny této obce, provoz tohoto sportovního zařízení negativně 

neovlivní obytné zóny v této obci. Vzhledem k rozsahu a celkové velikosti 

sportovního areálu je nutné posoudit i umístění vzhledem k územnímu plánu 
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obce Sedlejov. I v této obci stavba svým umístěním se dotkne hranice 

průmyslové zóny a svým provozem nijak nenaruší stávající objekty pro bydlení 

či oblasti určené k výstavbě objektů pro bydlení. 

e) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující 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 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. V době 

zpracování PD nebyly známy podmínky a požadavky dotčených orgánů. 

Případné podmínky a požadavky budou zaneseny do PD jejím doplněním, 

případně přepracováním ucelených částí PD týkajících se určených podmínek  

a požadavků dotčených orgánů. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Uvedená novostavba je v souladu s obecnými požadavky na využití 

území a s platnou územně plánovací dokumentací. Nejsou známy žádné 

omezení bránící v uvažované stavbě. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 V době zpracování PD nebyly známy požadavky dotčených orgánů. 

Pokud by nějaké požadavky vyvstaly v průběhu stavby, budou projektantem 

zpracovány a doplněny do PD. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 V rámci výstavby dojde k vybudování nové transformátorové stanice 

z VVN 110 kW na NN 400 W. Dále bude protažena obecní kanalizace  

a vodovod až na hranici pozemku dotčeného stavbou a zřízení nového sjezdu 

z účelové komunikace. 

j) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí 

 Stavbou nebudou dotčeny sousední pozemky – dostatečná velikost 

pozemku, na kterém se umisťuje stavba p.č. 2261. 
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A.4 Údaje o stavb ě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. Současně s touto stavbou vzniknou nová 

odběrná místa pro elektřinu, vodu a bude zřízena i nová přípojka kanalizace. 

V přímé souvislosti s touto stavbou dojde k celoplošným úpravám pozemku 

dotčeného stavbou i jeho zástavbou okolních podružných objektů potřebných 

k provozu hlavní budovy. 

b) účel užívání stavby 

 Objekt bude sloužit jako hlavní vstup a recepce k registraci golfových 

hráčů včetně možnosti občerstvení, šaten s možností základní hygieny těchto 

hráčů, prostor pro zaměstnance včetně hygienických zařízení zaměstnanců, 

dále pak i s prostorem pro administrativu (kancelář provozního a účetní).  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

V daném případě bezpředmětný oddíl. Nejedná se o kulturní památku. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 Navržená stavba splňuje ustanovení Vyhl.č. 268/2009 Sb. O technických 

požadavcích na stavby a Vyhl. č. 501/2006 Sb., ve znění úpravy Vyhl.  

Č. 269/2009 a se změnou dle Vyhl. č. 22/2010 Sb. Do budovy je navržen 

bezbariérový přístup, na parkovišti jsou místa vyhrazená pro tělesně postižené, 

prostory budovy jsou navrženy tak, aby veřejně přístupná místa mohla být 

dosažena i osobou s omezenou schopností pohybu – vertikální zvedací plošina 

pro tělesně postižené, stejně tak jsou v budově umístěny WC pro invalidy a to 

v každém patře a pohybu tělesně postižených lidí jsou uzpůsobeny i světlé 

velikosti otvorů v daných místnostech. Vstup na terasu ve veřejně přístupné 

části je pomocí rampy, stejně jako u hlavního vstupu do objektu a při 

překonávání výškového rozdílu mezi parkovištěm a budovou. 
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

 V době zpracování PD nebyly známy požadavky dotčených orgánů. 

Pokud by nějaké požadavky vyvstaly v průběhu stavby, budou projektantem 

zpracovány a doplněny do PD. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou známy žádné výjimky nebo úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet 

uživatelů/pracovníků) 

 Zastavěná plocha:  687,14 m2  

 Obestavěný prostor:           3242,51 m3 

 Počet zákazníků:         100 osob 

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, apod.) 

 Objekt je určen k administrativním účelům, zajištění občerstvení hráčů a 

jejich doprovodů. V objektu bude provozována restaurační činnost. Tímto 

provozem vzniknou odpady v podobě odloučených tuků z přípravy jídel. Tyto 

mastnoty budou zachytávány v lapáku tuků. Jiná činnost zde nebude 

provozována. Z provozu restaurace budou vznikat odpady ve formě obalů 

(karton, papír, plast, sklo) a směsný odpad. Vzniklé odpady budou tříděny  

a likvidovány na příslušných skládkách specializovanou firmou. Splaškové vody 

budou přečištěny vlastní ČOV a napojeny na obecní kanalizaci. 

 Dešťové vody budou likvidovány vsakem v ploše vlastního pozemku 

pomocí trativodů a vsakovacích trub a zemních vsaků. 

 Energetická náročnost objektu je zpracována v samostatné příloze – 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

 Předpokládaný začátek stavby je stanoven na březen 2015 v délce trvání 
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3 roky. Výstavba proběhne ve dvou etapách. V průběhu první etapy bude 

provedeno zřízení nové transformátorové stanice, zřízení nových odběrných 

míst jednotlivých médií (elektřina, voda, kanalizace), plošné úpravy části 

pozemku dotčeného stavbou. V druhé etapě dojde k samotné výstavbě 

golfového resortu a konečným terénním úpravám s vybudováním přístupových 

a parkovacích ploch. 

k) orientační náklady stavby 

 Orientační náklady na pořízení stavby činní 19.500.000,-Kč. Cena 1 m3 

obestavěného prostoru je uvažována částkou 6.000,-Kč. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická za řízení  

Pro daný případ bezpředmětná část. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o jeden objekt, není potřeba stavbu nějak členit. 
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B Souhrnná technická zpráva 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

 Projektová dokumentace byla zpracována pro novostavbu golfového 

resortu. Zpracování je v rozsahu navržení stavebních kcí a funkčního 

uspořádání se základním architektonickým návrhem tvaru a barevnosti 

venkovních hmot a ploch. Pokud by v rámci výstavby vyplynula potřeba 

projektového zpracování dalších řemesel je nutné tyto profese nechat 

navrhnout specialistou v daném oboru a doplnit je do schválené projektové 

dokumentace. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi  

 Při pracích budou dodržovány: Vyhláška ČÚBP a ČBÚ a vládní nařízení 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

 Staveniště bude označeno výstražnými tabulkami se zákazem vstupu, 

zákazem vjezdu. Není uvažováno s ostrahou v mimopracovní dobu. Oplocení 

staveniště bude osazeno po celém obvodu. 

Všichni pracovníci budou povinně proškolení dle platných předpisů.    

V podmínkách plnění dodávek pro všechny dodavatele je počítáno 

s ustanoveními o dodržování požárních, bezpečnostních a hygienických 

předpisů. Při běžném provádění udržovacích prací za dodržení platných 

předpisů pro bezpečnost práce nedochází k ohrožení zdraví pracovníků.  

Při běžném používání a čištění je nutné dodržovat návody k obsluze 

jednotlivých strojů a zařízení a dodržovat technické podmínky výrobce. 

 Vyhláškou č. 601/2007Sb byla zrušena vyhláška č. 324/1990Sb.  

O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Od  

1. 1. 2007 nabývá účinnosti zákon č. 309/2006Sb., kterým se upravují 

požadavky bezpečnosti a ochrany uzdraví při práci. 

Dále platí: 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

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

hloubky. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí. 

O všech opatření vyplývajících z projektové dokumentace musí být pracovníci 

instruováni v rozsahu, který se jich týká: 

- pracovníci musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornost  

a zdravotní způsobilost 

 - musí být vybaveni osobními ochrannými prostředky odpovídajícími 

ohrožení 

- pracoviště, na kterém se mají práce provádět, musí být předáno a musí 

být splněny požadavky z hlediska jejich zabezpečení 

- mezi účastníky výstavby musí být předem dohodnuty a písemně 

stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti 

bezpečnosti práce na předaném pracovišti 

- ostatní dodavatelé a investor musí být informováni o rozsahu a způsobu 

zabezpečení prací, při nichž z dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně 

ohrožení stavby 

- pracovníci dodavatele musí být seznámeni o způsobu chování  

a s případným zdrojem nebezpečí na pracovištích, kde se práce provádějí  

za provozu odběratele 

- řídící pracovníci musí mít k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož  

i podklady (návody k obsluze, technologické a pracovní postupy apod.), podle 

nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné postupy práce 

- k provádění stavebních prací musí být včas a v potřebném rozsahu 

zajištěna technická vybavenost nutná k bezpečnému provádění prací dle 

stanovených technologických postupů 
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c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech jiných staveb 

 Novostavba golfového resortu se nenachází v ochranném ani 

bezpečnostním pásmu jiné stavby. Pro danou stavbu se jedná o bezpředmětný 

oddíl. 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, 

vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění 

stavby apod.  

Jedná se o novostavbu, která se nachází mimo zastavěné území, tedy nehrozí 

v průběhu výstavby ohrožení stability nebo mechanického poškození okolních 

budov. Stavba bude započata v průběhu roku 2015 po výběru dodavatele. 

Stavba tvoří samostatný areál. Staveniště bude v celém svém obvodu 

zabezpečeno proti pohybu nepovolaných osob ochranným montovaným 

kovovým plotem o minimální výšce 2,0 m, výkopy budou označeny výstražnou 

páskou případně zabezpečeny vhodným složením materiálu proti možnosti 

pádu osob do vyhloubených výkopů. Opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

lze uvažovat v případě nevhodných klimatických podmínek např. odvodnění 

staveniště, ochrana proti sesuvům zeminy do výkopů, ochrana betonových 

konstrukcí v období s nízkými teplotami proti promrznutí, v letním období nutno 

kropit vodou proti nadměrnému výparu vody z betonové směsi. Montáž 

vodorovných konstrukcí nutno podpírat dle montážního návodu výrobce tak, 

aby nedošlo k jejich poškození nebo až k samotné ztrátě stability a přímé 

destrukci těchto konstrukcí. Svislé konstrukce budou vyzdívány postupně 

a i jejich zmonolitnění bude probíhat kontinuálně v místech k tomu určených. 

Osazování střešních vazníků a následná montáž střešního pláště potažmo 

i vnitřního zateplení se bude řídit příslušnými normami a vyhláškami upravující 

bezpečnost prací ve výškách a budou použity všechny bezpečností prvky 

a osobní ochranné pomůcky. Tepelný izolant kontaktního zateplovacího 

systému může být prováděna pouze na suchý podklad bez viditelného náznaku 

promáčení, ve stejných podmínkách musí probíhat i montáž vrchních vrstev 

tmelu a následně i aplikace finální povrchové úpravy. Stavba lešení bude 

provedena certifikovanou firmou a bude použito systémové lešení včetně všech 
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bezpečnostních prvků. Pokud bude mezera mezi stěnou a vnitřní hranou lešení 

větší než 250 mm je povinnost osadit vnitřní zábradlí. V případě aplikace 

zateplení v období se zvýšenými srážkami nutno chránit vrchní okraj stavby 

a lešení proti těmto srážkám např. zaplachtováním. Pokud dojde k aplikaci KZS 

za nízkých teplot budou použity zimní přísady do tmelů a směsí, případně 

vytápěno lešení teplomety. Konstrukce lešení bude chráněna ochrannými sítěmi 

a budou použity okopové zábrany. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Tato zmíněná novostavba negativně neovlivňuje životní prostředí. 

Nespadá také dle zákona č.100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí 

ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1 a proto není na ni nutno zpracovat EIA. 

Avšak následná výstavba golfového hřiště spadá dle zákona 93/2004 příloha 1 

do kategorie II. a je nutné zpracovat projekt na ovlivnění životního prostředí, 

který následně posoudí oprávněný odbor příslušného krajského úřadu 

a podléhá zjišťovacímu řízení EIA.. Vzhledem k ro Vzhledem k rozsahu prací 

nedojde k výraznému zhoršení živ. prostředí během stavby ani v okolním 

prostoru. Vlastní provoz zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

V průběhu stavby se nejdříve budou provádět přípravné a zabezpečovací 

práce a potom budou následovat výkopové, stavební, montážní práce, 

následně dokončovací práce spojené s úpravou terénu a okolních zelených 

i pochůzích ploch včetně plochy parkoviště, jak pro veřejnost, tak pro 

zaměstnance přilehlého k budově. 

Zdrojem odpadů budou odpady stavebních materiálů (úlomky), 

komunální odpad ze zařízení staveniště apod. Během výstavby lze očekávat 

vznik celé řady odpadů, ve větším množství budou vznikat druhy odpadů, 

uvedené dle 381/2001 Sb.:  

− 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, dřeva  

a keramických výrobků 

− 17 02 01 Dřevo 

− 17 02 02 Sklo 

− 17 02 03 Plasty 

− 170204 Plastové obalové folie (dále např. sklo, plasty apod.)  
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− 17 04 07 Směsné kovy 

− 17 04 11 Kabely bez ropných látek 

− 170901 Stavební suť 

− 20 01 01 Papír a lepenka 

− 17 06 04 Izolační materiály, které neobsahují nebezpečné látky 

− 17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry, které neobsahují 

nebezpečné látky 

− 17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 

předchozími čísly 

− 20 03 01 Směsný komunální odpad 

Odpady vznikající v průběhu stavby a provádění montáží, budou závislé 

na druhu používaného stavebního a konstrukčního materiálu (upřesní dodavatel 

stavby). Předpokládat lze zejména vznik odpadů kategorie „O - ostatní odpad“ 

(dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.) skupiny odpadů 17 (komunální odpad ze 

staveniště, stavební a demoliční odpady – např. směsi nebo frakce 

konstrukčních materiálů – beton, keramika, sklo, plasty, některé kovy, dřevo, 

kabely, izolační materiály, dále stavební matriály na bázi sádry a směsné 

stavební a demoliční odpady neuvedené pod předchozími čísly). 

 

− Vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba golfového resortu nebude mít vliv na tuto soustavu. Současně 

není požadováno hodnocení v rámci programu Natura 2000. 

 

− Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení 

nebo stanoviska EIA 

Stavba golfového resortu nespadá dle zákona č. 100/2001 Sb o 

posuzování vlivů na životní prostředí ani ve znění zákona 93/2004 příloha 1 a 

proto není na ni nutno zpracovat EIA. Stavba golfového resortu nepodléhá 

nutnosti zjišťovacího řízení EIA. Avšak následná výstavba golfového hřiště 

spadá dle zákona 93/2004 příloha 1 do kategorie II. a je nutné zpracovat projekt 

na ovlivnění životního prostředí, který následně posoudí oprávněný odbor 
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příslušného krajského úřadu a podléhá zjišťovacímu řízení EIA. 

 

− Podmínky vyplývající ze stanoviska a hodnocení vliv ů na ŽP 

1) Zajistit nakládání s odpady z výstavby v souladu se zákonem  

o odpadech č. 185/2001 Sb. Odpady produkované při výstavbě je nutné 

hodnotit v souladu s platnou právní úpravou. V případě možnosti preferovat 

formu recyklace využitelných složek odpadů z demolic a stavebních prací nebo 

jiný způsob využití před jejím odstraněním. 

2) Po dobu výstavby je třeba minimalizovat nadměrné pojíždění 

nákladních automobilů a ostatní stavební techniky v zelených plochách 

přiléhajících ke staveništi a minimalizovat pojezd po obecních komunikacích. 

3) Při provádění stavebních prací je nutné uplatňovat důsledné 

dodržování ČSN DIN 18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech. 

S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, není třeba určovat 

pro dobu výstavby podmínky pro ochranu životního prostředí. 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a 

mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje 

hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti musí 

zhotovitel dodržovat povolené limity hladin hluku pro dané období. Po vykládce 

materiálu a nakládce suti bude vždy proveden úklid komunikace a zpevněných 

ploch. Při skladování a převozu prašných materiálů bude prašnost omezena 

skrápěním, případně plachtováním vozidel či kontejnerů. Při stavbě nedojde 

k výraznému omezení provozu na okolních veřejných komunikacích. 
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D Výkresová dokumentace 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení 

a)  technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 

architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční 

a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při 

užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; stavební fyzika - 

tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis 

řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí; požadavky na požární ochranu konstrukcí; 

údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; požadavky na 

vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis 

použitých norem) 

 Objekt bude sloužit jako hlavní vstup a recepce k registraci golfových 

hráčů včetně možnosti občerstvení, šaten s možností základní hygieny těchto 

hráčů, prostor pro zaměstnance včetně hygienických zařízení zaměstnanců, 

dále pak i s prostorem pro administrativu (kancelář provozního a účetní). 

 Objekt je tvaru obráceného L situován terasou a restaurací na jižní 

světovou stranu s výhledem do budoucího golfového hřiště. 
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 Základní kapacitní údaje: 

Viz. Průvodní a také souhrnná technická zpráva 

 Zastavěná plocha:  687,14 m2  

 Obestavěný prostor:                    3242,51 m3 

 Počet zákazníků:               100 osob 

 Objekt je navržen jako samostatně stojící ve volném terénu 

obdélníkového charakteru s atypickou sedlovou hlavní střechou (jedna strana je 

podstatně kratší než druhá, připomíná spíše pultovou střechu se zakřivením 

v místě hřebene) dílčí postranní střechy jsou pultové a na části objektu je 

použita plochá střecha uzpůsobená jako terasa. Střecha je plechová 

červenohnědé barvy. Barevnost fasády je volena ve světlých tlumených 

barvách tak, aby co nejvíce zapadla do okolí rázu přírodní krajiny a nestala se 

barevnostní dominantou. Barevnost fasády bude rozdělena do třech 

vodorovných na sebe navazujících vrstev. Sokl bude z Marmolitu hnědé barvy, 

střední část fasády bude systému Baumit NanoporTop zrno 2,0 mm okrové 

barvy 0452 a podstřešní část bude systému Baumit NanoporTop zrno 1,0 mm 

bílé barvy 0019.  

 Objekt je navržen jako dvoupodlažní s obousměrný zděným 

konstrukčním systémem, tloušťka obvodového zdiva je 250 mm, vnitřní nosné 

zdivo je o tloušťce 200 mm vše zděno do betonového lože C 12/15 tl. 5–8 mm. 

Základové pasy jsou monolitické betonové s použitím betonových bednících 

tvarovek a je izolován proti zemní vlhkosti. Vodorovné konstrukce jsou skládané 

z prefabrikovaných dílců a zmonolitněny betonem C 12/16. Základová deska tl. 

150 mm z betonu C 12/15 je vyztužena KARI sítí d=8 oka 100x100 mm. Nosná 

střešní konstrukce je tvořena příhradovými vazníky s lisovanými spoji nebo již 

zmíněnou vodorovnou konstrukcí stropů. 

 Hlavní vstup je ze severní strany, na této straně je i situováno 

parkoviště pro hosty a hráče golfového resortu. Budova je navržena tak, aby 

bylo možné provozovat dva oddělené režimy užívání. První režim je navržen 

tak, aby se zde mohla občerstvovat široká veřejnost bez přímých vazeb na 

golfový klub, druhý režim spadá do samotné působnosti golfového klubu, který 

má svá vnitřní společenská pravidla, které je nutno dodržovat všemi členy 

klubu. Z tohoto důvodu členové klubu mají svůj vlastní prostor pro rekreaci a 
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občerstvení s možností přímého vstupu na golfové hřiště. Dále jsou pro členy 

golfového klubu vyčleněny prostory pro převlékání s možností základní hygieny. 

 Hlavním vstupem vejdeme na recepci golfového resortu. Vlevo od této 

recepce se nachází toalety pro muže, WC pro invalidy a toalety pro ženy. Dále 

je zde umístěna kancelář účetní a provozního areálu, technická místnost a 

úklidová komora. Za recepcí je situován bar pro širokou veřejnost s vnitřním 

prostorem pro sezení a v příznivých klimatických podmínkách je zde možnost 

sezení na přiléhající terase, ze které je přímý výhled na golfové hřiště 

rozprostírající se pod touto stavbou. Za barem je umístěn sklad a kancelář 

provozního restaurace v případě provozování restaurace jiným právním 

subjektem než je zřizovatel golfového resortu. V opačném případě lze tuto 

místnost využít jako sklad nebo pro přechodné ubytování zaměstnanců 

golfového resortu. V pravé části od recepce je umístěn obchod s golfovou 

tématikou, který je přístupný jak z venkovní části budovy vlastním vstupem, tak 

je možné do něj vejít i vnitřním vchodem přímo z přiléhající recepce. Dále je zde 

v pravé části budovy umístěna vertikální plošina pro invalidy a schodiště, po 

kterém je přístup do zóny určené pro členy golfového klubu. V této zóně jsou 

v levé části od schodiště situovány toalety pro muže, WC pro invalidy, WC pro 

ženy a úklidová komora. Vpravo od schodiště jsou umístěny oddělené 

převlékárny pro muže a zvlášť pro ženy přes společnou předsíň. V každé 

převlékárně je umístěna sprcha. Rovně od schodiště se nachází vlastní prostor 

restaurace s posezením pro hosty. Na pravé i levé straně jsou umístěny 

salónky, které je v případě potřeby možno oddělit posuvnou příčkou od hlavní 

části restaurace. Z hlavní části restaurace je možno vejít na terasu, ze které je 

volný přístup na hřiště. Za restaurací je umístěna kuchyně se skladem, chodba 

pro personál, další tři sklady a šatna pro zaměstnance s vlastní toaletou a 

sprchovým koutem. Z chodby pro personál je možno vejít na zpevněnou plochu 

z boku stavby, kde je situován prostor pro skladování odpadů, příjezdová plocha 

pro zásobování a parkoviště pro personál restaurace a golfového resortu. 

 Do budovy je navržen bezbariérový přístup, na parkovišti jsou místa 

vyhrazená pro tělesně postižené, prostory budovy jsou navrženy tak, aby 

veřejně přístupná místa mohla být dosažena i osobou s omezenou schopností 

pohybu – vertikální zvedací plošina pro tělesně postižené, stejně tak jsou 
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v budově umístěny WC pro invalidy a to v každém patře, a pohybu tělesně 

postižených lidí jsou uzpůsobeny i světlé velikosti otvorů v daných místnostech. 

Vstup na terasu ve veřejně přístupné části restaurace je pomocí rampy, stejně 

jako u hlavního vchodu do objektu a při překonávání výškového rozdílu mezi 

parkovištěm a budovou. 

 Tepelně-technické vlastnosti materiálů a budovy jsou uvedeny 

v samostatné příloze „Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky pro 

účely diplomové práce zpracovávané na ústavu pozemního stavitelství, FAST, 

VUT v Brně“. 

 Ochrana stavby proti vnějším vlivům je zajištěna vhodnou povrchovou 

úpravou finálních vrstev omítky Baumit NanoporTop, které jsou odolné vůči 

povětrnosti, mechanická odolnost je zajištěna vložením sklo-vláknité síťoviny do 

podkladní vrstvy omítky. Střešní krytina je odolná jak povětrnostním vlivům, tak 

působení slunečního záření a pokud nedojde k mechanickému poškození 

ochranné PVC vrstvy, tak ani samotný nosný plech nepodléhá degradaci – 

rezivění. Rámy výplní otvorů jsou s povrchovou úpravou odolnou proti UV 

záření. 

 Požární odolnost a ochrana materiálů je řešena v samostatné příloze 

„Požárně-bezpečnostní řešení stavby“. 

 Jakost použitých materiálů a prováděných prací musí odpovídat 

standardům daných příslušnými normami, pokud není uvedeno jinak např. 

technologickým předpisem výrobce, požadavkem projektanta nebo technickým 

dozorem investora. 

 Zhotovitel stavby je povinen na vlastní náklady zpracovat dílenskou 

dokumentaci zábradlí terasy, zajistit výkresovou dokumentaci výztuže schodiště 

a skrytých průvlaků ve stropní konstrukci 1PP i se statickým posouzením a 

výrobní výkres vazníků s přesným návrhem jednotlivých částí. V projektu tvar a 

velikost profilů vazníků navrhnuta orientačně. 

 

b) výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - 

nejsou-li obsaženy v části D.1.2, půdorysy jednotlivých podlaží s 

rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem 

účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 
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charakteristického materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo 

označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se 

základním konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke 

stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického 

materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a 

měřítku; výkresy střech případně krovu; pohledy na všechny plochy 

fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými ke 

stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů 

povrchů).  

 Nezaplněno, přílohy tohoto bodu jsou obsaženy v části D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení. 

c) dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a 

prací, rozhodující detaily konstrukcí a atypických výrobků) 

 Nezaplněno, přílohy tohoto bodu jsou obsaženy v části D.1.2 Stavebně 

konstrukční řešení. 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a) technická zpráva  

Výkopové práce 

 Před zahájením stavby nebyl proveden hydrogeologický průzkum, 

předpokládaná únosnost zeminy Rdt = 0,2 MPa. Předpoklad složení 

geologických vrstev, svrchní vrstvu tvoří zemina v tl. 0,5 m, další vrstvy jsou 

tvořeny zvětralou rulou, místy přecházející v písky. Tato vrstva je ve 

vodorovných pruzích předělována pásem skalního masivu žuly. Tyto pásy žuly 

by se měly začít objevovat od hloubky 12 m. Třída těžitelnosti je určená jako 

třída 3 místy 4. Hladina spodní vody se neuvažuje, jedná se o umístění stavby 

v kopci. Pokud bude zjištěna přítomnost hladiny spodní vody nebo 

nesoudržnost základové spáry nutno přivolat projektanta případně statika pro 

určení únosnosti základové spáry, případně navrhnout opatření proti spodní 

vodě. 

 Před zahájením výkopových prací bude sejmuta ornice v tl. 300mm a 

uložena na mezideponii umístěnou v ploše vlastního pozemku. Ornice bude po 
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provedení stavby použita na vytvoření a upravení terénu kolem stavby. Stavební 

jáma je určena výkresem Výkopů D.1.2.2, svahy jsou proti sesouvání zeminy 

zajištěny svahováním v poměru 1 : 0,6. Šířka rýh základových pasů je 600 mm. 

Dno základové spáry bude ručně začištěno těsně před započetím betonáže 

základů. 

 

Základové konstrukce 

 Předpokládaná únosnost zeminy byla použita pro určení typu 

základových konstrukcí a hloubku základových spár. Základy pod obvodovým 

zdivem jsou založeny do nezámrzné hloubky, tak aby nepříznivé zimní teploty 

neohrozily jejich stabilitu. Základ je šířky 600 mm, skládá se z roznášecí 

betonové vrstvy tl. 300 mm, základy pod nosným zdivem ze tří vrstev 

betonových tvárnic, vnitřní zdivo ze dvou vrstev betonových  BEST - 

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 40 vyplněné betonem C 16/20 vyztuženo svislou výztuží 

Ø 16 dl. 950 mm á 250 mm a podélnou výztuží Ø 8 stykování přesahem min. 

400 mm. Základová deska je uložena na hutněném štěrkopískovém loži tl. 150 

mm.Tloušťka základové desky je 150 mm a je vyztužená KARI sítí Ø 8 oka 

100x100 mm uložená 40 mm od spodního okraje. Velikost a osazení základů 

bude zaměřeno dle výkresové dokumentace. Nutno dbát na správné umístění a 

vyznačení prostupů. Betonová směs bude na stavbu dovážena 

autodomíchávači a po zabudování do základových rýh důkladně hutněna. 

Základ bude zateplen XPS tl. 80 mm. 

 Betonáž nesmí probíhat, pokud teplota po 7 dní nedosáhla min 5 °C 

nebo za deště (vyplavování jemných částic betonové směsi). 

Postup provedení zákl. kcí: 

1. Vyhloubení rýh a jejich začištění 

2. Odvodnění základové spáry 

3. Betonáž základ. rýh, spouštění bet. směsi max. výšky 1,5 m 

4. Zhutňování směsi 

5. Technologická pauza 

6. Vyzdění ztraceného bednění a jeho vyztužení 

7. Betonáž ztraceného bednění a hutnění 
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8. Zřízení bednění zákl. desky 

9. Vložení výztuže desky 

10. Betonáž základ. Desky 

11. Ošetřování betonu 

12. Technologická pauza 

13. Odbednění základ. desky a oprava poškozených částí 

 

 Hydroizolace a ochrana proti radonu 

 Vodorovná izolace proti vodě bude zároveň sloužit jako ochrana proti 

radonu. Je uvažováno střední radonové riziko obvyklé pro tuto oblast. Izolace je 

z PE fólie tl. 1,5 mm, spoje svařovány horkým vzduchem. Svislá část izolace je 

natavována na systémové plechy, které jsou kotveny do podkladu pomocí 

natloukacích hmoždinek. Izolace je ukončena 300 mm nad upraveným terénem. 

Před vlastním položením HI vrstvy bude jako ochrana proti poškození položena 

netkaná geotextilie FATRATEX 300 g/m2. 

 

Svislé konstrukce  

 Obvodové svislé zdivo je tvořeno tvárnicemi systému Betong. Jedná 

se o formu ztraceného bednění, tvárnice se ukládají dnem vzhůru. Na toto dno 

se nanáší bet. směs, do které se ukládají tvárnice další vrstvy. Tuhost takto 

vytvoření stěny je zajištěna svislými dutinami probíhající po celé výšce zdiva, do 

kterých je vložena výztuž 2 Ø 12 stykování přesahem min. 400 mm a 

zabetonovány betonem C 16/20 a zvibrovány. Tloušťka obvodového zdiva je 

250 mm. Vnitřní nosné zdivo je ze stejného systému tl. 200 mm. Zdivo je zděno 

do betonové směsi C 12/15. Příčky jsou vyzděny z přesných pórobetonových 

tvárnic YTONG P – 400 tl. 100 mm. 

 

Překlady 

 Překlady v nosných stěnách jsou tvořeny věncovými tvárnicemi 

systému Betong a vyztuženy 4 Ø 12 stykování přesahem min. 400 mm. 

Třmínky jsou dvoustřižné Ø 6 dl. 1000 mm a zality beton C 16/20 a zvibrovány. 

Délka překladů je světlost otvoru zvětšená 500 mm. Překlady v příčkách jsou 
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systému YTONG případně POROTHERM. Přesný typ, délka a počet překladů 

je určen ve výpisu překladů. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Strop je tvořen skládaným stropem Rector. Stropní kce se skládá 

z předpjatých stropních nosníků, betonových vložek a následné dobetonávky 

doplněnou o KARI síť dle předpisů výrobce. Tloušťka stropní kce je 300 mm. 

Přesné osazení jednotlivých prvků viz. Skladba stropní konstrukce 1PP 

D.1.2.12. Počty jednotlivých prvků jsou uvedeny ve výpisu prvků. Uložení 

nosníků na stěnu je 100 mm. Nosníky je nutno podepřít dle montážního návodu 

výrobce. 

 Pozední věnec je ve stejné výšce jako stropní kce a je tvořen 

věncovými tvárnicemi systému Betong, následně vyztuženy 4 Ø 12 stykování 

přesahem min. 400 mm, třmínky jsou dvoustřižné Ø 6 délky určeny ve výkrese 

Skladba stropní kce 1PP a zality betonem C 20/25 a zvibrovány. Typ ocele je B 

500 - 10 505 (R). 

 

Nosná konstrukce střechy 

 Konstrukce střechy je tvořena dřevěnými vazníky s lisovanými spoji. 

Přesný návrh průřezů vazníků bude součástí dokumentace dodávané 

zhotovitelem stavby. Vazníky jsou do ŽB věnce uchyceny závitovou tyčí Ø 16 dl. 

200 mm na chemickou kotvu přes oboustranné ocelové úhelníky L 100x100x5. 

Úhelníky jsou s vazníkem spojeny svorníkem Ø 10 dl. 120 mm. Vazníky jsou 

uloženy na zdivo přes separační asf. pás. Část vazníků bude s pohledovou 

úpravou, hoblované řezivo se silnovrstvou lazurou v barvě pinie. 

 

Schodiště 

 Schodiště je uloženo na stropní kci, schodišťový základový pás a 

podesta je vetknuta do svislého obvodového zdiva. Kce schodiště je z ŽB, ocel 

B 500 – 10 505 (R), beton C 20/25. Tloušťka desky je 150 mm. Výkres výztuže 

schodiště dodá zhotovitel stavby při její realizaci. Jednotlivé stupně jsou 

nabetonovány na schodišťovou desku z betonu C 16/20. Šířka schodiště je 1,5 
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m, počet stupňů je 20, výška 162 mm, šířka 280 mm. První rameno schodiště 

obsahuje 12 stupňů, druhé rameno obsahuje 8 stupňů. 

 

Podlahy 

 Jednotlivé skladby podlah jsou popsány ve výkresové části PD. 

V celém prostoru je položena keramická dlažba, vyjma prostoru kanceláří, kde 

je položena laminátová podlaha. 

 Podlaha terasy v 1PP bude z WPC prken tl. 28 mm šroubovaná do 

nosných hranolů umístěných na betonové desce.  

 

Úpravy povrchů vnější 

 Venkovní omítka navržena ze systému Baumit NanoporTop. Soklová 

část bude natažena Weber.pas Marmolit 3,0mm MAR 1 0075 (HBW12) hnědé 

barvy. Střední část fasády je Baumit Nanoportop okrová 0452 tl. 2mm. Vrchní 

část tvoří Fasádní omítka Baumit Nanoportop bílý 0019 tl. 1mm. Tyto omítky 

budou nataženy na kontaktním zateplovacím systému. Rozvržení jednotlivých 

prvků fasády je určeno ve výkresech pohledů. 

Veškeré kontaktní zateplovací systémy na stavbě (ETICS) budou 

certifikovány dle ETAG 004 a budou v kvalitativní třidě A dle Cechu 

zateplovacích systémů (při protaženi 2% trhlina max. 0,2 mm). Omítky budou 

obsahovat kapsle proti plísním s pozvolným uvolňováním. Pro mechanické 

kotveni izolantu budou použity hmoždiny s koeficientem bodového tepelného 

mostu [chý] χ max 0,002 W/K. Minimální počet hmoždinek na 1m2 bude 8ks. 

KZS nelze podlepovat izolantem, případné nerovnosti nutno vyrovnat nosnou 

omítkou. 

Bude použito výhradně systémové příslušenství (lišty a pod.), které 

podléhá schválení projektantem. 

Před aplikaci penetrace budou provedeny odtrhové zkoušky, které ověří 

působení vybrané penetrace a lepidla. 

Obvodové stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem 

ETICS s tepelnou izolací polystyrenem EPS 70F popř. kde je ve výkresech 

vyznačeno tak minerální vatou. Soklové zdivo bude opatřeno KZS  ETICS s 

tepelnou izolaci XPS. Kontaktní zateplení stěn nadzemní části v tl. 150 mm, 
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podzemní část bude provedena s tepelnými izolacemi v tl. 140 mm. Vrchní část 

KZS bude z minerální vaty tl. 160 resp. 180 mm. 

Ostění otvorových výplní budou zateplena tepelnou izolaci dle 

přiléhajících ploch v tl. min. 30 mm a provedeni montáže hydroizolačních pasek 

na připojovací spáru oken. Parapety budou zatepleny polystyrenem XPS v tl. 50 

mm se zatažením do stavebního lepidla a perlinky.  

Obecně je nutné provedeni rozměření všech otvorových výplní a jejich 

osazeni tak, aby bylo všude na ostěních a nadpražích dodrženo min zatepleni v 

tl. 30 mm, a zároveň byla na všech oknech zachována stejná pohledová šíře 

rámů.  

Založeni KZS nad okapovými chodníky bude provedeno do masivní 

hliníkové zakládací lišty min. tl. 1,5 mm s okapničkou. Spára mezi okapovým 

chodníčkem a zakládací lištou KZS bude 30 mm a bude po celé své délce 

jednotná. Na zakládací lištu bude aplikován systémový naklapávácí profil se 

síťovinou, pro vytvoření okapového nosu. 

Prostupy konzol skrz KZS budou utěsněny komprimační páskou a 

systémově zatmeleny. 

Koncovky parapetů budou lehce zapuštěny do KZS a na vrchní hraně 

bude provedeno utěsněni komprimační páskou. 

Součástí dodávky fasády musí být i provedeni vzorků před zahájením 

montáže KZS. Tím je myšleno jak barevné vzorky a struktury povrchových 

úprav, tak i ukázka vzorového prováděni detailů. 

 

Úprava povrchů vnitřní 

 Vnitřní jádrová omítka MVC tl. 8 mm přetažena jemnou štukovou 

vrstvou tl. 2 mm. Vrstva jádrové omítky je vyztužena vloženou perlinkou. Příčky 

jsou přetaženy lepidlem s perlinkou a naštukovány. Část stěn je z režného 

zdiva. V místě, která budou obložena keramickým obkladem budou stěny 

omítnuty jen jádrovou omítkou, na kterou se bude lepit obklad. Výšky obkladů 

jsou uvedeny ve výkresech půdorysů. 

 

Střešní krytina 

 Na sklonitých střechách bude namontována profilovaná plechová 



25 

 

krytina Lindab červenohnědé barvy osazena na prknech. Krytina bude 

šroubována systémovými šrouby s těsněním do prken. Prkna jsou přibita ke 

kontralatím, které uchycují paropropustnou střešní fólii DenBraven kontaktní 

membrána. V místě, kde budou osazeny FV panely bude krytina kotvena 

trnovými šrouby (část závitu do dřeva a část metrická pro uchycení kce pro 

panely). Terasa bude opláštěna střešní povlakovou krytinou z PE folie tl. 2 mm 

přitížena betonovou vymývanou dlažbou osazenou na terče. 

 

Tepelné izolace 

 Konstrukce podlah v 1PP je zateplena podlahovým polystyrenem 

EPS 150 S tl. 150 mm, v 1NP je EPS 150 S tl. 100 mm. Stropní kce do exteriéru 

je zateplena EPS 150 S tl. 170 mm. Střecha je zateplena minerální vatou 

ROCKWOOL ROCKMIN PLUS 120 mm mezi vazníky, druhá vrstva TI je tažena 

přes kci vazníků v tl. 160 mm. Základ je zateplen XPS tl. 80 mm, HI stěny 

v kontaktu se zeminou je chráněna XPS tl. 50 mm. Kontaktní zateplovací 

systém je složen v soklové části XPS tl. 140 mm, ve střední části použit EPS 

150 F tl. 150 mm, vrchní část je z minerální vaty s kolmými vlákny Rockwool 

Frontrock MAX E tl. 160 mm a tl. 180 mm. 

 

Výplně otvorů 

 Přesný popis jednotlivých prvků viz. Výpis prvků. 

 Okna jsou dřevěná EURO s izolačním trojsklem U= 0,5 W/Km2 

otevíravá, výklopná s celoobvodovým kováním a tří polohovou klikou.  

 Venkovní dveře jsou dřevěná EURO z 1/3 prosklené s izolačním 

trojsklem a tříbodovým bezpečnostním kováním. Dveře na terasy jsou 

prosklené s izolačním trojsklem a tříbodovým bezpečnostním kováním. 

 Vnitřní dveře jsou dřevěné, část v ocelových zárubních, část 

obložková. Prosklené dveře jsou osazeny s bezpečnostním sklem. 

 

Malby a nátěry 

 Vnitřní malby jsou bílé HET klasik, otěruvzdorné. Případné barevné 

zpracování určí investor. Malby budou provedeny v rámci dokončovacích prací. 
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 Venkovní nátěry dřevěných kcí budou ze silnovrstvé lazury tmavé 

barvy.  

 

Klempířské výrobky 

 Provedeny dle platných norem a v požadované kvalitě. Jednotlivé 

prvky jsou vypsány ve výpisu prvků. Venkovní oplechování je s plastovou 

povrchovou úpravou proti korozi. 

 

Truhlářské výrobky 

 Jedná se o madla u schodiště, která budou kotvena do stěn, vnitřní a 

vnější výplně otvorů, barové desky a ostatní pevné dřevěné vybavení objektu. 

 

Zámečnické výrobky 

 Jsou to převážně konstrukce zábradlí, které je z nerezu. Vnitřní 

zábradlí bude se skleněnou výplní z bezpečnostního skla. 

b) podrobný statický výpočet 

 Statické výpočty dílenské, výrobní dokumentace budou doplněny a 

doloženy zhotovitelem stavby.  

 Pro základní statické posouzení bylo použito těchto uvažovaných 

zatížení: 

Stálé zatížení: Vychází z výpočtu na základě použitých konstrukčních materiálů 

Užitné zatížení: 1,5 kN/m2 

Klimatické zatížení: sněhová oblast II. 1,0 kN/m2 

 Návrh schodiště je zpracován a přiložen v samostatné příloze. 

 Výpočet velikosti základů je zpracován a přiložen v samostatné 

příloze. 

c) výkresová část  

 Seznam jednotlivých příloh je uveden na vnitřní straně desek včetně 

názvu, čísla výkresu a měřítka. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  

 Požární ochrana je řešena v samostatné příloze „Požárně-bezpečnostní 

řešení stavby“. 

 

 D.1.4 Technika prostředí staveb  

- zdravotně technické instalace 

- vytápění 

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 

- elektronické komunikace a další 

 

a) technickou zprávu  

 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Dešťové vody budou svedeny do trativodu, který je napojen na 

vsakovací jámy tvořené štěrkovými vrstvami. Další varianta je napojení 

trativodu na vodní překážky golfového hřiště. 

 Odpadní vody z kuchyně budou napojeny přes lapol, umístěný vně 

budovy na splaškové potrubí, ostatní zařizovací předměty budou napojeny 

přímo na splaškové potrubí a přes přečerpávací nádrž s kalovým čerpadlem na 

splaškovou šachtu a odtud potečou samotížně do stávající splaškové 

kanalizace.  

Dešťová kanalizace PVC DN 125–150, délky 45,0 m 

Splašková kanalizace PVC DN 125 – 150, délky 87,0 m 

Trativod PVC DN 150, délky 60,0 m 

 Výpočet srážkových vod: 

Plocha střech A = 627 m2 

    

354,12627*02,0*1** mAcrQ ===  

 

 Zásobování objektu vodou  

Objekt bude napojen nově zřízenou vodovodní přípojkou na stávající rozvod 
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vody. Vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě 1,7x1,0x2,0 poblíž objektu.  

Vodovodní přípojka PE 50, délky 13,1 m 

 Výpočet potřeby pitné vody:  

Potřeba 80 m3/rok/směna na jednoho pracovníka 

Mytí skla: 60 m3/rok/směna 

Počet pracovníků na směnu: 5 osob 

Hygienická potřeba: 30 m3/rok 

Ostatní provoz: 70 m3/rok 

Počet provozních dnů: 365 dní 

  Roční  rokmQI /50070305*80 3=++=  

 Zásobování energiemi 

 Ze stávajícího vedení VVN 110 kW bude svedeno vedení do nově 

zbudované trafostanice na severozápadní straně objektu. Odtud bude vedeno 

připojení el. energie do objektu do rozvodné skříně umístěné v technické 

místnosti v 1NP a odtud k jednotlivým spotřebičům. Do objektu bude přivedeno 

napětí 400 W. 

 Elektronické komunikace 

 V objektu bude rozvod slaboproudých a komunikačních technologií. 

Tyto instalace budou zpracovány odborně způsobilou osobou v samostatné 

dokumentaci. 

 Vytápění a příprava TUV 

  Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem typu země–voda umístěného 

v technické místnosti. Pro provoz čerpadla budou zřízeny 3 hlubinné vrty, 

v technické místnosti bude umístěna i nádrž na vodu. Bližší specifikace 

v technickém listě výrobku viz. Přílohy. Vytápění bude pomocí otopných těles 

osazených na konzolách na zdech. Otopná soustava bude vodní o nízkém 

teplotním spádu. Jako záložní zdroj vytápění jsou navrženy elektrické 

přímotopy. 

 Pro přípravu TUV bude částečně využito tepelné čerpadlo a elektrický 

zásobníkový ohřívač. 
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b) výkresovou část  

 Viz D1.2 Stavebně konstrukční řešení 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Technická specifikace v technickém listě výrobku viz. Přílohy. 

− Tepelné čerpadlo 

− Lapol 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických 

zařízení  

 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na 

provozní soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory.  

 

a) Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. Technologické 

zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:  

- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a 

odběrných zařízení  

 Popsány v předchozím bodě D 1.4 Technika prostředí staveb. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou například:  

- zařízení vertikální dopravy osob s omezenou schopností pohybu  

 

a) technickou zprávu  

 Pro vertikální dopravu osob s omezenou schopností pohybu je 

v budově navržena zvedací plošina S10 0,9x1,25 m umístěná vedle schodiště. 

Proti pádu osob v místě prostupu stropem a zamezení vstupu do pracovního 

prostoru plošiny, je osazeno zábradlí výšky 1,0 m. Technická specifikace plošiny 

viz. Přílohy. 

 FV instalace na střeše objektu. Zpracována v samostatné části 

Seminární práce – praktická část. 
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b) výkresovou část  

viz. Seminární práce – praktická část. 

c) seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

− Vertikální zvedací plošina 

− FV elektrárna 
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E Dokladová část 

 Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných 

právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými 

osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných 

právních předpisů.  

 

E.1 Vytyčovací výkresy jednotlivých objekt ů 

zpracované podle jiných právních p ředpis ů  

Nezaplněno. 

 

E.2 Projekt zpracovaný bá ňským projektantem  

Nezaplněno. 

 

 

 



Závěr 

 Celé zpracování práce probíhalo v postupu popsaném v úvodu. Během 

zpracování se měnila několikrát dispozice pro lepší funkční uspořádání objektu, 

byly měněny i tloušťky jednotlivých skladem vzhledem k posudkům na tepelně–

technické požadavky na konstrukce, osvětlení a požární bezpečnost. 

 Zpracování diplomové práce výrazně prohloubilo mojí orientaci v oblasti 

právních předpisů určující vlastnosti nejen stavebních konstrukcí, ale i 

jednotlivých materiálů a zvětšila se i orientace v platných legislativních nařízeních 

a vyhláškách. 

 Diplomová práce splňuje požadavky na zpracování a strukturu 

diplomových prací určenou v platných směrnicích vydaných na příslušný 

akademický rok. 
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