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Abstrakt 

 

Diplomová práce řeší stavbu penzionu, který se nachází na ulici Vídeňská v 

Mikulově. Objekt má tři nadzemní podlaží a je založen na základových pasech. 

Zastřešení penzionu je řešeno valbovou mansardovou střechou. Stavební 

pozemek je mírně svažitý směrem k jihu. Technický návrh řeší objekt, který je 

vhodný pro krátké ubytování osob formou penzionu s plnou penzí. Účelem užívání 

stavby je tedy poskytování ubytovacích a restauračních služeb.  

  

Klíčová slova 

 

penzion, velox, mansardová střecha, valbová střecha, základový pas, 

žebírkový strop, vikýř, nepodsklepený objekt, ubytovací služby  

  

  

  

Abstract 

This thesis solves the construction of a pension that is situated on the street 

Vídeňská in Mikulov. It is 3-storey building and it is based on strip foundations. 

The roofing of the pension is solved with hipped mansard roof. The building plot is 

on the mildly sloping terrain, situated towards the south. Technical design solves 

the object, which is suitable for short accommodation in form of the pension with 

full board. The purpose of the use of the building is providing accommodation and 

restaurant services.  

  

Keywords 

pension, velox, mansard roof, hipped roof, strip foundation, ribbed ceiling, 

skylight, slab building, accommodation services  
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ÚVOD: 

  

 Cílem diplomové práce byl návrh penzionu s restaurací. Návrh penzionu je 

situován do města Mikulova na ulici Vídeňská. Penzion je navržen tak, abych 

splňoval územní plán a jeho požadavky na danou lokalitu. Pro penzion byl navržen 

konstrukční systém VELOX a mansardová valbová střecha. 
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A.1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby:      Penzion 

Místo stavby:    Mikulov, č.p.2991/111 

Katastrální území:     Mikulov 

Investor:      Stanislav Mach 

Zhotovitel:      MBQ Mikulov a.s. 

Náročnost stavby:     stavba nenáročná na provedení 

Druh stavby:       Novostavba 

Účel stavby:       Penzion 

Umístění stavby:     stavba volně stojící 

Terén:       rovinný  165m n.m. 

Počet podlaží     3 

Počet Parkovacích míst uvnitř objektu  52 

 

A.1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

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

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba) 

 

Jméno a příjmení:     Ing. Stanislav Mach  

Adresa:      Mlýnská 20, Mikulov, 692 01 
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A.1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

 

Jméno a příjmení:     Bc. Stanislav Mach  

Adresa:      Mlýnská 20, Mikulov, 692 01 

e-mail:      stanislav.mach(zavináč)gmail.com 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

 

Hlavní projektant:     Ing. Stanislav Mach 

Číslo autorizace:     ČKAIT 100000 

Obor autorizace:     pozemní stavby 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jejich autorizace 

 

BOZP:      Adam Starý 

Geodetická kancelář:    Geodet s.r.o 

 

A.2) SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

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

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
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Rozsah stavby podléhá stavebnímu povolení. 

Označení stavebního úřadu:   Stavební úřad Mikulov 

Datum vyhotovení:     16.1. 2014 

Číslo jednací:     16012014 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace obsahuje části 

A až E dle vyhlášky 62/2013 Sb. Vychází ze schválené projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace se zpracovává v 

podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr. 

 

c) další podklady 

 

Podmínky stavebníka. 

 

A.3) ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) rozsah řešeného území 

 

Stavba penzionu je navržena ve východní části města Mikulova ve 

vzdálenosti asi 1km od centra. V této část města Mikulova, ve které je zamýšlený 

penzion projektován předpokládá územní plán nové využití území a jeho 

transformaci ze současného zemědělského využití na stavební. Území dotčené 

výstavbou se nachází u ulice Vídeňská. Daný soubor pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

 Parcela se nenachází v žádném ochranném pásmu. 
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c) údaje o odtokových poměrech 

 

 Odtokové poměry pozemku jsou dobré. Stavební pozemek je mírně svažitý 

směrem k jihu předpokládá se odvodnění zpevněných ploch do vybudované nádrže 

s přepadem do jezírka v jižní části pozemku.  

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Mikulov. 

 

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 

 

Pro dané území není zatím stanoven podrobný regulační plán. Využití území 

je zatím stanoveno pouze v územním plánu. Při návrhu tedy byla respektována 

urbanistická koncepce daného území kdy územním plánem je dána určeno že na 

daném území budou stavby občanského vybavení, stavby pro ubytování a rodinnou 

rekreaci a stavby ubytovacích zařízení. Územní plán nadále určuje maximální výšku 

zástavby, tak aby nenarušovala krajinný ráz a pohled na město. Dále je také určen 

požadavek na stavbu mít sklonitou střechu.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Projektová dokumentace dodržuje požadavek na využití území 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

  Všechny požadavky, které měly dotčené orgány státní správy byly 

zapracovány do projektové dokumentace. A musí být dodrženy i při realizaci 

jednotlivých stavebních objektů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 Nejsou žádné výjimky ani úlevové řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

  

 Není žádný seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

 Budoucí stavba se nachází na parcele č. 2991/111, která je evidovaná 

v katastru jako orná půda.  

 

 Sousední parcela 2991/10 a Parcela č. 2991/11 je typu zastavěná plocha a 

nádvoří. 

 Parcela č. 2991/29 a č. 6126 je druhu zahrada. 

  

A.4) ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

 Penzion s ubytováním a s restaurací. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka 

apod.) 

 

 Stavba nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. 

 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

 Bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace jsou navrženy 3 parkovací místa. Sociální zařízení 

v 1. NP výtah o rozměrech 1100x1400 pro dopravu osob a samostatný pokoj v 2. 

NP. Dále je navržený evakuační výtah o rozměrech kabiny 1100 x 2100 x 2150mm 

určený pro 13 osob. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů2) 

 

 Všechny požadavky, které měly dotčené orgány státní správy byly 

zapracovány do projektové dokumentace.  

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

 Stavba nemá žádnou vyjímku ani úlevové řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

 

 Počet nadzemních podlaží: 3 

 Počet podzemních podlaží: 0 

 Počet ubytovacích míst:  62 
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 Zastavěná plocha:    670,50 m2  

 Užitná plocha 1.NP:   558,74 m2 

Užitná plocha 2.NP:   532,46 m2 

Užitná plocha 3.NP:   553,78 m2 

 Obestavěný prostor:  7765 m3 

 Plocha pozemku:   4905m2 

 Procento zastavění:   13,66% 

 Výška hřebene:   +13,000  m 

 Sklon střešní roviny:  60° a 23° 

 Počet ubytovacích jednotek 29 

 Počet garážových stání:  0 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.) 

 

Větrání objektu bude v 1. NP řešeno pomocí VZT jednotky kterou bude 

odvětráván především prostor kuchyně a restaurace. Další nadzemní podlaží budou 

přirozeně větrané okny. 

 

 Vytápění objektu bude kondenzačním plynovým kotlem. Jednotlivé místnosti 

budou vytápěny radiátory prostor koupelen bude vytápěn podlahovým vytápěním. 

 

 Osvětlení v místnostech bude řešeno přirozenou cestou. Při nedostatečném 

osvětlení bude použito osvětlení umělé. 

 

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, bude zde osazena 

vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Potrubí bude uloženo v pískovém loži 

v hloubce 1m pod úrovní upraveného terénu. 

 

Plynovodní přípojka bude z veřejné sítě vedena do skříně na hranici 

pozemku s plastovými dvířky zde bude opatřena plynoměrem. Rozvod plynu k 

plynovému kotli budou tvořit svařované ocelové trubky. 
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 Kanalizační přípojka je přivedena na pozemek investora a bude osazena 

kanalizační šachtou DN 1000 - betonová s BEGU od firmy BEST. Hlavní svodné 

potrubí bude z PVC, které bude uloženo do pískového lože. Potrubí bude zahrnuto 

pískem minimálně 250mm nad potrubí a bude na něj položena šedá fólie dle ČSN 

73 6006 značící kanalizaci ve výkopové rýze. 

 

 Dešťová voda z objektu bude svedena do připravené nádrže na vodu 

Columbus XXL 26000 l, PE a přepad bude proveden do jezírka v jižní části 

pozemku. 

 

 Elektrická Přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměr bude 

umístěn v uzavíratelné skříni. Kabel NN povede ve výkopu o hloubce 60cm a bude 

uložen do pískového lože 10cm. Kabel bude zasypán pískem 30cm a bude překryt 

výstražnou folií.  

 

S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby bude nakládáno dle vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č.381/2001 Shromážděné odpady budou průběžně 

po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo 

staveniště k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.  

Za odpady, stejně jako za dodržování všech platných předpisů v průběhu 

stavebních prací, bude odpovídat generální dodavatel stavebních prací.  

 Odpad vznikající při provozu bude tříděn a likvidován v rámci svozu 

komunálního odpadu. Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné, je 

nutno dodržet požadavky ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů a vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady.  

V rámci užívání prostor se předpokládají následující druhy odpadu: 

 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,  

  průmyslové odpady a odpady z úřadu ), včetně složek z odděleného 

  sběru 

 20 01 - Složky z odděleného sběru ( kromě odpadu uvedených v podskupině 

  15 01 ) 

 20 01 01 - Papír a lepenka ( 0 ) 
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 20 01 02 - Sklo ( 0 ) 

 20 01 21 - Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť ( N ) 

 20 02 - Odpady ze zahrad a parku( včetně biologického odpadu  

 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad ( 0 ) 

 20 03 - Ostatní komunální odpady ( 0 ) 

 20 03 01 - směsný komunální odpad ( 0 ) 

 20 03 03 - uliční smetky ( 0 ) 

 20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže nespecifikované ( 0 ) 

 15- Odpadní obaly; absorbční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a  

  ochranné oděvy jinak neurčené 

 15 01 - Obaly ( včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly ( 0 ) 

 15 01 02 - Plastové obaly ( 0 ) 

 15 01 04 - Kovové obaly ( 0 ) 

 17 01 01 - Beton 

 17 04 05 - Železo a ocel 

 17 09 04 - Směsný stavební odpad 

 Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady 

nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se 

označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v 

souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu 

odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se 

označují jako "O/N". 

 

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

etapy) 

 

Realizace předpokládané stavby začne v květnu roku 2015. Identifikační 

údaje stavebního podnikatele, který bude stavbu realizovat včetně osoby 

stavebního dozoru, budou předány stavebnímu úřadu 14dní před začátkem 

stavební činnosti. Předpokládaná lhůta výstavby je závislá na technologických 

přestávkách a bude asi 12 měsíců. 
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 Stavební povolení:  duben 2015 

 Zahájení stavby:  květen 2015 

 Ukončení stavby:  květen 2016 

 Kolaudace stavby:  červen  2016 

 

A.5) ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

 

SO 1 - RODINNÝ DŮM 

SO 2 - PLYNOVOD 

SO 3 - VODOVOD 

SO 4 - KANALIZACE 

SO 5 - KANELY NN 

SO 6 - PLOT 

SO 7 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMKU 
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B.1) POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

Stavební pozemek je mírně svažitý směrem k jihu. Jedná se o nezastavěnou 

parcelu. Pozemek bude ohraničen plotem, kolem pozemku se předpokládá 

vysázení stromů a keřů, které budou navazovat na ráz krajiny. V pozemní 

komunikaci na ulici Vídeňská, která slouží jako hlavní přístup k pozemku vedou 

trasy inženýrských sítí. Stavba je uvažována na parcelách stavebníka č. p. 

2991/111 v katastrálním území města Mikulova a není dotčena památkově 

chráněným územím města.  

 

Údaje o pozemku stavby: 

Parcelní čísla  č. p. 2991/111 

Obec:    Mikulov 

Katastrální území:  Mikulov na Moravě  

Výměra pozemku[m2]: 4905 

Typ parcel:    Parcely katastru nemovitostí 

Mapový list:    MIKULOV, 0-2/24 

Určení výměry:   Ze souřadnic v S-JTSK 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Na pozemku byl proveden geologický průzkum jehož součástí byl i  radonový 

průzkum. Z hlediska podloží bylo zjištěno, že základové podmínky půdy jsou 

obvyklé v dané lokalitě. Radonový průzkum nám určil radonové riziko jako nízké. 

Inženýrsko-geologický průzkum zjistil, že se jedná o zeminu F5 – hlína  se střední 

plasticitou pevné konzistence s únosností Rdt = 250kPa, hladina podzemní vody 

byla zjištěna 4m pod základovou spárou základu pod 1.NP. Stavba se nenachází 

na poddolovaném území. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Na pozemek nezasahuje žádné bezpečnostní nebo ochranné pásmo.  

 

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

 

 Pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

 

Odtokové poměry pozemku jsou dobré. Stavební pozemek je mírně svažitý 

směrem k jihu předpokládá se odvodnění zpevněných ploch do nádrže, která bude 

sloužit pro zalévání zahrady a bude pravidelně odčerpávána. Přepad bude do 

vybudovaného jezírka v jižní části pozemku. Odtokové poměry se se vlivem stavby 

výrazně nezmění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

  

Před samotnou stavbou budou náletové dřeviny pokáceny jinak se na 

pozemku nenachází žádné konstrukce, které by byly potřeba zdemolovat a ani není 

nutná asanace území. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 

 Nejsou. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

 

Napojení na inženýrské sítě a vjezd bude dle požadavků příslušných správců 

sítí. Před domem je již vybudovaná stávající komunikace s inženýrskými sítěmi. 

Objekt bude napojen přípojkami na veřejné inženýrské sítě (vodovod, kanalizaci, el. 
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vedení a plyn), které jsou vybudovány a které vedou v přilehlé pozemní komunikaci 

nebo chodníku ulice Vídeňská. Z hlediska dopravního napojení bude stavba 

penzionu napojena zámkovou dlažbou na vybudovanou infrastrukturu š.5,5m, ze 

které bude proveden vjezd.  

Parkování může být řešeno jednak v podélném směru ulice Vídeňská a nebo 

bude řešeno parkování i přímo na pozemku penzionu kdy vjezd na pozemek bude 

na jižní straně. Na pozemku je navrženo 48 standartních parkovacích míst a 3 

parkovací místa pro vozidla přepravující osobu těžce pohybově postiženou. 

 

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

 

 U stavby se nepředpokládají věcné ani časové vazby, které by vyvolávaly 

související investice. 

 

B.2) CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 

JEDNOTEK 

 

 Účelem užívání stavby je poskytování ubytovacích osob a restauračních 

služeb.  

 

Počet nadzemních podlaží:  3 

 Počet podzemních podlaží: 0 

 Počet ubytovacích míst:  62 

 Počet ubytovacích jednotek 29 

 Počet parkovacích míst  51 

 Zastavěná plocha:    670,50 m2  

 Užitná plocha 1.NP:   558,74 m2 

Užitná plocha 2.NP:   532,46 m2 

Užitná plocha 3.NP:   553,78 m2 

 Obestavěný prostor:  7765 m3 
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 Plocha pozemku:   4905m2 

 Procento zastavění:   13,66% 

 Výška hřebene:   +13,000  m 

 Sklon střešní roviny:  60° a 23° 

 Počet garážových stání:  0 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Stavba penzionu je navržena ve východní části města Mikulova ve 

vzdálenosti asi 1km od centra. V této část města Mikulova, ve které je zamýšlený 

penzion projektován předpokládá územní plán nové využití území a jeho 

transformaci ze současného zemědělského využití na stavební. Území dotčené 

výstavbou se nachází u ulice Vídeňská. Daný pozemek je ve vlastnictví investora. 

Pro dané území není zatím stanoven podrobný regulační plán. Využití území 

je zatím stanoveno pouze v územním plánu. Při návrhu tedy byla respektována 

urbanistická koncepce daného území kdy územním plánem je dána určeno že na 

daném území budou stavby občanského vybavení, stavby pro ubytování a rodinnou 

rekreaci a stavby ubytovacích zařízení. Územní plán nadále určuje maximální výšku 

zástavby, tak aby nenarušovala krajinný ráz a pohled na město. Dále je také určen 

požadavek na stavbu mít sklonitou střechu.  

 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

 Stavba penzionu je navržena v podélném směru ulice Vídeňská. Je vzdálená 

od uliční čáry 21m. Stavba má kompaktní tvarové řešení ve tvaru obdélníku 

s mansardovou střechou výška střešního hřebene +13 m. Stavba má ve směru 

rovnoběžném s uliční čárou délku 39,44m a šířku 17,44m. Materiálově se jedná o 

stavbu monolitickou která je tvořená systémem ztraceného bednění – Velox.  
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Barevné řešení fasády stavby bude šedo-bílé šedé plochy bude tvořit 

obkladový kámen z kvarcitu. Bílé plochy bude tvořit bílá omítka. Výplně dveří a oken 

budou dřevěné s bílým nátěrem. 

 

 

B.2.3) CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

 Vstup do objektu je řešen z jižní strany. Pro hosty, kteří se chtějí ubytovat je 

vstup přes recepci v severnější části penzionu. Z recepce je pak přístup ke schodišti 

a do restaurace. Ubytovací část zařízení je v 2. NP a ve 3. NP. V 1. NP je v jižní 

části přímý vstup do restaurace, která je členěná na kuřáckou a nekuřáckou 

(privátní). Z restaurace je možný vstup i na terasu kde je předpokládána letní 

zahrádka. Oddělený vstup pro zaměstnance je řešen v jižní části pozemku. 

Zaměstnanci mají k dispozici vlastní šatnu a vlastní schodiště, které v případě 

potřeby slouží jako evakuační cesta. 

 

B.2.4) BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

 Bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace jsou navrženy 3 parkovací místa dále pak záchody 

v 1. nadzemním podlaží , výtah o rozměrech 1100x1400 pro dopravu osob a 

samostatný pokoj v 2. NP rozměrově uzpůsobený pro osoby s tělesným postižením. 

Dále je navržený evakuační výtah o rozměrech kabiny 1100 x 2100 x 2150mm 

určený pro 13 osob. 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

 Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o 

technických požadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. 
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B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

 

a) stavební řešení 

 

 Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepenou stavbu, která se nachází v mírně 

svažitém terénu směrem k jihu. Stavební systém je monolitický stěnový konstrukční 

systém.  Jedná se o systémovou konstrukci Velox. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

  

 Stavba je navržena na základových pasech – viz. výpočet základů. Pro vnitřní 

nosné konstrukce 1.NP je navržen systém betonových stěn se stěnovými výztuhami 

VELOX. Vnitřní nosné zdi jsou VELOX LL 22, které mají 150mm betonové jádro 

opláštění je tvořeno deskami WS 35. Celková tloušťka vnitřní nosné stěny je 

220mm. Měřená hodnota vzduchové neprůzvučnosti stěny je RW = 57dB. 

Obvodová stěna VELOX je složena z WS-EPS plus 215. Stěna má 150mm 

betonové jádro opláštění - desky WS 35.  

Požární odolnost u stěn Velox je REI 180. 

Jako strop je navržen žebírkový monolitický strop VELOX. Podle podkladů 

výrobce a jeho tabulky pro dimenzování je zvolen strop výšky 260mm + 50 mm 

nadbetonávka. Beton C16/20 Ocel R 10 505. Požární odolnost konstrukce je REI 

120. Šikmé a vodorovné podhledy budou provedeny opláštěním sádrokartonovými 

deskami. Skladby podlah a konstrukcí jsou uvedeny v příloze. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

  

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a bude zhotoven průkazný 

statický výpočet autorizovaným statikem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na 

ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části,  

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
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c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,  

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 

B.2.7) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení 

 Řešení vzduchotechniky není předmětem DP. Bude řešeno samostatnou 

přílohou. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení. 

V přízemí se nachází strojovna vzduchotechniky a technická místnost 

s kondenzačním plynovým kotlem.  

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) rozdělení stavby a objektu do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků 

včetně  

    požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdálenosti a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně  

    rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové 

komunikace, zásahové cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí,  

    vzduchotechnická zařízení), 



31 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

 

 Řešeno v příloze požární bezpečnosti. 

 

B.2.9) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

  

Řešeno v příloze tepelně technického posouzení. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 

 Ve zprávě tepelně technického posouzení – viz příloha byl řešen pouze 

výpočet ztrát celé budovy a výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy 

a jeho vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energii. 

 Alternativní zdroje energie nejsou v objektu využívány. 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 Stavba splňuje hygienické požadavky a požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. 
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 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( 

vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

 

Větrání objektu bude v 1. NP řešeno pomocí VZT jednotky kterou bude 

odvětráván především prostor kuchyně a restaurace. Další nadzemní podlaží budou 

přirozeně větrané okny. 

 

 Vytápění objektu bude kondenzačním plynovým kotlem. Jednotlivé místnosti 

budou vytápěny radiátory prostor koupelen a šaten bude vytápěn podlahovým 

vytápěním. 

 

 Osvětlení v místnostech bude řešeno přirozenou cestou. Při nedostatečném 

osvětlení bude použito osvětlení umělé. 

 

Vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, bude zde osazena 

vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou. Potrubí bude uloženo v pískovém loži 

v hloubce 1m pod úrovní upraveného terénu. 

 

Plynovodní přípojka bude z veřejné sítě vedena do skříně na hranici 

pozemku s plastovými dvířky zde bude opatřena plynoměrem. Rozvod plynu k 

plynovému kotli budou tvořit svařované ocelové trubky. 

 

 Kanalizační přípojka je přivedena na pozemek investora a bude osazena 

kanalizační šachtou DN 1000 - betonová s BEGU od firmy BEST. Hlavní svodné 

potrubí bude z PVC, které bude uloženo do pískového lože. Potrubí bude zahrnuto 

pískem minimálně 250mm nad potrubí a bude na něj položena šedá fólie dle ČSN 

73 6006 značící kanalizaci ve výkopové rýze. 

 

 Dešťová voda z objektu bude svedena do připravené nádrže na vodu 

Columbus XXL 26000 l, PE a přepad bude proveden do jezírka v jižní části 

pozemku. 
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 Elektrická přípojka NN je přivedena na pozemek investora. Elektroměr bude 

umístěn v uzavíratelné skříni. Kabel NN povede ve výkopu o hloubce 60cm a bude 

uložen do pískového lože 10cm. Kabel bude zasypán pískem 30cm a bude překryt 

výstražnou folií.  

 

S odpady, které budou vznikat v průběhu stavby bude nakládáno dle vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č.381/2001 Shromážděné odpady budou průběžně 

po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo 

staveniště k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění.  

Za odpady, stejně jako za dodržování všech platných předpisů v průběhu 

stavebních prací, bude odpovídat generální dodavatel stavebních prací.  

 Odpad vznikající při provozu bude tříděn a likvidován v rámci svozu 

komunálního odpadu. Při nakládání s odpady klasifikovanými jako nebezpečné, je 

nutno dodržet požadavky ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů a vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 

odpady.  

 Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

Hluk a vibrace budou na stavbě vznikat zejména v pracovních hodinách  od 

7:00 do 17:30. 

Prašnost bude během výstavby zvýšená. 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Na pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum, který určil 

pozemek s nízkým radonovým rizikem, stavba tedy nevyžaduje opatření proti 

radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Stavba se nenachází v místech, kde by mohly být bludné proudy. 
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c) ochrana před seizmicitou 

 Ochrana před seizmicitou není nutná. 

 

d) ochrana před hlukem 

 Stavba je navržena tak, aby vyhovoval na požadavky ochrany před hlukem. 

  

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti, protipovodňová opatření nejsou 

nutná.  

 

B.3) PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

 Místa napojení technické infrastruktury jsou vyznačeny ve výkresu situace. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Dimenze připojovacího potrubí bude řešena v samostatné části. 

 

B.4) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

a) popis dopravního řešení 

 Parcela je dostupná automobilovou dopravou z ulice Vídeňská a v blízkosti 

navazuje na cyklostezku. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Parcela bude napojena na stávající dopravní infrastrukturu zámkovou 

dlažbou. 

 

c) doprava v klidu 

 Na pozemku stavby bude zřízeno parkoviště o počtu stání 51 osobních 

automobilů z toho 3 pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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d) Pěší a cyklistické stezky. 

 Parcela navazuje na cyklistickou stezku, která je vzdálená asi 50m. 

 

B.5) ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 

TERENNÍCH ÚPRAV 

 

a) terénní úpravy 

Zpevněné plochy budou ze zámkové betonové dlažby dle návrhu projektové 

dokumentace. Ostatní nezpevněné plochy budou zatravněny. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Na stavbě budou dle situačního výkresu vysázeny okrasné keře. 

 

c) biotechnická opatření 

 Parkoviště bude směrem k jihu vyspárované a bude u něj odvodňovací 

žlábek pro odvod vod do kanalizace. Srážkové vody budou odvodněny do 

akumulační nádrže Columbus o objemu 26 000l s přepadem do jezírka. 

 

B.6) POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

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

 

Ovzduší při výstavbě může být zatěžováno prachem z nákladní dopravy. 

Dále budou uvolňovány emise výfukových plynů, které ale významně nezhorší 

ovzduší v dané lokalitě. 

Hluk ze stavby bude převážně v pracovních hodinách od 7:00 – 17:30 neměl 

by však překračovat dané hygienické limity. 

Vody ze stavby zejména pak dešťové ze střechy budou jímány do nádrže 

Columbus o objemu 26 000l s přepadem do jezírka. Ostatní splaškové vody a vody 

z parkoviště budou svedeny  do veřejné kanalizace. 
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Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady. Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení technicky 

a ekonomicky optimálního množství odváženy mimo staveniště k dalšímu využití, 

respektive ke zneškodnění.  

Půda  bude chráněna především na únik olejů ropných látek apod. zejména 

preventivním opatřením a to olejovou vanou pod stojícími stroji. V případě 

kontaminace bude zemina vytěžena. 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině 

 

V blízkosti stavby se nenachází žádné dřeviny, památné stromy, živočiši, 

které by bylo potřeba chránit. Ekologické funkce a vazby v krajině zůstanou 

zachovány. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

 Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 

 U stavby bude provedeno zjišťovací řízení za účelem rozhodnutí, zda daná 

stavba podléhá posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 Bezpečnostní a ochranná pásma nebudou navrhována. 
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B.7) OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 

 Stavba splňuje základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva.  

 

B.8) ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

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

 Veškerý materiál a hmoty budou hned zpracovány. Energie budou zajištěny 

ze staveništních přípojek. 

 

b) odvodnění staveniště 

 Jedná se o zeminu F4 hlíná písčitá s dobrými retenčními vlastnostmi. Spodní 

voda se nachází v dostatečné hloubce pod úrovní základu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště bude dle dokumentace napojeno na stávající technickou 

infrastrukturu pomocí přípojek. Dopravní napojení staveniště na pozemní 

komunikaci bude v jihovýchodní části pozemku. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  

Stavba je v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby takže se vliv na okolí 

pozemky vlivem provádění stavby nepředpokládá. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

 

 Staveniště bude dle situace oploceno do výšky 2m. Vjezd bude 

v jihovýchodní části pozemku a bude uzavíratelný tak aby se zamezilo 

nedovolenému přístupu osob. Nebudou prováděny žádné asanace ani kácení 

dřevin. Na pozemku není stavba určená k demolici. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

  

Staveniště je svým rozsahem je dostačující a nevniká zde proto potřeba 

záboru.  

 

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

jejich likvidace 

 

 Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady. 

V rámci užívání prostor se předpokládají následující druhy odpadu: 

 20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské,  

  průmyslové odpady a odpady z úřadu ), včetně složek z odděleného 

  sběru 

 20 01 - Složky z odděleného sběru ( kromě odpadu uvedených v podskupině 

  15 01 ) 

 20 01 01 - Papír a lepenka ( 0 ) 

 20 01 02 - Sklo ( 0 ) 

 20 01 21 - Zářivka a jiný odpad obsahující rtuť ( N ) 

 20 02 - Odpady ze zahrad a parku( včetně biologického odpadu  

 20 02 01 - Biologicky rozložitelný odpad ( 0 ) 

 20 03 - Ostatní komunální odpady ( 0 ) 

 20 03 01 - směsný komunální odpad ( 0 ) 

 20 03 03 - uliční smetky ( 0 ) 

 20 03 99 - Komunální odpady jinak blíže nespecifikované ( 0 ) 

 15- Odpadní obaly; absorbční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a  

  ochranné oděvy jinak neurčené 

 15 01 - Obaly ( včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly ( 0 ) 

 15 01 02 - Plastové obaly ( 0 ) 

 15 01 04 - Kovové obaly ( 0 ) 

 17 01 01 - Beton 
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 17 04 05 - Železo a ocel 

 17 09 04 - Směsný stavební odpad 

 Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady 

nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se 

označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v 

souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu 

odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se 

označují jako "O/N". 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

 Na staveništi dojde k sejmutí ornice, která pak bude umístěna na skládce, 

která bude umístěna na pozemku a pak bude opětovně použita pro okrasné 

zahrady. Zemina z výkopů bude taky uložena na pozemku a po zateplení soklové 

části bude použita k zasypání rýhy. Zbytek zeminy bude odvezen. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Ovzduší při výstavbě může být zatěžováno prachem z nákladní dopravy. 

Dále budou uvolňovány emise výfukových plynů, které ale významně nezhorší 

ovzduší v dané lokalitě. 

Hluk ze stavby bude převážně v pracovních hodinách od 7:00 – 17:30 neměl 

by však překračovat dané hygienické limity. 

Vody ze stavby zejména pak dešťové ze střechy budou jímány do nádrže 

Columbus o objemu 26 000l s přepadem do jezírka. Ostatní splaškové vody a vody 

z parkoviště budou svedeny do veřejné kanalizace. 

Likvidace odpadů bude prováděna dle zákona 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších zákonů a dle vyhlášky č. 381/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady. Odvoz odpadů bude prováděnvždy když to bude z hlediska 

množstevního potřeba. 

Půda bude chráněna především na únik olejů ropných látek apod. zejména 

preventivním opatřením a to olejovou vanou pod stojícími stroji. V případě 

kontaminace bude zemina vytěžena. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti bude dle platných vyhlášek a 

zákonů a za jejich dodržování bude zodpovědný zhotovitel stavby. Všichni 

pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti 

práce. 

Zejména se budou dodržovat tyto předpisy: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

 zdraví při práci. 

 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou. 

  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Výjezd ze staveniště musí být opatřen svislou dopravní značkou ‘‘Stop, dej 

přednost v jízdě!‘‘, na přilehlé pozemní komunikaci bude umístěna svislá dopravní 

značka ‘‘Pozor, výjezd vozidel ze stavby‘‘. Omezení rychlosti na ulici se 

nepředpokládá. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Nejsou. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 Stavební povolení:  duben 2015 

 Zahájení stavby:  květen 2015 

 Ukončení stavby:  květen 2016 

 Kolaudace stavby:  červen  2016 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

 

Účel objektu 

 Objekt penzionu se nachází na periferii města Mikulova. S dobrou dopravní 

dostupností do centra i na hlavní silnici. Projektová dokumentace řeší stavbu penzionu, 

který se nachází na ulici Vídeňská v Mikulově. Objekt má tři nadzemní podlaží. 

Zastřešení penzionu je řešeno valbovou mansardovou střechou. Stavební pozemek je 

mírně svažitý směrem k jihu, předpokládá se ohraničení stavebního pozemku plotem. 

Stavba je uvažována na parcele stavebníka č. p. 2991/111, v katastrálním území 

města Mikulova a není dotčena památkově chráněným územím města.  

Technický návrh řeší objekt, který je vhodný pro krátké ubytování osob formou 

penzionu s plnou penzí. Účelem užívání stavby je tedy poskytování ubytovacích a 

restauračních služeb.  

 

Údaje z hlediska kapacity a velikosti: 

 

Počet nadzemních podlaží: 3 

 Počet podzemních podlaží: 0 

 Počet ubytovacích míst:  62 

 Počet ubytovacích jednotek 29 

 Počet parkovacích míst  51 

 Zastavěná plocha:    670,50 m2  

 Užitná plocha 1.NP:   558,74 m2 

Užitná plocha 2.NP:   532,46 m2 

Užitná plocha 3.NP:   553,78 m2 

 Obestavěný prostor:  7765 m3 

 Plocha pozemku:   4905m2 

 Procento zastavění:   13,66% 
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 Výška hřebene:   +13,000  m 

 Sklon střešní roviny:  60° a 23° 

 Počet garážových stání:  0 

 

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání 

stavby 

 

Stavba penzionu je navržena ve východní části města Mikulova ve vzdálenosti 

asi 1km od centra. V této část města Mikulova, ve které je zamýšlený penzion 

projektován předpokládá územní plán nové využití území a jeho transformaci ze 

současného zemědělského využití na stavební. Území dotčené výstavbou se nachází 

u ulice Vídeňská. Daný pozemek je ve vlastnictví investora. 

Pro dané území není zatím stanoven podrobný regulační plán. Využití území je 

zatím stanoveno pouze v územním plánu. Při návrhu tedy byla respektována 

urbanistická koncepce daného území kdy je územním plánem určeno že na daném 

území budou stavby občanského vybavení, stavby pro ubytování a rodinnou rekreaci 

a stavby ubytovacích zařízení. Územní plán nadále určuje maximální výšku zástavby, 

tak aby nenarušovala krajinný ráz a pohled na město. Dále je také určen požadavek 

na stavbu mít sklonitou střechu.  

 Stavba penzionu je navržena v podélném směru ulice Vídeňská. Je vzdálená 

od uliční čáry 21m. Stavba má kompaktní tvarové řešení ve tvaru obdélníku 

s mansardovou valbovou střechou výška střešního hřebene +13m. Stavba má ve 

směru rovnoběžném s uliční čárou délku 39,44m a šířku 17,44m je nepodsklepená. 

Materiálově se jedná o stavbu monolitickou, která je tvořená systémem ztraceného 

bednění – Velox.  

Dispozičně návrh penzionu předpokládá 29 ubytovacích jednotek z toho se 

nachází 15 ubytovacích jednotek v 2.NP jejichž součástí je i jedna ubytovací jednotka 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Všechny ubytovací jednotky 

v 2.NP jsou dvojlůžkové s možností přistýlky. Ve 3. NP se nachází 12 dvojlůžkových 

pokojů a 2 větší čtyřlůžkové pokoje. Relaxace a odpočinek návštěvníků bude možný 

na zahradě do které bude přístup z restauračního zařízení. Samotná předpokládaná 

kapacita restaurace je až 150 osob. Restaurace je přístupná jednak z recepce a jednak 

ze samostatného vchodu na západní straně.  
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Barevné řešení fasády stavby bude šedo-bílé šedé plochy bude tvořit obkladový 

kámen z kvarcitu. Bílé plochy bude tvořit bílá omítka. Výplně dveří a oken budou 

dřevěné s bílým nátěrem. 

 Bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace jsou navrženy 3 parkovací místa dále pak vlastní 

sociální zařízení - WC v 1. NP , výtah o rozměrech 1100x1400 pro dopravu osob a 

samostatný pokoj v 2. NP rozměrově uzpůsobený pro osoby s tělesným postižením. 

Dále je navržený evakuační výtah o rozměrech kabiny 1100 x 2100 x 2150mm určený 

pro 13 osob. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

  

Vstup do objektu je řešen z jižní strany. Pro hosty, kteří se chtějí ubytovat je 

vstup přes recepci v severnější části penzionu. Z recepce je pak přístup ke schodišti a 

do restaurace. Ubytovací část zařízení je v 2. NP a ve 3. NP. V 1. NP je v jižní části 

přímý vstup do restaurace, která je členěná na kuřáckou a nekuřáckou (privátní). 

Z restaurace je možný vstup i na terasu kde je předpokládána letní zahrádka.  

Oddělený vstup pro zaměstnance je řešen v jižní části pozemku. Zaměstnanci 

mají k dispozici vlastní šatnu a vlastní schodiště, které v případě potřeby slouží jako 

evakuační cesta. V 2. NP je vyhrazená místnost pro managera penzionu. 

V objektu se technologie výroby nenachází. 

  

1.NP : 2 vstupy pro hosty ze západní strany  

 1 vstup pro personál z jižní strany 

 výstupy na terasu na východě 

Místnosti 1.NP: - zádveří, chodba, wc, recepce, úklidová komora, restaurace, kuchyně, 

mrazící jednotky, hrubá příprava masa, hrubá příprava zeleniny, chladírna masa, sklad 

nápojů a suchých zásob, strojovna vzduchotechniky, technická místnost, šatny, 

sprchy, sklad obalů, sklad odpadků, sklad. 

 

2.NP:  sklad prádla, kancelář managera,  

15x pokoj+koupelna 
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3.NP:  sklad prádla  

2x apartmán (2pokoje) + koupelna 

12x pokoj + koupelna 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 

 Stavba má navržen stěnový konstrukční systém. je nepodsklepená a má tři 

nadzemní podlaží. Nachází se v mírně svažitém terénu směrem k jihu. Konstrukce 

základů je monolitická z betonu C16/20. Jednotlivé zdi jsou založeny na základových 

pasech.  

 Vnější obvodovou nosnou konstrukci tvoří sendvičová stěna Velox s tloušťkou 

betonového jádra 150mm a tepelným izolantem v tl. 180mm. Vnitřní nosnou konstrukci 

tvoří železobetonová stěna Velox s tl. 220mm z toho je tloušťka betonového jádra 

150mm. 

 Stropní konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický žebírkový 

strop Velox s celkovou výškou 310mm. 

 Okna i dveře jsou dřevěná zasklená izolačním trojsklem.  

 Technická místnost a místnost pro vzduchotechniku je umístěna v jižní části 

stavby. V technické místnosti bude umístěn kotel s akumulační nádrží.  

 Ve strojovně vzduchotechniky se předpokládá návrh vzduchotechnického 

zařízení pro restaurační prostory a pro kuchyň. Návrh vzduchotechnického zařízení 

bude řešen specializovanou firmou a není předmětem diplomové práce. 

 

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

 Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o 

technických požadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. 

 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti bude dle platných 

vyhlášek a zákonů a za jejich dodržování bude zodpovědný zhotovitel stavby. Všichni 

pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti 

práce. 

Zejména se budou dodržovat tyto předpisy: 
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 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

 zdraví při práci. 

 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 

Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - 

popis řešení: 

 

 Tepelná technika je řešená samostatnou přílohou a je součástí projektové 

dokumentace. 

  

 Osvětlení jednotlivých pobytových místností bude přes den přirozeným denním 

osvětlením pomocí oken. Chodba bude osvětlena umělým osvětlením. 

 

 Nadměrnému oslunění ubytovacích jednotek, které jsou orientovány v jižní 

části budovy bude bráněno venkovními žaluziemi. 

 Akustika / hluk, vibrace: S ohledem na použité stavební konstrukce 

nepřesáhne vyzařování hluku do vnějšího prostředí  požadované hygienické limity. 

Návrh stavby svou volbou materiálu a skladeb obvodových plášťů, střešních plášťů a 

výplní otvoru, splňuje podmínky nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

 

 Ve zprávě tepelně technického posouzení – viz příloha byl řešen pouze výpočet 

ztrát celé budovy a výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a jeho 

vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN. 

 Na pozemku byl proveden geologický průzkum součásti, kterého byl i radonový 

průzkum. Z hlediska podloží bylo zjištěno, že základové podmínky půdy jsou obvyklé 

v dané lokalitě. Radonový průzkum nám určil radonové riziko jako nízké. 
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Na pozemek nezasahuje žádné bezpečnostní nebo ochranné pásmo a 

pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.  

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

  

Požadavky na požární ochranu konstrukcí byly řešeny v samostatné příloze. 

 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení: 

 

 Všechny materiály použité na stavbě budou splňovat požadované jakosti a 

požadované provedení dle příslušných norem. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

 Stavba je navržena podle projektových podkladů výrobců a nejsou zde žádné 

zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

 

 Dodavatel stavby provede normově stanovené zkoušky zakrývaných konstrukcí 

zejména pak konstrukcí železobetonových ze kterých bude odebrán vzorek a bude 

provedena zkouška požadovaných vlastností betonu. 

 Případné další zkoušky poté budou provedeny na základě technického dozoru 

investora. 

 

Výpis použitých norem 

 

• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

• ČSN 73 4301 - Obytné budovy 
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• ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

• ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem 

• ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 

• 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  

• ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody 

• ČSN 73 0818 - PBS - Obsazení objektu osobami 

• ČSN 73 0831 - PBS - Shromažďovací prostory 

• ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování 

• ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  

   vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

• ČSN 73 0580 - 1 - Denní osvětlení budov - Základní požadavky 

• ČSN 73 0580 - 2 - Denní osvětlení budov - Denní osvětlení obytných budov 

• ČSN 73 0580 - 4 - Denní osvětlení budov - Denní osvětlení průmyslových budov 

• ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny 

• ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

• ČSN 73 4505 - Podlahy - Společná ustanovení 

• ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

• ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

Podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých 

konstrukcí podle druhu, technologie a navržených materiálů 
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 Hlavní nosná část objektu je navržena jako monolitická, která danému objektu 

propůjčuje dlouhodobou životnost. Je navržen stěnový podélný systém s příčnými 

stužujícími stěnami. Výškové osazení objektu je 0,000 = 165,00 m n.m., B.p.v. / 

souřadnicový systém S-JTSK 

 

Zemní práce 

Před samotným započetím výstavby bude u objektu sejmuta ornice v tloušťce 

300mm. Ornice pak bude umístěna na skládce staveniště a bude opětovně použita 

pro okrasné zahrady. Zemina z výkopů bude taky uložena na pozemku a po zateplení 

soklové části bude použita k zasypání rýhy. Spodní voda se nachází v dostatečné 

hloubce pod úrovní základu. 

Samotné výkopové a terénní práce budou nenáročné. Inženýrsko-geologický 

průzkum zjistil, že se jedná o zeminu F5 – hlína se střední plasticitou pevné 

konzistence s únosností Rdt = 250kPa, hladina podzemní vody byla zjištěna 4m pod 

základovou spárou základu pod 1.NP. Stavba se nenachází na poddolovaném území 

a nepředpokládá se nutnost použití roubení nebo bednění.  

Stavba je v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby takže se vliv na okolí 

pozemky vlivem provádění stavby nepředpokládá. Půda bude chráněna především na 

únik olejů ropných látek apod. zejména preventivním opatřením a to olejovou vanou 

pod stojícími stroji. V případě kontaminace bude zemina vytěžena. 

 

Základové konstrukce 

 

Novostavba bude provedena běžnou stavební technologií. Založení stavby je 

navrženo na základových pasech, beton je navržen C16/20, základová spára 

rodinného domu u vnějších zdí bude ve výšce -1,200m pod úrovní terénu u vnitřních 

zdí bude základová spára ve výšce -0,850m – vztaženo k nule.  

Rozměry vnějších budou š. 700 a v. 500mm a na tyto základové pasy pak bude 

vybetonována stěnová konstrukce Velox v.350mm šířky 240mm zateplená z vnější 

strany extrudovaným polystyrenem.  

Vnitřní základové pasy jsou navrženy na minimální výšku 500mm a šířku 

500mm 
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Mezi základovými pasy bude ve výkopu zhutněná zemina, na kterou pak bude 

vybetonována deska tl. 150mm, vyztužená KARI sítí 100/100/8 a další skladby dle 

výpisu skladeb konstrukcí.  

 Šířka a hloubka základů je stanovena dle pomocného výpočtu v příloze. Základy 

jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 250kPa a na minimální nezámrznou 

hloubku 0,8m. Dle hydrogeologického průzkumu nebude mít podzemní voda negativní 

vliv na beton základů a ani na výztuž. Podle projektové dokumentace bude nutné 

vynechat prostupy pro vedení ležaté kanalizace, která bude opatřena v prostupu 

chráničkou.  

Na základové spáře bude uložen zemnící pásek, který bude vyveden v místech 

svodů bleskosvodu.   

 

Svislé nosné konstrukce  

 

 Pro vnitřní nosné konstrukce 1.NP je navržen systém betonových stěn se 

stěnovými výztuhami VELOX. Vnitřní nosné zdi jsou VELOX LL 22, které mají 150mm 

betonové jádro opláštění je tvořeno deskami WS 35. Celková tloušťka vnitřní nosné 

stěny je 220mm. Měřená hodnota vzduchové neprůzvučnosti stěny je RW = 57dB. 

Obvodová stěna VELOX je složena z WS-EPS plus 215. Stěna má 150mm 

betonové jádro opláštění - desky WS 35.  

Na svislé konstrukce bude použit beton C16/20 a ocel skupiny R10 505. 

 

Příčky 

 Na příčky pro hotely a zařízení pro přechodné ubytování je zejména kladen 

akustický požadavek dle ČSN 73 0532 (2.2010). Oddělení ložnicového prostoru 

ubytovací jednotky konstrukcí s Rw´min=47dB od společně užívaných prostor 

(chodby, schodiště). Oddělení ložnicového prostoru ubytovací jednotky konstrukcí 

s Rw´min=45dB od všech místností druhých jednotek. 

 Jako příčky v 1.NP budou použity příčky Liapor M 115 zejména do místností 

jako jsou WC, šatny, sprchy a do technické místnosti a místnosti se vzduchotechnikou 

je navržena stěna Liapor M 175 jako malta bude použita minerální tepelněizolační 

perlitová zdící malta POROTHERM TM. 
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Zvukové oddělení záchodů od jídelny bude provedeno zvukově-izolační příčkou 

M 175 AKU. 

Ostatní příčky jsou potom v rámci jednodužší dispoziční změny navrženy jako 

lehké sádrokartonové příčky. Je zde tedy užita Příčka Rigips (EI 60) na konstrukci 

kovové R-CW 100, opláštěná z každé strany 1x RB (A)* – s minerální izolací tloušťky 

60 mm o minimální objemové hmotnosti 100 kg/m3. 

 V druhém a třetím nadzemní podlaží je pak jako příčka oddělující obytné 

jednotky použita příčka Příčka Duragips (EI 90) na konstrukci kovové 2x R-CW 50, 

opláštěná z každé strany kombinací desek MA (DF) 12,5 mm (z vnitřní strany) a 

Rigidur 12,5 mm (z vnější strany), s minerální izolací tloušťky 50+50 mm o objemové 

hmotnosti 15 kg/m3 a příčka Duragips (EI 90) na konstrukci kovové R-CW 75, 

opláštěná z každé strany kombinací desek RF (DF) 12,5 (z vnitřní strany) a Rigidur 

12,5 (z vnější strany) – s minerální izolací tloušťky 75 mm o minimální objemové 

hmotnosti 15 kg/m3 

 Při montování příček bude druh sádrokartonových desek volen dle přilehlého 

prostoru. Při vyšší vzdušné vlhkosti se místo desek RB (A), resp. RF (DF) použijí 

impregnované desky RBI (H2), resp. RFI (DFH2) 

 

Vodorovné konstrukce 

  

Strop je navržen monolitický železobetonový Velox strop. Na podbednění se 

používají prefabrikované stropní prvky s následným vytvořením železobetonového 

monolitického žebříkového stropu. Návrh stropu byl proveden dle statických tabulek 

výrobce a pro dané rozpětí byla navržena výška stropní tvarovky 260mm + 50mm 

betonová deska celková výška stropu je tedy 310mm. Tvarovky tvořící stropní 

konstrukci jsou šířky 500mm a navržená výška je 260mm. Osová vzdálenost žeber je 

po 500 a 330 mm a v žebrech je uložen výztužný prvek – trigon, který je pak uložen 

ještě na obvodové zdivo a zabetonován. 

Překlady nad otvory v nosných stěnách jsou tvořeny monolitické vložením 

výztužného trigonu dle pokynů výrobce. U příček budou jako překlady budou v 1. NP 

použity doporučené překlady od výrobce Liapor, které budou umístěny nad dveřními 

otvory. U příček tl. 115-175mm budou použity nízké překlady v. 115mm. 
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Na vodorovné konstrukce bude použit beton C16/20 a ocel skupiny R 10 505. 

Výměny budou prováděny pomocí vyvázání výztuže. Postup provádění konstrukce 

stropu bude prováděn dle technického listu výrobce. 

 

Schodiště 

 

Schodiště je v prvním nadzemním podlaží navrženo jako tříramenné s dvěmi 

podestami. V druhém nadzemním podlaží je schodiště navrženo jako dvouramenné 

s jednou podestou. Uložení podesty na nosné zdivo je zajištěno přes prvek pro 

přerušení kročejového hluku SCHÖCK TRONSOLE. 

 Beton pro schodiště bude použit C16/20 a ocel skupiny R 10 505. 

 

Střešní konstrukce 

 

Je navržena dřevěná konstrukce krovu – mansardová valbová střecha. 

Konstrukce krovu má dvojí sklon. Sklon střechy 60° tvoří dřevěné krokve 120/160 které 

jsou vynášeny vaznicí 160/220. Vaznice je uložená na dřevěných sloupcích, které jsou 

vzdáleny 1 160mm od obvodové zdi a uloženy na nosnou konstrukci stropu. Pod 

sloupkem bude rozšířeno žebro stropní konstrukce a bude dodatečně vyztuženo.  

Na vaznici a na obvodových zdech je dále osazený dřevěný příhradový vazník, 

který byl navržen dle softwaru MiTek. 

V konstrukci krovu jsou dále udělány vikýře podrobnosti provedení konstrukce 

vikýře se zabývá projektová dokumentace a její detaily.  

Kotvení pozednic bude pomocí závitových tyčí M12 délky 300mm na chemickou 

kotvu do železobetonové stěny po vzdálenostech 1,2m. 

Dřevěné sloupky vynášející vaznici budou opláštěny sádrokartonovými deskami 

Farmacell a veškeré řezivo bude impregnováno impregnačním nátěrem proti 

dřevokazným činitelům. 

 

Komín 

Bude použit univerzální komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT 

s tenkostěnnou keramickou vložkou a komínovými tvárnicemi s integrovanou tepelnou 

izolací. 
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Izolace 

 

  Konstrukce krovu bude zateplena tepelnou izolací z minerální vlny dle přiložené 

projektové dokumentace. 

 Izolace vnějších obvodových stěn je tloušťky 180mm expandovaným 

polystyrenem 

Izolace základových pasů je provedena v tloušťce 90mm extrudovaným 

polystyrenem. 

 Tepelná izolace podlahy na terénu bude provedena deskami DEKPERIMETR 

v tloušťce 120mm kročejová izolace v 2. NP a ve 3.NP bude tl. 50mm. 

 Jako hydroizolační ochrana spodní stavby proti zemní vlhkosti bude použit SBS 

modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL vyztužený skleněnou 

tkaninou. 

 

Podlahy 

Budou použity dva druhy podlah do technických místností a do místností se 

zvýšeným provozem popř. do chodeb bude použita podlaha s nášlapnou vrstvou 

z keramické dlažby. U místností pobytových, a v restauraci bude použita laminátová 

podlaha. Podlahy koupelen a šaten s keramickou nášlapnou vrstvou budou opatřeny 

podlahovým topením. 

 

Výplně otvorů 

Výplně okenních a dveřních otvorů jsou navrženy dřevěné zasklené trojsklem 

od výrobce Slavona. Rozměry a členění jednotlivých oken bude ve výpise truhlářských 

výrobků. 

 

Zámečnické výrobky 

 Zámečnické výrobky budou v materiálu nerez. – Viz výpis zámečnických 

výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky budou ošetřeny vhodným nátěrem. 
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Klempířské výrobky 

Na klempířské výrobky bude použita měď v různých tloušťkách dle projektové 

dokumentace. 

 

Nátěry 

 Ochranné nátěry konstrukcí, jsou popsány v stavebně technické části.  

 

Povrchové úpravy stěn a stropů 

 

Vnitřní omítky byly navrhnuty dle doporučení výrobce. Omítky budou provedeny 

po provedení elektrických rozvodů a v oblastech napojování příček, stropů, drážek 

elektroinstalace, sanitárních rozvodů okenních a dveřních rohů budou mít vyztuženou 

spodní vrstvu ze sklotextilní síťoviny pro zamezení rizika vzniku trhlin. Do omítkového 

systému se nesmí přimíchávat žádné jiné materiály, instalační drážky se zaplní 

materiálem Baumit KantenFix. 

Vnější omítky budou vápenocementové s vloženou sklotextilní síťovinou dle 

projektové dokumentace. 

 

Záchodové kabiny 

Materiál záchodových kabin od firmy Adi bude DTDL „lamino“ tloušťka 25mm 

varianta Classic - ABS hrana ve shodné barvě + klika + WC zavírač. Celková výška 

záchodových kabin bude  2,0 m prostor mezi podlahou a konstrukcí kabiny bude 0,15m 

hloubka a šířka kabin bude dle výkresu. Panty budou hliníkové – PN01. 

 

Definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz 

na výkresovou dokumentaci 

 

Dle projektové dokumentace. 

 

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, 

od anténních soustav, mimořádná, apod. 

 

Diplomová práce neřeší. 
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Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

  

 Všechny materiály použité na stavbě budou splňovat požadované jakosti a 

požadované provedení dle příslušných norem. 

 

Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

 

Stavba je navržena podle projektových podkladů výrobců a nejsou zde žádné 

zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí. 

 

Zajištění stavební jámy 

  

 Na staveništi nebude stavební jáma. 

 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - 

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami Stanovení 

požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 

a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených 

příslušnými technologickými předpisy a normami 

 

 Dodavatel stavby provede normově stanovené zkoušky zakrývaných konstrukcí 

zejména pak konstrukcí železobetonových ze kterých bude odebrán vzorek a bude 

provedena zkouška požadovaných vlastností betonu. 

 Případné další zkoušky poté budou provedeny na základě technického dozoru 

investora. 

 

V případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, 

technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a 

únosnosti vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů 

 

Nejedná se o změnu stávající stavby. 
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Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - 

obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí 

konstrukce splňovat 

 

Nejsou. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 

Řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 

programů apod. 

 

Vyhlášky 

• č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu 

 • č. 115/2001 Sb., zákon o podpoře sportu 

• č. 499/2006 Sb., vyhláška o dokumentaci staveb 

• č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 

• č. 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území 

• č. 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby 

• č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně 

• č. 172/2001 Sb., nařízení o provedení zákona o požární ochraně 

• č. 23/2008 Sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých zákonů  

• č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

• č. 383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 

• č. 381/2001 Sb., vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů 

• č. 238/2011 Sb., vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny 

a  hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 

 

Normy 

• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 



59 

 

• ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

• ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

• ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem 

• ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 

• 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  

• ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody 

• ČSN 73 0818 - PBS - Obsazení objektu osobami 

• ČSN 73 0831 - PBS - Shromažďovací prostory 

• ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování 

• ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  

   vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

• ČSN 73 0580 - 1 - Denní osvětlení budov - Základní požadavky 

• ČSN 73 0580 - 2 - Denní osvětlení budov - Denní osvětlení obytných budov 

• ČSN 73 0580 - 4 - Denní osvětlení budov - Denní osvětlení průmyslových budov 

• ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny 

• ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 

• ČSN 73 4505 - Podlahy - Společná ustanovení 

• ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

• ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže 

 

Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí – odkaz na 

příslušné předpisy a normy) 

 

Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o 

technických požadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. 
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Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti bude dle platných vyhlášek a 

zákonů a za jejich dodržování bude zodpovědný zhotovitel stavby. Všichni pracovníci 

na stavbě musí být řádně proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti práce. 

Zejména se budou dodržovat tyto předpisy: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

 zdraví při práci. 

 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešeno v samostatné příloze projektové dokumentace. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

V projektové dokumentaci neřešeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Mikulově, dne 1. 1. 2015    ……………………………. 

          Stanislav Mach 
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ZÁVĚR 

 

 Smyslem diplomové práce bylo navrhnout stavbu penzionu v rozsahu pro 

stavební povolení s možností vytvoření obytného prostoru v podkroví. Při řešení byl 

použit sendvičový systém železobetonových monolitických stěn Velox v souladu s 

technickými normami, vyhláškami a zákony. V projektu byly zohledněny potřeby a 

požadavky budoucích návštěvníků i některé specifické požadavky, jako například 

šetrné zacházení s dešťovou vodou pomocí navržené nádrže.  
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Seznam použitých zdrojů: 

 

Právní předpisy: 

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 591/2006 Sb., 

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

práci. 

362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 

101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku 

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 požadavcích na využívání území  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb se 

změnami: 268/20011 Sb. 

 

Normy: 

 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy 

pozemních staveb. 

ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 0540 - Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb 

 

WWW stránky 

 

http://www.velox.cz/  
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http://www.tondach.cz/ 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

http://www.tzb-info.cz/ 

http://www.isover.cz/ 

http://www.stavbaonline.cz/bitagit-40-al-mineral.html 

http://www.compacfoam.cz/ 

http://www.slavona.cz/ 

http://www.dekpartner.cz/ 

http://www.baumit.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.stavbaonline.cz/bitagit-40-al-mineral.html
http://www.compacfoam.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.baumit.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 

 PP -   podzemní podlaží 

 NP -   nadzemní podlaží 

 UT -   upravený terén 

 m n.m. - metrů nad mořem 

 Bpv -   Baltský po vyrovnání 

 ČSN -  československá státní norma 

 Rdt -   tabulková výpočtová pevnost zeminy 

 EPS -   expandovaný polystyren 

 DN -   vnitřní průměr potrubí 

 S-JTSK -  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

 SO 1 -  stavební objekt číslo 1 

 KV -   konstrukční výška 

SV -   světlá výška  

TZB -   technické zařízení budov  

HUP -  hlavní uzávěr plynu  

NN -   nízké napětí 

HI-   hydroizolace  

XPS-   extrudovaný polystyrén  

ČSN -  česká státní norma  

SDK -  sádrokartón  

CHÚC -  chráněná úniková cesta  

PÚ-   požární úsek  

SPB -  stupeň požární bezpečnosti  

PBŘS - požární bezpečnost staveb 

λ –   součinitel tepelné vodivosti [W/mK]  

Ø –   průměr  

U –   součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
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Seznam příloh:  

 

B - STUDIJNÍ PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 

B1 - STUDIE SITUACE        M1:400 

B2 - STUDIE 1.NP        M1:150 

B3 - STUDIE 2.NP        M1:150 

B4 - STUDIE 3.NP        M1:150 

B5 - STUDIE POHLED SEVERNÍ JIŽNÍ ŘEZ    M1:150 

B6 - STUDIE POHLED VÝCHODNÍ ZÁPADNÍ    M1:150 

B7 - STUDIE ŘEZ        M1:150 

 

C - STAVEBNÍ ČÁST 

 

C.1 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

1. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A  

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

  2. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ      M1:200 

 3. SITUACE STAVBY       M1:200 

 4. PŮDORYS ZÁKLADŮ       M1:50 

 5. PŮDORYS 1.NP        M1:50 

 6. PŮDORYS 2.NP        M1:50 

 7. PŮDORYS 3.NP        M1:50 

 8. PŮDORYS MANSARDOVÉ VALBOVÉ STŘECHY   M1:50 

 9. PŘÍČNÝ ŘEZ 3-3´ 4-4´       M1:50 

 10. ŘEZ 1-1 PODÉLNÝ       M1:50 

 11. KONSTRUKCE KROVU      M1:50 

 12. VÝPIS VAZNÍKŮ       M1:50 

 13. POHLED VÝCHODNÍ A ZÁPADNÍ     M1:50 

 14. POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ      M1:50 

 15. VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1.NP  M1:50 

 16. VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 2.NP  M1:50 
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 17. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ     

 18. VÝPIS PRVKŮ  

 

 

C.2 - KONSTRUKČNÍ DETAILY        

   

1. DETAIL NAPOJENÍ OBVODOVÉ ZDI NA ZÁKLAD  M1:10 

2. DETAIL PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ    M1:10 

3. DETAIL VALBOVÉ STŘECHY      M1:10 

4. DETAIL VIKÝŘE U PODLAHY      M1:10 

5. DETAIL VIKÝŘE V NÁVAZNOSTI NA STŘECHU   M1:10 

6. DETAIL VIKÝŘE U RÁMU OKNA     M1:2 

7. DETAIL STĚNY VIKÝŘE      M1:5 

8. DETAIL NAPOJENÍ STĚNY VÝTAHU NA ZÁKLAD  M1:10 

 

C.3 – VÝPOČTY 

 

STAVEBNÍ FYZIKA 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

VÝPOČET ZÁKLADŮ 

 

C.4 – PODKLADY PRO PROJEKTOVÁNÍ 

 

 

 


