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Abstrakt 

Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 3. 

ročníku bakalářského studia. Úkolem byla obnova a dostavba selského stavení na ubytovací 

zařízení rozšířené o další služby. Objekt selského stavení se nachází v malé obci Repechy 

nedaleko města Prostějov a je doplněn o další dva nevyužívané objekty. 

Ve druhé polovině 20. století bylo selské stavení obdélníkového tvaru s dvorem 

zastřešeno, vnitřní stěny byly částečně vybourány a vnitřní prostor byl využit pro ustájení 

dobytka. To mělo na současný stav objektu velký dopad. Agresivní prostředí a zvýšená vlhkost, 

na kterou konstrukce nebyly navrženy, výrazně urychlily proces degradace objektu. Později byl 

provoz ustájení dobytka přemístěn a původní selské stavení od té doby chátrá. 

V současné době se pozemek i objekt nachází v zanedbaném stavu. Většina konstrukcí 

je poničených a dále nepoužitelných. Za záchranu stojí severní trakt, u kterého se dochovaly 

cenné historické šambrány a další plastická výzdoba. Okolí objektu je zarostlé náletovou zelení. 

Cílem bylo zachovat a přiznat původní hodnotné části a najít pro ně vhodné využití za 

stanovených podmínek. 

Návrh počítá s odstraněním tří stran obdélníkového stavení a zachováním severního 

traktu ve formě torza. Přístavba vychází z původního stavení. Rozšiřuje původní hranici 

zastavěné plochy, čímž využívá stávající struktury a vytváří tak první objem, který symbolizuje 

tradiční statické tvarosloví. Pootočený duplikát prvního objemu potom charakterizuje moderní 

a dynamický přístup v architektuře. Výsledný návrh přístavby vzniká syntézou obou objemů 

jako důkaz koexistence tradičního a moderního přístupu. Navržená přístavba je v celé ploše 

jednopodlažní, lokálně suterénní i dvoupodlažní. 

Přístavba je zároveň charakteristická použitím cortenové provětrávané fasády, která 

přesahuje atiky do různých výšek a vytváří tak lomenou strukturu, která může být z různých 

úhlů vnímána buď jako idealizované seskupení štítů střech tradiční zástavby nebo jako 

geometrizovaná silueta krajiny. Dynamiku konceptu přístavby navíc podporují sklopné 

okenice, které zajistí tvarovou proměnu fasády dle potřeb návštěvníka. 

Funkční náplň penzionu Repechy je především v zajištění ubytování různých kategorií. 

Dále zde bude recepce, restaurace se zázemím, fitness zóna, wellness zóna s bazénem, 

ubytování pro zaměstnance a stálá expozice mapující historický vývoj místa. Na pozemku je 

uvažováno s vytvořením zahrady anglického typu s mini arboretem a rybníčkem a s prostory 

pro pořádání akcí. Výhledově se počítá s přestavbou stávajícího objektu jihozápadně od 

penzionu na koňské stáje doplněné výběhem. 

Klíčová slova 

Rekonstrukce, přístavba, expozice, restaurace, fitness, bazén, ubytování, obnovitelné zdroje, 

sanace zdiva, technologie mikropilot, technologie hřebíkování, dilatace, corten, provětrávaná 

fasáda, čistička odpadních vod. 



Abstract 

The bachelor’s thesis is based on a studio project created in the summer term of the third 

year of my undergraduate studies. The task was the renewal of the farmhouse and its completion 

to an accommodation facility extended by other services. The farmhouse is situated in a small 

village Repechy near the town of Prostějov and it is complemented by two other unused 

buildings. 

In the second half of the 20th century, the rectangular farmhouse with a yard was roofed, 

the interior walls were partially demolished and interior space was used for keeping the cattle. 

This had a large impact on current condition of the object. Aggressive environment and high 

humidity, for which the structures were not designed, significantly accelerated the process of 

degradation. Later, the cattle were moved away and the original farmhouse has been 

deteriorating until these days. 

Currently, the object and its surroundings are in a bad condition. Most of the 

constructions are damaged and it is not possible to use them anymore. The only part worth 

saving is the northern tract where precious historical chambranles and other plastic decoration 

were preserved. Surroundings of the object are overgrown with wild vegetation. 

The aim was to preserve and bring out valuable parts of the original object and find them 

appropriate use under specified conditions. 

The proposal deals with the removal of three sides of the rectangular farmhouse and 

with preservation of the northern tract in the form of a torso. The extension is based on the 

original farmhouse. It extends the original boundary of the built-up area to use existing structure 

and so it creates the first volume which symbolizes the traditional static form. A rotated 

duplicate of the first volume then characterizes a modern and dynamic approach in architecture. 

The final design of the extension is created by synthesis of both volumes as an evidence of 

coexistence of a traditional and modern form. The designed extension has one floor, locally a 

basement and a second floor. 

The extension is also characterized by using cor-ten ventilated facade which exceeds 

the attics to different heights and thus creates fractional structure which can be viewed from 

different angles as an idealized set of traditional roof gable walls or as a geometrized silhouette 

of landscape. The dynamics of the extension is also supported by the foldable window shutters 

which provide shape transformation of the facade according to visitor’s needs. 

The function of the guest-house Repechy is mainly to provide accommodation of 

different categories. There will be also a reception desk, a restaurant with facilities, a fitness 

area, a wellness area with a swimming pool, accommodation for the staff and a permanent 

exhibition showing historical development of local area. It is considered to create an English-

style garden on the building plot, including a mini-arboretum, a pond and a party area. In the 

future, the process of redevelopment could continue by the reconstruction of the existing 

southwest building into the horse stables accompanied by a paddock. 



 

Keywords 

Reconstruction, extension, exhibition, restaurant, fitness, swimming pool, accommodation, 

renewable energy sources, rehabilitation of wet masonry, nailing technology, micro piles, 

movement, cor-ten, ventilated facade, sewage treatment plant. 
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Úvod: 
  

Tématem bakalářské práce je návrh obnovy a dostavby selského stavení na penzion 

s kapacitou 43 lůžek a se zázemím restaurace, částí fitness a bazénem. Současný nevyhovující 

stav hlavního objektu vyžaduje demolici, bude však zachováno torzo s plastickými detaily 

fasády ze severní strany. Navržená přístavba obklopuje zachovaný objekt, dodržuje hmotové 

schéma a zachovává vnitřní dvůr, který zvětšuje. V jižní části pozemku je v rámci projektu 

navržen rybníček a zahrada anglického typu s arboretem a s prostory pro odpočinek a 

pořádání akcí. V další fázi projektu je uvažováno s přestavbou objektu v jihozápadní části 

pozemku na stáje pro koně s výběhem.  

 

Záměrem obnovy je navrácení života tomuto objektu, zatraktivnění a využití potenciálu 

lokality jako klidného místa ideálního pro relaxaci a regeneraci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dokumentace pro stavební povolení 
dle vyhlášky č.499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 
PENZION REPECHY 

OBNOVA A DOSTAVBA SELSKÉHO STAVENÍ 

REPECHY, PARC. Č. 35/1, 35/2, 35/3 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autor práce:  Miroslav Strnad 

Vedoucí práce:  Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 

    Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 



A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Penzion Repechy 

b) místo stavby:  Repechy, parc. č. 35/1, 35/2, 35/3 

katastrální území: Repechy 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Není předmětem projektové dokumentace. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracoval:   Miroslav Strnad 

Vedoucí projektu:  Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D. 

     Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- stavebně historický průzkum – Ing. arch. Ivo Badal  

- fotodokumentace stávajícího stavu 

- výkresy stávajícího stavu objektu – Ing. arch. Ivo Badal  

- územní plán Bousína, jehož součástí jsou Repechy 

 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území, 
Jedná se o tři parcely č. 35/1, 35/2, 35/3, které investor sjednocuje pro nové 

budoucí využití. 

 

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.), 
Pozemek není umístěn v chráněném území ani v památkové zóně a není 

situován v záplavovém území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech, 
Odtokové poměry srážkových vod zůstanou v rámci pozemku a okolí 

zachovány. Projekt počítá s umístěním čističky odpadních vod a s vyústěním 

přečištěné vody do místní strouhy u silnice, která ústí do nedaleké vodoteče.  

 

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 platným územním plánem obce Bousín. 

 

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, a 

v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací, 
Není předmětem projektové dokumentace. 

  



f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

Nový územní plán obce Bousín definuje dotčené parcely jako rekreační a pro 

bydlení. Navržené řešení spojuje funkce rekreace a bydlení. Tyto požadavky 

jsou splněny. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

V dokumentaci jsou respektovány požadavky správců inženýrských sítí a státní 

správy.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Na stavbu nebyli výjimky ani úlevy stanoveny. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby.                                                            

Výpis sousedních parcel a jejich vlastníků: 

- parc. č. 39, Matoušek František, Lidická 435/1, 68001 Boskovice 

- parc. č. 112/7, Obec Bousín, č.p. 47, 79861 Bousín 

- parc. č. 146, Sychra Josef, č.p. 117, 79861 Niva 

- parc. č. 34/1, Novák Pavel, Domaslická 422/49a, Domaslice, 79604 Prostějov 

- parc. č. 34/2, Mitošinka Jiří, Studentská 1971/3, 79601 Prostějov 

- parc. č. 35/1, Matoušek František, Lidická 435/1, 68001 Boskovice 

- parc. č. 37/2, Pokludová Andrea, Tománkova 119/31, 68301 Rousínov 

 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Změna dokončené stavby, konkrétně rekonstrukce a dostavba selského 

stavení. 

 

b) účel užívání stavby, 
Stavba bude sloužit jako penzion s lůžky, restaurací se zázemím, fitness 

zónou a wellness částí s bazénem. Součástí projektu je instalace stálé 

expozice. Pro zaměstnance zde budou pokoje pro ubytování. V další fázi je 

počítáno s provozem ustájení koní. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů,                                                          

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů nebyli stanoveny. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Dokumentace je v souladu s následujícími vyhláškami: 

- vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- vyhl. č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 



- vyhl. č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby  

- vyhl. č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany 

- vyhl. č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů, 

Pro tuto stavbu nebyli stanoveny údaje o plnění požadavků dotčených orgánů 

a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

Na stavbu se výjimky a úlevy nevztahují. 

 

h) navrhované kapacity stavby 

zastavěná plocha stavby:    1 317 m2                                                                           

obestavěný prostor stavby:  7 094 m3 

užitná plocha celková:      1 595,7 m2   

plocha pozemku:   9 522 m2                                             

počet uživatelů/pracovníků:      43/6 

 

i) základní bilance stavby                                                                                                           
Ohřev teplé vody bude zajišťovat systém solárních kolektorů doplněný dvěma 

plynovými kondenzačními kotli. Vytápění a chlazení bude zajišťovat systém 

tepelných čerpadel typu vzduch-voda napojený také na plynové kondenzační 

kotle. Pitná voda bude přivedena z veřejné vodovodní sítě. Elektrická energie 

bude připojena z podzemního vedení nízkého napětí. Splašková kanalizace 

bude napojena na pozemku na čističku odpadních vod. Dále bude splašková 

voda přečištěna a odvedena potrubím a následně strouhou do nedaleké 

vodoteče. Dešťová voda ze střech bude částečně jímána vegetační úpravou 

střechy, částečně uchována v retenční nádrži a dále užívána např. pro 

splachování. Přebytky dešťové vody budou čerpány do nově zbudovaného 

rybníčka v jižní části pozemku. V této oblasti se nenachází kanalizace 

dešťových vod ani odpadních vod. Komunální odpad bude tříděn a pravidelně 

svážen.   

Podrobné výpočty budou vypracovány ve specializované dokumentaci. 

 

j) základní předpoklady výstavby 

zahájení výstavby:        06/2015                                                                                                  

ukončení výstavby:         06/2018                                                                                                         

členění na etapy:         neprovádí se 

 

k) orientační náklady stavby                                                                                                         

Rozpočtový ukazatel:  5 500 Kč/m3 

Předpokládané náklady:      39 000 000 Kč     

 

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

Projekt vymezuje stavební objekt SO 01 jako objekt rekonstrukce a stavební objekt 

SO 02 jako objekt přístavby. Objekt SO 03 bude využíván jako sklad, do budoucna 

se zde počítá s ustájením koní. Objekt SO 04 bude kompletně odstraněn. 

 

V Brně dne 30. 1. 2015      Miroslav Strnad 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku,                                                                                      

Stavební pozemek (parc. č. 35/1, 35/2 a 35/3, Repechy) se nachází 

v jihozápadní okrajové části obce Repechy a doplňuje rozvolněnou strukturu 

zastavění obce. Pozemek je zatravněný a zarostlý náletovou zelení 

(neudržovaný). Svažitost je mírná, pozemek má nejvyšší bod v jižní části a 

směrem na sever klesá. Stávající přístup na komunikaci III. třídy je přibližně 

v polovině západní strany pozemku. Inženýrské sítě jsou vedeny kolem 

západní hranice pozemku v pásu lemujícím komunikaci. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů,                                                                 

Na pozemku byl proveden stavebně historický průzkum současného stavu, 

který provedl Ing. arch. Ivo Badal. Severní objekt SO 01 byl zaměřen a byla 

vytvořena fotodokumentace. Stanovený stav je špatný - větší část určená 

k demolici a asanaci. Objekt sloužil na konci 20. století pro chov dobytka. 

S tím spojená vysoká vlhkost a agresivita prostředí urychlila degradaci stavení. 

V současné době do objektu zatéká, konstrukce jsou poškozeny nebo zcela 

chybí. Projekt zachovává stavení jako celek pouze formálně, fyzicky bude 

v rámci severního objektu zachováno pouze severní křídlo s hlavním vstupem a 

historicky cennými detaily na fasádě.  

Radonový průzkum nebyl proveden. Hodnota radonového indexu byla 

stanovena dle mapy radonového indexu geologického podloží ČR jako nízká. 

Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden. Návrh vychází 

z odborného odhadu a stanovení vhodných podmínek pro zakládání stavby. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 

V místě stavby nejsou. 

 

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

Stavba není situována v záplavovém, poddolovaném ani jinak rizikovém 

území. 

 

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

odtokové poměry v území,                                                                                                                                        

Rekonstrukce a dostavba objektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky. Navržený objekt vychází z tradičního řešení, v citlivé formě jej však 

transformuje a posouvá dál. Z kapacitních důvodů je stavba větší, je však více 

členěná a zachovává si tak měřítko. Objekt je z větší části jednopodlažní, 

v části jižní lokálně dvoupodlažní s převýšenými konstrukcemi provětrávané 

fasády. Objekt splňuje požadavky na maximální výšku a svým řešením 

nezastiňuje okolní objekty. 

Objekt nebude negativně ovlivňovat odtokové poměry. Dešťové vody ze střech 

z vegetační úpravou budou z části vsakovány přímo na střeše, dešťové vody ze 

zbylých střech budou jímány v retenční nádrži a následně užívány např. pro 

splachování WC. Přebytky dešťové vody budou čerpány do nově zbudovaného 

rybníčka. Dešťové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány okolními 

zatravněnými plochami.  

V jižní části nad objektem bude ve svahu provedena liniová drenáž k zajištění 

odvodnění případné přívalové vody. Drenáž bude svedena do strouhy podél 

přilehlé komunikace. 



Splašky budou odvedeny kanalizací na pozemku do čističky odpadních vod, 

kde bude splašková voda přečištěna a odvedena potrubím a následně strouhou 

do nedaleké vodoteče. 

Kanalizace dešťová ani splašková se v obci v tuto chvíli nenachází. Do 

budoucna se však s její realizací počítá. V případě zbudování kanalizace bude 

objekt dle specializovaného projektu na tuto kanalizaci napojen. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,   

Bude provedena demolice objektu skladu (SO 04) v jižní části parcely a její 

kompletní asanace. Na jejím místě bude vytvořena zahradní část. 

Objekt v západní části pozemku (SO 03) bude v další fázi asanován a bude 

sloužit k ustájení koní. Asanace objektu stájí však není součástí tohoto 

projektu. 

Hlavní objekt selského stavení v severní části parcely je řešen v tomto 

projektu. Objekt bude z větší části demolován a asanován. Bude zachováno 

torzo severního traktu objektu a bude provedena přístavba a dostavba dle 

přiložené projektové dokumentace. Snahou bude, v maximální možné míře, 

zachovat stávající konstrukce popř. využít či recyklovat materiál získaný 

demolicí a znovu jej použít. V rámci přípravy projektu bude proveden 

podrobný průzkum jednotlivých konstrukcí pro zhodnocení stavu a únosnosti 

zachovávaného zdiva a základů. 

Bude vykácena veškerá náletová zeleň. Pozemek bude vyčištěn a lokálně 

vyrovnán. V blízkosti 5 m od objektů dle navrženého stavu budou pokáceny 

stromy. Dále budou vysazeny stromy na celém pozemku, především podél 

komunikace, před hlavním vstupem a v zahradní části, konkrétně v části 

arboreta bude zasazeno více druhů stromů místního původu pro naučné účely 

dle specializované dokumentace.  

V jižní části pozemku bude zřízen rybníček jako zásobník dešťové vody, který 

bude navíc sloužit k zadržování vody v krajině a zlepšování vlhkostních 

parametrů místa. 

 

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění 

funkce lesa (dočasné/trvalé),        
Požadavky na zábory ZPF nejsou. Parc.č.35/01, 35/02, 35/03 (k.ú. Repechy) 

jsou v platném územní plánu obce Bousín označena jako plochy smíšené - 

výrobní. V novém návrhu územního plánu obce Repechy jsou parcely 

označeny jako plochy bydlení a rekreace. Projekt je řešen dle nového územního 

plánu. 

 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Objekt bude z hlediska technické infrastruktury napojen na elektrické vedení, 

plynovod a vodovod. Napojení bude provedeno u západní hranice pozemku, 

kde prochází veřejné rozvody i obslužná komunikace dle přiložené 

dokumentace.  

Zároveň dojde k napojení na stávající dopravní infrastrukturu hlavním vjezdem 

na pozemek a účelovým vjezdem určeným k obsluze stájí koní. 

 

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

Realizace stavby není vázána na žádné další podmínky. 



B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek                                                   

Cílem přestavby a dostavby selského stavení bude penzion s kapacitou ubytování 43 

lůžek v prvním a druhém nadzemním podlaží (z toho jedno pro imobilní), částí 

restaurace se zázemím, fitness zónou a částí wellness s bazénem v prvním 

nadzemním podlaží a v suterénu. Součástí projektu je zřízení stálé expozice 

v zachovaném objektu. Hlavní objekt bude zároveň nabízet pokoje pro personál nebo 

majitele o kapacitě 6 lůžek. Provoz bude v další fázi doplněn stájemi pro chov koní 

s výběhem. Na pozemku bude vytvořeno 10 parkovacích míst a jedno pro imobilní. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,   

Objekt je umístěn na stejném místě jako původní objekt a je doplněn o technickou a 

dopravní infrastrukturu.  Vnější maximální rozměry jsou 49,72 m x 48,92 m. Cílem 

bylo zachovat a přiznat původní hodnotné části a najít pro ně vhodné využití za 

podmínek rozšíření objektu, zajištění kapacity a nových funkcí. Toho je docíleno 

metodou kontrastu. 

Návrh počítá s odstraněním tří stran obdélníkového stavení s dvorkem a zachováním 

severního traktu ve formě torza. Přístavba obklopuje zachované torzo, prostor 

původního stavení a dvora sceluje na větší dvůr. Je tedy zachována původní 

struktura. Vytvořený objem přístavby vychází z původních objemů a nevnáší do 

místa cizí strukturu.  

Celý projekt si klade za cíl prokázat koexistenci tradičního a moderního přístupu 

v architektuře v rámci jednoho objektu.  

Půdorysná geometrie řešení spočívá v posunutí hranice původní zastavěné plochy o 9 

m čímž, vytváří první objem ztotožňující tradiční formu hmoty, přirozenou, 

jednoduchou. Druhý objem vzniká natočením prvního objemu o 12°, nedodržuje tedy 

pravoúhlý systém a snaží se svým řešením namísto dodržování formálností 

poskytnout optimální podmínky proslunění. Celý návrh spočívá v průniků těchto 

dvou hmot a zachování rozšířeného dvora. Pracuje se zde tedy s tradičním 

tvaroslovím přepsaným novým způsobem.  

Zachovaný objekt nese znaky tradičního stavení, má sedlovou střechu o sklonu 35° 

s výškou hřebene 6,055 m. Nový objekt je jednopodlažní, lokálně má druhé podlaží a 

suterén. Střecha nového objektu je plochá, pohledově však skrytá. Návrh pracuje 

s instalací provětrávané cortenové fasády, která bude přesahovat atiky objektu a bude 

ukončena v různých výškách vytvářející z různých úhlů pohledu dojem 

trojúhelníkovitých štítů tradiční zástavby či geometrizované siluety krajiny. 

Geometrie provětrávané fasády graduje od tradičního objektu směrem k jihu, její 

maximum je ve výšce 9,85 m. 

Na pozemek se nevztahují regulativy pro umístění objektů na pozemku, není 

stanovena stavební čára. Objekt byl osazen dle požadavků na plynulý provoz a 

dopravní dostupnost. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení.  

Navržený objekt má v celém rozsahu první nadzemní podlažní, částečné druhé 

nadzemní podlaží v jižní části a částečné suterénní podlaží v severovýchodní části. 

Tvarem se jedná o na první pohled půdorysně komplikovaný tvar obepínající 

původní část. Má však jasnou geometrickou podstatu. 

Zachovaná část (SO 01) bude očištěna a budou zachovány pouze základové 



konstrukce a nosné zdi. Nově bude na zachované části objektu nastavěn strop a 

střecha s krytinou z břidlice o sklonu 35°. Původní část objektu bude opatřena bílou 

omítkou v kombinaci s omítkou v odstínu slonové kosti pro detaily. Dále bude 

obnoven kamenný sokl. Část oken bude mít dřevěný rám, zbylá okna budou opatřena 

tmavě šedým nátěrem stejně jako klempířské výrobky.  

 

Na původní objekt se z jižní strany přímo napojuje nově zbudovaný celoprosklený 

krček propojující postranní trakty, původní objekt a dvůr. 

 

Přístavba (SO 02) obepínající zachovaný trakt je pohledově ryze moderní svou 

formou, abstrahuje a zjednodušuje se na pohledově jednoduché hmoty. Metodou 

kontrastu zároveň vytváří vhodné pozadí pro zachovanou část. Nová část je tedy 

charakteristická svou cortenovou atypickou provětrávanou perforovanou konstrukcí 

fasády s přesahem přes atiku různých výšek dle přiložené složky D. Ta umožňuje 

scelení výrazu a skrytí technologických zařízení umístěných na střeše. Zároveň však 

odkazuje na tradiční charakter lomených štítů domů ve vesnici či geometrizovanou 

siluetu krajiny. V místě oken jsou navrženy sklopné okenice zajišťující omezení 

solárních zisků v letním období a pomáhají podpořit dynamický charakter přístavby. 

Zvolený materiál corten je kovový materiál s ušlechtilou povrchovou korozí 

zabraňující další oxidaci. Ač se jedná o moderní materiál, svými vlastnostmi, 

barevným nádechem a možností stárnutí s časem dobře spolupůsobí se stávající 

zástavbou. Bílá samočistící omítka je navržena v místech, kde cortenová 

provětrávaná fasáda není. Okna a další detaily novostavby budou tmavě šedé. 

 

Interiér přístavby je jednoduchý a funkční, opatřený bílou výmalbou a dřevěnými 

dveřmi.  

 

Zachovaný a rozšířený dvůr vytváří polo-veřejný prostor jako průchod, prostor pro 

setkávání a odpočinek nebo letní venkovní část restaurace atd. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vjezd na pozemek penzionu je ze severozápadní strany a je zde situováno 8 

parkovacích míst u vstupu do restaurace. Hlavním vjezdem je také možné přijet 

přímo před hlavní vstup, kdy tato varianta slouží pouze ke krátkodobému naložení 

nebo vyložení návštěvníků a jejich zavazadel. Následně je nutné vozidlem 

pokračovat dál ke spodním parkovacím stáním. Dále je možné hlavním vjezdem 

opětovně vjet.  Druhý, účelový vjezd bude zřízen za objektem skladu blíže ke 

komunikaci. V této fázi nebude využíván, do budoucna bude sloužit jako 

příležitostná obsluha uvažovaných stájí koní. 

 

Hlavní vstup do penzionu je zachován v části původního objektu (SO 01) v 1NP ze 

severní strany. Za vstupem je chodba plnící funkci zádveří. Po levé straně se nachází 

recepce s čekárnou a zázemí recepční, po straně pravé jsou dvě místnosti se stálou 

expozicí mapující historický vývoj místa a nejbližšího okolí a ukazující místní 

historické artefakty. Po průchodu touto chodbou následuje nově vzniklý 

celoprosklený krček propojující východní i západní trakt penzionu. 

 

Při vstupu z propojovacího krčku do západního traktu je odbytový prostor restaurace 

s kapacitou 40 míst. Pro přístup do restaurace může návštěvník využít druhý vchod 

z venku od parkovací plochy přes zádveří, které je zároveň napojeno na malý sklad. 



Prostor restaurace je možné oddělit posuvnou stěnou a vytvořit tak prostor pro 

uzavřenou společnost v salonku. V letních měsících bude posezení rozšířeno o 

kapacitu 20 míst ve dvoře. Z restaurace jsou také přístupné veřejné toalety. Za 

prostorem baru následuje místnost pro umývání nádobí, na druhou stranu kuchyně, 

dále WC, sklady, příjem a místnost pro uložení odpadu. Chodba propojující zázemí 

kuchyně pokračuje k technické místnosti, kde budou dva plynové kondenzační kotle, 

komín, akumulační nádrž atd. (dle specializovaného projektu). Dále je zde sklad 

prádla, zázemí zaměstnanců a ubytování zaměstnanců s kuchyní a hygienickým 

zázemím o kapacitě 6 lůžek.  

 

Při vstupu z propojovacího krčku do východního traktu je po levé straně vstup do 

dvoupatrového wellness centra. V úrovni vstupu je posilovna, v zadní části navazuje 

gymnastický víceúčelový sál a kardio zóna. Suterénní část wellness centra, propojená 

schodištěm a výtahem, obsahuje, průchodem přes převlékárny a hygienické zázemí, 

bazén s možností výstupu na venkovní terasu v letních měsících. 

Ve východním traktu na druhé straně začíná jednopodlažní ubytovací úsek s 8 

základními ekonomickými pokoji v počtu 15 lůžek a příručním skladem. 

 

Průchodem dál následuje jižní, dvoupodlažní trakt. Východní část jižního traktu 

slouží jako společenský prostor s galerií propojující 2NP. Zároveň se jedná o 

komunikační uzel propojující zahradu a dvůr, ale i 1NP a 2NP pomocí schodiště a 

výtahu. Západní část jižního traktu je ubytovacím úsekem o 4 standardně 

vybavených pokojích s kapacitou 8 lůžek.  

 

Druhé nadzemním podlaží slouží pouze jako ubytování. Z prostoru s výtahem a 

schodištěm propojeným opticky do 1NP je možný přístup ke skladu, k 8mi 

nadstandartním pokojům o kapacitě 16 lůžek a rodinnému apartmá o kapacitě 4 

lůžek. Z chodby je také možný přístup na balkón směrem do dvoru. 

 

Z hlediska technologie výstavby se nejedná o složitý objekt, budou použity klasické 

postupy výstavby. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

V rámci rekonstrukce je bezbariérový přístup řešen s ohledem na možnosti stavby. 

Bezbariérový přístup je zajištěn průchodem přes vstup do restaurace. Blízko tohoto 

vstupu je také navrženo jedno parkovací stání, které je vyhrazeno pro imobilní. 

Z prostoru restaurace jsou navrženy WC muži a WC ženy pro imobilní. Provoz 

celého penzionu mimo hlavní vstup je bezbariérový. V 1NP je nejbližší pokoj 

navržen jako bezbariérový. Pro případnou přepravu imobilních na jiné patro slouží 

dva výtahy.  

 

B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

Před zahájením užívání stavby provede investor revize elektrické instalace, rozvodů 

plynu, zkoušku funkčnosti čističky odpadních vod a retenční nádrže, zkoušku 

těsnosti rozvodů pitné vody a topných rozvodů.  

Celá stavba bude provedena v souladu s platnými normami a bude provedena tak, 

aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání. 

 

 

 



B.2.6 Základní charakteristika objektů  

a) stavební řešení,  

Navržený objekt je osazen na parc. č. 35/1 v místě původního stavení, které rozšiřuje. 

Hlavní příjezd na parcelu je na severozápadní hranice pozemku. Jižní část pozemku 

zůstane zatravněná a bude doplněna výsadbou stromů s arboretem a rybníčkem. 

Objekt (SO 04) nejvzdálenější od komunikace na pozemku majitele bude kompletně 

demolován. V další fázi projektu se počítá s přestavbou skladu blíže komunikaci na 

provoz pro ustájení koní s výběhem. Pro osazení objektu je nutno v severní polovině 

pozemku provést násyp a v jižní polovině provést zářez. Na pozemku jsou vytvořeny 

opěrné zídky v místě potřeby dle projektové dokumentace. Původní objekt je 

jednopodlažní, přístavba je v celé ploše jednopodlažní, lokálně se suterénem a 

druhým patrem. Úroveň podlahy původní a nové části bude v jedné úrovni (611,488 

m n. m.). 

V rámci dispozičního řešení zůstane z hlavního objektu selského stavení zachován 

pouze severní trakt (SO 01) z důvodu dlouhodobé degradace vlivem stáří, zvýšené 

vlhkosti, agresivity prostředí a zatékání. Zachovaná část bude očištěna od 

nevyhovujících konstrukcí a bude doplněna konstrukcemi zajišťující prostory 

potřebné k provozu. U stávajícího objektu budou provedeny nové podlahy, strop a 

konstrukce střechy. Dále bude provedena asanace zdiva. 

Nový objekt (SO 02) vystavěn dle běžných stavebních postupů. Důraz bude kladen 

na správné založení a od dilatování SO 01 a SO 02. Nově budovaný objekt bude 

založen na základových pasech podpořených železobetonovou deskou. Svislé nosné 

konstrukce budou z vápenopískových cihel, vodorovné nosné konstrukce 

z monolitického železobetonu. Střechy budou u nového objektu vegetační v místech 

o jednom podlaží, u dvoupodlažní části je navržena střecha plochá.  

Oplocení pozemku bude řešeno z drátěného pletiva na ocelových sloupcích 

kotvených do železobetonových opěrných zdí nebo betonového soklu výšky 300 mm 

nad terénem. Celková výška oplocení bude 1800 mm. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení, 

Původní objekt (SO 01) je založen na smíšeném kamenném zdivu, které bude 

zachováno. Budou však odstraněny veškeré vodorovné konstrukce, suterénní 

místnosti a chodby budou zasypány a zhutněny a bude vytvořená nová konstrukce 

podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby mimo místnosti expozice (zde 

dřevěná podlaha). Více dle výpisu skladeb.  

Zdi původního objektu jsou z cihel plných pálených, různých šířek dle projektové 

dokumentace. Ty budou zachovány a doplněny novými konstrukcemi. Projekt počítá 

s vytvořením nových otvorů i odstraněním otvorů stávajících.  

Původní zdivo bude asanováno (technologie podřezání konstrukce a vložení fólie) a 

budou vytvořeny nové sanační omítky.  

Strop původního objektu je z přiznaných trámů o rozměrech 160 x 240 mm se 

záklopem a tepelnou izolací volně loženou tloušťky 200 mm.  

Střecha bude nová, provětrávaná, vazníková, sklonu 35° s krytinou z přírodní 

břidlice. Okenní a dveřní výplně v původním objektu budou převážně dřevěné, 

některá okna budou osazena v ocelovém rámu šedé barvy.  

Klempířské prvky budou plechové s povrchovou úpravou z plastu a šedé barvy. 

Omítky budou bílé barvy, plastické detaily budou zvýrazněny omítkou v barvě 

slonové kosti. 

 

Přístavba (SO 02) bude založena na vrstvu z lehce ztuženého betonu, na ni budou 



umístěny tvarovky ztraceného bednění s výztuží tl. 300 mm. Základová deska bude 

železobetonová tloušťky 150 mm opatřená hydroizolací.  

Zdi suterénní části budou železobetonové z tvarovek ztraceného bednění nebo 

z vápenopískových cihel tl. 240 mm opatřené hydroizolací a tepelnou izolací z XPS 

tloušťky 160 mm. Zdivo nadzemních částí bude vápenopískové, nosné tloušťky 240 

mm, příčky tloušťky 115 mm. Zdivo tvořící obálku budovy bude zatepleno minerální 

vatou tloušťky 160 mm.   

Stropy nového objektu jsou železobetonové tloušťky 200 mm s podlahovým 

souvrstvím dle projektu.  

Střecha nového objektu v části jednopodlažní je železobetonová tloušťky 200 mm, 

zateplená minerální izolací tloušťky min. 300 mm se spádovými klíny, 

s hydroizolační fólií a vegetačním násypem tl. min. 100 mm. Střecha nového objektu 

v části dvoupodlažní je železobetonová tloušťky 200 mm, zateplená minerální izolací 

tloušťky min. 300 mm se spádovými klíny a s hydroizolační fólií. Tato střecha bude 

sloužit k instalaci technologických zařízení. 

Na nové části objektu bude instalována na místech dle projektové dokumentace 

provětrávaná cortenová atypická fasáda dle složky D. V místech mimo 

provětrávanou fasádu bude omítka samočistící s nanočásticemi, bílá. V interiéru 

budou vápenocementové omítky, bílé. Nový objekt bude mít hliníkové rámy oken 

šedé barvy s izolačním dvojsklem a dřevěné výplně dveřních otvorů. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena odborným odhadem a empirickými vztahy tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu stavby a užívání nemělo za následek : 

-  zřícení stavby nebo její části 

-  větší stupeň přetvoření 

-  poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

-  poškození v případ, kdy je rozsah neúměrný příčině 

Pro realizaci je však nezbytné provést statický výpočet a posouzení. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení, 

Technické řešení bude součástí samostatné specializované dokumentace. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení.                                                 

V objektu budou instalovány dva hydraulické výtahy společnosti VOTO se 

strojovnami umístěnými v horní části šachty.  

Na střeše dvoupodlažní části přístavby bude instalován solární systém pro ohřev 

teplé vody, vzduchotechnické jednotky DUPLEX S s rekuperací pro zajištění řízené 

výměny vzduchu a tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se zpětným chodem napojené 

na podlahové vytápění a chlazení.  

V prostoru s bazénem bude zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnickou jednotkou 

DUPLEX S s rekuperací umístěnou v technické místnosti u bazénu.  

V technické místnosti budou umístěny dva kondenzační plynové kotle podporující 

ohřev teplé vody a vytápění, napojené na komínové těleso a akumulační nádrže dle 

specializovaného projektu. 

V kuchyni sloužící provozu restaurace budou instalována gastronomická zařízení dle 

specializované dokumentace.  

Odpadní vody budou přečištěny čističkou odpadních vod umístěnou v severní části 



parcely.  

Jihovýchodně od hlavního objektu bude instalována retenční nádrž pro dešťové vody 

s čerpadlem pro splachování WC. Přebytky dešťové vody budou čerpány do 

rybníčka.  

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není součástí dokumentace. Bude vypracována samostatná zpráva pro požárně 

bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického řešení, 

Opláštění nového objektu bude provedeno izolačními deskami z minerální vaty tl. 

160 mm, podzemní část izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 160 

mm. Střecha bude tepelně zaizolována minerální vatou o min. tl. 300 mm se 

spádovými klíny.  

Na původní objekt nebude instalován kontaktní zateplovací systém z důvodu 

historicko-kulturního a z důvodu zachování autenticity objektu. Bude však 

zaizolován strop nad úrovní trámu o tl. 200 mm z minerální vaty. Veškeré detaily 

jsou řešeny tak, aby v maximální možné míře bylo zajištěno omezení vzniku 

tepelných mostů. 

Tepelně technické parametry dále zlepšuje navržená vzduchotechnická jednotka 

DUPLEX S s rekuperací zajišťující přívod čerstvého vzduchu a odvod vzduchu 

znehodnoceného při vysoké účinnosti výměny tepla. 

 

b) energetická náročnost stavby, 

Záměrem obnovy a dostavby je objekt s nízkou energetickou náročností šetrný 

k životnímu prostředí. Objekt využívá zdroje obnovitelné energie, úsporně hospodaří 

s vodou a produkuje rozumné množství tříděného odpadu.  

Dále bude vypracován průkaz energetické náročnosti budovy. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Na střeše dvoupodlažní části přístavby bude instalován solární systém pro ohřev 

teplé vody. Budou zde také vzduchotechnické jednotky DUPLEX S s rekuperací pro 

zajištění řízené výměny vzduchu. Dále tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se 

zpětným chodem napojené na podlahové vytápění a chlazení.  

V prostoru s bazénem bude zajištěna výměna vzduchu vzduchotechnickou jednotkou 

DUPLEX S s rekuperací umístěnou v technické místnosti u bazénu.  

Systém je navržen jako soběstačný z hlediska ohřevu vody, vytápění a chlazení. 

Tento systém bude zajištěn dvěma kondenzačními plynovými kotly tak, aby 

v případě nedostatku nebo výpadku byli schopné systém alternativních zdrojů energií 

nahradit nebo doplnit.  

Dále bude vypracován specializovaný projekt posouzení využití alternativních zdrojů 

energií. 

 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba bude splňovat veškeré hygienické požadavky na stavby.  

Vytápění objektu bude zajišťovat tepelné čerpadlo v kombinaci s dvěma plynovými 

kotli. Případné chlazení objektu bude zajišťovat reverzní chod tepelného čerpadla. 

Otopným i chladícím tělesem bude podlahové vytápění. 



Výměnu vzduchu budou zajišťovat vzduchotechnické jednotky. Je navrženo 

podtlakové větrání hygienických zařízení, rovnotlaké větrání pokojů a rovnotlaké 

větrání bazénové haly. Veškeré provozy je možné zároveň větrat přirozeně okny.  

Osvětlení místností bude přirozené doplněné osvětlením umělým, provádět se bude 

především svítidly typu LED osazenými do podhledu. Zásobování vodou bude 

prováděno z veřejného řadu pitné vody. Odpadní vody budou čištěny v čističce 

odpadních vod. Kvalita vody vypouštěné do strouhy bude pravidelně kontrolována 

dle stanovených intervalů. 

Z hlediska provozu má každý pokoj vhodné hygienické zázemí, součástí projektu je 

hygienické zázemí u restaurace i pro imobilní. Je zde navrženo hygienické zázemí se 

sprchou a šatnou pro zaměstnance a úklidová místnost. Ubytovaní zaměstnanci mají 

své vlastní hygienické zázemí.  

 

Stavba svým provozem nebude mít negativní vliv na okolí a nebude zdrojem 

škodlivých látek tuhého, kapalného ani plynného původu. Nebude zdrojem ani 

nadměrného hluku, vibrací či prašnosti. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Radonový průzkum nebyl proveden. Hodnota radonového indexu byla 

stanovena dle mapy radonového indexu geologického podloží ČR jako nízká.  

Pro zabránění pronikání radonu z podloží bude stavba izolována 

hydroizolačními modifikovanými asfaltovými pásy ICOPAL FOALBIT AL 

S40. Zvolené asfaltové pásy splňují požadavky na protiradonovou ochranu.  

Veškeré prostory jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno odvětrávání radonu z 

těchto prostor v případě potřeby. 

 

b) ochrana před bludnými proudy,                                                                                           

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Není předmětem projektové dokumentace. Objekt se nachází v klidné lokalitě. 

 

e) protipovodňová opatření. 

Není předmětem projektové dokumentace. Objekt se nachází mimo záplavové 

území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

K objektu bude vybudována nová elektrická přípojka NN, která bude přivedena 

z nadzemního vedení vedoucího podél přilehlé komunikace do rozvodné a 

pojistkové skříně situované blízko hranice pozemku. Vedení hliníkového 

kabelu bude podzemní, v nezámrzné hloubce a budou dodrženy požadavky na 

souběh a krytí inženýrských sítí. Nový elektroměrový rozvaděč v objektu bude 

obsahovat jističe pro osvětlení a zásuvky 230V a 400V dle specializované 

dokumentace. Místo napojení určí majitel sítě. 

 



Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád z trubek HDPE. 

Bude vedena v chráničce skrz základový pás a vyvedena v technické místnosti 

č. 1.3.15. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě blízko hranice 

pozemku. Místo napojení určí majitel vodovodu. 

 

Plynovodní středotlaká přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR11 

dle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající 

středotlaký plynovodní řád vedoucí podél místní komunikace. Hlavní uzávěr 

plynu bude umístěn blízko hranice pozemku. Místo napojení určí majitel 

plynovodu. 

 

Kanalizační řád se v současné době v obci nenachází. Kanalizační potrubí 

z PVC KG bude svedeno do čističky odpadních vod zřízené v severní části 

pozemku. Odtud bude biologicky čistá voda odvedena potrubím do strouhy, 

vedoucí podél místní komunikace, která ústí do nedaleké vodoteče. V případě 

zřízení obecní kanalizace se provede napojení dle vlastní dokumentace. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není předmětem projektové dokumentace. Připojovací rozměry, výkonové 

kapacity a délky budou řešeny v rámci specializovaného projektu.  

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení, 

Původní sjezd na pozemek bude zrušen. Z veřejné obslužné obousměrné 

komunikace probíhající podél severozápadní hranice pozemku se provede 

obousměrný sjezd na komunikaci na pozemku majitele. Ta se dělí na část 

jednosměrnou, určenou k příjezdu k hotelu a následnému pokračování 

k výjezdu z pozemku a část obousměrnou, kde je 8 parkovacích míst, přístup 

k zásobování, přístup k stávajícímu objektu skladu a k zpevněným plochám 

určeným pro přístup k penzionu a jeho částem. Dále bude proveden druhý 

vjezd na pozemek na západní straně pozemku, který bude účelový, využívaný 

do budoucna pro obsluhu koňských stájí. Na pozemku objektu je navržena 

maximální rychlost dopravy na 30 km/hod.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stávající sjezd na pozemek bude zrušen, namísto něj bude realizován hlavní 

obousměrný sjezd na pozemek v severozápadní části pozemku a účelový sjezd 

v blízké době takřka nevyužívaný v západní části pozemku. Jednosměrná část 

komunikace na pozemku se napojí výjezdem na přilehlou účelovou 

komunikaci.  

Napojení nebude mít negativní vliv na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

c) doprava v klidu 

Návrh vytváří 8 parkovacích míst pro osobní automobily (z toho jedno pro 

imobilní) západně od hlavního objektu a další 3 parkovací místa pro osobní 

automobily (nebo jeden autobus) přístupná ze severní účelové komunikace. 

Výpočet potřebných parkovacích míst byl proveden dle empirických vztahů. 

V případě naplnění kapacity bude možné parkovat podél stávající účelové 

komunikace. 

 



d) pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku jsou navrženy chodníky propojující vstupy se zahradní částí a 

prostory pro parkování dle výkresové dokumentace. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících stavebních úprav 

a) terénní úpravy, 

V rámci realizace stavby bude proveden násyp a zářez stávajícího terénu. 

Úpravy terénu budou řešeny převážně svahováním, lokálně vybudováním 

opěrných zdí. Terénní úpravy budou řešeny v rámci specializované 

dokumentace. 

 

b) použité vegetační prvky, 

Na celém pozemku a především v zahradní části (arboretum a rybníček) budou 

použity různé druhy vegetačních prvků dle specializované dokumentace.  

 

c) biotechnická opatření. 
Není předmětem projektové dokumentace. 

 

B.6 Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv objektu na životní prostředí, 

Objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí, jelikož svou náplní a 

ekologickým provozem bude přispívat ke zlepšení stavu životního prostředí a 

přírody.    

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb, 

v krajině 

Stavba podpoří a znovu-obnoví přírodní charakter v dané lokalitě asanováním 

pozemku, výsadbou stromů a rostlin a bude mít pozitivní vliv na vazby 

v krajině a druhovou rozmanitost. 

 

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, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou, v případě ohrožení, 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřebný materiál bude zajištěn dle volby investora a potřebná média 

k výstavbě budou zajištěna z vybudovaných přípojek. 

 



b) odvodnění staveniště, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na místní komunikaci probíhající podél 

severozápadní hranice pozemku. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění stavby nebude mít negativní vliv na okolní objekty ani pozemky. Ke 

stavbě budou využity parcely č. 35/1, 35/2 a 35/3, které jsou ve vlastnictví 

investora. 

 

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

kácení dřevin, 

Bude provedena demolice objektu skladu v jižní části parcely a její kompletní 

asanace. Na jejím místě bude vytvořena zahradní část. 

Objekt v západní části pozemku není součástí projektové dokumentace. 

Objekt selského stavení bude z větší části demolován a asanován. Bude 

zachováno torzo severního traktu objektu a bude provedena přístavba a 

dostavba. Snahou bude, v maximální možné míře, zachovat stávající 

konstrukce popř. využít či recyklovat materiál získaný demolicí a znovu jej 

použít.  

Bude vykácena veškerá náletová zeleň. Pozemek bude vyčištěn a lokálně 

vyrovnán. V blízkosti 5 m od objektů dle navrženého stavu budou pokáceny 

stromy.  

Veškeré práce budou prováděny na parcelách investora, budou dodržovány 

akustické limity a veškeré práce budou prováděny pouze v denní době. Projekt 

dále nestanovuje zvláštní požadavky na ochranu okolí. 

 

f) maximální zábory pro staveniště, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

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

jejich likvidace, 

Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 

Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími 

likvidovány na stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu 

určenou.  

Předpokládané druhy odpadů: 

17 01 01 beton 

17 01 02 cihla 

17 02 01 dřevo 

17 02 02 sklo 

17 02 03 plasty 

17 04 05 železo/ocel 

17 05 01 zemina/kameny  

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad 

 

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

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení 



základových konstrukcí a přípojek. Předběžně se nepředpokládá nutnost 

přísunu nebo deponie zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na 

násypy kolem stavby. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě nebude nijak ohroženo životní prostředí. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů, 

Při provádění stavby budou dodrženy veškeré právní předpisy bezpečnosti 

práce dle zvláštní dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby vyžadující bezbariérový přístup. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Výstavba začne demolicí objektu skladu v jižní části parcely a její kompletní 

asanací. Současně bude probíhat práce na částečném odstranění a vyčištění 

prostorů selského stavení (SO 01). Dále bude provedena sanace stávajících 

základů a svislých nosných konstrukcí. Bude provedeno podřezání zdiva 

diamantovým lanem a vložení dodatečné hydroizolace Junifol HDPE. Poté 

budou provedeny nové základové konstrukce dle technologických postupů 

(mikropilotáž a hřebíkování) a podkladní betonové desky objektu SO 02 včetně 

jejich zaizolování asfaltovými pásy. Dále bude probíhat zdění suterénu, 

provádění stropů nad suterénem a zároveň dozdění zachované části SO 01 

s následným uložením střešních vazníků a krytiny.  Bude smontována ocelová 

konstrukce propojovacího krčku. Dále proběhne vyzdění 1NP, vytvoření stropů 

nad 1NP, vyzdění 2NP, vytvoření stropů nad 2NP, zaizolování a finální 

dodělání. 

Odhadovaná doba výstavby je 36 měsíců s pravděpodobným zahájením v 

červnu 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 1. 2015     Miroslav Strnad 
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a. Účel objektu 

Projekt řeší obnovu a dostavbu selského stavení na penzion rozšířený o další služby. 

Součástí projektu jsou demoliční práce jižního objektu na pozemku investora. Dále 

bude provedena kompletní asanace pozemku za účelem vytvoření zahrady 

anglického typu. Do budoucna je uvažováno o konverzi západního objektu na stáj 

pro koně s výběhem. 

 

b. Funkční náplň 

Cílem přestavby a dostavby selského stavení bude penzion s kapacitou ubytování 43 

lůžek (z toho jedno lůžko pro imobilní), částí restaurace se zázemím, fitness zónou 

s posilovnou, kardio zónou a cvičebním sálem. Dále zde bude wellness centrum 

s bazénem. Součástí projektu je zřízení stálé expozice v zachované části objektu. 

Hlavní objekt (SO 02) bude zároveň nabízet pokoje pro personál nebo majitele o 

kapacitě 6 lůžek. V exteriéru bude v zahradní části vytvořena naučná stezka 

s arboretem, rybníček a prostory pro pořádání menších akcí. Provoz bude 

pravděpodobně v další fázi doplněn stájemi pro chov koní s výběhem. Na pozemku 

bude vytvořeno 10 parkovacích míst a jedno pro imobilní. 

 

c. Kapacitní údaje 

zastavěná plocha stavby:    1 317 m2                                                                           

obestavěný prostor stavby:  7 094 m3 

užitná plocha celková:      1 595,7 m2   

plocha pozemku:   9 522 m2                                             

počet ubytovacích lůžek:      43 

počet lůžek pro zaměstnance: 6 

 

d. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

d.1 architektonické, výtvarné a materiálové řešení, 

Objekt je umístěn na stejném místě jako původní objekt a je doplněn o technickou a 

dopravní infrastrukturu.  Vnější maximální rozměry jsou 49,72 m x 48,92 m. Cílem 

bylo zachovat a přiznat původní hodnotné části a najít pro ně vhodné využití za 

podmínek rozšíření objektu, zajištění kapacity a nových funkcí. 

Návrh počítá s odstraněním tří stran obdélníkového stavení s dvorkem a zachováním 

severního traktu ve formě torza. Přístavba obklopuje zachované torzo, prostor 

původního stavení a dvora sceluje na větší dvůr. Je tedy zachována původní 

struktura.  

 

Půdorysná geometrie řešení spočívá v posunutí hranice původní zastavěné plochy o 9 

m, čímž vytváří první objem ztotožňující tradiční formu hmoty, přirozenou, statickou 

a jednoduchou. Druhý objem vzniká natočením prvního objemu o 12°, nedodržuje 

tedy pravoúhlý systém, je výrazně dynamický a snaží se svým řešením poskytnout 

optimální podmínky proslunění. Celý návrh spočívá v průniků těchto dvou hmot a v 

zachování rozšířeného dvora. Pracuje se zde tedy s tradičním tvaroslovím přepsaným 

novým způsobem.  

 

Zachovaný objekt (SO 01) bude nést znaky tradičního stavení. Dojde k očištění a 

budou zachovány pouze základové konstrukce a nosné zdi. Nově bude na zachované 

části objektu nastavěn trámový strop a střecha s krytinou z přírodní břidlice o sklonu 

35° s výškou hřebene 6,055 m. Původní část objektu bude opatřena bílou omítkou 

v kombinaci s omítkou v odstínu slonové kosti pro detaily. Dále bude obnoven 



kamenný sokl. Část oken bude mít dřevěný rám, zbylá okna budou opatřena tmavě 

šedým nátěrem stejně jako klempířské výrobky. Na původní objekt se z jižní strany 

přímo napojí celoprosklený krček propojující postranní trakty, původní objekt a dvůr. 

 

Přístavba (SO 02) obepínající zachované torzo má v celém rozsahu první nadzemní 

podlažní, částečné druhé nadzemní podlaží v jižní části a částečné suterénní podlaží 

v severovýchodní části. Jedná se o ryze moderní stavbu svou formou, abstrahuje a 

zjednodušuje se na pohledově jednoduché hmoty.  Střecha nového objektu je plochá, 

pohledově však skrytá.  

Návrh pracuje s instalací provětrávané, cortenové, atypické perforované konstrukce 

fasády dle přiložené složky D. Cortenová fasáda bude přesahovat atiky objektu a 

bude ukončena v různých výškách vytvářející z různých úhlů pohledu dojem 

trojúhelníkovitých štítů tradiční zástavby či geometrizované siluety krajiny. Navíc 

bude umožňovat scelení výrazu a skrytí technologických zařízení umístěných na 

střeše. V místě oken jsou navrženy sklopné okenice zajišťující omezení solárních 

zisků v letním období a pomáhají podpořit dynamický charakter přístavby. Zvolený 

materiál corten je kovový materiál s ušlechtilou povrchovou korozí zabraňující další 

oxidaci. Ač se jedná o moderní materiál, svými vlastnostmi, barevným nádechem a 

možností stárnutí s časem dobře spolupůsobí se stávající zástavbou. Geometrie 

provětrávané fasády graduje po lomenici od tradičního objektu směrem k jihu, její 

maximum je ve výšce 9,85 m. 

Bílá samočistící omítka je navržena v místech, kde cortenová provětrávaná fasáda 

není. Okna a další detaily novostavby budou šedé. 

Interiér přístavby bude jednoduchý a funkční, opatřený bílou výmalbou a dřevěnými 

dveřmi.  

 

d.2 dispoziční řešení. 

Hlavní vstup do penzionu je zachován v části původního objektu (SO 01) v 1NP ze 

severní strany. Za vstupem je chodba plnící funkci zádveří. Po levé straně se nachází 

recepce s čekárnou a zázemí recepční, po straně pravé jsou dvě místnosti se stálou 

expozicí mapující historický vývoj místa a nejbližšího okolí a ukazující místní 

historické artefakty. Po průchodu touto chodbou následuje nově vzniklý 

celoprosklený krček propojující východní i západní trakt penzionu. 

 

Při vstupu z propojovacího krčku do západního traktu je odbytový prostor restaurace 

s kapacitou 40 míst. Pro přístup do restaurace může návštěvník využít druhý vchod 

z venku od parkovací plochy přes zádveří, které je zároveň napojeno na malý sklad. 

Prostor restaurace je možné oddělit posuvnou stěnou a vytvořit tak prostor pro 

uzavřenou společnost v salonku. V letních měsících bude posezení rozšířeno o 

kapacitu 20 míst ve dvoře. Z restaurace jsou také přístupné veřejné toalety. Za 

prostorem baru následuje místnost pro umývání nádobí, na druhou stranu kuchyně, 

dále WC, sklady, příjem a místnost pro uložení odpadu. Chodba propojující zázemí 

kuchyně pokračuje k technické místnosti, kde budou dva plynové kondenzační kotle, 

komín, akumulační nádrž atd. (dle specializovaného projektu). Dále je zde sklad 

prádla, zázemí zaměstnanců a ubytování zaměstnanců o kapacitě 6 lůžek s kuchyní a 

hygienickým zázemím.  

 

Při vstupu z propojovacího krčku do východního traktu je po levé straně vstup do 

dvoupatrového wellness centra. V úrovni vstupu je posilovna, v zadní části navazuje 

gymnastický víceúčelový sál a kardio zóna. Suterénní část wellness centra, propojená 



schodištěm a výtahem, obsahuje, průchodem přes převlékárny a hygienické zázemí, 

bazén s možností výstupu na venkovní terasu v letních měsících. 

Ve východním traktu na druhé straně začíná jednopodlažní ubytovací úsek s 8 

základními ekonomickými pokoji v počtu 15 lůžek a příručním skladem. 

 

Průchodem dál následuje jižní, dvoupodlažní trakt. Východní část jižního traktu 

slouží jako společenský prostor s galerií propojující 2NP. Zároveň se jedná o 

komunikační uzel propojující zahradu a dvůr, ale i 1NP a 2NP pomocí schodiště a 

výtahu. Západní část jižního traktu je ubytovacím úsekem o 4 standardně 

vybavených pokojích s kapacitou 8 lůžek.  

 

Druhé nadzemním podlaží slouží pouze jako ubytování. Z prostoru s výtahem a 

schodištěm propojeným opticky s 1NP je možný přístup ke skladu, k 8mi 

nadstandartním pokojům o kapacitě 16 lůžek a rodinnému apartmá o kapacitě 4 

lůžek. Z chodby je také možný přístup na balkón orientovaný do dvoru. 

 

e. Bezbariérové užívání stavby 
V rámci rekonstrukce je bezbariérový přístup řešen s ohledem na možnosti stavby. 

Bezbariérový přístup je zajištěn průchodem přes vstup do restaurace. Blízko tohoto 

vstupu je také navrženo jedno parkovací stání, které je vyhrazeno pro imobilní. 

Z prostoru restaurace jsou navrženy WC muži a WC ženy pro imobilní. Provoz 

celého penzionu mimo hlavní vstup je bezbariérový. V 1NP je nejbližší pokoj 

navržen jako bezbariérový. Pro případnou přepravu imobilních na jiné patro slouží 

dva výtahy.  

Navrhované řešení bude splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f. Celkové provozní řešení 

Dle odstavce d.2, dispoziční řešení. 

 

g. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby –  

tato část je vypracována pro složku C přiložené dokumentace 

Jedná se na první pohled komplikovanou stavbu, stavební řešení však využívá 

klasické postupy výstavby. Bude provedena kompletní demolice objektu skladu 

v jižní části parcely a její kompletní asanace. Objekt v západní části pozemku 

nejbližší místní komunikaci bude v další fázi asanován a bude sloužit k ustájení koní. 

Asanace objektu stájí však není součástí tohoto projektu. 

 

Hlavní objekt selského stavení v severní části parcely je řešen v tomto projektu. 

Objekt bude z větší části demolován a asanován. Bude zachováno torzo severního 

traktu (SO 01) objektu. Dojde k jeho očištění a budou zachovány pouze základové 

konstrukce a nosné zdi. Nově bude na zachované části objektu nastavěn trámový 

strop a střecha. 

 

Dále projekt řeší stavební objekt SO 02 jako přístavbu. V místě styku nové 

konstrukce se stávající budou tlaky převedeny do jedné roviny a budou zde použity 

technologie hřebíkování zeminy a mikropilotáž pro zajištění bezpečného založení. 

Svislé nosné konstrukce budou z vápenopískových cihel, vodorovné nosné 

konstrukce železobetonové. Střecha přístavby je plochá, pohledově skrytá 

provětrávanou cortenovou fasádou přesahující atiku. 



 

Výškové osazení: 0,000 = + 611,488 m n. m.. 

 

g.1 Bourací práce (ke složce C) 

Objekt selského stavení bude podle přiložené projektové dokumentace přibližně ze ¾ 

odstraněn. Částečně bude zachován severní trakt a to základové konstrukce, hlavní 

nosné zdi a plastické detaily fasády. Střecha a strop budou kompletně odstraněny a 

stěny ubourány do výšky +2,750 m. Bude odstraněna podlaha, konstrukce pódia a 

veškeré zbylé prvky. Zdi budou očištěny od nánosů a omítek. Okenní a dveřní otvory 

budou také odstraněny. 

 

g.2 Zemní práce (ke složce C) 

V místech dotčených stavbou bude provedena skrývka ornice dle specializované 

dokumentace. Před zahájením výkopových prací budou provedeny detailní sondy 

hloubky a rozsahu založení stávajícího objektu. Pokud budou odhaleny nové 

skutečnosti, je třeba kontaktovat projektanta. V případě drobných odchylek je nutné 

návrh adekvátně upravit.  

 

Suterénní místnost a další prostory pod úrovní nově navržené podlahy stávajícího 

objektu budou zasypány odtěženou zeminou a po vrstvách 0,25 m řádně hutněny. 

V rámci realizace stavby bude proveden výkop stavební jámy a následně výkop rýh. 

Při odtěžování zeminy je třeba dbát zvýšenou opatrnost v místech napojení na 

stávající objekt.  

 

Ze západní strany stávajícího objektu budou provedeny stavební rýhy do hloubky  -

1,350 m. V místě styku nového a stávajícího objektu bude, pro dosažení přenesení 

tlaku do úrovně základové spáry stávajícího objektu, použita technologie mikro pilot. 

 

Z východní strany bude základová spára přístavby v hloubce -4,600 m. Hloubka 

založení stávajícího objektu není známa. Předpokládá se však založení v menší 

hloubce. V případě potřeby bude část výkopu podél stávajícího objektu doplněna o 

pažení. 

 

Z jižní strany bude provedena stavební rýha do hloubky  -1,350 m. 

  

Podzemní voda se v prostorách výkopu nepředpokládá. Přesná hodnota výšky 

hladiny podzemní vody bude stanovena hydrogeologickým průzkume. V případě 

jejího výskytu bude výkop doplněn o drenážní systém. 

 

g.3 Základové konstrukce (ke složce C) 

Základové konstrukce stávajícího objektu (SO 01) budou mimo základovou 

konstrukci východní strany ponechány.  Pro určení hloubky stávajícího založení, 

únosnosti a způsobu jejich provedení je zapotřebí provést sondy. V případě stanovení 

nevyhovujícího stavu nebo nedostatečné únosnosti bude provedena sanace dle 

návrhu statika (např. zajištění technologií mikro pilotáže). Nově zbudovaná východní 

základová konstrukce stávajícího objektu bude založena v hloubce -4,600 m 

z tvarovek ztraceného bednění s výztuží o šířce 0,5 m. Budou vytvořeny 1,5 m 

dlouhé náběhy pro zajištění větší stability. Celý základ bude navíc posílen 

technologií hřebíkování zajišťující boční tlak zeminy dle návrhu statika. 



 

Nové základové konstrukce ze západní strany budou založeny v hloubce -1,350 m a 

budou založeny na vrstvu z lehce ztuženého betonu šířky 0,620 m a výšky 0,450 m. 

Na tuto vrstvu bude vytvořen základ o šířce 0,300 m a výšce 0,500 m z tvarovek 

ztraceného bednění s výztuží. Dále bude provedena železobetonová deska podlahy o 

tloušťce 150 mm. V místě styku nového a stávajícího objektu bude provedena 

dilatační spára šířky 50 mm a pro dosažení přenesení tlaku do úrovně základové 

spáry stávajícího objektu bude použita technologie mikro pilot pod nový základ dle 

návrhu statika.  

 

Nové základové konstrukce z východní strany budou založeny v hloubce -4,600 m a 

budou založeny na vrstvu z lehce ztuženého betonu šířky 0,620 m a výšky 0,450 m. 

Na tuto vrstvu bude vytvořen základ o šířce 0,300 m a výšce 0,250 m z tvarovek 

ztraceného bednění s výztuží. Dále bude provedena železobetonová deska podlahy o 

tloušťce 150 mm. Tento základ objektu SO 02 bude od základu objektu SO 01 

dilatován v šířce 80 mm. 

 

Nové základové konstrukce z jižní strany budou založeny v hloubce -1,350 m a 

budou tvořeny železobetonovými patkami o rozměrech 0,5x0,5 m. Patky budou 

propojeny pasem zajišťující lepší tuhost o šířce 0,3 m. 

 

g.4 Svislé nosné konstrukce (ke složce C) 

Stávající zdivo objektu SO 01 je provedeno jako cihelné v tloušťce 150 – 640 mm. 

Po ubourání horní části zdiva budou vytvořeny železobetonové věnce a zdivo bude 

dozděno do původního stavu včetně říms. V stávajícím zdivu bude provedeno 

zazdění některých otvorů a vytvoření otvorů nových dle příslušných technologických 

postupů. 

 

Nové zdivo bude vytvořeno systémem SENDWIX. Nosné zdivo je tvořeno 

vápenopískovými cihlami tl. 240 mm doplněné tepelnou izolací z minerální vlny tl. 

160 mm. 

 

Z jižní strany stávajícího objektu bude vybudován propojovací krček z ocelové 

konstrukce z L profilů 120x120x12mm. Dále bude provedeno vyzdění původních 

obvodových stěn z cihel plných pálených ve stejném rozsahu jako před demolicí. 

Bližší specifikace skladeb viz výkres C-17 výpis skladeb. 

 

g.5 Schodiště (ke složce C) 

Před hlavním vstupem bude vytvořeno venkovní schodiště o 3 stupních umožňující 

hlavní vstup do objektu. Schodiště bude vytvořeno na samostatném základě 

dilatované od objektu.  

 

g.6 Vodorovné nosné konstrukce (ke složce C) 

V objektu SO 01 bude vytvořen nový strop z dřevěných trámů o rozměrech 160x240 

mm. Trámy budou uloženy na asfaltovou lepenku a okolo zhlaví trámu zůstane volný 

prostor o šířce min. 50 mm. Na trámy bude proveden záklop z fošen 30x120 mm, 

parozábrana a tepelná izolace z minerální vlny tl. 200 mm. 

 

V objektu přístavby SO 02 budou vytvořeny žb. věnce a stropní železobetonové 

konstrukce desek tloušťky 200 mm. Desky budou vyztužené v jednom směru nebo 



obousměrně dle výkresu stropu. V některých místech stropní deska nahradí překlad.  

 

Z jižní strany stávajícího objektu bude vybudován propojovací krček z ocelové 

konstrukce z L profilů 120x120x12mm. 

 

Dále budou, v rámci stávajícího objektu, provedeny u nových otvorů ve stávajícím 

zdivu překlady z profilu IPE 160 nebo železobetonové RPZ překlady. U přístavby 

budou překlady provedeny ze systémových prvků SENDWIX. 

 

Bližší specifikace skladeb viz výkres C-17 výpis skladeb. 

 

g.7 Střešní konstrukce (ke složce C) 

Střešní konstrukce objektu SO 01 bude nová, provětrávaná, vazníková, sklonu 35° 

s krytinou z přírodní břidlice. Vazníky budou uloženy na impregnované fošny, které 

budou kotveny po 1,5 m ocelovými šrouby průměru 16 mm do věnce. Uložení 

vazníků bude na jedné straně pevné, na straně druhé kluzné. Podélné ztužení 

vazníkové konstrukce zajistí celoplošné bednění. Dešťová voda bude svedena 

okapovým systémem. 

 

Přístavba SO 02 bude mít plochou střechu s tepelnou izolací z minerální vlny o min. 

tl. 300 mm s vegetační úpravou OPTIGREEN. Spádování 3% bude zajištěno 

spádovými klíny z minerální vlny a přebytečná dešťová voda bude odvedena střešní 

vpustí systému TOPWET. Atiky budou opatřeny oplechováním a budou spádovány 

směrem na příslušnou střechu se sklonem 5,24%. 

 

Přístavba propojovacího krčku z jižní strany bude vytvořena ze systému Schüco FW 

60+ a to svislé i střešní konstrukce, který bude osazen na ocelovou kostru z L profilů 

120x120x12 mm. Dešťová voda bude odvedena okapovým systémem. 

 

Bližší specifikace skladeb viz výkres C-17 výpis skladeb. 

 

g.8 Příčky a dělící konstrukce (ke složce C) 

Stávající zdivo objektu SO 01 je provedeno jako cihelné v tloušťce 150 – 640 mm.  

Nové zdivo bude vytvořeno systémem SENDWIX. Příčky budou z vápenopískových 

cihel tl. 115 mm kladených na tenkovrstvou maltu. 

 

g.9 Povrchové úpravy (ke složce C) 

Stávající objekt bude očištěn od všech původních povrchových úprav a budou 

vytvořeny nové vnitřní omítky bílé barvy, do výšky 1 m sanační systému CEMIX 

WTA. Venkovní štukové omítky budou bílé barvy, plastické detaily budou 

zvýrazněny omítkou v barvě slonové kosti.  

 

Nový objekt bude opatřen vápenocementovou omítkou bílé barvy z interiéru, 

povrchovou úpravu exteriéru bude tvořit provětrávaná fasáda z cortenu dle složky D.  

 

Hygienické zázemí recepční a místnost skladu budou mít šedý keramický obklad do 

výšky +2,000 m. Hygienické zázemí recepční bude mít snížený SDK podhled s bílou 

výmalbou. 

 



g.10 Podlahy (ke složce C) 

Původní konstrukce podlah bude odstraněna. Ve stávajícím objektu budou provedeny 

podlahy z šedé keramické dlažby mimo místnosti expozice, kde bude dřevěná 

podlaha. 

 

Podlahy v novém objektu budou z šedé keramické dlažby. Bližší specifikace skladeb 

viz výkres C-17 výpis skladeb.  

 

g.11 Izolace (ke složce C) 
V rámci řešení hydroizolace u stávajícího objektu SO 01 dojde k podřezání zdiva 

diamantovým lanem a následnému vložení hydroizolace Junifol HDPE tl. 2 mm, na 

kterou bude po provedení podkladní betonové desky navařena hydroizolace z 

modifikovaných asfaltových pásů ICOPAL FOALBIT AL S40.  

 

Hydroizolace přístavby bude vytvořena na podkladní betonové desce a pod nově 

vyzděnými konstrukcemi a bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů 

ICOPAL FOALBIT AL S40.  

 

Tepelná izolace bude v rámci stávajícího objektu pouze na trámovém stropě a to 

minerální vlna tl. 200 mm z důvodu omezení vlivu tepelných mostů. Zateplení 

svislých konstrukcí stávajícího objektu je nežádoucí z důvodu zajištění autenticity 

objektu. 

 

Stěny přístavby SO 02 budou opatřeny vnějším kontaktním zateplovacím systémem 

z minerální vlny tl. 160 mm. Na spodní stavbě bude použita tepelná izolace 

z extrudovaného polystyrenu tl. 160 mm. Střešní plášť bude zaizolován minerální 

vlnou se spádovými klíny o min. tl. 300 mm.  

 

Bližší specifikace skladeb viz výkres C-17 výpis skladeb. 

 

g.12 Truhlářské práce (ke složce C) 

Původní výplně otvorů nebudou zachovány a budou vytvořeny nové repliky. Na 

průčelí jsou okna s ocelovým rámem a šedým nátěrem RAL 9011 i okna s dřevěným 

rámem. Do hlavního vstupu jsou navrženy atypické dřevěné dveře v historickém 

stylu. Ve střešním plášti je navrženo vysoké a úzké střešní okno na obou střešních 

rovinách. 

 

Výplně okenních otvorů přístavby jsou hliníkové s izolačním dvojsklem. Výplně 

dveřních otvorů jsou dřevěné. 

 

g.13 Klempířské práce (ke složce C) 

Veškeré klempířské prvky budou odstraněny a nahrazeny novými.  

Nové prvky oplechování střechy, atiky a venkovních parapetů budou provedeny 

z plechu firmy RUUKKI s barevnou povrchovou úpravou PURAL v odstínu RR 23, 

tmavě šedá.  

Odvodnění střechy bude podokapním žlabem RUUKKI s barevnou povrchovou 

úpravou PURAL v odstínu RR 23, tmavě šedá o průměru 150 mm. Střešní svody 

jsou navrženy ze stejného systému o průměru 100 mm. 

Odvodnění střechy propojovacího krčku bude podokapním žlabem RUUKKI 

s barevnou povrchovou úpravou PURAL v odstínu RR 23, tmavě šedá o průměru 



100 mm. Svody jsou navrženy ze stejného systému o průměru 100 mm. 

 

g.14 Zámečnické práce (ke složce C) 

Ocelová konstrukce propojovací chodby bude zhotovena z L profilů 120x120x12 

opatřená černým nátěrem RAL 9011. Před hlavním vstupem bude vytvořeno 

atypické cortenové zábradlí dle zvláštní projektové dokumentace. 

 

h. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Není předmětem projektové dokumentace. Pro realizaci bude vypracován průkaz 

energetické náročnosti budovy. 

 

i. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Výstavba bude probíhat pod odborným dohledem a bude splňovat veškeré obecně 

platné předpisy a zákony ve stavebnictví. Dále bude dodavatel stavby po celou dobu 

výstavby respektovat veškerá ustanovení bezpečnosti práce na stavbě a manipulace s 

materiálem. Veškeré změny v projektové dokumentaci budou neprodleně 

konzultovány s projektantem. 

 

j. Technika prostředí staveb 

j.1 Vytápění, chlazení 

Vytápění a chlazení bude zajišťovat systém tepelných čerpadel typu voda-vzduch 

s reverzním chodem. Tento systém bude napojený na plynové kondenzační kotle, 

které podpoří nebo zajistí náhradu systému tepelných čerpadel pro vytápění. 

Otopným i chladícím tělesem bude podlahové vytápění. 

 

j.2 Ohřev teplé vody 

Ohřev teplé vody bude zajišťovat systém solárních kolektorů doplněný dvěma 

plynovými kondenzačními kotli. 

 

j.3 Vzduchotechnika 
Výměnu vzduchu budou zajišťovat vzduchotechnické jednotky DUPLEX S s 

rekuperací. Je navrženo rovnotlaké větrání pokojů a bazénové haly. Na hygienických 

provozech mimo ubytovací pokoje bude zřízeno podtlakové větrání. Veškeré 

provozy je možné zároveň větrat přirozeně, okny. 

 

j.4 Kanalizace 

Splašky budou odvedeny kanalizací, skrze základy v chráničce, na pozemku 

investora do nově vybudované čističky odpadních vod, kde bude splašková voda 

přečištěna a odvedena potrubím a následně strouhou do nedaleké vodoteče. 

 

j.5 Připojení objektu na technickou infrastrukturu 

K objektu bude vybudována nová elektrická přípojka NN, která bude přivedena 

z nadzemního vedení vedoucího podél přilehlé komunikace do rozvodné a pojistkové 

skříně situované blízko hranice pozemku. Vedení hliníkového kabelu bude 

podzemní, v nezámrzné hloubce a budou dodrženy požadavky na souběh a krytí 

inženýrských sítí. Nový elektroměrový rozvaděč v objektu bude obsahovat jističe pro 

osvětlení a zásuvky 230V a 400V dle specializované dokumentace. Místo napojení 

určí majitel sítě. 

 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád z trubek HDPE. Bude 



vedena v chráničce skrz základový pás a vyvedena v technické místnosti č. 1.3.15. 

Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě blízko hranice pozemku. Místo 

napojení určí majitel vodovodu. 

 

Plynovodní středotlaká přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR11 dle 

ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající středotlaký 

plynovodní řád vedoucí podél místní komunikace. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn 

blízko hranice pozemku. Místo napojení určí majitel plynovodu. 

 

Kanalizační řád se v současné době v obci nenachází. Kanalizační potrubí z PVC KG 

bude svedeno do čističky odpadních vod zřízené v severní části pozemku. Odtud 

bude biologicky čistá voda odvedena potrubím do strouhy, vedoucí podél místní 

komunikace, která ústí do nedaleké vodoteče. V případě zřízení obecní kanalizace se 

provede napojení dle vlastní dokumentace. 

 

Bližší popis části techniky prostředí staveb bude provedena v samostatné 

dokumentaci Technika prostředí staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 1. 2015     Miroslav Strnad 

 



Závěr: 

 

Výsledkem této práce je komplexní návrh obnovy a dostavby selského stavení 

v Repechách na penzion disponující rozmanitou nabídkou ubytovacích služeb, 

plnohodnotnou restauraci s letní zahrádkou, fitness zónou, bazénem a stálou 

expozicí. Součástí řešení je i úprava pozemku na zahradu anglického typu s naučnou 

stezkou v mini arboretu a rybníčkem. Do budoucna je uvažováno s přestavbou 

stávajícího skladu na koňské stáje doplněné výběhem. 

 

Snahou bylo vytvořit návrh založený na nejnovějších poznatcích z oblasti 

architektury, stavebnictví a urbanismu. Objekt je navržen jako nízkoenergetický 

doplněný technologiemi využívající obnovitelné zdroje.  Propojením zachovaného 

objektu, nesoucího znaky tradičního stavení, a moderní přístavby, respektující 

původní strukturu a abstrahující tradiční znaky a formy, vzniká nový vztah, 

symbióza, prokazující koexistenci obou přístupů v architektuře.  
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Anotace práce Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním 

semestru 3. ročníku bakalářského studia. Úkolem byla obnova a dostavba 

selského stavení na ubytovací zařízení rozšířené o další služby. Objekt 

selského stavení se nachází v malé obci Repechy nedaleko města Prostějov 

a je doplněn o další dva nevyužívané objekty. 

 

Ve druhé polovině 20. století bylo selské stavení obdélníkového tvaru 

s dvorem zastřešeno, vnitřní stěny byly částečně vybourány a vnitřní 

prostor byl využit pro ustájení dobytka. To mělo na současný stav objektu 

velký dopad. Agresivní prostředí a zvýšená vlhkost, na kterou konstrukce 

nebyly navrženy, výrazně urychlily proces degradace objektu. Později byl 

provoz ustájení dobytka přemístěn a původní selské stavení od té doby 

chátrá. 

 



V současné době se pozemek i objekt nachází v zanedbaném stavu. Většina 

konstrukcí je poničených a dále nepoužitelných. Za záchranu stojí severní 

trakt, u kterého se dochovaly cenné historické šambrány a další plastická 

výzdoba. Okolí objektu je zarostlé náletovou zelení. 

 

Cílem bylo zachovat a přiznat původní hodnotné části a najít pro ně vhodné 

využití za stanovených podmínek. 

 

Návrh počítá s odstraněním tří stran obdélníkového stavení a zachováním 

severního traktu ve formě torza. Přístavba vychází z původního stavení. 

Rozšiřuje původní hranici zastavěné plochy, čímž využívá stávající 

struktury a vytváří tak první objem, který symbolizuje tradiční statické 

tvarosloví. Pootočený duplikát prvního objemu potom charakterizuje 

moderní a dynamický přístup v architektuře. Výsledný návrh přístavby 

vzniká syntézou obou objemů jako důkaz koexistence tradičního a 

moderního přístupu. Navržená přístavba je v celé ploše jednopodlažní, 

lokálně suterénní i dvoupodlažní. 

 

Přístavba je zároveň charakteristická použitím cortenové provětrávané 

fasády, která přesahuje atiky do různých výšek a vytváří tak lomenou 

strukturu, která může být z různých úhlů vnímána buď jako idealizované 

seskupení štítů střech tradiční zástavby nebo jako geometrizovaná silueta 

krajiny. Dynamiku konceptu přístavby navíc podporují sklopné okenice, 

které zajistí tvarovou proměnu fasády dle potřeb návštěvníka. 

 

Funkční náplň penzionu Repechy je především v zajištění ubytování 

různých kategorií. Dále zde bude recepce, restaurace se zázemím, fitness 

zóna, wellness zóna s bazénem, ubytování pro zaměstnance a stálá 

expozice mapující historický vývoj místa. Na pozemku je uvažováno 

s vytvořením zahrady anglického typu s mini arboretem a rybníčkem a 

s prostory pro pořádání akcí. Výhledově se počítá s přestavbou stávajícího 

objektu jihozápadně od penzionu na koňské stáje doplněné výběhem. 

 

Anotace práce 

v anglickém 

jazyce 

The bachelor’s thesis is based on a studio project created in the summer 

term of the third year of my undergraduate studies. The task was the 

renewal of the farmhouse and its completion to an accommodation facility 

extended by other services. The farmhouse is situated in a small village 

Repechy near the town of Prostějov and it is complemented by two other 

unused buildings. 

 

In the second half of the 20th century, the rectangular farmhouse with a 

yard was roofed, the interior walls were partially demolished and interior 

space was used for keeping the cattle. This had a large impact on current 

condition of the object. Aggressive environment and high humidity, for 

which the structures were not designed, significantly accelerated the 

process of degradation. Later, the cattle were moved away and the original 

farmhouse has been deteriorating until these days. 

 

Currently, the object and its surroundings are in a bad condition. Most of 

the constructions are damaged and it is not possible to use them anymore. 



The only part worth saving is the northern tract where precious historical 

chambranles and other plastic decoration were preserved. Surroundings of 

the object are overgrown with wild vegetation. 

 

The aim was to preserve and bring out valuable parts of the original object 

and find them appropriate use under specified conditions. 

 

The proposal deals with the removal of three sides of the rectangular 

farmhouse and with preservation of the northern tract in the form of a torso. 

The extension is based on the original farmhouse. It extends the original 

boundary of the built-up area to use existing structure and so it creates the 

first volume which symbolizes the traditional static form. A rotated 

duplicate of the first volume then characterizes a modern and dynamic 

approach in architecture. The final design of the extension is created by 

synthesis of both volumes as an evidence of coexistence of a traditional and 

modern form. The designed extension has one floor, locally a basement and 

a second floor. 

 

The extension is also characterized by using cor-ten ventilated facade 

which exceeds the attics to different heights and thus creates fractional 

structure which can be viewed from different angles as an idealized set of 

traditional roof gable walls or as a geometrized silhouette of landscape. The 

dynamics of the extension is also supported by the foldable window 

shutters which provide shape transformation of the facade according to 

visitor’s needs. 

 

The function of the guest-house Repechy is mainly to provide 

accommodation of different categories. There will be also a reception desk, 

a restaurant with facilities, a fitness area, a wellness area with a swimming 

pool, accommodation for the staff and a permanent exhibition showing 

historical development of local area. It is considered to create an English-

style garden on the building plot, including a mini-arboretum, a pond and a 

party area. In the future, the process of redevelopment could continue by 

the reconstruction of the existing southwest building into the horse stables 

accompanied by a paddock. 

 

Klíčová slova Rekonstrukce, přístavba, expozice, restaurace, fitness, bazén, ubytování, 

obnovitelné zdroje, sanace zdiva, technologie mikropilot, technologie 

hřebíkování, dilatace, corten, provětrávaná fasáda, čistička odpadních vod. 

 

Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Reconstruction, extension, exhibition, restaurant, fitness, swimming pool, 

accommodation, renewable energy sources, rehabilitation of wet masonry, 

nailing technology, micro piles, movement, cor-ten, ventilated facade, 

sewage treatment plant. 
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