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Abstrakt 

V rámci bakalářské práce jsem řešila projekt penzionu, který je umístěn v CHKO Žďárské 

vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně svažitém terénu. Budova je řešena 

bezbariérovým způsobem a je určena k rekreaci s ubytovacím a restauračním zařízením. 

Objekt je řešen na obdélníkovém půdoryse ve stylu roubeného selského stavení s 

hospodářskými budovami s vnitřním dvorem. V přízemí penzionu najdeme restauraci, 

společenskou místnost, terasu, halu a recepci, kuchyň, skladové prostory, sociální zařízení a 

zázemí pro zaměstnance. Podkroví obsahuje 2-4 lůžkové pokoje s kapacitou pro18 osob s 

vlastním sociálním zařízením a byt pro provozovatele penzionu. 

Stavba je navržena se stěnovým nosným systémem, založeným na základových izolačních 

tvarovkách ztraceného bednění soklu základů TERMO, vylitých z prostého betonu třídy 

C16/20. Svislé nosné konstrukce jsou zděné z cihelných bloků Porotherm 44 PROFI, 

Porotherm 36,5 PROFI na maltu a nosná lehká konstrukce typu dřevostavby. Stropní 

konstrukce jsou z přepjatých stropních panelů Spiroll Goldbeck. Polovalbová střecha tvořena 

dřevěným krovem je pokryta krytinou EUREKO DDS II v odstínu černé. Fasáda je částečně z 

dřevěného obkladu, částečně omítnutá fasádní omítkou BAUMIT. Okna a vstupní dveře 

dřevěná. Pro parkování a odstavení vozidel je k dispozici 18 stání, z toho 2 jsou vyčleněna pro 

osoby s omezenou schopností pohybu. 

  

Klíčová slova 

penzion, restaurace, bezbariérový přístup, stěnový nosný systém, dřevěný krov  

  

  

  

Abstract 

This bachelor´s thesis deals with the project of a guest house, which is located in the area of 

Žďárské Vrchy. The concerned building stays on its own in a gently sloped down terrain. The 

whole building is constructed in a barrier-free way and is primarily intended to be used for 

recreation as well as housing capacity including eating facilities. The aforementioned 

premises are build on a rectangular groundplan with architectonic features of a log farmer´s 

house with agricultural buildings inside of the inbuild yard. There is a restaurant in the ground 

floor, furthermore room for social activities, terace, hall, reception, kachen, store house, 

bathroom and premises for employees. Attic apartments are constructed in the way that allows 

different sizes of the rooms. This range varies from two bed up to four bed rooms with a 

maximum capacity of 18 people including private bathrooms; and also small flat for the 

keeper of the premises.  

The building is designed with a wall-bearing system based on fundamental isolating special 

shaped bricks wasted in boarding of a plinth of fundamentals TERMO, formed from a 

concrete of a type C16/20. The vertical bearing-constructions are bricked from Porotherm 44 

PROFI, Porotherm 36,5 PROFI on a mortar and light construction of a type of wooden house. 

The ceiling construction is made of prestressed concrete floor slab Spiroll Goldbeck. Half-

Hipped Roof is made of wooden roof truss and is covered with special roofing material 

EUREKO DDS II in the shade of black. Facade is partly made of wooden facing, and partly 

plastered with facade plastering BAUMIT. Windows and entrance doors are wooden. For 

parking there are 18 spots available, out of which 2 are reserved for people with disabilities. 

  

Keywords 

guest house, restaurant, barrier-free access, roof truss, wall-bearing systém  
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ÚVOD 

 Cílem bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci penzionu, který je 
umístěn v CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně svažitém 
terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem a je určena k rekreaci s ubytovacím 
a restauračním zařízením. Objekt je řešen na obdélníkovém půdoryse ve stylu 
roubeného selského stavení s hospodářskými budovami s vnitřním dvorem. V přízemí 
penzionu najdeme restauraci, společenskou místnost, terasu, halu a recepci, kuchyň, 
skladové prostory, sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Podkroví obsahuje 2-4 
lůžkové pokoje s kapacitou pro18 osob s vlastním sociálním zařízením a byt pro 
provozovatele penzionu.  
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:  Penzion Na Pasekách 
b) místo stavby: Na Vyhlídce č.p. 6, Svratka, katastrální území Česká Cikánka 
   pozemky parcel č. 2, 119/5, 119/2, 154, 119/4, 244/2 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno:   Ing. Dalibor Navrátil 
Adresa:   Palackého třída 580, 530 02 Pardubice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) zpracovatel projektové dokumentace: Julie Musílková, FAST VUT BRNO 
b) hlavní projektant stavby    Julie Musílková, FAST VUT BRNO  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

- územní rozhodnutí o umístění stavby včetně ověřené projektové dokumentace 
- stavební povolení včetně ověřené projektové dokumentace 
- vyjádření správců inženýrských sítí, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů 
- smlouvy uzavřené v průběhu územního a stavebního řízení 
- odborné posudky a průzkumy provedené v rámci předprojektové přípravy 
- katastr nemovitostí 
- technické podklady výrobců stavebních materiálů 
- dokument o obecných podmínkách pro výstavbu v CHKO Žďárské vrchy  

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Řešené území se rozkládá v katastrálním území Česká Cikánka, okres Žďár nad 
Sázavou. Objekt je řešen na stavební parcele 2, jejichž vlastník je uveden výše. Parcely 
119/5,145119/1,119/2,119/4, a 244/2 jsou přidružené ke komplexu objektu.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů  

Řešené území se nachází v CHKO Žďárské vrchy a spadá do II. – IV. Zóny 
proto musejí být respektovány následující požadavky.  

Při umisťování staveb je nutné respektovat a navazovat na urbanistickou 
strukturu a charakter daného místa, včetně respektování objemových a 
architektonických limitů. Ty vycházejí ze stavební tradice regionu a tradičního objemu 
a proporcí staveb ve vztahu ke krajinnému prostředí. Rámcové limity jsou dány 
především výrazným obdélníkovým půdorysem (s doporučeným poměrem stran 1:2) 
přízemního objektu, s možností vestavěného podkroví, krytým sedlovou střechou ve 
sklonu 30°-45°, nasazenou svým okrajem v úrovni stropu přízemí, s hřebenovou osou 
orientovanou souběžně s delší stranou půdorysu. Objekt má být osazen tak, aby 
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respektoval stávající terén s maximální výškou nad terénem do 60 cm. Při větším 
objemu je možno použít členitější půdorys do „L“, do „T“ nebo do „U“. Okenní otvory 
osazovat na výšku (1:2, možno sdružovat). Při koncipování hlavního štítového průčelí 
dodržet symetrii kolem hřebenové osy a velikostní poměr a způsob osazení v přízemí a 
štítu. U dřevostaveb je přípustné provedení roubení z hraněného řeziva bez přesahu 
zhlaví a s nárožním spojením „na rybinu“ a „zámek“. 

Posuzování architektonických detailů je závislé na okolním prostředí a míře jeho 
kvality. Nevhodné je použití velkoplošných a nedělených oken, komínů daleko od 
hřebene, cizorodých arch. prvků, např. balkonů, lodžií, arkýřů, ryzalitů (zejména ve 
štítu), plechových střešních krytin (pozink-hliník), apod. Ve fasádě se doporučuje 
použití tradičních materiálů a zpracování, včetně barevnosti, popř. materiálů, které jsou 
jim výrazově blízké. Výše uvedené limity slouží pro základní orientaci a přehled a 
projektantům. Vzhledem k možné složitosti posuzování je nezbytné předložení záměru 
před zahájením územního či stavebního řízení a konzultaci před zahájením projekčních 
prací.  

Z důvodu hospodárného využití zastavitelných ploch je maximální přípustná 
velikost plochy stavebního pozemku pro výstavbu jednoho rekreačního objektu 800 m2.  
 
Řešené území nezasahuje do záplavového území. 

c) údaje o odtokových poměrech 
  Odtokové poměry stavební parcely jsou velmi příznivé. Stavební parcela se 
nachází na mírně svažitém terénu. V okolí se nevyskytují žádné stabilní vodní plochy či 
říční koryta nebo potoky. 
 Hladina podzemní vody na posuzovaném území se nachází v hloubce 5 m pod 
úrovní terénu a nebude ovlivňovat výstavbu objektu. 

Srážková voda z šikmé střechy bude odváděna pomocí okapových žlabů a 
svodného potrubí z prostoru pozemku. Voda bude přímo odváděna do jezírka blízko 
objektu. 

Odvodnění chodníků a ostatních zpevněných ploch je řešeno pomocí spádování 
směrem k zatravněným plochám, kde se bude dešťová voda vsakovat. 

 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Dokumentace k provedení stavby je v souladu s platnou územně plánovací 
dokumentací. Projektovaná stavba je umístěna na ploše, územním plánem vyčleněné 
jako smíšená obytná (kde je kromě stavby občanské vybavenosti možno umístit rovněž 
stavbu pro výrobu a skladování, která svým charakterem a provozem nenarušuje užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí a nesnižuje kvalitu prostředí souvisejícího území). 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím a s povolením  
Dokumentace k provedení stavby je v souladu s vydaným územním rozhodnutím 

o umístění stavby a stavebním povolením. 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou č. 5012006 Sb. v platném znění, o 
obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
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Veškeré požadavky dotčených orgánů, které byly stanoveny v rámci územního 
řízení k rozhodnutí o umístění stavby a stavebního řízení ke stavebnímu povolení byly 
zapracovány do projektové dokumentace pro provedení stavby.  
h) seznam výjimek a úlevových řešení 

V projektové dokumentaci ani v širších vztazích řešící objekt penzionu se žádné 
výjimky neřeší. 

 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba bude realizována dle časových a finančních možností investora, není 
podmíněna souvisejícími investicemi. Před zahájením výstavby se předpokládá 
dokončení: 
- kabelové přípojky NN, ukončené v pojistkové skříni na hranici pozemku 
- přípojky STL plynu, ukončené ve skříni (HUP) na hranici pozemku 

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

Dotčené pozemky je 242/14, který slouží jako přístupová komunikace 3. třídy. 
 

A.4 Údaje o stavbě 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu Penzionu Na Pasekách p.č. 2. 
 

b) účel užívání stavby 
Stavba bude sloužit pro rekreační účely s ubytováním na přechodnou dobu. 
Kapacita ubytování je 24 osob.  
 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. Objekt bude využíván celoročně. 
 

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

Objekt se nachází v CHKO Žďárské vrchy, proto bylo nutné respektovat 
požadavky, týkající se základních ochranných podmínek dané oblasti. 

 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
  Projektovaná stavba je navržena v souladu s vyhl.č.268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby, vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. a vyhl. 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území, v platném znění.  
 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se všemi požadavky dotčených 
orgánů a dalšími požadavky, stanovenými v rámci územního rozhodnutí o umístění 
stavby a stavebního povolení. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Se stavbou objektu nejsou spjaty žádné výjimky či úlevové řešení. 
 

h) navrhované kapacity stavby 
Jednopodlažní, nepodsklepený objekt zastřešený dřevěným krovem s využitým 

podkrovím 
. 

Půdorys 24,8 x 20,9m  
Zastavěná plocha  :   525 m2 
Užitná plocha domu : 1050 m2 
Obestavěný prostor : 3150 m3 
Počet uživatelů/pracovníků: 
Ubytování   : 18 osob  
Pracovníci objektu  :   5 osob 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
 - zásobování vodou 
  Zásobování objektů pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou, 
napojenou na veřejný vodovod. Přípojka bude ukončena vodoměrnou sestavou v 1.NP 
objektu SO-01.  
 
- splaškové vody 
  Splaškové vody z objektu budou odvedeny nově vybudovanou kanalizační 
přípojkou do veřejné kanalizace. Splašková kanalizace celkové délky 70m bude 
provedena z trub PVC a PPSN DN200 a bude napojena na veřejnou kanalizaci. V trase 
kanalizace budou osazeny betonové kontrolní šachty DN800. Při křížení a souběhu 
podzemních sítí musí být dodrženy požadavky ČSN 736005 a ČSN 386413. Hloubka 
uložení splaškové kanalizace bude min. 1m od upraveného terénu. 
 
- dešťové vody 
  Pozemky určené k zastavění jsou mírně svažité, vyspádované směrem k 
odvodňovacímu příkopu podél komunikace. 

Dešťové vody ze střechy budou svedeny dešťovou kanalizací do přírodního 
jezírka, umístěného v jižní části pozemku, od podloží izolovaného hydroizolací , s 
přepadem do vsakovací drenáže, uložené pod zpevněnými plochami. 

Jezírko bude obloženo přírodním kamenivem a provedeno tak, aby umožnilo 
kolísání vodní hladiny. Voda může být zpětně využita k zavlažování 
pozemku.Vzhledem k tomu, že jezírko má sloužit současně jako okrasný prvek, bude 
nutno sledovat kvalitu vody a podle potřeby ji upravovat. 

Zpevněné plochy provedené z přírodního kamene (příjezdové komunikace, 
parkovací stání pro imobilní, chodníky pro pěší), částečně ze zatravňovacích tvárnic 
(zbývající plocha parkovacích stání) umožňují částečné vsakování dešťových vod. 
Plochy budou vyspádovány směrem k zatravněné části pozemku, kde budou dle potřeby 
terénní průlehy, schopné vsakování přebytečných dešťových vod. 
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- zásobování energiemi 
Elektrická energie 
  Objekt bude napojen novou přípojkou NN na veřejnou síť v obci. Přípojka bude 
ukončena v pojistkové skříni na hranici pozemku, kde bude umístěn elektroměrový 
rozvaděč. Odtud budou vedeny kabelové přívody NN k objektu, ukončené v domovních 
rozvaděčích. Projektová dokumentace přípojky NN a vnitřních elektroinstalací bude 
vypracována odbornou firmou, na základě smlouvy, uzavřené s provozovatele veřejné 
distribuční sítě. 
 
-produkované druhy odpadů a emisí 
Odpady 

Při stavbě a provozu objektu budou vznikat odpady. Druhy a kategorie odpadů 
vzniklých při provádění stavby a následně při jejím provozu včetně způsobu jejich 
likvidace je popsán v následující tabulce. 

 
Provádění stavby 
Kód 
odpadu 

Druh odpadu Kategorie 
odpadu 

Způsob zneškodnění 

17 01 01 beton ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 01 02 cihla ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 01 03 tašky a keramické 

výrobky 
ostatní Odvoz na řízenou skládku 

17 02 01 dřevo ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 02 02 sklo ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 02 03 plast ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 03 01 asfaltové směsi 

obsahující 
dehet – živičné izolace 

nebezpečný Odvoz na řízenou skládku 

17 03 02 asfaltové směsi 
neuvedené 
17 03 01 

ostatní Odvoz na řízenou skládku 

17 04 05 železo a ocel ostatní sběrné suroviny 
17 04 07 směsné kovy ostatní sběrné suroviny 
17 04 11 kabely ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 05 04 vytěžená zemina a 

kamení 
ostatní uloženo na pozemcích 

investora k dalšímu použití 
17 08 02 sádrová stavební hmota ostatní Odvoz na řízenou skládku 
17 09 04 směsné stavební a 

demoliční 
odpady 

ostatní Odvoz na řízenou skládku 

20 03 01 směsný komunální 
odpad 

ostatní uskladnění v popelnicích, 
které budou dle potřeby 
vyváženy 

Za likvidaci a evidenci odpadů při realizaci stavby odpovídá zhotovitel stavby. 
 
Užívání stavby 
  Provoz objektu penzion bude produkovat běžný komunální odpad, který bude 
likvidován smluvní organizací, zabývající se odvozem komunálního odpadu. 
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Přehled odpadů vzniklých užíváním stavby 
Kód odpadu Druh odpadu Kategorie 

odpadu 
Způsob zneškodnění 

02 07 01 Odpady z praní, čištění a 
mechanického 
zpracování 
surovin 

ostatní uskladnění v uzavřené nádobě, 
která bude vyvážena spolu 
s komunálním odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové 
obaly 

ostatní uskladnění v oddělené nádobě 
pro recyklaci odpadu 

15 01 02 Plastové obaly ostatní uskladnění v oddělené nádobě 
pro recyklaci odpadu 

15 01 06 Směsné obaly ostatní uskladnění v uzavřené nádobě, 
která bude vyvážena spolu 
s komunálním odpadem 

20 01 41 Odpady z čištění komínů ostatní uskladnění v uzavřené nádobě, 
která bude vyvážena spolu 
s komunálním odpadem 

20 02 01 Biologicky rozlož. odpad ostatní kompostování 
20 03 01 Směsný komunální 

odpad 
ostatní uskladnění v uzavřených 

nádobách, které budou dle 
potřeby vyváženy 

  Nádoby na uskladnění odpadů budou umístěny vně objektu a vyváženy 
pravidelnou svozovou službou. 
 
  Původce odpadů je dle zákona č.185/2001 Sb., (ve znění pozdějších předpisů 
zákon č.188/2004) o odpadech povinen vzniklé odpady shromažďovat utříděné podle 
druhů a kategorií a zabezpečit je před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 
únikem ohrožujícím životní prostředí. Rovněž je povinen vést evidenci odpadů v 
rozsahu stanoveným tímto zákonem a prováděcími vyhláškami. Odpady budou 
přednostně nabízeny k dalšímu využití nebo zpracování (recyklaci). Pokud recyklace 
odpadu není dostupná, bude odpad odstraněn jiným způsobem v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona. Zpracování nebo likvidace nebezpečných odpadů budou 
zajišťovány prostřednictvím odborné organizace oprávněné k nakládání s předmětnými 
druhy odpadů. Likvidace nezužitkovatelných odpadů bude realizována na základě 
smlouvy s oprávněnou osobou. Nádoby na uskladnění odpadů budou umístěny vně 
objektu 
  
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 

Předpokládaná lhůta výstavby -  2 roky 
Termín zahájení stavby:   08/2015 
Termín dokončení stavby:   08/2017 
Stavba bude provedena jako jeden celek. 
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Jednotlivé stavební etapy se řadí následně: 

1. příprava území 
2. přípojka kanalizace 
3. přípojka vodovodu 
4. přípojka NN 
5. stavební objekt 
6. parkoviště a pojezdné plochy  
7. skládka pro shromažďování odpadů 
8. pěší komunikace a okapové chodníky 
9. oplocení pozemku  

k) orientační náklady stavby 
 
Předpokládaná cena stavby:   13 000,- Kč / m2 užitné plochy  
Zastavěná plocha:        525 m2 
Obestavěný prostor:       3150 m3 
Náklad na užitnou p.:   13 650 000 Kč 
Zpevněné plochy a oplocení:         2 250 000 Kč 
Celkem:    15 900 000 Kč 

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

SO – 01 Penzion 
SO – 02 Ubytovací zařízení 
SO – 03 Jezírko 
SO – 04 Zpevněné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Pozemek, na kterém bude realizace výstavby nového objektu probíhat, se 

nachází v obci Svratka v katastrálním území Česká Cikánka, okres Žďár nad Sázavou. 
Výstavba bude probíhat na dříve zastavěném pozemku parcelního čísla 2. Stavba byla 
dříve využívána jako rekreační. Stavební parcela se nachází v CHKO Žďárské vrchy. 

Pozemek se nachází v mírně svažitém terénu s výškovým rozdílem 0,3 metru na 
celkovou velikost pozemku. Výškové rozdíly budou řešeny pomocí konečných 
terénních úprav.  
 
b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Daná lokalita se nachází v oblasti se středním radonovým rizikem, ale byl 
proveden průzkum obsahu radonu v půdním podloží. Měřením bylo zjištěno, že se 
opravdu měřené hodnoty radonového průzkumu nacházejí ve středním radonovém 
indexu. 

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nachází 5 m pod úrovní terénu a nebude mít žádný vliv na výstavbu 
objektu.  

Z geologického průzkumu vyplývá, že stavba bude založena na jílovitě-
štěrkovité zemině s Rd = 250 kPa. Stavebně historický průzkum se na pozemku 
neprováděl. 

 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází v CHKO Žďárské vrchy a spadá do II. – IV. Zóny, proto bylo 
nutné respektovat požadavky, týkající se základních ochranných podmínek dané oblasti. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. V okolí stavby 
se nenachází žádné říční prameny ani vodní toky. 

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

Objekt je zbudován v odlehlé části obce, okolní parcel mají kulturu ornou půdu 
či lesy. Stavba nezasahuje do okolní zástavby.  

 
f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Projektované stavby nevyžadují žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 

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

Na pozemku nedojde k záboru zemědělského půdního fondu, ani k záboru pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
h) územně technické podmínky  

Na jihozápadní straně stavební pozemek sousedí se stávající místní komunikací. 
Podél komunikace na straně pozemků určených k zastavění jsou uloženy stávající sítě 
veřejné infrastruktury, odkud budou provedeny jednotlivé přípojky inženýrských sítí 
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(kabelová přípojka NN, přípojka splaškové kanalizace, STL plynovodní přípojka, 
vodovodní přípojka). 

Příjezd k zásobování objektu a zpevněné plochy – odstavná a parkovací stání 
bude zajištěn vybudováním nových dopravních připojení z místní komunikace. 

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

Stavba bude realizována dle časových a finančních možností investora, není 
podmíněna souvisejícími investicemi. Před zahájením výstavby se předpokládá 
dokončení: 
- kabelové přípojky NN, ukončené v pojistkové skříni na hranici pozemku 
- přípojky STL plynu, ukončené ve skříni (HUP) na hranici pozemku. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel využívání stavby, základní kapacity využívání jednotek 
Stavba „Penzion na Pasekách “ v navrženém rozsahu stavba řeší restaurační 

zařízení, společenskou místnost, venkovní posezení na terase, celkové zázemí středně 
velké kuchyně. Navržené řešení umožňuje přípravu a výdej jídel po celý den.  

Pro zvýšení komfortu nabízených služeb navržený objekt umožňují ubytování o 
celkové kapacitě 18 lůžek  

Využití objektu (ubytování, stravování) se předpokládá nepravidelně a nárazově 
z důvodu využívání sjezdovky nad objektem. 
 
Vnitřní dispozice objektu SO-01 Penzion na Pasekách zahrnuje:   
1.NP : 1. Vstupní část:  zádveří, hala s recepcí, schodiště 

  2. Část pro hosty:  restaurace, herna-společenská místnost, terasa, WC 
  3. Část pro technické účely: kuchyně, sklady, technická místnost, prádelny, 
sušárny, uklízecí místnosti.  
  4. Část pro majitele:  zádveří, sklep, schodiště  

2.NP : 1. Část komunikační: chodba, úklidová místnost, schodiště 
  2. Pokoje pro hosty:  7 x pokoj 2l (jeden pokoj, koupelna) 
      1 x pokoj 4l (dva pokoje, koupelna, předsíň)   

Počet uživatelů/pracovníků objektu SO-01 Penzion na Pasekách:  
Počet ubytovaných hostů:   18 
Personál ubytovny:    5 
Počet ubytovacích jednotek:   8 
Zastavěná plocha:    525 m2 

Celková užitná plocha:   1050 m2 

Obestavěný prostor:    3150 m3 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Budoucí objekt je navržen tak, aby respektoval požadavky územního plánu obce. 

Jedná se tedy o stavbu klasického rázu, která svým tvarem a stavebním uspořádáním 
nenarušuje venkovský vzhled obce.  
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Pro vlastní návrh penzionu byla rozhodující konfigurace, orientace ke světovým 
stranám a regulační podmínky v území, především podlažnost domu. Pozemek má 
čtvercový tvar mírně svažující se směrem  

Snahou projektanta bylo situovat obytné místnosti domu co nejvíce směrem do 
zahrady a pokoje pro ubytování co nejlépe z hlediska orientace ke světovým stranám. 
Hlavní vstup na pozemek, společně s venkovním stáním pro zaměstnance a, ubytované 
a strávníky,  

Při půdorysném situování domu byl brán zřetel na optimalizaci výškového 
osazení objektu a vyrovnané bilance zemních prací.  

Z hlediska výtvarného materiálového řešení vychází z požadavku investora, a 
sice maximální sladění s okolním prostředím, použití přírodních materiálů, minimální 
vizuální narušení okolí. Penzion je důsledně oproštěn od manýristických prvků, má 
čistou racionální fasádu. Střechy jsou polovalbové. Výplně otvorů jsou navrženy 
z dřevěných profilů EURO, natírané bezbarvým lakem. Veškeré klempířské výrobky 
jsou z měděného plechu. 

Podle mínění projektanta takto navržený dům plně respektuje danou lokalitu 
z hlediska regulačních podmínek v území daných územním plánem a zároveň splňuje 
veškeré požadavky investora. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Technické a technologické vybavení pro penzion je ve výkresové části 
zakresleno dle předpokládaného rozsahu, v rozměrech a kapacitách dle technických 
listů jednotlivých dodavatelů technologie. 

V objektu jsou kromě technologie kuchyně a skladů, dále umístěny společné 
prostory pořádání společenských posezení včetně odpovídajícího hygienického a 
provozního zázemí.  

V podkroví objektu je řešeno ubytování pro 18 osob. 
 

B.2.4 Bezbariérové využívání stavby 
Stavba je navržena dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace. 

V objektu SO-02 ubytovací zařízení je v 1.NP jeden pokoj s hygienickým 
zařízením přizpůsobeny pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., v 1.NP objektu SO- 01 Penzion jsou 
navržena WC pro muže a ženy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Komunikace, chodníky, vstupy do objektů a vnitřní prostory v 1.NP jsou 
navrženy v souladu s přílohou k vyhlášce č. 398/2009 Sb. přílohy 1 a 3. 

Prostory stavby určené pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1. Přílohy 
č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Na zpevněných plochách budou vyhrazena dvě odstavná a parkovací stání pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a bude vyznačeno svislou a vodorovnou dopravní 
značkou. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem nebo výbuchem  uvnitř nebo v blízkosti 
stavby. Při provádění a užívání stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích před budovou.  

Pro činnosti spojené s výstavbou a montáží je závazná vyhláška o bezpečnosti 
práce technických zařízení při stavebních pracích, rovněž tak vyhláška 433/1991 Sb., 
dělení o úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve stavebnictví. Pracovníci 
musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami. Vyznačení inženýrských sítí 
v situaci je pouze orientační, před započetím zemních prací je investor povinen veškeré 
sítě nechat vytýčit. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení 
Stavba „Penzion na Pasekách “ je jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, 

zastřešený dřevěným krovem (polovalbovou střechou). 
 

Půdorysné rozměry : 24,8 x 20,9m  
Zastavěná plocha  :   525 m2 
Užitná plocha domu : 1050 m2 
Obestavěný prostor : 3150 m3 
Počet uživatelů/pracovníků: 
Ubytování   : 18 osob  
Pracovníci objektu  :   5 osob 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Stavba je navržena se stěnovým nosným systémem, založeným na základových 

izolačních tvarovkách ztraceného bednění soklu základů "TERMO", vylitých z prostého 
betonu třídy C16/20. 

Svislé nosné konstrukce budou zděné z cihelných bloků (Porotherm 44 PROFI, 
Porotherm 36,5 PROFI na maltu Prorotherm PROFI, v 2.NP nosná lehká konstrukce 
typu dřevostavby). Pohledové obvodové zdivo bude z vnějšího líce částečně obloženo 
kamenným obkladem z přírodního kamene tl.40mm. Vnitřní dělící příčky ze SDK, 
tl.100mm a tl.150mm. 

Stropní konstrukce nad 1.NP budou provedeny z přepjatých stropních panelů 
Spiroll Goldbeck (dílce SPG výšky 200mm), zpevněné ztužujícími věnci (beton 
C20/25, bet. Výztuž dle statického výpočtu).  

Skladby podlah jsou podrobně uvedeny ve výkresové části projektové 
dokumentace. 

Jednotlivá podlaží objektu budou komunikačně propojena železobetonovými 
prefabrikovanými schodišti. 
  Objekt bude zastřešen polovalbovou střechou tvořenou dřevěným krovem. 
 Zatížení z vaznic krovu bude přenášeno přímo na svislé nosné stěny. 
  Fasáda je částečně z dřevěného obkladu v odstínu světle hnědá, částečně 
omítnutá fasádní omítkou BAUMIT, v barvě bílé. Jeden štít objektu budou obložen 
dřevěnými palubkami tl. 20mm kladenými na sraz, natřenými lazurovacím lakem. 
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Ostatní tři štíty budou omítnuty fasádní omítkou BAUMIT, v barvě bílé, a části střechy 
budou lemovány modrými pruhy jiné drsnosti omítky.  

Střecha bude pokryta krytinou EUREKO DDS II v odstínu černé. 
 Okna, vstupní dveře jsou navržena dřevěná  s úpravou v odstínu světle hnědého nátěru. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s platnými technickými předpisy pro navrhování 
staveb. Nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby zajistily dostatečnou pevnost a 
stabilitu, aby nedošlo k jejich nepřípustným přetvořením a tím následně k poškození 
projektované stavby. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
V objektu se budou nacházet tyto technická zařízení vzduchotechnika, 

podlahové vytápění, tepelné čerpadlo, kotel. 
 

b) výpočet technických a technologických zařízení 
V rámci projektu nebyla řešena žádná technologická zařízení.  
 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
Požárně bezpečnostní řešení – samostatná příloha. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Budova byla navržena s ohledem na co nejnižší spotřebu energie na vytápění 

budovy. Návrh budovy uvažuje klimatické podmínky dané lokality. Budova zajišťuje 
návštěvníkům/pracovníkům tepelnou pohodu v interiéru. Obálka budovy splňuje 
požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla U (W/m2K). Budova se řadí do 
skupiny B, tedy úsporná budova. Tepelně technické řešení stavby řeší samostatná 
příloha. 

 
b) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Alternativní zdroje energie se v objektu nevyskytují. 

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

Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy, předpisy na 
ochranu zdraví a životního prostředí pro projektovaný typ a druh stavby. 

 
větrání 

Požadované výměny vzduchu jsou řešeny v souladu s nařízením vlády 
č.361/2007 Sb v platném znění. Jednotlivé místnosti objektu budou odvětrány 
přirozeným nebo nuceným odvětráním. 
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požadované výměny vzduchu 

Hygienické prostory, provozní místnosti, sklad a úklidová místnost budou 
větrány nuceným podtlakovým větráním a přirozeným odvětráním okny. 
 
vytápění 

Vytápění bude řešeno podlahovým vytápěním. Zdrojem tepla budou 
kondenzační plynové kotle s odvodem spalin do komínového tělesa. 
 
osvětlení 

Ubytovací, výrobní a provozní prostory objektu penzionu budou osvětlena 
sdruženým osvětlením, které odpovídá jednotlivým nárokům jednotlivých prostor. 
 
bezpečnost práce 
  Před zahájením užívání stavby je nutno provést veškeré nutné revize a zkoušky 
vnitřních i vnějších instalací a technologických zařízení. Pro bezproblémový provoz 
objektu je nutno provádět během životnosti stavby předepsané revize a zkoušky. 

Po dokončení a pří řádném užívání stavby nevzniknou žádné možné zdroje 
ohrožení zdraví a bezpečnosti pro osoby stavbu užívající a osoby v blízkosti stavby. 

 
hluk, vibrace 
  Projektovaná stavba splňuje požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. na hygienické limity hluku pro 
chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní 
prostor. 

V projektované stavbě není umístěn žádný významný zdroj hluku a vibrací. 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení hlukové situace v jejím bezprostředním okolí. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikání radonu z podloží 
V rámci předprojektové přípravy byl proveden radonový průzkum pozemku, na 

základě kterého byl pozemek v místě staveb zařazen do kategorie nízkého radonového 
indexu. Ve stavbách není nutno provádět žádná opatření proti pronikání radonu do 
pobytových prostor objektů. 

 
b) ochrana před bludnými proudy 

Při geologickém průzkumu pozemku nebylo shledáno, že by se na pozemku 
vyskytovali bludné proudy či podzemní voda. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Žádná ochrana není navržena. 

d) ochrana před hlukem 
V blízkosti stavby se nenachází žádné významné zdroje hluku. Stavba je 

umístěna v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Po realizaci stavby budou dodrženy hygienické limity hluku pro chráněný 

vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor. 
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e) protipovodňová opatření 
Vzhledem ke konfiguraci terénu v okolí stavby nejsou vyžadována žádná 

protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky 
  Nejsou známy. 

 

B.3 Připojení  na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Stavební objekt je napojen na technickou infrastrukturu na hranici pozemku. 

Jedná se o vedení elektrické energie, vodovod a jednotnou splaškovou a dešťovou 
kanalizaci. Přípojky jsou vedeny v přístupové cestě k objektu. Zásobování NN je řešeno 
z veřejného podzemního vedení podzemní přípojkou, podmínky a dodávky řešeny s  
provozovatelem EON Česká republika s.r.o. Zásobování vodou je řešeno z veřejného 
řádu, podmínky a dodávky řešeny s provozovatelem Vodovody a kanalizace. 

 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry a výkonové kapacity jsou řešeny v samostatné části 
projektové dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 
Pro odstavná a parkovací stání, přístup a příjezd k objektu bude na severní straně 

pozemků určených k zastavění vybudovány zpevněné plochy, ke kterým bude připojena 
místní komunikace na severní straně. 

Příjezdové komunikace, chodníky pro pěší a vyčleněná parkovací stání pro 
imobilní budou zpevněna kamennou dlažbou, zbývající parkovací stání zatravňovacími 
tvárnicemi. 

Zásobování objektu se předpokládá z příjezdové komunikace k objektu, 
umožňující i dočasné parkování zásobovacích vozidel. Popis a výpočet parkovacích 
míst viz odst. B.4 c). 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

viz bod B.4a) 
 
c) doprava v klidu 

Pro parkování a odstavení vozidel budou sloužit nově vybudované zpevněné 
plochy na severní straně objektu, kde bude vymezeno celkem 18 odstavných a 
parkovací stání, z toho dvě budou vyčleněna pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
Další dvě odstavná a parkovací stání (pro zaměstnance, případně majitele objektu) 
budou vyčleněna na zpevněné ploše. 
Výpočet počtu odstavných a parkovacích stání byl proveden dle ČSN 73 6110. 
 
Celková kapacita zařízení – 50 lůžek 
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Oo = 1 stání na 3 lůžka (ČSN 73 6110, tab.34) 
ka = 0,84 součinitel vlivu stupně automobilizace 1:3,0) 
kp = 1,0 (součinitel redukce počtu stání) 
Počet stání pro zaměstnance – počet stání Po = 4 stání 
 
Výpočet celkového počtu stání: 
N = Oo . ka + Po. ka. kp = (50/3) . 0,84 + 4.0,84.1,0 = 17,8, tj. 17 stání + 1stání pro 
potřeby majitele objektu. 

Nezávisle na celkovém počtu odstavných a parkovacích stání se předpokládá 
příjezd a dočasné odstavení zásobovacích vozidel. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou v blízkém okolí zřízeny. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 
V prostoru bezprostřední blízkosti zpevněných ploch budou vytvořeny terénní 

průlehy pro přirozené vsakování dešťových vod ze zpevněných ploch a zahradní jezírko 
pro zachycování dešťových vod. Konečné terénní úpravy nezastavěné části pozemků 
budou upraveny v plynulých křivkách, navazujících na okolní terén. 

 
b) použité vegetační prvky 

Dešťové vody ze střech obou objektů budou svedeny dešťovou kanalizací do 
zahradního jezírka, umístěného v jihozápadní části pozemku, od podloží izolovaného 
hydroizolací, s přepadem do vsakovací drenáže, uložené pod plochou zatravňovacích 
tvárnic. Jezírko bude obloženo přírodním kamenivem a provedeno tak, aby umožnilo 
kolísání vodní hladiny. Voda může být zpětně využita k zavlažování pozemku. 
Vzhledem k tomu, že jezírko má sloužit současně jako okrasný prvek, bude nutno 
sledovat kvalitu vody a podle potřeby ji upravovat. 

 
c) biotechnická opatření 

V rámci stavby nebudou prováděna žádná biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 

Sb. Stavba nemá přímý ani nepřímý vliv na zhoršení klimatických poměrů, ovzduší, 
povrchových a podzemních vod, půdy, horninového prostředí. 
 
Ovzduší 
  Ochrana ovzduší je řešena v souladu ze zákonem č. 201/2012 Sb o ochraně 
vzduší a prováděcích předpisů. Navržená spalovací zařízení musí splňovat předepsané 
hodnoty emisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky nebo jejich stanovené skupiny. 
Objekt bude vytápěn samostatně stacionárním kondenzační plynovým kotlem, s 
odvodem spalin do samostatného komínového tělesa. 
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V průběhu výstavby s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám a 
okolní zástavbě stavbami pro bydlení musí být prováděna potřebná opatření k zabránění 
zvýšené prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, případně kropení příjezdové cesty 
pro zásobování staveniště). Při následném provozu stavby se nepředpokládá zvýšená 
prašnost. 
 
Hluk 
  Neprůzvučnost obvodových a vnitřních dělících konstrukcí jsou navrženy v 
souladu s platnými normami a technickými předpisy pro zvukově izolační vlastnosti 
staveb a to především: 
ČSN 73 0532 - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách 
ČSN EN ISO 717-1 - Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách- Část 1: Vzduchová neprůzvučnost 
ČSN EN ISO 717-2 - Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost 

Navržené vnitřní dělící konstrukce a obvodový plášť budovy splňují požadavky 
ČSN na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí. 
 

Projektovaná stavba je umístěna v souladu s platným územním plánem obce 
Svratka 

Nejbližší chráněný venkovní prostor (stávající rekreační chaty) jsou vzdáleny od 
plánované stavby cca 90 m. 

Projektovaná stavba splňuje požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. na hygienické limity hluku pro 
chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní 
prostor. 

V projektované stavbě není umístěn žádný významný zdroj hluku a vibrací. 
Realizací stavby nedojde ke zhoršení hlukové situace v jejím bezprostředním okolí. 
 
Hluk ve vnitřním prostoru staveb 

Ve vnitřním prostoru stavby se nenachází žádný zdroj hluku. 
 

Hluk ve venkovním prostoru staveb 
Projektovaná stavba splňuje požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. č. 272/2011 Sb. 
 
Odpady 

Množství a charakter produkovaných odpadů včetně způsobu jejich likvidace je 
uveden v Průvodní zprávě bod A.4, písm. i). 
 
Půda 

V rámci stavby nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. Před zahájením 
výkopových prací bude v rozsahu stavby sejmuta ornice a dočasně uložena na pozemku 
investora. Po dokončení stavby bude zpětně rozprostřena na nezastavěné části pozemků 
v rámci finálních úprav pozemku. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu  
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(ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů, apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Vzhledem k charakteru stavby nemá její realizace škodlivý vliv na způsob 
využívání krajiny, chráněná území, flóru, faunu, funkčnost a stabilitu ekosystému a 
obyvatelstvo. 

 
c) návrh na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba není umístěna na chráněném území Natura 2000. 
 

d) návrh zohledňování podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se na uvedený záměr nevztahují 
ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

 
e) navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany dle jiných právních předpisů. 

Objekt se nachází v CHKO Žďárské vrchy a spadá do II. – IV. Zóny, proto bylo nutné 
respektovat požadavky, týkající se základních ochranných podmínek dané oblasti. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Po dobu výstavby bude staveniště zabezpečeno proti neoprávněnému vstupu 
nepovolaných osob. Při provádění stavebních prací se bude postupovat tak, aby 
nedocházelo k narušování běžného chodu a stavu okolí staveniště, proto není dále 
řešeno. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a jejich zajištění 
Dodávka, skladování stavebních hmot zajišťuje koordinační výkres řešený 

v příslušné části projektové dokumentace. 
b) odvodnění staveniště 

Vzhledem k rozsahu stavby nebude prováděno žádné speciální odvodnění 
staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
dtto bod a) 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veškeré úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob zajistí v 

průběhu výstavby zhotovitel stavby v souladu s platnými předpisy, normami a 
technickými pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí. 

Zásobování stavby vyžadující pojezd těžké mechanizace bude prováděn pouze v 
pracovní dny v době od 6.00-22.00 hodin. Při provádění stavby se nepředpokládá 
negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 
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Negativní účinky při provádění stavby na okolí stavby se nepředpokládají, proto 
není plánována ochrana okolí stavby. Projektované stavba nevyžaduje žádné asanace, 
demolice ani kácení dřevin. 

 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Žádné mimořádné zábory pro staveniště se nepředpokládají. Pro rozsah zařízení 
staveniště jsou dostačující plochy určené k zastavění (včetně zpevněných ploch). 

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

Likvidace odpadů vzniklých v průběhu výstavby bude prováděna dle tabulky 
bodu A.4 písm. i) Průvodní zprávy. 

V průběhu výstavby budou prováděna příslušná opatření, aby nedocházelo ke 
zvýšení prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, kropení atd. ). 

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

Zemní práce budou prováděny pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se o zemní 
práce související se sejmutím ornice, přípravou staveniště, provedením nových 
základových konstrukcí a realizací zpevněných ploch. Přebytek vykopané zeminy bude 
uložen na pozemcích investora nebo na místo určeném místě příslušným obecním 
úřadem, aby mohl být připraven k dalšímu použití. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Likvidace odpadů vzniklých v průběhu výstavby bude prováděna dle tabulky 
bodu A.4 písm.i) Průvodní zprávy. Kromě likvidace odpadů dle platných předpisů se 
vzhledem k charakteru a umístění stavby nepředpokládá negativní vliv na 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 je nutno dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, které jsou v souladu se všemi platnými předpisy, normami a technickými 
pravidly, které s jednotlivými činnostmi souvisí. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat 
ustanovením následujících obecně platných bezpečnostních předpisů 
zásadníhovýznamu: 
- zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
- zákon č. 309/2006 Sb. ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci) 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů a technických zařízení, 
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- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, 
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
- vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů 
 

Při práci na elektrických zařízeních je nutné dodržovat ČSN 34 3100- 
Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních. Nedílnou 
součástí ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je i dodržování návodů výrobců k 
používání příslušných zařízení. 
 

Pracovníci pracující na stavbě musí být prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a musí být vybaveni ochrannými pomůckami. 
Pracovníci obsluhující stavební stroje a zařízení musí mít patřičná oprávnění k těmto 
pracím. 

Před realizací stavby bude investorem stavby určen koordinátor bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci podle platných právních a bezpečnostních předpisů. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy okolních staveb dotčených výstavbou penzionu není v projektové 
dokumentaci řešeno. 

 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou zapotřebí žádná dopravní inženýrská 
opatření. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinků vnějšího prostředí při výstavbě, apod.) 

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou v projektové dokumentaci 
řešeny. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
Časový harmonogram výstavby objektu je samostatně řešeno v oddělené části 

projektové dokumentace. 
 

Předpokládaná lhůta výstavby -  2 roky 
Termín zahájení stavby:   08/2015 
Termín dokončení stavby:   08/2017 
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D1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Stavba „Penzion na Pasekách “ v navrţeném rozsahu stavba řeší restaurační 

zařízení, společenskou místnost, venkovní posezení na terase, celkové zázemí středně 

velké kuchyně. Navrţené řešení umoţňuje přípravu a výdej jídel po celý den.  

Pro zvýšení komfortu nabízených sluţeb navrţený objekt umoţňují ubytování o 

celkové kapacitě 18 lůţek  

Vyuţití objektu (ubytování, stravování) se předpokládá nepravidelně a nárazově 

z důvodu vyuţívání sjezdovky nad objektem. 

 

Vnitřní dispozice objektu SO-01 Penzion na Pasekách zahrnuje:   
1.NP : 1. Vstupní část:  zádveří, hala s recepcí, schodiště 

  2. Část pro hosty:  restaurace, herna-společenská místnost, terasa, WC 

  3. Část pro technické účely: kuchyně, sklady, technická místnost, prádelny, 

sušárny, uklízecí místnosti.  

  4. Část pro majitele:  zádveří, sklep, schodiště  

2.NP : 1. Část komunikační: chodba, úklidová místnost, schodiště 

  2. Pokoje pro hosty:  7 x pokoj 2l (jeden pokoj, koupelna) 

      1 x pokoj 4l (dva pokoje, koupelna, předsíň)   

Počet uživatelů/pracovníků objektu SO-01 Penzion na Pasekách:  
Počet ubytovaných hostů:   18 

Personál ubytovny:    5 

Počet ubytovacích jednotek:   8 

Zastavěná plocha:    525 m
2 

Celková uţitná plocha:   1050 m
2 

Obestavěný prostor:    3150 m
3
 

D1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby  
Pro vlastní návrh penzionu byla rozhodující konfigurace, orientace ke světovým 

stranám a regulační podmínky v území, především podlaţnost domu. Pozemek má 

čtvercový tvar mírně svaţující se směrem. 

Snahou projektanta bylo situovat obytné místnosti domu co nejvíce směrem do 

zahrady a pokoje pro ubytování co nejlépe z hlediska orientace ke světovým stranám. 

Hlavní vstup na pozemek, společně s venkovním stáním pro zaměstnance a, ubytované 

a strávníky. 

Při půdorysném situování domu byl brán zřetel na optimalizaci výškového 

osazení objektu a vyrovnané bilance zemních prací. 

Z hlediska výtvarného materiálového řešení vychází z poţadavku investora, a 

sice maximální sladění s okolním prostředím, pouţití přírodních materiálů, minimální 

vizuální narušení okolí. Penzion je důsledně oproštěn od manýristických prvků, má 

čistou racionální fasádu. Střechy jsou polovalbové. Výplně otvorů jsou navrţeny 

z dřevěných profilů EURO, natírané bezbarvým lakem. Veškeré klempířské výrobky 

jsou z měděného plechu. 

 Podle mínění projektanta takto navrţený dům plně respektuje danou lokalitu 

z hlediska regulačních podmínek v území daných územním plánem a zároveň splňuje 

veškeré poţadavky investora. 
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  Stavba je navrţena se stěnovým nosným systémem, zaloţeným na základových 

izolačních tvarovkách ztraceného bednění soklu základů "TERMO", vylitých z prostého 

betonu třídy C16/20. 

Svislé nosné konstrukce budou zděné z cihelných bloků (Porotherm 44 PROFI, 

Porotherm 36,5 PROFI na maltu Prorotherm PROFI, v 2.NP nosná lehká konstrukce 

typu dřevostavby). Pohledové obvodové zdivo bude z vnějšího líce částečně obloţeno 

kamenným obkladem z přírodního kamene tl.40mm. Vnitřní dělící příčky ze SDK, 

tl.100mm a tl.150mm. 

Stropní konstrukce nad 1.NP budou provedeny z přepjatých stropních panelů 

Spiroll Goldbeck (dílce SPG výšky 200mm), zpevněné ztuţujícími věnci (beton 

C20/25, bet. Výztuţ dle statického výpočtu).  

Skladby podlah jsou podrobně uvedeny ve výkresové části projektové 

dokumentace. 

  Jednotlivá podlaţí objektu budou komunikačně propojena ţelezobetonovými 

prefabrikovanými schodišti. 

Objekt bude zastřešen polovalbovou střechou tvořenou dřevěným krovem. 

Zatíţení z vaznic krovu bude přenášeno přímo na svislé nosné stěny. Fasáda je částečně 

z dřevěného obkladu v odstínu světle hnědá, částečně omítnutá fasádní omítkou 

BAUMIT, v barvě bílé. Jeden štít objektu budou obloţen dřevěnými palubkami tl. 

20mm kladenými na sraz, natřenými lazurovacím lakem. Ostatní tři štíty budou 

omítnuty fasádní omítkou BAUMIT, v barvě bílé, a části střechy budou lemovány 

modrými pruhy jiné drsnosti omítky.  

Střecha bude pokryta krytinou EUREKO DDS II v odstínu černé. 

  Okna, vstupní dveře jsou navrţena dřevěná s úpravou v odstínu světle 

hnědého nátěru. 

Bezbariérové užívání stavby  

  Stavba je navrţena dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických 

poţadavcích zabezpečujících uţívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

  V objektu SO-02 ubytovací zařízení je v 1.NP jeden pokoj s hygienickým 

zařízením přizpůsobeny pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 398/2009 Sb., v 1.NP objektu SO- 01 Penzion jsou 

navrţena WC pro muţe a ţeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

  Komunikace, chodníky, vstupy do objektů a vnitřní prostory v 1.NP jsou 

navrţeny v souladu s přílohou k vyhlášce č. 398/2009 Sb. přílohy 1 a 3. 

  Prostory stavby určené pro uţívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti podle bodu 1. přílohy 

č. 4 k vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Na zpevněných plochách budou vyhrazena dvě odstavná a parkovací stání pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a bude vyznačeno svislou a vodorovnou dopravní 

značkou. 
 

D1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Technické a technologické vybavení pro penzion je ve výkresové části 

zakresleno dle předpokládaného rozsahu, v rozměrech a kapacitách dle technických 

listů jednotlivých dodavatelů technologie. 
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V objektu jsou kromě technologie kuchyně a skladů, dále umístěny společné prostory 

pořádání společenských posezení včetně odpovídajícího hygienického a provozního 

zázemí. V podkroví objektu je řešeno ubytování pro 18 osob. 

 

D1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

 

Založení objektu, základová konstrukce 

 Základové konstrukce budou provedeny z izolačních tvarovkách ztraceného 

bednění "TERMO", vylitých z prostého betonu třídy C16/20. 

 Základová spára musí být provedena v nezámrzné hloubce, tj. min. 1000 mm od 

upraveného terénu. 

 Před betonáţí základové desky bude do bednění vloţena Kari síť o průměru 

6mm a velikosti ok 150x150mm. Tvar, rozměry a umístění základů viz výkresová část. 

 

Svislé konstrukce  

Svislé nosné konstrukce budou zděné z cihelných bloků (Porotherm 44 PROFI, 

Porotherm 36,5 PROFI na maltu Prorotherm PROFI, v 2.NP nosná lehká konstrukce 

typu dřevostavby). Pohledové obvodové zdivo bude z vnějšího líce částečně obloţeno 

kamenným obkladem z přírodního kamene tl.40mm. Vnitřní dělící příčky ze SDK, 

tl.100mm a tl.150mm. 

 

Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce nad 1.NP budou provedeny z přepjatých stropních panelů 

Spiroll Goldbeck (dílce SPG výšky 200mm), zpevněné ztuţujícími věnci (beton 

C20/25, bet. Výztuţ dle statického výpočtu).  

 

Konstrukce podlah 

Skladby podlah jsou podrobně uvedeny ve výkresové části projektové 

dokumentace. 

 

Schodiště  

Jednotlivá podlaţí objektu budou komunikačně propojena ţelezobetonovými 

prefabrikovanými schodišti. 

 

Konstrukce zastřešení  

Objekt bude zastřešen polovalbovou střechou tvořenou dřevěným krovem. 

Zatíţení z vaznic krovu bude přenášeno přímo na svislé nosné stěny. 

 

Úprava povrchu stěn a stropů 

Fasáda je částečně z dřevěného obkladu v odstínu světle hnědá, částečně 

omítnutá fasádní omítkou BAUMIT, v barvě bílé. Jeden štít objektu budou obloţen 

dřevěnými palubkami tl. 20mm kladenými na sraz, natřenými lazurovacím lakem. 

Ostatní tři štíty budou omítnuty fasádní omítkou BAUMIT, v barvě bílé, a části střechy 

budou lemovány modrými pruhy jiné drsnosti omítky. Omítky vnitřní budou provedeny 

jako vápenocementové štukové, pod keramickými obklady bude provedena omítka 

hladká. 
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Hydroizolace  

Vodorovné a svislé hydroizolace spodní části stavby budou provedeny ze dvou 

vrstev hydroizolačního pásu z modifikovaného asfaltu. Izolace keramických podlah v 

hygienických místnostech bude provedena dvousloţkovou těsnící a lepící hmotou 

MAPEI.  

Izolace musí být nanášena ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 2mm a musí být 

vytaţena min. 100mm na stěny místností. V místě sprchových koutů bude hydroizolace 

provedena na celou výšku keramického obkladu. Ve styku podlahy a svislých stěn musí 

být pod hydroizolací vlepen vyztuţující pás z PVC.  

Jednotlivé druhy hydroizolace viz výkresová část. 

 

Střešní krytina 

Střecha bude pokryta krytinou EUREKO DDS II v odstínu černé. 

 

Klempířské výrobky  

Klempířské výrobky (střešní podokapní ţlaby , svody , doplňkový a ostatní 

sortiment) budou vyrobeny ze systému pro odvodnění střech Rheinzink, v barvě černé. 

 

Truhlářské výrobky  
Truhlářské výrobky zahrnují výplně oken a dveří, zařízení a vybavení interiéru. 

Jednotlivé druhy oken a dveří a jejich rozměry viz Výpis oken a dveří 

 

Tesařské výrobky  

Tesařské práce zahrnují především konstrukci střechy. Pro nosné tesařské 

konstrukce bude pouţito deskové a hraněné řezivo tř. SI. Veškeré zakryté dřevěné 

prvky budou před zabudováním do konstrukcí opatřeny protihnilobným a 

protiplísňovým nátěrem. Štít objektu bude obloţen dřevěnými palubkami tl. 20mm 

kladenými na sraz, natřenými lazurovacím lakem. 

 

Nátěry a malby  

 

a/ vnitřní  

- omítky stěn zděných příček a sádrokartonových podhledů budou opatřeny 3x malbou 

Primalex PLUS.  

- truhlářské výrobky budou opatřeny nátěrem lazurovacím lakem (odstín nátěru bude 

upřesněn v době realizace stavby)  

- schodišťové zábradlí budou opatřeny nátěrem vysokozátěţovým dvousloţkovým 

bezbarvým lakem  

- dřevěné viditelné prvky budou natřeny ochranným lazurovacím lakem  

- tesařské konstrukce budou opatřeny protihnilobným a protiplísňovým nátěrem  

 

b/ vnější  

- viditelné dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem  

- lazurovacím lakem (odstín nátěru bude upřesněn v době realizace stavby)  

- tesařské konstrukce budou opatřeny protihnilobným a protiplísňovým nátěrem  
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D1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Viz Souhrnná technická zpráva bod B.2.10. 

 

D1.1.a.6 Stavební fyzika 

Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení. 

Všechny obvodové konstrukce jsou navrţeny minimálně na úrovni doporučených 

hodnot součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2 . Tepelně technické vlastnosti 

navrhovaných konstrukcí obálky jsou uvedeny ve sloţce č. 6 Stavební fyzika. 

Ubytovací , výrobní a provozní prostory objektu vinařství a penzionu budou 

osvětlena sdruţeným osvětlením, které odpovídá jednotlivým nárokům jednotlivých 

prostor. 

Projektovaná stavba splňuje poţadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. na hygienické limity hluku pro 

chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní 

prostor. 

 V projektované stavbě není umístěn ţádný významný zdroj hluku a vibrací. 

Realizací stavby nedojde ke zhoršení hlukové situace v jejím bezprostředním okolí. 

 

D1.1.a.7 Zásady hospodaření energiemi 

Obálka budovy je navrţena s ohledem na maximální kompromis mezi 

technickými a ekonomickými nároky tak, aby byly zajištěny trvale nízké energetické 

nároky objektu. Pro objekt byl zpracován energetický štítek obálky budovy, budova 

spadá do třídy B. 

 

D1.1.a.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

V rámci předprojektové přípravy byl proveden radonový průzkum pozemku, na 

základě kterého byl pozemek v místě staveb zařazen do kategorie nízkého radonového 

indexu. Ţádné negativní účinky vnějšího prostředí (hluk, prašnost apod.) nejsou známy.   

 

D1.1.a.9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Viz samostatná zpráva PBŘ 
 

D1.1.a.10 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Údaje o poţadované jakosti navrţených materiálů vyplývají z navrţeného 

(doporučeného) sloţení jednotlivých skladeb a typu konstrukcí.  

 

D1.1.a.11 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí  

Při stavbě se bude postupovat klasickými zděnými, tesařskými a ostatními 

technologiemi, navíc je potřeba věnovat pozornost detailům zateplení na eliminaci 

bodových i liniových tepelných mostů, detailům provedení konstrukcí.  

Veškeré netypické konstrukce a technologické postupy je nutno provádět v 

souladu s doporučeními a návody, uvedenými v technických listech výrobců 

(dodavatelů). 
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D1.1.a.12 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele  

Dokumentace se zpracovává jako výstupní bakalářská práce a rozsah práce je 

přímo zadán v oddílu dokumentace A. Dokladová část. 

 

D1.1.a.13 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 

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

stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami; 

  Nejsou známy. 



ZÁVĚR 

 V rámci této bakalářské práce byla zpracována projektová dokumentace, která 
může být použita k výstavbě penzionu dle platných právních požadavků, předpisů a 
norem. Cílem bylo navrhnout penzion s ubytovací kapacitou 18 osob a byt pro 
provozovatele penzionu. 
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Anotace práce V rámci bakalářské práce jsem řešila projekt penzionu, který je umístěn v 

CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o stavbu samostatně stojící v mírně 

svažitém terénu. Budova je řešena bezbariérovým způsobem a je určena k 

rekreaci s ubytovacím a restauračním zařízením. Objekt je řešen na 

obdélníkovém půdoryse ve stylu roubeného selského stavení s 

hospodářskými budovami s vnitřním dvorem. V přízemí penzionu najdeme 

restauraci, společenskou místnost, terasu, halu a recepci, kuchyň, skladové 

prostory, sociální zařízení a zázemí pro zaměstnance. Podkroví obsahuje 2-

4 lůžkové pokoje s kapacitou pro18 osob s vlastním sociálním zařízením a 

byt pro provozovatele penzionu. 

Stavba je navržena se stěnovým nosným systémem, založeným na 

základových izolačních tvarovkách ztraceného bednění soklu základů 

TERMO, vylitých z prostého betonu třídy C16/20. Svislé nosné konstrukce 

jsou zděné z cihelných bloků Porotherm 44 PROFI, Porotherm 36,5 PROFI 

na maltu a nosná lehká konstrukce typu dřevostavby. Stropní konstrukce 



jsou z přepjatých stropních panelů Spiroll Goldbeck. Polovalbová střecha 

tvořena dřevěným krovem je pokryta krytinou EUREKO DDS II v odstínu 

černé. Fasáda je částečně z dřevěného obkladu, částečně omítnutá fasádní 

omítkou BAUMIT. Okna a vstupní dveře dřevěná. Pro parkování a 

odstavení vozidel je k dispozici 18 stání, z toho 2 jsou vyčleněna pro osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

Anotace práce v 

anglickém 

jazyce 

This bachelor´s thesis deals with the project of a guest house, which is 

located in the area of Žďárské Vrchy. The concerned building stays on its 

own in a gently sloped down terrain. The whole building is constructed in a 

barrier-free way and is primarily intended to be used for recreation as well 

as housing capacity including eating facilities. The aforementioned 

premises are build on a rectangular groundplan with architectonic features 

of a log farmer´s house with agricultural buildings inside of the inbuild 

yard. There is a restaurant in the ground floor, furthermore room for social 

activities, terace, hall, reception, kachen, store house, bathroom and 

premises for employees. Attic apartments are constructed in the way that 

allows different sizes of the rooms. This range varies from two bed up to 

four bed rooms with a maximum capacity of 18 people including private 

bathrooms; and also small flat for the keeper of the premises.  

The building is designed with a wall-bearing system based on fundamental 

isolating special shaped bricks wasted in boarding of a plinth of 

fundamentals TERMO, formed from a concrete of a type C16/20. The 

vertical bearing-constructions are bricked from Porotherm 44 PROFI, 

Porotherm 36,5 PROFI on a mortar and light construction of a type of 

wooden house. The ceiling construction is made of prestressed concrete 

floor slab Spiroll Goldbeck. Half-Hipped Roof is made of wooden roof 

truss and is covered with special roofing material EUREKO DDS II in the 

shade of black. Facade is partly made of wooden facing, and partly 

plastered with facade plastering BAUMIT. Windows and entrance doors are 

wooden. For parking there are 18 spots available, out of which 2 are 

reserved for people with disabilities. 
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