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Abstrakt�
Bakalá�ská práce �eší vypracování projektové dokumentace pro p�estavbu penzionu na okraji 
obce Repechy na Drahanské vrchovin�. Penzion je rozd�len do t�í samostatn� stojících budov, 
které mezi sebou tvo�í uzav�ený prostor pro návšt�vníky penzionu. Tato bakalá�ská práce se 
zabývá jednou z t�chto budov, ve které se nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí 
pro zam�stnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského stavení. 
Objekt je �áste�n� podsklepený se dv�ma nadzemními podlažími. �
�

Klí�ová slova�
Bakalá�ská práce, Penzion, Repechy, Drahanská vrchovina, rekonstrukce, restaurace, atrium, 
�áste�n� podsklepený, obytné podkroví, Porotherm. �
�

�

�

Abstract�
Bachelor thesis solves the preparation of project documentation for the reconstruction of the 
house on the outskirts of the village Repechy on Drahanská Vrchovina. The pension is 
divided into three separate buildings, which together form a closed space for visitors to the 
house. This thesis deals with one of these buildings. There are the reception, restaurant and 
restaurant facilities and facilities for staff pension. The form of the building is based on 
classical forms farmhouse. The building has a partial basement and two floors.  
�

Keywords�
Bachelor thesis, Boarding house, Repechy, Drahanská vrchovina, restaurant, atrium, partial 
basement, attic room, Porotherm.  
…�
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1. ÚVOD  

Bakalá�ská práce �eší vypracování projektové dokumentace pro p�estavbu penzionu na 
okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin�. Penzion je rozd�len do t�í samostatn�
stojících budov. Tato bakalá�ská práce se zabývá jednou z t�chto budov, ve které se 
nachází recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zam�stnance penzionu.  Forma 
stavby vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je �áste�n� podsklepený 
se dv�ma nadzemními podlažími. 

Tato budova je navržena jako zd�ná stavba založená na základových pásech 
z prostého betonu a zaizolována pomocí systému Isover. Svislé nosné konstrukce tvo�í 
zd�né st�ny z tvárnic Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX a Porotherm 30 AKU SYM, 
v suterénní �ásti jsou st�ny provedeny z betonových tvárnic KB 1-30A. Stropní 
konstrukce jsou ze skládaných keramických tvarovek systému Miako. Schodišt� jsou 
železobetonová. Konstrukce krovu je provedena hambálkovou soustavou a k zast�ešení 
byly použity st�ešní tašky KM BETA. 

Veškerá okna i dve�e v obvodových st�nách jsou navržena s d�ev�nými rámy a 
s izola�ními dvojskly. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou podrobn� popsány 
v projektu. Byly zpracovány detaily napojení obvodové st�ny a st�echy, detail dve�í a 
návrh speciální dlažby v atriu a �ešení soklu v podsklepené i nepodsklepené �ásti 
budovy. 



2. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

2.1. Identifikace stavby, jméno a p�íjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, 
obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, I�, sídlo stavebníka 
(právnické osoby), jméno a p�íjmení projektanta, �íslo pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo 
�eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb� s 
vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, dále jeho 
kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její ú�el 

Identifikace stavby: 

- Název: Penzion Repechy - obnova a dostavba selského stavení 
- Místo stavby: Repechy, Královo Pole – Sadová 
- Okres: Prost�jov 
- Kraj: Jihomoravský 
- Parcelní �íslo: 35/2, 35/3 
- Stavebník: Pokludová Andrea MVDr., Tománkova 119/31, 
 68301 Rousínov  
- Projektant: Petra Tomášiková, Jugoslávská 46, BRNO 613 00 
- Charakteristika stavby:  P�estavba penzionu, který je rozd�len do t�í samostatn�

stojících budov. Tyto budovy jsou uspo�ádány tak, že co se provozu tý�e, tvo�í 
uzav�ené nádvo�í s bazénem a terasou. Nachází se zde budova pro ubytování, 
víceú�elová budova a hlavní budova s recepcí, restaurací se zázemím a zázemí 
pro zam�stnance penzionu.  Forma stavby vychází z podoby klasického selského 
stavení.  

2.2. Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku 
a o majetkoprávních vztazích 

Pozemek je složen ze dvou parcel s parcela�ními �ísly 35/2 a 35/3. Pozemek se nachází 
na okraji obce Repechy. Ze severní a severovýchodní �ásti k n�mu doléhá rodinná 
zástavba. Z jihu pak už jen volná hospodá�ská p�da. Parcela byla v minulosti zastav�na, 
ale v sou�asné dob� jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu a nedají se nadále 
využívat pro sv�j p�edchozí ú�el. 

V nejbližším okolí se nachází p�evážn� obytné domy a �ešený pozemek byl 
p�vodn� hospodá�ského p�vodu, nyní je p�ebudován na sportovní a rekrea�ní prostor. 
Území bude opat�eno inženýrskými sít�mi a komunikacemi. K pozemku není dovedena 
kanaliza�ní sí�, ale p�i stavb� penzionu se po�ítá i s dobudováním kanaliza�ní sít� pro 
obec. 



2.3. Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Pr�zkumy nebyly v sou�asné dob� provedeny. 
Geologický pr�zkum nebyl proveden, p�edpokládaný typ zeminy je št�rko-pís�itá. 
Pravd�podobná hladina podzemní vody se nachází p�ibližn� 4 metry pod úrovní 
p�vodního terénu. 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu p�ípojkami vodovodu, 
nízkotlakého plynovodu, nízkého elektrického nap�tí. Nízké nap�tí je k pozemku 
vedeno vzduchem, na pozemku je umíst�n rozvad��, od kterého jsou kabely nízkého 
nap�tí vedeny pod povrchem terénu. 

K pozemku není dovedena kanaliza�ní sí�, ale p�i stavb� penzionu se po�ítá 
i s dobudováním kanaliza�ní sít� pro obec. A následné napojení objektu na tuto sí�
pomocí kanaliza�ní p�ípojky. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních 
komunikací. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní 
komunikací 3. t�ídy a je ve zna�n� špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze 
severozápadu, p�vodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a 
jako možný p�ístup pro hasi�e. 

2.4. Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Na území pozemku budou vybudovány nové p�ípojky vodovodu, nízkotlakého 
plynovodu, nízkého elektrického nap�tí a kanalizace. 
Všechny dané požadavky od majitel� inženýrských sítí budou spln�ny. Architektonické 
a stavební �ešení bude v souladu se sou�asným urbanistickým �ešením m�sta Bousínov, 
pod kterou je katastráln� za�azen. 

Požadavky budou zpracovány do projektové dokumentace a navržené �ešení 
odsouhlaseno. Stavbou nedojde k dot�ení ochranných pásem chrán�ných �ástí území a 
kulturních památek. 

2.5.  Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba je navržena tak, aby spl�ovala obecné technické požadavky dle vyhlášky �. 
137/1998 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 491/2006 Sb. O technických požadavcích na 
výstavbu. 

2.6. Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí, 
pop�ípad� územn� plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního 
zákona 

Pro dané území je zpracován územní plán, jehož požadavky byly zapracovány v návrhu 
penzionu. 



2.7. V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení 
v dot�eném území 

Penzión je rozd�len do t�í samostatn� stojících budov. Nachází se zde budova pro 
ubytování, víceú�elová budova a hlavní budova s recepcí, restaurací se zázemím a 
zázemí pro zam�stnance penzionu. Forma stavby vychází z podoby klasického selského 
stavení a neovlivní okolní stávající objekty. 
V souvislosti se stavbou lze p�edpokládat do�asné zvýšení hlu�nosti a prašnosti 
v bezprost�edním okolí pozemku. Rovn�ž p�edpokládáme zvýšenou dopravní zát�ž na 
p�íjezdových komunikacích. Úsp�šný provoz stavby je podmín�n provedením 
navržených p�ípojek inženýrských sítí a vybudováním nové kanalizace. 

V dot�eném území nejsou žádné v�cné a �asové vazby se stavbami souvisejícími 
a podmi�ující stavbu a nejsou pot�eba jiná opat�ení. 

2.8. P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby 

P�edpokládané zahájení stavby: 09/2015 
P�edpokládané ukon�ení stavby: 6/2016 
Výstavba bude probíhat v po�adí: za�ízení staveništ�, zemní a výkopové práce, potrubí 
v�etn� prostup� pro napojení inženýrských sítí do objektu, vložení zemnícího pásku pro 
hromosvod, základy, podkladní beton, hydroizolace, konstrukce obvodových zdí, 
konstrukce stropu a st�echy, konstrukce p�í�ek, rozvod elekt�iny, vody a kanalizace. 

2.9. Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové �i nebytové v m2 a o po�tu byt� v budovách bytových a nebytových. 

Statistické údaje celkové stavby: 
- Vým�ra parcely: 5598m2

- Celková zastav�ná plocha: 1422,6m2 
- Celkový obestav�ný prostor: 9247,29m3

- Orienta�ní hodnota stavby: 65 mil. K�
- Celkový po�et pokoj� pro hosty: 25 
- Celkový po�et pokoj� pro zam�stnance: 4 
- Celkový po�et ploch ve�ejné vybavenosti: 0 

Statistické údaje bytového domu, �ešeného v rámci bakalá�ské práce: 
- Zastav�ná plocha: 649,78m2 
- Obestav�ný prostor: 4548,46m3 
- Orienta�ní hodnota stavby: 23 mil. K�
- Celkový po�et pokoj� pro hosty: 0 
- Celkový po�et pokoj� pro zam�stnance: 4 
- Po�et ploch ve�ejné vybavenosti: 0 



3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

3.1.1. Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení 
sou�asného stavu konstrukcí;stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je 
kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo jev památkové zón�

Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. V nejbližším okolí se nachází p�evážn�
obytné domy a �ešený pozemek byl p�vodn� hospodá�ského p�vodu, nyní je 
p�ebudován na sportovní a rekrea�ní prostor. 

Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní 
komunikací 3. t�ídy. Z t�chto komunikací je parcela p�ímo p�ístupná. Hlavní vjezd na 
pozemek bude ze severozápadu, p�vodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán 
jako rezervní a jako možný p�ístup pro hasi�e. 
Stávající pozemek pokrývá náletová zele�, p�evážn� k�oviny a vysoký a neprostupný 
vegeta�ní porost. 

V p�ilehlé komunikaci jsou vedeny hlavní sít� plynu, vody, kabely nízkého 
nap�tí vedou p�es pozemek vzduchem a na pozemku se nachází rozvad��. Kanaliza�ní 
sí� bude dobudována b�hem výstavby a povede v p�ilehlé komunikaci. 
P�edpokládaný typ zeminy je št�rko-pís�itá. Geologický pr�zkum nebyl proveden. 
Pravd�podobná hladina podzemní vody se nachází p�ibližn� 4 metry pod úrovní 
p�vodního terénu. 

3.1.2. Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní 
souvisejících 

3.1.2.1. Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

Pozemek se nachází na okraji obce Repechy. Ze severní a severovýchodní �ásti k n�mu 
doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodá�ská p�da. Parcela byla 
v minulosti zastav�na, ale v sou�asné dob� jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu 
a nedají se nadále využívat pro sv�j p�edchozí ú�el. Jejich rekonstrukce a �áste�n�
i demolice se staly p�edm�tem této studie.   

V nejbližším okolí se nachází p�evážn� obytné domy a námi �ešený pozemek byl 
p�vodn� hospodá�ského p�vodu, nyní je p�ebudován na sportovní a rekrea�ní prostor. 
Penzion Repechy je navržen v souladu se sou�asným urbanistickým �ešením m�sta 
Bousínov, pod kterou katastráln� je katastráln� za�azen.  

Na severozápadní a severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní 
komunikací, ale jedná se o pozemní komunikace 3. t�ídy ve špatném stavu. Hlavní vjezd 
na pozemek bude ze severozápadu, p�vodní vjezd ze severozápadní strany bude 
ponechán jako rezervní a je vhodn�jší pro p�ístup hasi��. 



3.1.2.2. architektonické �ešení a dispozi�ní �ešení 

Celý provoz penzionu je rozd�len do t�í samostatných budov. Tyto budovy jsou 
uspo�ádány tak, že co se provozu tý�e, tvo�í uzav�ené nádvo�í s bazénem a terasou. 
Kolem volného prostoru jsou umíst�ny budovy pro ubytování, víceú�elová budova a 
p�es terasu voln� navazují na vnit�ní prostory restaurace. 

V hlavní budov�, která je p�estavena z bývalého selského stavení, je umíst�na 
recepce, kancelá�e, ubytování pro zam�stnance a p�edevším restaura�ní provoz s vlastní 
kuchyní a zázemím. V suterénu jsou umíst�ny sklady a servisní zázemí pro objekt. 

V prvním nadzemním podlaží je situováno vše pro zákazníky. Nachází se zde 
hlavní vstup s recepcí a dominuje mu vzdušná restaurace s terasou. Budova pro 
ubytování je situována nejdále od vjezdu na pozemek. V její t�sné blízkosti jsou 
umíst�ny t�i do�asná parkovišt� sloužící k vyložení v�cí. Jak už název napovídá, je tato 
budova ur�ena p�edevším k ubytování host�. Dá se zde ubytovat 60 host�
v dvoul�žkových pokojích, z nichž jsou dva upraveny pro pot�eby osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

Dále je v suterénu umíst�no malé wellness se saunou a prádelna pro celý areál. 
Jako odstín�ní klidového prostoru slouží víceú�elová budova, která stojí mezi ním a 
cestou. Tato budova byla p�estavena ze stájí a nyní zde vznikl zast�ešený prostor 
o vým��e 150m2 vhodný pro r�zná školení a seminá�e. Dále lze využívat na cvi�ení a �i 
jako kino. 

3.1.3. Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení 
vn�jších ploch 

3.1.3.1. Zemní práce 

Sejmutí ornice bude provedeno v tlouš�ce 300mm ploše pozemku. Geologický pr�zkum 
nebyl proveden, p�edpokládaný typ zeminy je št�rko-pís�itá. Pravd�podobná hladina 
podzemní vody se nachází p�ibližn� 4 metry pod úrovní p�vodního terénu. Doporu�uje 
se provést dodate�ní pr�zku. 

Zakládání nebude probíhat pod úrovní hladiny podzemní vody. Objekt je 
�áste�n� podsklepen. Stavební jáma je navržena nepažená, bude vytvo�eno svahování 
v pom�ru 1:2. Hrany stavební jámy budou ve vzdálenosti 600mm od navržené 
základové konstrukce suterénu i nepodsklepené �ásti. Hlavní výkopové práce budou 
provedeny t�žkými stroji, dopl�kové a menší výkopové práce budou provedeny ru�n�. 
Základová spára bude za�išt�na ru�n�. 

Další zemní práce budou probíhat po vybetonování základových konstrukcí a 
vybudování hrubé stavby v suterénu a 1. Nadzemním podlaží, v�etn� provedení 
hydroizolace a tepelné izolací. Bude provedeno zasypání zbývajících �ástí základové 
jámy. Zásypy budou zhutn�ny na únosnost p�vodní zeminy. Vyt�žená zemina bude 
použita pro násypy stavební jámy, terénní úpravy okolí stavby. P�ípadná zbylá zemina 



bude odvezena na p�edem ur�ené místo skladování zeminy. Na záv�r stavby bude 
provedeno osázení okolí stavby stromy, ke�i a travním semenem, dle výkresu C-02 - 
Situace. 

3.1.3.2. Základové konstrukce 

Jsou navrženy základové pasy z prostého betonu C16/20. Základová spára pro 
obvodové zdivo nepodsklepené �ásti se nachází v nezámrzné hloubce 900mm pod 
úrovní upraveného terénu. Základová spára v �ásti podsklepené se nachází v hloubkách 
3650mm a 3900mm pod úrovní upraveného terénu pro vnit�ní zdivo tentýž �ásti ve 
hloubce 3650mm pod úrovní upraveného terénu. Výtahová konstrukce je založena na 
desce z prostého betonu C16/20, která je v celkové hloubce 4600mm pod úrovní 
upraveného terénu.  

Podkladní beton je navržený v tlouš�ce 150mm z prostého betonu C16/20 a bude 
vyztužen vložením kari sít�. 

3.1.3.3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX zd�né 
na zdící maltu Porotherm DRYFIX. Obvodové nosné v suterénu je navrženo 
z betonových tvárnic KB 1-30A, bude použit betonem C20/25 s výztuží B500. Vnit�ní 
nosné zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 17,5 P+D 
zd�né na zdící maltu Porotherm DRYFIX. 
Skladby obvodového zdiva jsou podrobn� specifikovány ve výkrese výpisu skladeb �. 
C-21. 
Obvodové svislé konstrukce spl�ují požadavky dle �SN 730540 Tepelná ochrana 
budov. 

3.1.3.4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou ze skládaných keramických tvarovek systému Miako a nosník�
POT. Celková tlouš�ka konstrukce stropu je 250mm tlustá. Izolace v podlahách je 
provedena pomocí izola�ních desek Isover. 

Stropy a nosné konstrukce st�ech jsou v celém objektu navrženy ŽB 
monolitické, beton C20/25 s ocelí B500. Jedná se o desky vetknuté, oboustrann�
vyztužené a konzolové. Tlouš�ky desek v �ástech bytových jsou 180mm, v �ásti 
komunika�ního jádra 100mm. ŽB stropní desky jsou dopln�ny pr�vlaky skrytými a 
viditelnými. 
P�eklady jsou navrženy tvárnic Porotherm systému, jde o p�eklady Porotherm KP 7 
o r�zných délkách. 
Skladby vodorovných konstrukcí jsou podrobn� specifikovány ve výkrese výpisu 
skladeb �. C-21. 



Konstrukce odd�lující venkovní a vnit�ní prost�edí spl�ují požadavky dle �SN 730540 
Tepelná ochrana budov. Podrobné výpo�ty skladeb a hodnoty sou�initele prostupu 
tepla. 

3.1.3.5. Vertikální komunikace 

Schodišt� jsou železobetonová. Schodiš�ové desky jsou ŽB monolitické vetknuté, beton 
C20/25 s ocelí B500, tlouš�ky 170mm. Stupn� jsou betonovány sou�asn� s deskou. 
Výtah je hydraulický SCHINDLER 3100 bez strojovny s frekven�n� �ízeným pohonem 
pro 6-8 cestujících. Nosná konstrukce je ocelová. 

Velikost šachty je 1500/1600 mm, a velikost vnit�ní kabiny je 1000/1250. Výtahová 
šachta je odv�trána na st�echu pomocí v�trací hlavice 150/150 mm. Výtahová šachta je 
ve všech podlažích obezd�na. 

3.1.3.6. St�ešní konstrukce 

Je navržena šikmá st�echa se sklonem 34% a 41%. A je navrženo i její odvodn�ní. 
Konstrukce krovu je provedena hambálkovou soustavou z kleštin a krokví uložených na 
pozednici. Celá konstrukce st�echy je budována zcela nová. Stávající konstrukce jsou 
v havarijním stavu a zdravotn� závadné. Celý prostor st�echy je zateplený, podle 
projektu se zde buduje jen �ást obytného podkroví, zbytek slouží jako plochy pro 
budoucí rozvoj. K zast�ešení byly použity keramická st�ešní krytina KM BETA. 
St�ešní skladby jsou podrobn� specifikovány ve výkrese výpisu skladeb �. C-21 a 
spl�ují požadavky dle �SN 730540 Tepelná ochrana budov. 

3.1.3.7. Vnit�ní d�lící konstrukce 

P�í�kové zdivo je navrženo z tvárnic Porotherm 17,5 P+D a Porotherm 8 P+D zd�né na 
maltu Porotherm. Otvory jsou opat�eny p�eklady Porotherm KP 7.  V 2. nadzemním 
podlaží jsou navrženy SDK akustické d�lící p�í�ky tlouš�ky 125 mm od firmy Rigips. 

3.1.3.8. Úprava vn�jších povrch�

V zachované �ásti budou otlu�eny veškeré vn�jší omítky. Zdivo bude napenetrováno a 
budou provedeny nové vápenné omítky. Omítky budou nat�eny základní malbou 
Baumit. Veškeré fasádní detaily a plastiky budou zachovány. V okolí šambrán bude 
pot�eba postupovat velice opatrn�. Dostavená �ást budovy bude omítnuta omítkou 
Porotherm a nat�ena základní barvou Baumit. 

V atriu je pokládána speciální betonová dlažba. Konstrukce dlažby v atriu je 
navržena podobn� jako poch�zí st�echa, tzn. Betonové dlaždice jsou umíst�ny na 
reten�ních ter�ích od firmy BUZON. Spád je 3% a 5%. Voda odtéká  do 2 vtok�. 

Terasa u restaurace je tvo�ena d�ev�nými palubkami 20/100mm z borového 
mo�eného d�eva a je uložena na betonových dlaždicích rozmíst�ných na št�rkopískovém 
podsypu. 



3.1.3.9. Úprava vnit�ních povrch�

V zachované �ásti budou otlu�eny veškeré vnit�ní omítky. Zdivo bude napenetrováno a 
budou provedeny nové jádrové omítky. Omítky budou nat�eny základní malbou Baumit. 
V dostavené �ásti budou omítky Porotherm nanášeny na zdivo a nat�eny základní 
barvou Baumit. SDK p�í�ky budou opat�eny st�rkou a poté budou nat�eny základní 
barvou Baumit. Obklady budou provedeny na toaletách, hygienických za�ízeních, ve 
sprchách a v provozech, kde se p�edpokládá vlhký provoz viz. výkresová dokumentace. 
Obklady budou kladeny pomocí ter�� do lepidla a budou ukon�eny vždy rohovou nebo 
ukon�ující lištou. Spárování bude provád�no bílou hydroizola�ní hmotou. 

Veškeré podlahy v zachované �ásti budou nov� provedeny. Z prostoru haly (103 – 1NP) 
se budou dodate�n� prohlubovat základy, aby mohlo vzniknout �áste�né podsklepení. 

Komunika�ní a ve�ejné prostory budou mít d�ev�nou podlahu. Prostory 
s p�edpokládanou zvýšenou vlhkostí �i mokrým provozem budou opat�eny st�rkou 
BETON FLAME a v prostoru toalet a sklad� keramickou dlažbou. Veškeré podlahy 
budou opat�eny v míst� napojení na st�nu soklem. 

3.1.3.10. Výpln� otvor�

Sou�asné okna dve�e nejsou vhodná k zachování a budou vybourány a nahrazeny. 
Veškerá okna v obvodových st�nách jsou navržena s d�ev�nými rámy a s izola�ními 
dvojskly.  Dve�e v obvodových st�nách mají ocelovou zárube�. Hlavní vstupní dve�e 
budou demontovány v�etn� rámu a budou repasovány. Repase bude spo�ívat 
v znovuobnovení d�ev�ného rámu pomocí opálení, obroušení, impregnace a nového 
nát�ru a kování. 
Veškeré vnit�ní výpln� otvor� (dve�e) budou demontovány v�etn� zárubní a budou 
provedeny nové ocelové zárubn� a osazeny nové dve�e. 

3.1.3.11. Izolace 

Obvodové zdivo je zatepleno izolací systému Isover tlouš�ky 160 mm, aby vyhovovalo 
požadavk�m prostupu tepla. Suterénní zdivo a obvodové základy jsou zatepleny 
deskami Isover ur�ených pro sokl a dolní stavbu. 

Tepelnou izolaci v souvrství st�echy tvo�í dv� vrstvy Isover UNI mezi a pod 
krokvemi. Podlahy na terénu zahrnují tepeln� izola�ní vrstvu Isover EPS 200S 
v tlouš�ce 60mm. 

Izolace proti zemní vlhkosti a vod (hydroizolace) – hydroizolace spodní stavby 
je provedena z asfaltových pás� AL+V S40 tlouš�ky 4mm. Hydroizolace bude vytažena 
500mm nad úrove� p�ilehlého upraveného terénu. V souvrství st�echy je navržena 
hydroizola�ní fólie Fatrafol 810. V místnostech s mokrým provozem, koupelny, WC, 
bude provedena v podlahových konstrukcích st�rková izolace v tlouš�ce 2mm a bude 
vytažena i do výšky obkladu st�n. 



Zvukové izolace – v obytném podkroví jsou použity speciální SDK akustické d�lící 
p�í�ky a v podlaze je kro�ejová izolace. Schodiš�ová deska je po celé délce odd�lena od 
zdiva izolací. Monolitické pr�vlaky, vynášející schodiš�ovou desku, budou betonovány 
do izola�ní kapsy. 

3.1.3.12. Výrobky klempí�ské 

Materiálem je ocel. pozink. Klempí�ské výrobky budou použity pro okapni�ky, 
oplechování, vn�jší parapety a p�íponky. P�esné pot�ebné délky budou p�em��eny p�ímo 
na stavb�. Ocel. pozink. bude opat�ena jednovrstvým antikorozním nát�rem. 

3.1.3.13. Výrobky záme�nické 

Ocelové dve�e a revizní dví�ka v ocelových zárubních budou opat�eny epoxidovým 
nát�rem. Zábradlí jsou tvo�ena ocelovou a nerezovou konstrukcí. Madla v interiéru jsou 
d�ev�ná, madla v exteriéru jsou nerezová. 

3.1.3.14. Výrobky truhlá�ské 

Dve�e jsou d�ev�né nat�ené bílou epoxidovou barvou v ocelovém rámu. Interiérová 
madla zábradlí jsou ze d�eva dubového. Madla jsou dále opat�ena transparentním lakem 
na d�evo ve dvojí vrstv�. Pochozí vrstva d�ev�né terasy u restaurace je tvo�ena 
d�ev�nými palubkami 20/100mm z borového mo�eného d�eva s vysokotlakou 
impregnací Wolmanit.

3.1.3.15. Vn�jší plochy 

Chodníky pro p�ší jsou navrženy asfaltové, jako komunikace na pozemku. Okolní terén 
bude osázen travním semenem a budou vysazeny stromy a ke�e.  
Okapový chodník okolo stavby je navržen z plaveného kamene frakce 16-22mm a je 
spádován 2% od stavby. 

3.1.4. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu p�ípojkami vodovodu,nízkotlakého 
plynovodu, nízkého elektrického nap�tí. Nízké nap�tí je k pozemku vedeno vzduchem, 
na pozemku je umíst�n rozvad��, od kterého jsou kabely nízkého nap�tí vedeny pod 
povrchem terénu. 

K pozemku není dovedena kanaliza�ní sít, ale p�i vybudování penzionu se po�ítá 
i s dobudováním kanaliza�ní sít� pro obec. A následné napojení objektu na tuto sí�
pomocí kanaliza�ní p�ípojky. 

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu ze stávajících místních 
komunikací. Pozemek sousedí na severozápadní a severovýchodní hranici s pozemní 
komunikací 3. t�ídy a je ve zna�n� špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze 



severozápadu, p�vodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako rezervní a 
jako možný p�ístup pro hasi�e. 

3.1.5. �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svážném území 

Parkování je pro návšt�vníky penzionuje navrženo o kapacit� 20 stání, z toho 2 jsou dv�
stání pro ZTP. 
Dle dostupných informací se nejedná o území na poddolovaném �i svážném území. 

3.1.6. Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba nebude škodit životnímu prost�edí. Je navržena nová výsadba zelen�. 
V sou�asné dob� se na parcele nacházejí vzrostlé stromy a v�tšina z nich bude 
zachována. Na stávající parcele je množství náletové zelen�. 

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich p�vodce, tedy 
provozovatel. Odpady budou zneškod�ovány na za�ízeních k tomu ur�ených 
(skládkách, spalovnách), p�ípadn� budou p�edány jiné odborné firm� ke zneškodn�ní 
nebo p�epracování Zákon o odpadech �. 185/2001 Sb.,ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 
Provozovatel je povinen vést evidenci odpad�. 

Odpady budou shromaž�ovány dle druh� ve vhodných nádobách. Odpadový 
materiál, který má nebo m�že mít nebezpe�né vlastnosti bude shromaž�ován odd�len�
do zvláš� k tomu ur�ených nádob z nepropustných materiál�, chrán�ných proti dešti ve 
smyslu vyhlášky MŽP �. 381/2001 Sb. ze dne 17. �íjna 2001 o podrobnostech nakládání 
s odpady. P�i stavb� objektu se bude dbát na minimální hlu�nost, šet�ení energií a 
t�íd�ní odpadu. 

3.1.7. �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a 
komunikací 

V návrhu jsou dodržovány požadavky z vyhlášky �. 398/2009 Sb. O obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 
Hlavní vstup do objektu je �ešen bez výškového rozdílu. Vstupní jednok�ídlé dve�e o 
sv�tlé ší�ce 1000mm jsou otevírány sm�rem ven. V prostoru restaurace jsou využity 
dvouk�ídlé dve�e o ší�ce 1800mm. 
V objektu pro bydlení je navržený výtah o vnit�ní velikosti kabiny 1400/1100mm. 

3.1.8. Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do 
projektové dokumentace 

Pr�zkumy nebyly provedeny, doporu�uje se jejich provedení. 



3.1.9. Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a 
výškový systém 

Stavba bude vyty�ena výškov� od bod� �eské nivela�ní sít�, polohov� od spojnice dvou 
t�chto bod� v sou�adnicovém systému S-JTSK. Výškové kóta 0,000 je rovna 611,488m. 
n. m. Baltu po vyrovnání. 

3.1.10.�len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

V rámci bakalá�ské práce je �ešen jeden ze t�í objekt� o celkové zastav�né ploše 
649,78m2 . Celková zastav�ná plocha je 1422,66 m2. P�ípojky inženýrských sítí jsou 
zaúst�ny do technické místnosti v suterénu. Kanaliza�ní p�ípojka ústí z hlavní vstupní 
šachty do kanaliza�ní sít�, která bude b�hem stavby vybudována. 

3.1.11. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed 
negativními ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. Jejich 
minimalizace 

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. P�i provád�ní stavby nebude 
zasaženo do okolních pozemk� a staveb. Okolní objekty budou p�ed zahájením 
výstavby zam��eny a b�hem výstavby kontrolovány. 

3.1.12. Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není 
uveden v �ásti F., 

Zhotovitel stavby zajistí, aby v pr�b�hu výstavby byla zajišt�na bezpe�nost práce p�i 
provád�ní staveb. Jedná se o proškolení pracovník�, seznámení s p�edpisy bezpe�nosti 
práce, pou�ení o pohybu po staveništi, doprav� a manipulaci s materiálem, budou 
seznámeni s hygienickými a požárními p�edpisy. 

Pracovníci budou dodržovat zákony a vyhlášky dle zákona 65/1965 Sb. Zákoník 
práce; zákona 309/2006 Sb. O zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci, na�ízení vlády �. 591/2009 Sb. – požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví 
p�i práci na staveništích. 

3.2. Mechanická odolnost a stabilita 

Pr�kaz statickým výpo�tem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící 
v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo za následky. 

3.2.1. Z�ícení stavby nebo její �ásti 

Podrobný statický výpo�et zhotoví statik. P�i návrhu se nep�edpokládá, že dojde ke 
z�ícení stavby a stavba bude vystav�na dle platných norem a vyhlášek. 



P�i výstavb� se bude p�edevším dbát na p�esné složení betonu, na správné uložení 
výztuže a na správné technologické postupy a p�estávky. Na provád�ní bude dohlížet 
stavební dozor. Vyvstalé problémy a nové skute�nosti budou �ešeny v pr�b�hu stavby. 

3.2.2. V�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

P�i nálezu statické �i konstruk�ní vady bude ihned provedeno opat�ení pro zajišt�ní 
konstrukcí a zajišt�ní bezpe�nosti osob. V p�ípad� nutnosti budou takto zajišt�ny i 
okolní pozemky. 

3.2.3. Poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo 
instalovaného vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce 

Pokud dojde k poškození jiných �ástí stavby �i za�ízení, které lze opravit �i vym�nit – 
neprodlen� se tak stane. 

3.2.4. poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�

Bez prodlení budou provedena pot�ebná opat�ení. 

3.3. Požární bezpe�nost 

Požární zpráva bude podrobn� zpracována a schválena požárním technikem. 

3.3.1. zachování nosnosti a stability konstrukce po ur�itou dobu 

Svislé nosné zdivo systému Porotherm 30 Eko + Profi DRYFIX a Porotherm 30 AKU 
SYM jsou požární odolnosti REI 180, konstrukce typu DP1. V suterénu jsou betonové 
tvárnic KB 1-30A. Ty mají odolnost 60 minut a je to konstrukce t�ídy A. 
 Stropy ze skládaných keramických tvarovek systému Miako mají požární odolnost REI 
180, konstrukce typu DP1. 
P�í�kové zdivo POROTHERM 11,5 P+D má požární odolnost EI 180, konstrukce typu 
DP1.

3.3.2. omezení rozvoje a ší�ení ohn� a kou�e ve stavb�

Budova je rozd�lena do požárních úsek� podle vypracované studie. Komunika�ní 
prostory jsou nechrán�nou únikovou cestou, není pot�eba z�izovat chrán�né únikové 
cesty, protože budova je p�evážn� jednopodlažní a �as pro únik vychází podle normy. 
V�trání je p�ímé okny. 

3.3.3. omezení ší�ení požáru na sousední stavbu 

Stavba spl�uje požadované odstupy od okolních budov. Sousední stavby nezasahují do 
požárn� nebezpe�ných prostor. 



3.3.4. umožn�ní evakuace osob a zví�at 

Osoby a zví�ata budou evakuovány z objektu do volného prostranství. Schodišt�
v zázemí pro zam�stnance je navrženo ŽB, ší�ky 900mm. 

3.3.5. umožn�ní bezpe�ného zásahu jednotek požární ochrany. 

Jednotky požární ochrany budou zasahovat z hlavní komunikace III. T�ídy a mají 
vyhrazeny vlastní vjezd. 

3.4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

V objektu se bude produkovat tuhý komunální odpad, bez zvláštního charakteru a velký 
podíl bude mít i odpad z restaura�ní kuchyn�. 
Komplexní �innost v oblasti komunálního odpadu bude zajiš�ovat specializovaná firma. 
Odpadní kontejnery jsou voln� p�ístupné z venku. 
Splaškové vody budou odvedeny do místní kanalizace, která bude dobudována. 
Deš�ová voda bude odvedena také do místní kanalizace, ale pokud nebude vybudovaná 
jednotná, tak bude pot�eba ješt� dobudovat reten�ní nádrž. 
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. 
Charakter stavby nevyžaduje návrh ochranných a bezpe�nostních pásem. Provozem 
objektu mohou vznikat škodliviny, se kterými bude nakládáno v souladu s legislativou 
EMS. Provoz domu nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. Zdrojem tepla bude 
plynový kotel. Odvod a p�ívod vzduchu bude vyveden nad st�echu. Veškeré rozvody 
VZT budou vedeny nad st�echu. 
P�i výstavb� budou zdroje zne�išt�ní p�edevším stavební stroje a nákladní automobily a 
dále emise polétavého prachu z provád�ných prací, což je b�žným projevem každé 
stavební �innosti. 

3.5. Bezpe�nost p�i užívání 

Terenní schodišt� do suterénu bude opat�eno zídkou do výšky 300mm a následn�
zábradlími ve standardní výšce 0,9m. 

3.6. Ochrana proti hluku 

V dob� výstavby budou zdrojem hluku p�edevším práce provád�né stroji pro dopravu a 
manipulaci s materiálem, zpracování a provád�ní konstrukcí a jejich úpravy. Pro zemní 
práce budou nasazeny t�žší stavební stroje. 
Vhodným vedením prací a nasazením mechanizm� s co nejnižšími akustickými výkonu 
bude hluk z této �innosti minimalizován. 
Veškeré stavební práce budou provád�ny pouze v denní dob�. 
Budou spln�ny následující požadavky a limity pro denní dobu 6:00 - 22:00, kdy bude 
provád�na stavba: Na�ízení vlády �. 148/200ž Sb. 
Chrán�ný vnit�ní prostor – den: 40dB + korekce, noc: 30dB + korekce 



Chrán�ný venkovní prostor – 50dB + korekce (doprava 5dB) 
Objekt je funkce obytné a nep�edpokládají se ani vn�jší zdroje hluku. Technická 
místnost je umíst�na v 1S. Obvodové konstrukce spl�ují akustické požadavky. 
V obytném podkroví jsou použity speciální SDK akustické d�lící p�í�ky a v podlaze je 
kro�ejová izolace. Schodiš�ová deska je po celé délce odd�lena od zdiva izolací; 
monolitické pr�vlaky, vynášející schodiš�ovou desku, budou betonovány do izola�ní 
kapsy. 

3.7. Úspora energie a ochrana tepla 

3.7.1. spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích 
ukazatel� podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Navržený objekt je navržen pro parametry standardní budovy. Konstrukce s požadavky 
na posouzení prostupu tepla vyhovují dle normy �SN 730540-2 Tepelná ochrana budov 
– Požadavky. 
Doporu�uji po�ídit Energetický štítek stavby. 

3.7.2. stanovení celkové energetické spot�eby stavby. 

Objekt je navržen jako standardní.  

3.8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace - údaje o spln�ní požadavk� na bezbariérové �ešení stavby. 

Chodníky a p�ístupové cesty budou uzp�sobeny p�ístupu osobám s omezenou 
schopnostípohybu. Na parkovišti jsou vyhrazena 2 parkovací místa ZTP. 
Samotný projekt je �ešen v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. 

3.9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí radon, agresivní spodní 
vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní pásma apod. 

Povodn� – objekt se nenachází v záplavovém území. Pozemek leží v mírn� svažitém 
terénu na kopci. Spodní stavba opat�ena hydroizolací z asfaltových pás�. 
Zemina je propustná št�rko-pís�itá. Hladina podzemní vody se nachází p�ibližn� ve 4m 
pod úrovní stávajícího terénu. 
Sesuvy p�dy – pozemek není ohrožen sesuvem p�dy 
Poddolování – dle dostupných informací není dané území dot�eno d�lní �inností. 
Seismicita – daná oblast nep�edstavuje pro daný charakter stavby zvýšené seizmické 
ohrožení. 
Radon – dle dostupných informací a normální radonové hodnot� budou provedeny 
b�žná opat�ení odpovídající ochran� staveb p�ed ú�inky st�edního radonového rizika. 



3.10. Ochrana obyvatelstva - spln�ní základních požadavk� na situování a stavební 
�ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

Pro tento objekt nejsou stanoveny žádné požadavky civilní ochrany. 
Bezpe�nost proti vniknutí nepovolaným osobám – vstupní dve�e do objektu jsou 
bezpe�nostní. 

3.11. Inženýrské stavby (objekty) 

Objekt bude p�ipojen na následující inženýrské sít�: nízké elektrické nap�tí, nízkotlaký 
plynovod, jednotnou kanaliza�ní stoku a vodovod. 

3.11.1. odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod 

Kanaliza�ní sí� bude dobudována b�hem výstavby a povede v p�ilehlé komunikaci. 
Odpadní vody poté budou svád�ny do jednotné kanalizace. Deš�ová voda z objektu 
bude napojena v hlavní vstupní šacht�, odkud bude provedena p�ípojka na jednotnou 
kanaliza�ní sí�. 
Deš�ová voda z volných ve�ejných prostrnství bude vsakována na pozemku. Parkovací 
stání budou spádovány ke vtoku a napojeny na kanalizaci po p�ed�išt�ní odlu�ova�em 
lehkých olej�. 

3.11.2. Zásobování vodou 

Objekt bude p�ipojen k místnímu vodovodu. 

3.11.3. Zásobování energiemi 

Objekt bude p�ipojen k nízkému elektrickému nap�tí 220V a k nízkotlakému 
plynovodu. 

3.11.4.�ešení dopravy 

Vjezd na pozemek je z pozemní komunikace III. T�ídy. Na pozemku je umíst�no 20 
parkovacím stání z toho jsou 2 pro ZTP a u budovy pro ubytování jsou ješt� 3 
krátkodobá stání sloužící k vyložení zavazadel. 

3.11.5. Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

Je navržena výsadba nových d�evin a živých plot�. Chodníky pro p�ší jsou asfaltové 
stejn� jako vozovka. 

3.11.6. Elektronické komunikace 

Nejsou navrženy elektronické komunikace. 



3.12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se ve stavb�
vyskytují) 

3.12.1. Ú�el, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického za�ízení 

V objektu se nachází hydraulický SCHINDLER 3100 bez strojovny s frekven�n�
�ízeným pohonem pro 6-8 cestujících. Nosná konstrukce je ocelová. 
 Velikost šachty je 1500/1600 mm, a velikost vnit�ní kabiny je 1000/1250. Výtahová 
šachta je odv�trána na st�echu pomocí v�trací hlavice 150/150 mm. Výtahová šachta je 
ve všech podlažích obezd�na. 
V technické místnosti je umíst�n plynový kotel v provedení TURBO pro výrobu teplé 
užitkové vody pro spot�ebu. 
V objektu se dále nenacházejí výrobní ani nevýrobní za�ízení. 

3.12.2. Popis technologie výroby 

3.12.3. Údaje o po�tu pracovník�

3.12.4. Údaje o spot�eb� energií 

3.12.5. Bilance surovin, materiál� a odpad�

3.12.6. Vodní hospodá�ství 

3.12.7.�ešení technologické dopravy 

3.12.8. Ochrana životního a pracovního prost�edí 

V Brn� dne 20. 1. 2015                     Petra Tomášiková 



ZÁV	R

Bakalá�ská práce �eší vypracování projektové dokumentace pro p�estavbu penzionu na 
okraji obce Repechy na Drahanské vrchovin�. Ze severní a severovýchodní �ásti 
k n�mu doléhá bytová zástavba. Z jihu pak už je volná hospodá�ská p�da. Parcela byla 
v minulosti zastav�na, ale v sou�asné dob� jsou objekty na pozemku v dezolátním stavu 
a nedají se nadále využívat pro sv�j p�edchozí ú�el. Jejich rekonstrukce a �áste�n� i 
demolice se staly p�edm�tem této práce. Penzion je rozd�len do t�í samostatn� stojících 
budov. Tato bakalá�ská práce se zabývá jednou z t�chto budov, ve které se nachází 
recepce, restaurace se zázemím a zázemí pro zam�stnance penzionu.  Forma stavby 
vychází z podoby klasického selského stavení. Objekt je �áste�n� podsklepený se 
dv�ma nadzemními podlažími. 
Penzion Repechy je navržen v souladu se sou�asným urbanistickým �ešením m�sta 
Bousínov, pod kterou katastráln� je katastráln� za�azen. Na severozápadní a 
severovýchodní hranici pozemek sousedí s pozemní komunikací, jedná se o pozemní 
komunikace 3. T�ídy, která je ve špatném stavu. Hlavní vjezd na pozemek bude ze 
severovýchodu, p�vodní vjezd ze severozápadní strany bude ponechán jako vhodn�jší 
pro p�ístup hasi��. 
U jednotlivých provoz� je dodržena funk�ní, typologická a normativní správnost. 
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KZS  kontaktní zateplovací systém 
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