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Abstrakt 

 Diplomová práce �eší novostavbu penzionu v obci Jest�abí v Krkonoších - 
K�ížlice. Penzion je samostatn� stojící a nachází se ve svažitém terénu. Penzion má tvar 
kvádru, se sedlovou st�echou. Objekt má t�i nadzemní podlaží a jedno podzemní, je 
�áste�n� podsklepen. Objekt bude sloužit pro ubytování osob v�etn� rodin s d�tmi v lét�
i v zim� a v mimosezón� jej lze využít pro konference a firemní školení. Sou�ástí 
objektu je byt pro jeho majitele. Konstruk�ní soustava je zd�ná, konstruk�ní systém 
p�í�ný, objekt bude proveden zd�nou technologií, vodorovné nosné konstrukce budou 
kombinované. Sedlová st�echa bude tvo�ena d�ev�nými p�íhradovými vazníky a 
skladbou st�echy s plechovou st�ešní krytinou. Schodišt� je p�ímé, dvouramenné s 
podestou, monolitické. Základové konstrukce jsou navrženy plošné, základové pasy 
obdélníkového tvaru z prostého betonu, monolitické.

Klí�ová slova 
 penzion, byt pro majitele, samostatn� stojící, svažitý terén, sedlová st�echa, 
d�ev�né p�íhradové vazníky, �áste�n� podsklepený, zd�ný, základové pasy 

Abstract 
 Diploma thesis solves newly built pension in the village Jest�abí v Krkonoších - 
K�ížlice. The pension is separately standing in a sloping terrain. It has a cuboid shape 
with gable roof, three aboveground floors and an underground floor with partial 
basement. The house is designed for accomodation of persons including families with 
children in the summer and winter season, with possibility of conferences and corporate 
training courses in off-season. As a part of pension there is a flat for its owner. 
Structural system is transversal, wall, technology of masonry. Horizontal load-bearing 
structures are combined. Gable roof is made by timber truss girders with metal roofing. 
Staircase is straight, two-arm with landing, monolithic. Foundation structures are 
shallow, foundation strips are monolithic, rectangular shaped, made from plain 
concrete. 

Keywords 
 pension, owner’s flat, separately standing, sloping terrain, gable roof, timber 
truss girders, partial basement, masonry, foundation strips 
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Úvod: 

Diplomová práce �eší novostavbu penzionu v obci Jest�abí v Krkonoších - K�ížlice 
v Libereckém kraji. Penzion je samostatn� stojící a nachází se ve svažitém terénu, který 
se svažuje od severu k jihu. Penzion má tvar kvádru, se sedlovou st�echou. Objekt má 
t�i nadzemní podlaží a jedno podzemní, je �áste�n� podsklepen. Objekt bude sloužit pro 
ubytování osob v�etn� rodin s d�tmi v lét� i v zim� a v mimosezón� jej lze využít pro 
konference a firemní školení. Sou�ástí objektu je byt pro jeho majitele. D�m má 
technické zázemí umíst�né v suterénu, nap�. posilovnu, technickou místnost, 
p�ezouvánu a místnost pro ukládání lyží nebo kol. Zastav�ná plocha domu je 491,26m2. 

Konstruk�ní soustava je zd�ná, konstruk�ní systém p�í�ný, objekt bude proveden 
zd�nou technologií. Svislé nosné konstrukce budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm, 
vodorovné nosné konstrukce budou kombinované, ze systému Porotherm strop. Sedlová 
st�echa bude tvo�ena d�ev�nými p�íhradovými vazníky a skladbou st�echy s plechovou 
falcovanou st�ešní krytinou, sklon st�echy bude 20°. Schodišt� je navrženo p�ímé, 
dvouramenné s podestou, monolitické, o 9ti výškových stupních v každém rameni, 
schodišt� mezi 1NP a 2NP bude mít 10 stup�� v každém rameni. Základové konstrukce 
jsou navrženy plošné, základové pasy obdélníkového tvaru z prostého betonu, 
provedené monoliticky. 

Projekt �eší mimo jiné i posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, pr�kaz 
energetické náro�nosti budovy a požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 
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A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

 Objekt bude sloužit jako penzion s možností podávání snídaní. Objekt bude 

sloužit pro ubytování osob v�etn� rodin s d�tmi v lét� i v zim� a v mimosezón� jej lze 

využít pro konference a firemní školení. Sou�ástí objektu je byt pro jeho majitele. 

Objekt bude mít jedno podzemní a t�i nadzemní podlaží. Objekt bude zd�ný ze 

systému Porotherm. P�dorysné rozm�ry objektu budou 31,9x15,4m. P�íjezd a p�ístup 

na pozemek bude zajišt�n z jeho severovýchodní �ásti z p�ilehlé místní komunikace. 

Pozemek je svažitý sm�rem od severu k jihu. 

a) název stavby 

 PENZION 

b) místo stavby 

 kraj: Liberecký 

 okres: Semily 

 obec: Jest�abí v Krkonoších 

 k.ú.: K�ížlice [676560] 

 parc.�. 1350/6 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Rastislav Bielik 

 Horní Sytová 5 

 51241 Víchová nad Jizerou 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Bc. Lucie N�me�ková 

 Metli�anská 1063 

 50401 Nový Bydžov 

 vedoucí práce: Ing. Danuše �uprová, CSc. 

A.2 Seznam vstupních podklad�
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 katastrální mapa, mapa vedení inženýrských sítí, osobní prohlídka pozemku, 

konzultace s investorem, studie zpracovaná v rámci p�edm�tu CH08 – Diplomový 

semniná�, územn� analytycké podklady ORP Jilemnice 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území 

 Objekt bude postaven na nezastav�né parcele, která v sou�asné dob� slouží 

jako louka. 

 obec: Jest�abí v Krkonoších [577189] 

 k.ú.: K�ížlice [676560] 

 parc.�. 1350/6 

 vým�ra: 1853m2 

�íslo LV: 735 

 druh pozemku: orná p�da 

 Charakteristika území: 

    nadmo�ská výška: 731m n.m. 

    sn�hová oblast: VII 

    v�trná oblast:  III 

    ochranné pásmo: ochranné pásmo KRNAP 

    kulturní památky: - 

    kácení strom�: - 

b) údaje o ochran� území 

 Na pozemku se nenachází žádné památkov� chrán�né objekty. 

 Pozemek je v sou�asné dob� veden jako orná p�da. P�ed zahájemín 

stavebního �ízení je nutné podat žádost na stavbní ú�ad ORP Jilemnice o zm�nu 

územního plánu a za�azení pozemku jako stavební. 

 Pozemek se nachází dle katastru nemovitostí v rozsáhlém chrán�ném území. 

Jedná se o ochranné pásmo KRNAP. K žádosti o stavební povolení je nutno dodat 

vyjád�ení dot�eného subjektu. P�i výstavb� objektu i jeho následném využívání budou 

dodrženy požadavky a opat�ení vyplývající z této ochrany. 

c) údaje o odtokových pom�rech 

 Veškerá voda zachycená pozemku bude odvedena do podloží pomocí 

vsakovacího systému. Parcela se nachází na propustné zemnin� t�ídy S3 – G3 dle 
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�SN 731001m která umož�uje však deš	ových a p�e�išt�ných splaškových vod. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací 

 Stavba je navržena v souladu s územn� plánovací dokumentací. Byla podána 

žádost o zm�nu úzmeního plánu. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

 Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. 

f) údaje o dodržená obecných požadavk� na využití území 

 Obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

 Ochrana životního prost�edí – veškeré práce spojené s výstavbou objektu a 

pozd�jí s jeho využíváním nebudou v rozporu s ochranou životního prost�edí. Všechny 

odpady a skládky za�ízení staveništ� budou p�evezeny na místní skládku a tak nedojde 

k zne�išt�ní životního prost�edí. 

 Vodohospodá�ská správa – stavba není v dosahu povodí žíádného vodního 

toku a proto nehrozí jeho zne�išt�ní. 

 Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby ani pozd�jšího užívání nebude 

ohrožovat  ovzduší. 

 Ochrana les� �R - na dané parcele se nevyskytuj žádné lesy. 

 Ochrana zem�d�lského p�dního fondu – pozemek je dosud veden v katasrru 

nemovitostí jako orná p�da. P�i výstavb� ani využívání objektu nebude ohrožen 

zem�d�lský p�dní fond. 

 Ochrana proti ohni - objekt bude chrán�n protipožádními opat�eními dle 

požárn� bezpe�nostního �ešení, jenž je sou�ástí projektové dokumentace. 

 Policie �R, dopravní inspektorát – provoz na p�iehlých komunikacích nebude v 

souvislosti se stavbou a užíváním objektu výrazn� dot�en. 

 Památková pé�e – na pozemku se nenechází žádný památkov� chrán�ný 

objekt. 

 KRNAP – objekt se nachází v ochranném pásmu KRNAP, je nutné postupovat 

podle požadavk� odt�eného orgánu. 

h) seznam vyjímek a úlevoných �ešení 

 Nebylo žádáno o žádnou vyjímku nebo úlevové �ešení. 



15 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

 Nutnost vybudování napojení na p�ilehlou místní komunikaci. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby 

• K�ížlice; p. �. 1350/7 

 Kalenský Jaromír, �. p. 236, 51232 Martinice v Krkonoších  

 1/3 

 Rybárová Ladislava, K�ížlice 131, 51401 Jest�abí v Krkonoších  

 2/3 

 vým�ra: 13122m2 

 druh pozemku: orná p�da 

• K�ížlice; p. �. 1358/2 

 SJM Holec Ji�í a Holcová Dana, K�ížlice 129, 51401 Jest�abí v Krkonoších 

 vým�ra: 5430m2 

 druh pozemku: orná p�da 

• K�ížlice; p. �. 1548 

 Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec 

 vým�ra: 21502m2 

 druh pozemku: ostatní plocha 

 zp�sob využití: silnice 

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby 

 Jedná se o novostavbu penzionu. 

 Charakteristika stavby: 

 zastav�ná plocha:  491,26m2 

 obestav�ný prostor:  6622,18m3 

 užitná plocha:   1601,53m2 

b) ú�el užívání stavby 

 Stavba bude sloužit jako penzion, tzn. pro p�echodné ubytování osob. Sou�ástí 
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objektu je byt majitele, který je ur�en k trvalému užívání. 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

 Jedná se stavbu trvalou. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�

 Stavba nebude zasažena zvláštní ochranou, nejedná se o kulturní památku aj. 

P�i stavb� budou spln�ny požadavky vylývající z vyjád�ení KRNAP. Nejedná se o 

stavbu v záplavovém územní. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

 Stavba byla navržena dle platných zákon�, vyhlášek a norem, zejména dle 

Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Vyhlášky 398/2009 Sb. 

o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb. 

Dále pak bylo využito Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území. 

 V objektu jsou navrženy dva bezbariérové vstupy, výtah pro vertikální p�epravu 

osob se sníženou schopností pohybu a orientace, bezbariérové hygienické zázemí v 

1NP, ve�ejné prostory jsou navrženy pro bezbariérový pohyb osob a v 1NP je jeden 

apartmán navržen jako bezbariérový. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z 

jiných právních p�edpis�

 Stavba je navržena tak, aby spl�ovala veškeré požadavky dot�ených orgán�. 

 Ochrana životního prost�edí – veškeré práce spojené s výstavbou objektu a 

pozd�jí s jeho využíváním nebudou v rozporu s ochranou životního prost�edí. Všechny 

odpady a skládky za�ízení staveništ� budou p�evezeny na místní skládku a tak nedojde 

k zne�išt�ní životního prost�edí. 

 Vodohospodá�ská správa – stavba není v dosahu povodí žíádného vodního 

toku a proto nehrozí jeho zne�išt�ní. 

 Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby ani pozd�jšího užívání nebude 

ohrožovat  ovzduší. 

 Ochrana les� �R - na dané parcele se nevyskytuj žádné lesy. 

 Ochrana zem�d�lského p�dního fondu – pozemek je dosud veden v katasrru 

nemovitostí jako orná p�da. P�i výstavb� ani využívání objektu nebude ohrožen 

zem�d�lský p�dní fond. 
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 Ochrana proti ohni - objekt bude chrán�n protipožádními opat�eními dle 

požárn� bezpe�nostního �ešení, jenž je sou�ástí projektové dokumentace. 

 Policie �R, dopravní inspektorát – provoz na p�iehlých komunikacích nebude v 

souvislosti se stavbou a užíváním objektu výrazn� dot�en. 

 Památková pé�e – na pozemku se nenechází žádný památkov� chrán�ný 

objekt. 

 KRNAP – objekt se nachází v ochranném pásmu KRNAP, je nutné postupovat 

podle požadavk� odt�eného orgánu. 

g) seznam vyjímek a úlevových �ešení 

 Nebylo žádáno o žádnou vyjímku nebo úlevové �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

 zastav�ná plocha:  491,26m2 

 obestav�ný prostor:  6622,18m3 

 užitná plocha:   1601,53m2 

 po�et pokoj�:  1l�žkové    5ks 

    2l�žkové    4ks 

    3l�žkové    2ks 

    4l�žkové    2ks 

    bezbariérový pokoj – 2 l�žka  1ks 

 byt pro majitele: 1ks o 4 l�žkách – plocha 210,95m2 

 celkový možný po�et osob: 29 ubytovaných osob + 4 osoby v byt� majitele = 33 

osob 

 P�i návrhnu objektu nebylo uvažováno s externími zam�stnanci, provoz 

penzionu v�etn� jídelny, baru a p�ípravny bude v personální režii majitel�. 

i) základní bilance stavby 

Pot�eby a spot�eby hmot a médií budou stanoveny dle zpracovaného rozpo�tu 

stavby, který bude dodávkou provád�cí firmy. Tyto pot�eby energií a spot�eby hmot 

budou stanoveny z projektové dokumentace pro provád�ní stavby. 

 t�ída energetické náro�nosti budovy: t�ída energetické náro�nosti budovy byla 

stanovena dle PENB zpracovaného dle Vyhlášky 78/2013Sb. jako C – budova 

úsporná. Pr�m�rný sou�initel prostupu tepla budovy je Uem = 0,26 W/m2K a celková 

dodaná energie na provoz budovy bude 217,3 MWh/rok 

 celková pot�eba pitné vody: ur�ení celkové pot�eby pitné vody je sou�ástí 
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projektu profese zdravotn�-technických instalací 

 celkové produkované množství splaškových vod: ur�ení celkového 

produkovaného množství splaškových vod je sou�ástí projektu profese zdravotn�-

technických instalací 

 celkové p�edpokládané zachycení deš	ových vod: ur�ení celkového 

p�edpokládaného zachycení deš	ových vod je sou�ástí projektu profese zdravotn�-

technických instalací 

 hospoda�ení s deš	ovou vodou: deš	ová voda bude zachcena v reten�ní 

nádrži na pozemku, bude využita jako užitková, p�edevším k zalévání a udržování 

zelen� kolem objektu, p�ebyte�ná deš	ová voda bude vsakována do podloží na 

pozemku investora 

j) základní p�edpoklady výstavby 

 p�edpokládáný za�átek výstavby: duben 2016 

 p�edpokládaný konec výstavby: �íjen 2017 

k) orienta�ní náklady stavby 

 Hrubý odhad náklad� stavby: 6622,18 m3 x 3500,- K�/m3 = 23177630 K�

 Stavební objekty: 

 SO01 PENZION   6622,18m3 (3500K�/m3) 23177630 K�

 SO02 CHODNÍKY   427,72m2 (600K�/m2) 256632 K�

 SO03 PARKOVACÍ STÁNÍ  172,38m2 (650K�/m2) 112047 K�

 SO04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 12m  (1500K�/m) 18000 K�

 SO05 DEŠ
OVÁ KANALIZACE 44m  (1350K�/m) 59400 K�

 SO06 P�ÍPOJKA VODOVODU 9m  (800K�/m) 7200 K�

 SO07 P�ÍPOJKA NN   71m  (600K�/m) 42600 K�

 Celkové p�edpokládáné náklady: 

 1. náklady na realizaci stavby:     23673509 K�

 2. vedlejší náklady na za�ízení staveništ� (2,5% z 1.)  591838 K�

 3. projektové práce    (1% z 1.)  236735 K�

 4. náklady na inženýrskou �innost  (1% z 1.)  236735 K�

 5. dozor investora    (0,3% z 1.)  66286 K�

 6. stavební dozor    (0,3% z 1.)  66286 K�

 Celkem:        24871389 K�
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická za�ízení 

 SO01 – PENZION 

 SO02 – ZPEVN�NÉ PLOCHY – CHODNÍKY 

 SO03 – ZPEVN�NÉ PLOCHY – PARKOVACÍ STÁNÍ 

 SO04 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

 SO05 – DEŠ
OVÁ KANALIZACE 

 SO06 – P�ÍPOJKA VODOVODU 

 SO07 – P�ÍPOJKA NN 

V Luha�ovicích, 01/2016     Bc. Lucie N�me�ková 



20 

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
  
  

PENZION 
PENZION 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE                   BC. LUCIE N�ME�KOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. DANUŠE �UPROVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 

BRNO 2016                   



21 

OBSAH: 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

 B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

 B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

 B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

 B.2.9 Zásady hospoda�ení s energií 

 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovišt� a komunální 

prost�edí 

 B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní �ešení 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících teréních úprav 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 



22 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek se nachází v obci Jest�abí v Krkonoších, místní �ást K�ížlice, na 

parc.�. 1350/6, k.ú. K�ížlice. P�íjezd a p�ístup na pozemek bude zajišt�n z jeho 

severovýchodní �ásti z p�ilehlé místní komunikace. Pozemek je svažitý sm�rem od 

severu k jihu. V sou�asné dob� je pozemek bez zástavby, je užíván majitelem jako 

zelená travnatá plocha bez vyššího porostu. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum, apod.) 

 Na pozemku byl proveden geologický pr�zkum, který stanovil, že základová 

p�da se skládá p�edevším z fylitických hornin. T�ída zemniny byla ur�ena jako S3 – 

G3, písky a št�rky s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, zemnina propustná. Únosnost 

základové p�dy byla stanovena 0,25MPa. Hydrogeologický pr�zkum stanovil, že 

podzemní voda se nachází v hloubce 6,5-6,8m pod úrovní terénu. Na objekt tedy 

nebude p�sobit tlaková voda. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

 Pozemek se nachází dle katastru nemovitostí v rozsáhlém chrán�ném území. 

Jedná se o ochranné pásmo KRNAP. K žádosti o stavební povolení je nutno dodat 

vyjád�ení dot�eného subjektu. P�i výstavb� objektu i jeho následném využívání budou 

dodrženy požadavky a opat�ení vyplývající z této ochrany. 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku, ani se 

nenachází v poddolovaném území. 

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

odtokové pom�ry v území 

 Provoz stavby nebude mít negativní ú�inky na okolní pozemky a stavby. 

Za�ízení staveništ� bude b�hem výstavby vybudováno na pozemku investora a 

stavbou nebudou zasaženy stavby ani pozemky v okolí. 

 Odtokové pom�ry a nakládání s deš	ovými vodami jsou v projektu �ešeny. 

Momentáln� jsou deš	ové vody na pozemku (louka) �ešeny p�írodn� vsakováním. Po 
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dokon�ení stavby budou deš	ové vody ze zpevn�ných ploch a st�echy svedeny do 

deš	ové kanalizace, na které bude osazena reten�ní nádrž, která bude umož�ovat 

využívání deš	ových vod jako voda užitková nap�. na zalévání zelen� atd. Nevyužité 

deš	ové vody budou vsakovány na pozemku investora. 

f) požadavky na sanace, demolice, kácení d�evin 

 Pozemek je v sou�asné dob� využíván jako louka a nenachází se na n�m 

žádné d�eviny ani stromy. Na pozemku dojde pouze k odstran�ní ornice a travin, 

nebude zapot�ebí provád�t žádné demolice ani kácení strom�. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné/trvalé) 

 Celý pozemek je v sou�asné dob� sou�ástí zem�d�lského p�dního fondu. P�ed 

zapo�etím výstavby z n�j bude vy�at. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

 Pozemek bude napojen na místní komunikaci, která spojuje obce Roudnice a 

K�ížlice. Sou�asn� bude napojen na všechny inženýrské sít�, které jsou v dosahu 

pozemku, tj. vodovodní �ad a vedení NN. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice 

 Stavba si nevyžaduje žádné zvláštní náklady a investice. Jediné investice 

budou na zbudování p�ípojek, a to: 

  - vodovodní p�ípojka 

  - p�ípojka eletrické energie (NN) 

 Požadavky na jiné související a podmi�ující stavby nejsou stanoveny. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

 Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt bude sloužit jako penzion s možností 

podávání snídaní. Objekt bude sloužit pro ubytování osob v�etn� rodin s d�tmi v lét� i 

v zim� a v mimosezón� jej lze využít pro konference a firemní školení. Sou�ástí 

objektu je byt pro jeho majitele. 
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 po�et pokoj�:  1l�žkové    5ks 

    2l�žkové    4ks 

    3l�žkové    2ks 

    4l�žkové    2ks 

    bezbariérový pokoj – 2 l�žka  1ks 

 byt pro majitele: 1ks o 4 l�žkách – plocha 210,95m2 

 celkový možný po�et osob: 29 ubytovaných osob + 4 osoby v byt� majitele = 33 

osob 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového �ešení 

 V okolí bezprost�edním stavby se nenachází žádné jiné objekty. V širším okolí 

stavby se nachází objekty pro rodinnou rekreaci osob a soukromé rodinné domy a 

chaty. V dosahu cca 500m od objektu se nachází restaurace, která je ve správ�

majitel� navrhovaného penzionu. Urbanisticky bude navrhovaná stavba zapadat do 

celkové koncepce krajiny. Parkovišt� pro hosty a majitele je umíst�no na pozemku v 

blízkosti vedlejšího vstupu do objektu. 

b)Architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení 

 Objekt má t�i nadzemní a jedno podzemní podlaží. St�echa je �ešena jako 

sedlová aby se hodila do horského prost�edí. Bylo využito toho, že se objekt nachází 

ve svažitém terénu, krom� hlavního vstupu do 1NP, byl vytvo�en i vstup do 1PP p�ímo 

z úrovn� terénu na jihovýchodní stran� objektu. Vstup do 1PP bude sloužit p�edevším 

pro hosty, kte�í si budou chtít v lyžárn�/kolárn� odložit lyže nebo kolo. Okna pokoj�

jsou orientována tak, aby z pokoj� na jedné stran� byl výhled na h�eben Krkonoš, a z 

druhé strany do údolí a na protilehlé kopce a p�i dobré viditelnosti až do �eského ráje. 

Krytina st�echy je navrženaplechová falcovaná, aby z ní v zimním období samovoln�

sjíždel sníh. Fasáda je provedena ze strukturované omítky barvy béžové s tmavšími 

hn�dými prvky. Sokl je proveden lícových pásk� Terca v barv� cihlové. 

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

 Hlavní vstup do objektu se nachází v 1NP, na výškové kót� 0,000m. Za 

vstupem se nachází zádve�í, na zádve�í navazuje chodba. Z chodby je p�ístup do 

hygienického za�ízení, které bude sloužit pro osoby pohybující se v 1NP, pro jídelnu, 

salonek a konferen�ní místnost. Hygiencké za�ízení je rozd�leno zvláš	 pro muže, 
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ženy a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Nachází se zde i úklidová 

komora, která bude sloužit pro úklid v 1NP. V levé �ásti chodby je vstup do menší 

chodby, která vede do kancelá�e majitele a je zde umíst�n vstup do bezbariérového 

pokoje. V pravé �ásti hlavní chodby je vstup do haly se chodišt�m a výtahem vstup do 

jídelny. V jídeln� je umíst�n bar, je zde vstup do šatny, která je ur�ena p�edevším pro 

ubytované hosty a školící se osoby. Je zde navržena úklidová komora, která bude 

sloužit samostatn� pro úklid jídelny, salonku a zázemí jídelny. Na jídelnu v její zadní 

�ásti navazuje menší salonek. Z jídelny je vstup vedle baru do konfere�ní místnosti. 

Technické zázemí k jídeln� je situováno za barem, v severním rohu objektu. Obsahuje 

chodbu, p�ípravnu pro chystání snídaní, s odd�leným koutem pro umývání špinavého 

nádobí a sklady. Zde se nachází také dva vedlejší vstupy do objektu, které budou 

sloužit jeden pro zásobování objektu a druhý pro odvoz odpadu. 

 Po sestoupení do 1PP se nacházíme na výškové kót� -3,000m. Ze schodišt� se 

vejde p�ímo do chodby. Pod schody je umíst�n menší sklad. Rovn� následuje vstup do 

technické místnosti a do strojovny vzduchotechniky. Z chodby po levé stran� je 

umožn�n vstup do posilovny, která bude sloužit p�edevším ubytovaným host�m. K 

posilovn� je zde navrženo samostatné hygienické za�ízení. V zadní �ásti chodby bude 

vstup do prádelny a sušárny, kde bude obsluhováno p�edevším ložní prádlo z 

penzionu. V prádeln� bude úklidová komora, která bude sloužit pro úklid 1PP. Za 

prádelnou se bude nacházet sklad. Z chodby je potom p�ímý p�ístup do p�ezouvárny, 

za kterou se nachází lyžárna (v lét� kolárna). Z lyžárny je navržen druhý vstup do 

objektu, kterým se dá vyjít p�ímo na parkovišt�. 

 Po vystoupení do 2NP se nacházíme na výškové úrovni +3,290m. Vystoupíme 

do chodby, ma kterou navazují dv� chodby, které pak spojují jednotlivé pokoje pro 

ubytování host�. Naproti schodišt� se nachází jednol�žkový pokoj, jehož sou�ástí je 

p�edsí� a koupelna s WC p�ístupná z p�edsín�. V pravé �ásti chodby jsou vstupy do 

�ty� jednol�žkových a dvou dvoul�žkových pokoj�. V levé �ásti chodby se nachází 

vstupy do dvou dvoul�žkových a dvou t�íl�žkových pokoj�. Sou�ástí každého pokoje je 

vždy hygienické za�ízení (koupelna + WC + umyvadlo) p�ístupné z p�edsín�, nebo 

protoru bezprost�edn� za vstupem do obytné bu�ky. V levé �ásti chodby se též 

nachází sklad prádla a úklidová komora. 

 Po vystoupení do 3NP se nacházíme na výškové úrovni +6,330mm. 

Vystoupíme do chodby, která spojuje chodbu k jednotlivým pokojím pro ubytování 

host� a byt majitele. V pravé �ásti chodby se nachází dva �ty�l�žkové apartmány. 

Sou�ástí každého apartmánu je p�edsí�, hygienické za�ízení se vstupem z p�edsín�, 

spole�ná místnost s jídelním stolem a kuchy�ským koutem a dva samostatné pokoje 

po dvou l�žkách. V levé �ásti chodby je navržen vstup do bytu majitele. Byt je 
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dimenzován pro trvalé bydlení �ty� osob. Za vstupem do bytu se nachází chodba, ze 

které je p�ístupná místnost šatny, koupelna a WC. Rovn� pokra�uje chodba ve vstup 

do místnosti, která bude sloužit jako kuchyn�, jídelna a obývací pokoj. Sou�ástí 

kuchy�ské �ásti je i místnost pro spíž. Z prostoru kuchyn� lze vejít do pracovny 

majitele. Z chodby se dá vstoupit do klidové �ásti bytu, kterou tvo�í ložnice a d�tský 

pokoj. 

B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 

 Celý objekt je �ešen jako bezbariérový, bezbairérov� jsou �ešeny vstupy do 

objektu, pro vertikální dopravu je ur�en výtah, který probíhá p�es všechny podlaží. V 

hygienickém zázemí jídelny a konferen�ní místnosti je umíst�no samostatné 

bezbariérové hygienické za�ízení. V 1NP je navržen jeden pokoj výhradn� pro osoby 

se sníženou schopností pohybu a orientace, v�etn� samostatného bezbariérového 

hygienického za�ízení. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

 Navrhované stavební postupy neovliv�ují ú�el, pro který byla stavba navržena. 

Jsou navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativn� neovlivní 

užívání stavby po jejím dokon�ení. Veškerá instalovaná za�ízení budou odpovídat 

požadavk�m bezpe�nosti práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a 

oprávn�né zájmy dot�ených subjekt�. P�i užívání stavby musí být dodržovány platné 

zákony a vyhlášky �eské republiky, zejména pak zákon �. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební �ešení 

 Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt bude mít jedno podzemní a t�i 

nadzemní podlaží, bude samostatn� stojící. Objekt je navržen jako �áste�n�

podsklepený. Objekt bude zd�ný ze systému Porotherm. P�dorys objektu má tvar 

obdélníku, p�dorysné rozm�ry objektu budou 31,9x15,4m. Objekt bude mít sedlovou 

st�echu se sklonem 20°. Je navržena konstruk�ní soustava st�nová, p�í�ný konstruk�ní 

systém, prostorová tuhost bude zajišt�na ztužujícím jádrem, které bude tvo�it prostor 

pro výtah. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

 Základy 
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 Základové konstrukce budou �ešeny jako plošné základové pasy obdélníkového 

tvaru z prostého betonu. Základové konstrukce budou provedeny monoliticky. 

P�dorysná ší�ka základových pas� byla navržena 1050mm. Základové konstrukce 

budou založeny v nezámrzné hloubce. V místech, kde bude úrove� upraveného terénu 

kolem objektu pod úrovní podlahy p�íslušného patra, bude základový pas proveden 

jako zateplený. Na pasu budou betonové tvárnice, které budou sloužit jako ztracené 

bedn�ní. Tyto tvárnice budou zatepleny polystyrenem XPS o tl. 60mm do hloubky 1,0m 

pod terénem a to z d�vodu eliminace tepelných most�. Na polysytren bude z d�vodu 

ochrany polystyrenu instalována nopová folie, výška nopu 8mm. Základové konstrukce 

budou provedeny klasickou technologií, a to z betonu C20/25. 

 Svislé konstrukce 

 Svislé nosné obvodové konstrukce budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm 44 T 

Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm T. Svislé nosné konstrukce vnit�ní p�í�né i 

ztužující budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm 30 P+D, Porotherm 30 AKU SYM a 

Porotherm 25 AKU P+D na maltu vápennocementovou MVC 2,5. a cementovou MC10. 

Monolitický ztužující v�nec bude z betonu C 20/25. Svislé nosné konstrukce, které 

budou pod úrovní terénu budou ochrán�ny hydroizolací a izola�ní p�izdívkou z cihel 

plných pálených o tlouš	ce 150mm. 

 Vnit�ní svislé nenosné konstrukce (p�í�ky) budou montované ze systému 

Fermacell a to dvojího druhu ve tlouš	ce 150mm a 110mm. P�í�ka tlouš	ky 150mm 

bude konstrukce 1S31A1 – nosná konstrukce p�í�ky ocelový profil 100x6mm s izolací 

tl. 60mm a oplášt�ním tl. 2x12,5mm + 2x12,5mm. P�í�ka tlouš	ky 110mm bude 

konstrukce 1S14A1 – nosná konstrukce p�í�ky ocelový profil 75x6mm s izolací tl. 

60mm a oplášt�ním tl. 12,5mm + 12,5 a 10mm. 

Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce budou kombinované a budou uloženy na svislé 

nosné konstrukce. Vodorovné nosné konstrukce budou vytvo�eny ze stropní 

konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 290mm. Konstrukce je tvo�ena stropními 

nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 230mm, následn�

zmonolitn�ná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí 

100/100/6 v místech dle výkresové dokumentace. Zmonolitn�ní konstrukce bude 

provedeno z betonu C20/25. 

 P�eklady nad otvory budou vytvo�eny z p�eklad� Porotherm 7 a zatepleny dle 

výkresové dokumentace tak, aby vyhovovaly požadavk�m �SN 730540-2. 

 V chodbách ve 2NP a 3NP budou provedeny monilitické železobetonové 
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pr�vlaky, výztuž dle statického výpo�tu. 

 Podkladní beton bude vylit mezi základové pasy na st�rkopískový podsyp o 

tl.50mm. Podkladní beton bude z betonu C20/25, bude mít tlouš	ku 150mm a bude do 

n�j vložena KARI sí	 100/100/6mm v místech dle výkresové dokumetace. V míst�

p�echodu nepodsklepené a podsklepené �ásti bude KARI sí	 z podkladního betonu 

nepodsklepené �ásti objektu provázána s výztuží v�nce stropu nad 1PP, výtuž dle 

statického posouzení. Napojení výztuže procházející úrovn� hydroizolace bude 

provedeno pomocí ocelové desky s p�írubou, na kterou bude výztuž natavena 

vodot�sným svarem. P�i provád�ní je nutné respektovat postup �ešení tohoto detailu 

dle výrobce hydroizolace. 

 Schodišt�

 Schodišt� bude p�ímé, dvouramenné s podestou, rameno p�ímé. Schodišt�

bude provedeno jako železobetonové monolitické o 9ti výškových stupních v každém 

rameni. Mezi 1NP a 2NP bude každé rameno o 10ti stupních. P�esné rozm�ry 

schodišt� jsou uvedeny ve výkresové �ásti dokumentace. Bude provedeno kasickou 

technologií, z betonu C25/30 a výztuže z oceli B500. Skladba a množství výztuže se 

bude �ídit statickým návrhem. 

 St�echa 

 St�ešní konstrukce je navržena jako sklonitá sedlová st�echa, t�ípláš	ová s 

prov�trávanou spodní vzduchovou mezerou, kterou tvo�í podst�ešní prostor a horní 

vzduchovou mezerou, kterou tvo�í prostor mezi kontralat�mi. Sklon st�echy je 20°. 

 Vodorovná nosná konstrukce st�echy bude tvo�ena stropními nosníky POT a 

keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 230mm, následn� zmonolitn�ná 

betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí 100/100/6. 

Zmonolitn�ní konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Na nosné konstrukci bude 

položena parozábrana Isover vario xtra safe tl. 0,2mm. Na parozábranu bude uložena 

tepelná izolace z minerální vlny Isover domo a to ve 2 vrstvách o tl. 200mm a 100mm. 

 Nosná �ást šikmého plášt� st�echy bude tvo�ena z p�íhradových d�ev�ných 

vazník�. Vazníky budou uloženy na pozednici ve vzdálenostech 1100mm od sebe. 

Pozednice bude kotvena do betonové nadbetonávky pomocí chemických kotev ve 

vzdálenostech po 1500mm. Nad prostorem výtahu, který vystupuje 750mm nad úrove�

vodorovného stropu bud eprovedena vým�na vazník�, viz. výkresová dokumentace. 

Nad vazníky bude napnuta pojistná hydroizolace (paropropustná) tyvek Solid o tl. 

0,2mm, která bude spojovaná p�ibitím k vazník�m p�es kontrala	 s minimálním 

p�esahem spoj� 100mm. Kontralat� slouží k uchycení pojistné hydroizolace a prostor 
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mezi nimi vytvá�í horní v�tranou vzduchovou mezeru o tl. 40mm. Kontralat� jsou v 

odstupech 1100mm dle rozte�e vazník�. Na kontralat� bude p�ibito celoplošné bedn�ní 

z OSB desek tl. 25mm. Na bedn�ní bude provedena separa�ní vrstva jako podkladní 

vrstva pro st�ešní krytinu – žárov� pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm Lindab 

Seamline. Odvodn�ní st�echy bude �ešeno podokapními žlaby uloženými na r�zn�

dlouhé háky. V�trání st�echy bude zajišt�no pomocí m�ížky v podbití vazník� a v 

h�ebeni st�echy bude provedena v�trací st�íška. 

 Výpln� otvor�

 Výpln� otvor� v obvodových konstrucích budou tvo�it plastová okna a plastové 

vn�jší dve�e ze systému INOUTIC Prestige. Okna budou zasklena izola�ním trojsklem 

a budou mít celkový sou�initel prostupu tepla Uw = 0,93 W/m2K. Vstupní plastové 

dve�e budou v rámové zárubni, z �ásti prosklené izola�ním trojsklem a budou mít 

celkový sou�initel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, 

osazené v obložkových zárubních.  

Podlahy 

 Podlahy budou tvo�eny souvrstvím dle ú�elu místnosti. V obytných místnostech 

budou p�evažovat kobercové nášlapné vrstvy nebo PVC, v hygienických místnostech 

bude keramická dlažba. Na schodiš	ové stupn� bude nalepen koberec. Konkrétní 

specifikace nášlapné vrstvy a skladby podlah jsou uvedeny v legend� místností na 

výkresech jednotlivých podlaží. Sou�ástí skladby podlah je kro�ejová izolace z 

polystyrenu a podlahové prvky Fermacell v celkové tlouš	ce 25mm. 

 Omítky, nát�ry, obklady 

 Na svislých konstrukcích budou provedeny vnit�ní omítky a vnit�ní nát�r v barv�

dle požadavk� investora. Specifikace omítek je uvedena v �ásti „Výpis skladeb 

konstrukcí“. 

 V místnostech WC, koupelen, v kuchyních a v úklidových místnostech budou 

st�ny opat�eny keramickým obkladem do výšky dle typu místnosti. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Všechny nosné konstrukce, které zajiš	ují stabilitu objektu musí být posouzeny 

autorizovaným statikem. Statické výpo�ty budou doloženy do p�íslušné �ásti této 

projektové dokumentace. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 
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a) technické �ešení 

 Vytáp�ní objektu a oh�ev teplé vody v objektu budou �ešeny pomocí 

elektrického kotle. Pot�ebný výkon kotle bude stanoven specialistou na Technická 

za�ízení budov. �ást objektu je v�trána pomocí nuceného v�trání, p�etlakov� a 

hygienická za�ízení budou odv�trávána podtlakov�. Vzduchotechncká za�ízení bude 

�ešit projekt vzdochotechniky. Vodovodní a kanaliza�ní rozvody v�etn� potrubí a 

armatur, hygienické za�izovací p�edm�ty uživatel�. Tuto �ást zpracovává p�íslušný 

specialista na zdravotn�-technickou �ást, a to v�etn� požárn� bezpe�nostního za�ízení 

stavby a vnit�ního rozvodu vody pro protipožární zásah. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

 V zdrcadle schodišt� bude umíst�n hydraulický výtah, který bude bezbariérový 

a bude procházet p�es všechna podlaží. Rozm�ry kabiny 1100x2100mm, nosnost 

1000kg. Výtaj bude napájen z elektrické sít�. 

 V technické místnosti 1PP bude instalováno tepelné �erpadlo, specifikace dle 

projektu specialisty TZB. 

 Na st�eše objektu budou instalovány fotovoltaické �lánky, které budou 

vyrobenou energii zásobovat centrální elektrickou sí	. Podrobná specifikace v projektu 

specialsty. 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení staveb do požárních úsek�

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného 

prostoru 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, v�etn�

rozmíst�ní vnit�ních i vn�jších odb�rných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení) 

i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními 
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za�ízeními 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek 

 Požárn� bezpe�nostní �ešení penzionu je navrženo v souladu s požadavky na 

požární bezpe�nost a jeho provedení musí respektovat všechny požadavky na požární 

ochranu budov. Objekt byl za�azen do skupiny objekt� OB3 dle �SN 730833. 

 Jednotlivé body a) - j) v rozsahu kapitoly 2.8 jsou �ešeny v samostatné �ásti této 

projektové dokumentace v �ásti D.1.3: Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energií 

a) kritéria tepeln� technického posouzení 

 Tepeln� technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavk�

závazné tepeln� technické normy �SN 730540. Požadavky, které jsou kladeny na 

objekt ur�uje �ást normy �SN 730540-2.  

 Vyhodnocení tepeln� technického posouzení je uvedeno v samostatné p�íloze 

této projektové dokumentace. Návrhová venkovní teplota je -15°C, Vnit�ní návrhová 

teplota v objektu je 20,6°C. 

 Posouzení a vyhodnocení kontrolních výpo�t� stavební fyziky bylo prokázáno, 

že všechny konstrukce jsou bezpe�né a spl�ují parametry, které p�ikazuje norma �SN 

730540-2. 

b) energetická náro�nost stavby 

 Obálka budovy byla za�azena do kategorie C - úsporná (Uem=0,26 W/m2*K). 

Podrobný výpo�et je v samostatné p�íloze projektu. 

 Pr�kaz energetické náro�nosti budovy za�adil objekt do skupiny C – úsporná. 

Podrobný výpo�et je v samostatné p�íloze projektu. 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energie 

 V objektu jsou instalovány tyto za�ízení pro využití alternativních zdroj� energie: 

tepelné �erpadlo a fotovoltaické �lánky. 

 Sou�ástí projektu nebylo posuzování jejich využití. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovišt� a komunální 

prost�edí 
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Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 

odpad�, apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost, apod.) 

V�trání v objektu je �áste�n� �ešeno jako nucené a �áste�n� jako p�irozené, 

budou dodrženy všechny požadavky minimální vým�ny vzduchu v objektu. Objekt 

bude vytáp�n elektrickým kotlem a tepelným �erpadlem, v každé vytáp�né místnosti 

budou navržena otopná t�lesa. Zásobování objektu pitnou vodou bude zajišt�no z 

místního vodovodního �adu. Orientace objektu je �ešena tak aby byly pokoje 

proslun�ny. Hygienické zázemí pro majitele i pro hosty spl�uje všechny požadavky 

normy. Každý pokoj má vlastní hygienické za�ízení. Stavba negativn� neovlivní svým 

provozem životní prost�edí. Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpad�. 

P�i provozu objektu p�ipadá v úvahu vznik odpad� kategorie 20 – Komunální odpady 

(odpady z domácnosti a podobné živnostenské, pr�myslové odpady a odpady z 

ú�ad�), v�etn� složek z odd�leného sb�ru. Objekt nebude vykazovat zvýšený p�enos 

vibrací, hluku ani zvýšenou prašnost. 

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

 Nízký radonový index pozemku nevyžaduje zvláštní ochranná opat�ení proti 

pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít b�žné konstrukce se standardními 

izolacemi. Doporu�uje se však provést ut�sn�ní veškerých prostup� instala�ních 

vedení vedoucí ze zem� do objektu a zabezpe�it neporušenost vyrovnávacího betonu 

podlahy (pracovní spáry, smrš	ování, statické trhliny apod.). Tím se eliminují možné 

zdroje pr�niku plynné složky z podzákladí a zamezí se ev. koncentraci radonu (i když 

zjišt�né v nízkých hodnotách) v pobytových místnostech p�i nižší vým�n� vzduchu. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 

 Výskyt bludných proud� nebyl zjišt�n. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

 Objekt se nenachází v seismicky nestabilní oblasti. 

d) ochrana p�ed hlukem 

 Výše uvedená stavba se nachází v klidné horské oblasti bez hustší zástavby, 

p�i ne p�íliš frekventované místní komunikaci. Stavba nebude dot�ena jinými zdroji 

hluku. Ochranu p�ed hlukem dostate�n� zajiš	uje obvodový pláš	 objektu. 
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e) protipovod�ová opat�ení 

Objekt se nenachází v záplavové oblasti. 

B.3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Stavba je napojena na technickou infrastrukturu p�ípojkami: 

  - vodovodní p�ípojka 

  - p�ípojka elektrické energie (NN) 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 

P�ipojovací rozm�ry a výkonové kapacity budou stanoveny specializovaným 

pracovníkem až po p�esném výpo�tu pot�eby energií. 

Voda:       2,5 m 

elekt�ina NN:     65 m 

B.4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení 

 K objektu vede komunikace, která spojuje obce Roudnice a K�ížlice. Jedná se o 

místní komunikaci, která je v zim� udržovaná. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na pozemku investora bude provedeno napojení na výše uvedenou 

komunikaci, konkrétn� se bude jednat o sjezd pro pojezd motorových vozidel a dv�

napojení chodníkem pro p�ší. 

c) doprava v klidu 

 Na pozemku investora je navrženo parkovací stání pro ubytované hosty i pro 

majitele objektu. Celkem se bude jednat o 12 parkovacích míst, z nichž jedno 

parkovací místo je ur�eno pro osoby s invalidním vozíkem, p�ípadn� pro osoby se 

sníženou schopností orientace. 
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d) p�ší a cyklistické stezky 

 Jako p�ší stezku a cyklostezku lze v okolí objektu použít výhradn� místní 

komunikaci spojující obce Roudnice a K�ížlice. 

B.5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

B�hem výstavby dojde k �áste�nému vyrovnání terénu podél objektu. Bude 

vytvo�en dostate�n� široký výkop pro provedení suterénních st�n a budou provedeny 

hrubé terénní úpravy kolem objektu. B�hem výstavby bude vykopaná zemina 

uskladn�na v jižní �ásti pozemku. Po dokon�ení stavby bude použita k vyrovnání 

parkovacích stání a k požadovaným parkovým úpravám. P�ebyte�ná zemina bude po 

dohod� s obcí odvezena na trvalou skládku zeminy. 

b) použité vegeta�ní prvky 

 B�hem záv�re�ných parkových úprav dojde k vysázení strom� a zasetí 

trávník�. Stromy budou zasazeny podél jihozápadní hranice pozemku a mezi 

parkovišt�m a travnatou plochou pod objektem. Tyto budou sloužit k odd�lení klidové 

zóny od parkovišt�. Mezi objektem a komunikací budou vysazeny menší ke�e a trvalky. 

c) biotechnická opat�ení 

 Nejsou navržena žádná biotechnická za�ízení. 

B.6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost�edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 

Celkov� lze konstatovat, že vlivy výstavby a provozu posuzované stavby na 

životní prost�edí budou p�ijatelné. V souhrnu se stávajícími vlivy v lokalit� nebude, za 

p�edpoklad� uvedených v dokumentaci, docházet k významn�jšímu ovlivn�ní 

stávajícího stavu životního prost�edí. 

Kvalita ovzduší nebude výrazn� zhoršena. Práce na stavb� budou probíhat 

pouze v pracovní dob� realiza�ní firmy a hygienické limity nebudou p�ekro�eny. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
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ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin�) 

 Nedojde ke kácení žádných památných strom� ani les�. Na pozemku se 

nenachází žádné chrán�né rostliny ani živo�ichové. Pozemek nemá významnou 

funk�ní vazbu ke krajin�, a proto nebudou žádné ekologické funkce výrazn� omezeny. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 

 Pozemek se nenachází na chrán�ném území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 

 Nebylo vedeno zjiš	ovací �ízení ani nebylo �ešeno stanovisko EIA. Provoz 

stavby nedoprovází žádný významný negativní vliv na stavební prost�edí.  

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�

 Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpe�nostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt se nedotýká požadavk� na ochranu obyvatelstva, tj. pln�ní úkol� civilní 

ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové p�ežití obyvatelstva a další 

opat�ení k zabezpe�ení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Jako objekt civilní 

ochrany je v obci vedena místní restaurace Pod javorem, nevznikl požadavek na 

zvyšování kapacity. 

 V pr�b�hu výstavby je p�edevším nutné provést nezbytná opat�ení k zabrán�ní 

pádu osob do výkopu, z lešení nebo z rozestavených podlaží a opat�ení k zamezení 

zran�ní osob padajícím špatn� uloženým nebo špatn� zajišt�ným stavebním 

materiálem. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 

Pot�eby a spot�eby hmot a médií budou stanoveny dle zpracovaného rozpo�tu 

stavby, který bude dodávkou provád�cí firmy. Tyto pot�eby energií a spot�eby hmot 

budou stanoveny z projektové dokumentace pro provád�ní stavby. 
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b) odvodn�ní staveništ�

Deš	ová voda, která na pozemek spadne, bude vsakována na vlastním 

pozemku. V p�ípad� pot�eby bude od�erpávána z výkop� a vyvedena na terén v jižní 

�ásti pozemku. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveništ� bude napojeno na místní komunikaci pomocí brány v oplocení. V 

prostoru staveništ� budou z�ízeny do�asné komunikace. V první fázi výstavby budou 

z�ízeny p�ípojky objektu, na které se poté napojí za�ízení staveništ�. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 

Provád�ní stavby m�že mít do jisté míry negativní vliv na užívání ploch a 

objekt� v bezprost�edním dosahu upravovaného objektu.Provád�jící firma musí 

dodržovat veškeré platné p�edpisy. P�ípadné negativní vlivy na okolní prost�edí nesmí 

p�ekro�it povolenou mez a musí být vhodnými opat�eními minimalizovány. Zejména 

musí být u�in�na opat�ení proti nadm�rnému p�sobení hluku a prachu. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin 

 Staveništ� bude oploceno drát�nným plotem o výšce 1,8m, obytná zástavba je 

v dostate�né vzdálenosti takže není nutné provád�t žádná další opat�ení. Na pozemku 

se nenacházejí žádné d�eviny, které by bylo nutné vykácet. 

f) maximální zábory pro staveništ�

 Prostor staveništ� je tvo�en velikostí dot�eného pozemku parc. �. 345/40, který 

je ur�en pro výstavbu výrobní haly. Stavba bude realizována v rámci jednoho 

staveništ� a v jeho rozsahu budou veškerá volné plochy využity jako manipula�ní 

plochy a skladovací plochy. 

 Hygienické za�ízení staveništ� bude umíst�no taktéž na staveništi. Hygienické 

zázemí bude �ešeno mobilní sanitární bu�kou. Na staveništi budou též umíst�ny 

staveništní bu�ky obytné (kancelá�e, šatna), sanitární (umývárna + WC) a skladovací 

bu�ky. 

 Betonová sm�s bude na stavbu dopravována z nedaleké betonárky 

v autodomícháva�ích. 

 Odpadový materiál ze stavební �innosti bude likvidován dle p�edpis� provád�cí 

firmou.  
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 Materiál ur�ený pro zabudování bude uskladn�n v uzamykatelných skladových 

kontejnerech a pozd�ji v pr�b�hu realizace v již vybudovaných prostorách stavby. 

 Nebudou zde zapot�ebí žádné zábory ve�ejných pozemk�. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 

likvidace 

 Veškeré nakládání s odpady produkovanými p�i výstavb� a v rámci b�žného 

provozu bude v souladu se zákonem �.185/2001 Sb., o odpadech a s provád�cími 

vyhláškami. 

Katalogové 

�íslo 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Zp�sob nakládání 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
Termické využití 

nebo recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace, skládka 

15 01 06 Sm�sné obaly O Skládka 

15 01 10 

Obaly obsahující zbytky 

nebezpe�ných látek nebo obaly 

t�mito látkami zne�išt�né 

N Spalovna 

15 01 10 

Absorp�ní �inidla, �istící tkaniny a 

ochranné od�vy zne�išt�né 

nebezpe�nými látkami 

N Spalovna 

15 02 02 Beton O Recyklace, skládka 

17 01 01 Cihly O Recyklace, skládka 

17 01 02 Železo a ocel (kovový odpad) O Sb�rné suroviny 

17 04 05 Kabely (bez nebezpe�ných látek) O Sb�rné suroviny 

17 09 04 
Sm�sné stavební a demoli�ní 

odpady 
O Recyklace, skládka 

20 03 01 Sm�sný komunální odpad O Skládka 

20 03 04 
Kal ze septik� a žump (odpad z 

chemických toalet) 
O �OV 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 

 V západním rohu pozemku bude umíst�na skládka skryté ornice, která se 

použije na kone�nou úpravu terénu. Maximální výška ložené ornice je 1,5 m. Žádné 
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trvalé deponie nebudou z�izovány. 

 Ve stanoveném rozsahu projektovou dokumentací bude p�ed zahájením 

samotné výstavby sejmuta  ornice v mocnosti p�ibližn� 150mm strojní technikou. 

 Zemina bude použita pro zp�tné zásypy, p�ípadn� bude odvezena na trvalou 

skládku zeminy. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�

V oblasti ochrany životního prost�edí bude p�i realizaci všech �inností na 

staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prost�edí a budou dodrženy 

p�íslušné zákonné p�edpisy: 

- zákon �. 17/1992 Sb., o životním prost�edí (obecn�) 

- zákon �. 86/2002 Sb., o ochran� ovzduší 

- na�ízení vlády �. 9/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emise hluku,(nap�. u stavebních stroj�). Do vlastního �ešeného území 

nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu p�írody dle zákona, ani žádný 

významný krajinný prvek. Do �ešeného území nezasahuje a ani jím neprochází žádný 

prvek územní systém ekologické stability. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 

p�edpis�

 Staveništ� bude oploceno a �ádn� ozna�eno, aby bylo zabrán�no p�ístupu 

nepovolaných osob do prostoru staveništ�. Staveništ� bude oploceno drát�nným 

plotem o výšce min. 1,8 m a bude ozna�eno u vstupu zna�kami zakazující vstup 

nepovolaných osob a vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby. Dále bude 

provedeno zna�ení upozor�ující na základní rizika stavební �innosti. 

 Pro stanovení ZOV je nutné dodržet následující právní p�edpisy: 

- zákon 309/2006 Sb., a jeho provád�cí p�edpisy 

- zákonem 133/85 Sb., o požární ochran�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�

B�hem provád�ní stavebních prací musí být striktn� dodržovány ustanovení 

zákona �. 309/2006 Sb., o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci, na�ízení vlády �.591/2006 Sb. 

 Bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z 

výšky nebo do hloubky, p�edevším ve vytvo�ení správných podmínek pro dodržení 

p�íslušných p�edpis�, tj. proškolení zam�stnanc�, dohledu p�i používáním 

bezpe�nostních p�edpis� a skute�ností, aby p�íslušné práce vykonávaly osoby, které 

mají kvalifikaci, dodržení platných postup�, jišt�ní, zabezpe�ení apod. 
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 P�i provád�ní prací je nutné postupovat v souladu s technologickými p�edpisy a 

postupy výrobc� a dodavatel� jednotlivých materiál� dle platných �SN.  

 Všechny dodávané prvky a systémy musí být kompletní a certifikované. 

 V souladu s ustanoveními zákona �. 309/2006 Sb. bude z�ízena funkce 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi. Všichni pracovníci 

pracující na staveništi budou proškoleni v oblasti bezpe�nost práce a tento fakt stvrdí 

podpisem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

 Výstavbou nebudou dot�eny žádné další stavby, a proto není pot�eba žádných 

úprav pro jejich bezbariérovost. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

 Na p�lehlé místní komunikaci budou osazeny do�asné informativní tabule 

upozor�ující na probíhající stavbu a vyžadující zvýšenou opatrnost p�i pohybu po 

komunikaci a p�ilehlých pozemcích. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 

provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 

 Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky pro provád�ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

 Realizace stavby bude provedena bez �len�ní na jednotlivé etapy.  

  Zahájení výstavby       4/2016 

  Zemní práce        4-5/2016 

  Hrubá stavba        5-11/2016 

  Ukon�ení stavby       10/2017 

 P�ed zapo�etím realizace bude zhotovitelem stavby vyhotoven p�esný 

harmonogram prací. 

Plán kontrolních dn� stavby bude �ešen operativn�. Z každého uskute�n�ného 

kontrolního dne bude proveden písemný zápis. 

V Luha�ovicích, 01/2016     Bc. Lucie N�me�ková 
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1. Ú�el objektu, funk�ní nápl�, kapacitní údaje 

 Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt bude sloužit jako penzion s možností 

podávání snídaní. Objekt bude sloužit pro ubytování osob v�etn� rodin s d�tmi v lét� i 

v zim� a v mimosezón� jej lze využít pro konference a firemní školení. Sou�ástí 

objektu je byt pro jeho majitele. Objekt bude mít jedno podzemní a t�i nadzemní 

podlaží, bude samostatn� stojící. Objekt je navržen jako �áste�n� podsklepený. Objekt 

bude zd�ný ze systému Porotherm. P�dorys objektu má tvar obdélníku, p�dorysné 

rozm�ry objektu budou 31,9x15,4m. 

 Staveništ� se nachází v obci Jest�abí v Krkonoších, místní �ást K�ížlice, na 

parc.�. 1350/6, k.ú. K�ížlice. Parcela je v sou�asné dob� vedena v katastru nemovitostí 

jako orná p�da. P�ed realizací stavby je nutné zajistit její p�evedení na stavební 

parcelu. P�íjezd a p�ístup na pozemek bude zajišt�n z jeho severovýchodní �ásti z 

p�ilehlé místní komunikace. Pozemek je svažitý sm�rem od severu k jihu. V sou�asné 

dob� je pozemek bez zástavby, je užíván majitelem jako zelená travnatá plocha bez 

vyššího porostu. V komunikaci, která ze severovýchodní strany p�iléhá k pozemku, se 

nachází stávající vodovodní �ad a vedení NN je v dosahu cca 50m západním sm�rem. 

T�chto sítí je možno využít pro napojení p�ípojek. Západní roh pozemku investora je 

ur�en jako vyty�ovací bod pro pot�eby vyty�ení stavby. 

 Kapacitní údaje: 

 zastav�ná plocha:  491,26m2 

 obestav�ný prostor:  6622,18m3 

 užitná plocha:   1601,53m2 

 po�et pokoj�:  1l�žkové    5ks 

    2l�žkové    4ks 

    3l�žkové    2ks 

    4l�žkové    2ks 

    bezbariérový pokoj – 2 l�žka  1ks 

 byt pro majitele: 1ks o 4 l�žkách – plocha 210,95m2 

 celkový možný po�et osob: 29 ubytovaných osob + 4 osoby v byt� majitele = 33 

osob 

 P�i návrhu objektu nebylo uvažováno s externími zam�stnanci, provoz penzionu 

v�etn� jídelny, baru a p�ípravny bude v personální režii majitel�. 
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi�ní �ešení, 

bezbariérové užívání stavby 

 Penzion bude samostatn� stojící, �áste�n� podsklepený, s jedním podzemním 

a t�emi nadzemními podlažími. Hmota objektu bude tvo�ena jedním kvádrem. Objekt 

reaguje na pr�b�h terénu �áste�ným podsklepením a tím, že hlavní vstup do objektu 

se nachází ze severovýchodní strany objektu do 1NP a pod úrovní terénu se pak 

nachází 1PP, ze kterého je p�ímý p�ístup na jihovýchodní stran� objektu do exteriéru k 

parkovacím stáním. Parkovací stání celkem pro 12 automobil� bude umíst�no na 

západní stran� pozemku v p�ímé návaznosti na místní komunikaci. V budoucnu bude 

možno tato parkovací stání zast�ešit nap�. d�ev�ným p�íst�eškem. Penzion je 

projektován pro trvalé bydlení 4 osob, s možností p�echodného ubytování až pro 29 

osob. Barevn� bude d�m �ešen v nenápadných béžových tónech s tmavšími hn�dými 

prvky a plochami. 

 Hlavní vstup do objektu se nachází v 1NP, na výškové kót� 0,000m. Za 

vstupem se nachází zádve�í, které bude sloužit p�edevším jako �istící zóna, p�ípadn�

pro odkládání deštník�.  Na zádve�í navazuje chodba. Z chodby je p�ístup do 

hygienického za�ízení, které bude sloužit pro osoby pohybující se v 1NP, pro jídelnu, 

salonek a konferen�ní místnost. Hygienické za�ízení je rozd�leno zvláš	 pro muže, 

ženy a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Nachází se zde i úklidová 

komora, která bude sloužit pro úklid v 1NP. V levé �ásti chodby je vstup do menší 

chodby, která vede do kancelá�e majitele a je zde umíst�n vstup do bezbariérového 

pokoje. Ten obsahuje chodbi�ku, bezbariérové hygienické za�ízení a ložnici. V pravé 

�ásti hlavní chodby je vstup do haly se schodišt�m a výtahem vstup do jídelny. V 

jídeln� je umíst�n bar, který bude sloužit zárove� jako recepce pro ubytování host�. Je 

zde vstup do šatny, která je ur�ena p�edevším pro ubytované hosty a školící se osoby. 

Je zde navržena úklidová komora, která bude sloužit samostatn� pro úklid jídelny, 

salonku a zázemí jídelny. Na jídelnu v její zadní �ásti navazuje menší salonek, který 

bude využíván p�edevším p�i rodinných oslavách, svatbách apod. Z jídelny je vstup 

vedle baru do konferen�ní místnosti, která bude sloužit pro r�zná firemní školení, 

prezentace apod. Technické zázemí k jídeln� je situováno za barem, v severním rohu 

objektu. Obsahuje chodbu, p�ípravnu pro chystání snídaní, s odd�leným koutem pro 

umývání špinavého nádobí a sklady. Jedná se p�edevším o sklad nápoj�, sklad 

suchých potravin pro p�ípravnu a sklad odpad�. Zde se nachází také vedlejší vstup do 

objektu, který bude sloužit pouze pro majitele a kterým bude zásobována p�ípravna, 

sklad p�ípravny a bar. V objektu je navržen samostatný vstup, který bude sloužit 
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výhradn� pro odvod domovního odpadu. Sklad odpadu p�ímo navazuje na tento 

vedlejší vstup. Díky tomu bude rychle a hygienicky vyvezen domovní odpad. Celé 1NP 

se nachází na výškové úrovni 0,000 se sv�tlou výškou 2,890m. 

 Po sestoupení do 1PP se nacházíme na výškové kót� -3,000m. Ze schodišt� se 

vejde p�ímo do chodby. Pod schody je umíst�n menší sklad. Rovn� následuje vstup do 

technické místnosti, kde bude elektrokotel, kombinovaný oh�íva� TUV a technické 

zázemí pro tepelné �erpadlo a fotovoltaické �lánky. Bude zde uchováváno též ná�adí 

nutné pro údržbu objektu, parkovacích stání a zahrady. Proti schodišti se také nachází 

vstup do strojovny vzduchotechniky, která bude sloužit pro p�etlakové v�trání chodby 

se schodišt�m. Z chodby po levé stran� je umožn�n vstup do posilovny, která bude 

sloužit p�edevším ubytovaným host�m. K posilovn� je zde navrženo samostatné 

hygienické za�ízení. V zadní �ásti chodby bude vstup do prádelny a sušárny, kde bude 

obsluhováno p�edevším ložní prádlo z penzionu. V prádeln� bude úklidová komora, 

která bude sloužit pro úklid 1PP. Za prádelnou se bude nacházet sklad. Tento sklad 

m�že být využit pro osobní v�ci majitel� a pro náhradní ložní prádlo a za�ízení 

penzionu. Z chodby je potom p�ímý p�ístup do p�ezouvárny, za kterou se nachází 

lyžárna (v lét� kolárna). V p�ezouvárn� jsou navrženy vyh�ívané police s trny na sušení 

lyža�ských a snowboardových bot. Lyžárna bude sloužit v zim� i v lét� pro úschovu 

sportovního ná�iní pro hosty penzionu. Z lyžárny je navržen druhý vstup do objektu, 

kterým se dá vyjít p�ímo na parkovišt�. Nebude tedy nutné nosit lyže nijak daleko. 

Nejblíže vchodu se bude nacházet jedno invalidní parkovací stání. P�ípadný 

návšt�vník-vozí�ká� bude mít touto cestou jednoduchý vstup do objektu, p�ímo zde 

použije výtah a dostane se, kam bude pot�ebovat. V 1PP jsou v místnostech 

lyžárny/kolárny, p�ezouvárny, prádelny a technické místnosti navrženy podlahové 

vpusti. Podlaha celého suterénu je ve výškové úrovni -3,000m, sv�tlá výška všech 

místností je 2,600m. 

  Po vystoupení do 2NP se nacházíme na výškové úrovni +3,290m. Vystoupíme 

do chodby, na kterou navazují dv� chodby, které pak spojují jednotlivé pokoje pro 

ubytování host�. Naproti schodišt� se nachází jednol�žkový pokoj, jehož sou�ástí je 

p�edsí� a koupelna s WC p�ístupná z p�edsín�. V pravé �ásti chodby jsou vstupy do 

�ty� jednol�žkových a dvou dvoul�žkových pokoj�. V levé �ásti chodby se nachází 

vstupy do dvou dvoul�žkových a dvou t�íl�žkových pokoj�. Sou�ástí každého pokoje je 

vždy hygienické za�ízení (koupelna + WC + umyvadlo) p�ístupné z p�edsín�, nebo 

protoru bezprost�edn� za vstupem do obytné bu�ky. V levé �ásti chodby se též 

nachází sklad prádla, který bude rozd�len vnit�n� na sklad �istého a sklad špinavého 

prádla. Je zde navržena i úklidová komora, která bude sloužit pro úklid pokoj� ve 2NP 

a 3NP. Všechny pokoje mají navrženo denní osv�tlení v kombinaci s um�lým pro 
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p�edsí� a hygienické za�ízení. Jednol�žkové a dvoul�žkové pokoje budou sloužit 

p�edevším k ubytování jednotlivc� b�hem firemních školení, p�ípadn� pár�. Celé 2NP 

se nachází na výškové úrovni +3,290m a jeho sv�tlá výška je 2,640m. 

 Po vystoupení do 3NP se nacházíme na výškové úrovni +6,330mm. 

Vystoupíme do chodby, která spojuje chodbu k jednotlivým pokojím pro ubytování 

host� a byt majitele. V pravé �ásti chodby se nachází dva �ty�l�žkové apartmány. 

Sou�ástí každého apartmánu je p�edsí�, hygienické za�ízení se vstupem z p�edsín�, 

spole�ná místnost s jídelním stolem a kuchy�ským koutem a dva samostatné pokoje 

po dvou l�žkách. V t�ch je možno postavit p�istýlku p�i požadavku na v�tší po�et 

ubytovaných osob. WC je vzhledem k možnému po�tu osob v apartmánu v rámci 

hygienického za�ízení �ešeno odd�len� od koupelny. Tyto apartmány budou sloužit 

p�edevším pro ubytování rodin s d�tmi na dovolené. V levé �ásti chodby je navržen 

vstup do bytu majitele. Byt je dimenzován pro trvalé bydlení �ty� osob. Za vstupem do 

bytu se nachází chodba, ze které je p�ístupná místnost šatny, koupelna a WC. Rovn�

pokra�uje chodba ve vstup do místnosti, která bude sloužit jako kuchyn�, jídelna a 

obývací pokoj. Sou�ástí kuchy�ské �ásti je i místnost pro spíž. Z prostoru kuchyn� lze 

vejít do pracovny majitele. Z chodby se dá vstoupit do klidové �ásti bytu, kterou tvo�í 

ložnice a d�tský pokoj. Celé 3NP se nachází na výškové úrovni +6,330m a jeho sv�tlá 

výška je 2,640m. 

3. Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení a technické vlastnosti 

stavby 

 Veškeré použité stavební materiály, �i materiálové systémy a systémy 

veškerých stavebních prvk�, sestav prvk� (nát�ry, omítky, sádrokartony, výpln� otvor�, 

podlahové skladby, stropní, st�ešní skladby, oplášt�ní objektu, záme�nické, truhlá�ské, 

klempí�ské a plastové výrobky, základové konstrukce, nosné i nenosné st�nové 

konstrukce, izolace zvukové, tepelné a hydroizolace), které jsou sou�ástí výstavby 

domu, je nutné provád�t v takovém rozsahu a kvalit�, v jakém to vyžadují 

technologicko provozní nároky investora a dále v jakém to vyžadují technická pravidla 

a p�edpisy výrobc� použitých materiál� a prvk� a také zákony, vyhlášky a na�ízení a 

�SN v platných zn�ních. 

3.1 Základové konstrukce 

 Základové pom�ry na staveništi jsou jednoduché. Základová p�da se v rozsahu 
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celého objektu nem�ní, jednotlivé vrstvy mají zhruba stálou mocnost a jsou uloženy 

vodorovn�, hladina podzemní vody neovliv�uje uspo�ádání objektu a návrh konstrukce 

objektu. Základová p�da se skládá p�edevším z fylitických hornin. T�ída zeminy je jako 

S3 – G3, písky a št�rky s p�ím�sí jemnozrnné zeminy, zemina propustná. Únosnost 

základové p�dy je 0,25MPa. Objekt penzionu považován za konstrukci náro�nou. Z 

uvedeného vyplývá, že stavba spadá do 2. geotechnické kategorie. 

 Základové konstrukce budou �ešeny jako plošné základové pasy obdélníkového 

tvaru z prostého betonu. Základové konstrukce budou provedeny monoliticky. 

P�dorysná ší�ka základových pas� byla navržena 1050mm. Základové konstrukce 

budou založeny v nezámrzné hloubce. V místech, kde bude úrove� upraveného terénu 

kolem objektu pod úrovní podlahy p�íslušného patra, bude základový pas proveden 

jako zateplený. Na pasu budou betonové tvárnice, které budou sloužit jako ztracené 

bedn�ní. Tyto tvárnice budou zatepleny polystyrenem XPS o tl. 60mm do hloubky 1,0m 

pod terénem a to z d�vodu eliminace tepelných most�. Na polysytren bude z d�vodu 

ochrany polystyrenu instalována nopová folie, výška nopu 8mm. Základové konstrukce 

budou provedeny klasickou technologií, a to z betonu C20/25. Kolem základ� z vn�jší 

strany v úrovni základové spáry bude uloženo uzemn�ní ze základových zemnících 

pásk� FeZn 30/4 (Ø 10). 

3.2 Svislé nosné konstrukce 

 Je navržena konstruk�ní soustava st�nová, p�í�ný konstruk�ní systém, 

prostorová tuhost bude zajišt�na ztužujícím jádrem, které bude tvo�it prostor pro výtah. 

Objekt bude proveden zd�nou technologií. Svislé nosné konstrukce budou staticky 

p�sobit jako konzola vetknutá do základ� a budou ztuženy ztužujícím v�ncem, který 

bude monolitický a bude proveden po celém obvodu stavby, bude probíhat po vnit�ních 

nosných st�nách a to v každém pat�e. Ztužující v�nec obvodových st�n bude v 

každém pat�e z d�vodu p�erušení tepelného mostu zateplen polystyrenem EPS 70F tl. 

150mm a ochrán�n v�ncovkou Porotherm VT 8. Rozpony konstrukcí jsou v modulu 

150mm, jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci a pohybují se od 4650mm do 

6750mm. Svislé nosné obvodové konstrukce budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm 44 T 

Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm T. Svislé nosné konstrukce vnit�ní p�í�né i 

ztužující budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm 30 P+D, Porotherm 30 AKU SYM a 

Porotherm 25 AKU P+D na maltu vápennocementovou MVC 2,5. a cementovou MC10. 

Monolitický ztužující v�nec bude z betonu C 20/25. Svislé nosné konstrukce, které 

budou pod úrovní terénu budou ochrán�ny hydroizolací a izola�ní p�izdívkou z cihel 

plných pálených o tlouš	ce 150mm. 
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3.3 Vodorovné nosné konstrukce 

 Vodorovné nosné konstrukce budou kombinované a budou uloženy na svislé 

nosné konstrukce. Minimální uložení strop� na nosné svislé konstrukce je 125mm. 

Staticky budou p�sobit jako prostý nosník. Vodorovné nosné konstrukce budou 

vytvo�eny ze stropní konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 290mm. Konstrukce je 

tvo�ena stropními nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 

230mm, následn� zmonolitn�ná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je 

vyztužená KARI sítí 100/100/6 v místech dle výkresové dokumentace. Zmonolitn�ní 

konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické vložky MIAKO budou voleny 

ší�ky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Minimální uložení keramické vložky 

MIAKO na st�nu je 25mm. POT nosníky lze ukládat výhradn� jako prost� podep�ené 

nosníky, nesmí být na obvodovou st�nu uloženy po celé své délce. Ve stropech bude 

vynechán prostor pro instala�ní šachty vždy tím zp�sobem, že zde budou provedeny 

komínové vým�ny z válcovaného profilu L75x50x6, který bude kolmo p�iva�en z výztuži 

POT nosník�. Po stranách instala�ních šachet bude vždy provedeno zesílení stropu 

pomocí dvou POT nosník� umíst�ných vedle sebe. Pod válcovaným L profilem budou 

umíst�ny snížené stropní vložky MIAKO. V míst� uložení schodišt� bude strop zesílen 

3mi nosníky Porotherm na schodišt�, ke kterým bude p�idána p�ídavná výztuž 2x Ø12 

B500 pro zachycení vorodovné síly od schodišt�. V polích o rozp�tí v�tším než 6m 

bude v polovin� rozp�tí provedeno ztužující žebro, a to souvisle po celé délce 

stropního pole. Žebro bude vytvo�eno tím zp�sobem, že zde bude umíst�na snížená 

stropní vložka MIAKO, nad ní bude vložena výztuž a toto žebro bude monoliticky 

propojeno s betonovou roznášecí deskou stropu. Ší�ka žebra je 250mm na ší�ku jedno 

stropní vložky, výztuž 4x ø10mm, t�mínky ø6mm/400mm. Minimální krytí výztuže 

25mm. 

3.4 Konstrukce k p�ekonávání r�zných výškových úrovní 

 Schodišt� bude p�ímé, dvouramenné s podestou, rameno p�ímé. Staticky bude 

p�sobit jako zalomená deska. Schodišt� bude uloženo v 1PP na patce základovém 

pasu z prostého betonu C20/25, na svislých nosných konstrukcích a v nadzemních 

podlažích na vodorovných nosných konstrukcích. Schodišt� bude provedeno jako 

železobetonové monolitické o 9ti výškových stupních v každém rameni. Mezi 1NP a 

2NP bude každé rameno o 10ti stupních. P�esné rozm�ry schodišt� jsou uvedeny ve 

výkresové �ásti dokumentace. Bude provedeno klasickou technologií, z betonu C25/30 

a výztuže z oceli B500. Skladba a množství výztuže se bude �ídit statickým návrhem. 

Vodorovnou sílu, která ve schodišti vzniká bude p�enášet p�ídavná výztuž 2x Ø12 

B500, kterou bude zesíleno sp�ažení schodiš	ových nosník� v míst� uložení 
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schodiš	ové desky. V zrcadle schodišt� bude umíst�n hydraulický výtah, který bude 

bezbariérový a bude procházet p�es všechna podlaží. Rozm�ry kabiny 1100x2100mm, 

nosnost 1000kg. Podrobná specifikace výtahu viz. dodavatelská dokumentace. 

 Výlez na st�echu bude umíst�n ve 3NP v prostoru chodby bytu. Výlez na 

st�echu  se bude skládat z p�dních schod� do podst�ešního prostoru a z výlezu z 

podst�ešního prostoru na st�echu. P�dní schody budou 3-dílné FAKRO LWF 305 o 

rozm�rech 700x1300mm, ur�ené do maximální  výšky 3050mm. Požární odolnost EI30 

=> vyhovuje požadavku dle projektu PB�S a jejich Uw je 0,9W/m2K. Vrchní �ást výlezu 

z podst�ešního prostoru na st�echu bude proveden dle dodavatelské dokumentace. 

3.5 Nosná konstrukce zast�ešení 

 St�ešní konstrukce je navržena jako sklonitá sedlová st�echa, t�ípláš	ová s 

prov�trávanou spodní vzduchovou mezerou, kterou tvo�í podst�ešní prostor a horní 

vzduchovou mezerou, kterou tvo�í prostor mezi kontralat�mi. Sklon st�echy je 20°. 

 Vodorovná nosná konstrukce st�echy bude uložena na svislé nosné konstrukce. 

Staticky bude p�sobit jako prostý nosník. Nosná konstrukce ploché st�echy bude 

kombinovaná, vytvo�ena stejn� jako vodorovné nosné konstrukce strop� ze stropní 

konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 290mm. Konstrukce je tvo�ena stropními 

nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 230mm, následn�

zmonolitn�ná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí 

100/100/6. Zmonolitn�ní konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické 

vložky MIAKO budou voleny ší�ky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Pro 

nosnou �ást konstrukce st�echy platí stejné konstruk�ní podmínky a doporu�ení jako 

pro stropy. Na nosné konstrukci bude položena parozábrana Isover vario xtra safe tl. 

0,2mm. Na parozábranu bude uložena tepelná izolace z minerální vlny Isover domo a 

to ve 2 vrstvách o tl. 200mm a 100mm. Detail uložení pozednice bude �ešen dle 

výkresové dokumentace. Podrobn� je skladba st�ešní konstrukce �ešena ve výkresové 

�ásti s názvem „Výpis skladeb konstrukcí“ a v detailech. 

 Nosná �ást šikmého plášt� st�echy bude tvo�ena z p�íhradových d�ev�ných 

vazník�. Vazníky budou uloženy na pozednici ve vzdálenostech 1100mm od sebe. 

Pozednice bude kotvena do betonové nadbetonávky pomocí chemických kotev ve 

vzdálenostech po 1500mm. Nad prostorem výtahu, který vystupuje 750mm nad úrove�

vodorovného stropu bude provedena vým�na vazník�, viz. výkresová dokumentace. 

Nad vazníky bude napnuta pojistná hydroizolace (paropropustná) tyvek Solid o tl. 

0,2mm, která bude spojovaná p�ibitím k vazník�m p�es kontrala	 s minimálním 

p�esahem spoj� 100mm. Kontralat� slouží k uchycení pojistné hydroizolace a prostor 

mezi nimi vytvá�í horní v�tranou vzduchovou mezeru o tl. 40mm. Kontralat� jsou v 
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odstupech 1100mm dle rozte�e vazník�. Na kontralat� bude p�ibito celoplošné bedn�ní 

z OSB desek tl. 25mm. Na bedn�ní bude provedena separa�ní vrstva jako podkladní 

vrstva pro st�ešní krytinu – žárov� pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm Lindab 

Seamline, spojovaný dvojitou stojatou drážkou, p�ipevn�ní k bedn�ní p�es p�íponky. Na 

této st�eše bude jako ochrana p�ed bleskem instalován hromosvod, a to dle �SN EN 

62 305-1 – 4. Odvodn�ní st�echy bude �ešeno podokapními žlaby uloženými na r�zn�

dlouhé háky. Háky budou p�ipevn�ny k �el�m vazník�. Žlaby budou snížené z d�vodu 

umožn�ní sjížd�ní sn�hu ze st�echy. Minimální spád žlabu je 1%. Pojistná 

hydroizolace bude vyvedena na prodloužený okapový plech. V�trání st�echy bude 

zajišt�no pomocí m�ížky v podbití vazník� s nejmenší ší�kou otvoru 120mm po celé 

délce st�echy zakrytého m�ížkou s min. 50% d�rováním. V h�ebeni st�echy bude 

provedena v�trací st�íška s nejmenší ší�kou otvoru 120mm a to v celé délce h�ebene. 

H�eben bude zajišt�n proti vniknutí ne�istot a drobného zví�ectva m�ížkou s 

minimálním d�rováním 50%. V�trací h�ebenová st�íška bude oplechována ocelovým 

žárov� pozinkovaným plechem Lindab Seamline tl. 0,6mm. 

3.6 Dopl�ující konstrukce stavby 

P�Í�KY 

 Vnit�ní svislé nenosné konstrukce (p�í�ky) budou montované ze systému 

Fermacell a to dvojího druhu ve tlouš	ce 150mm a 110mm. P�í�ka tlouš	ky 150mm 

bude konstrukce 1S31A1 – nosná konstrukce p�í�ky ocelový profil 100x6mm s izolací 

tl. 60mm a oplášt�ním tl. 2x12,5mm + 2x12,5mm. P�í�ka tlouš	ky 110mm bude 

konstrukce 1S14A1 – nosná konstrukce p�í�ky ocelový profil 75x6mm s izolací tl. 

60mm a oplášt�ním tl. 12,5mm + 12,5 a 10mm. Detaily provedení napojení p�í�ek na 

strop a podlahy dle dodavatelské dokumentace. 

VÝPLN	 OTVOR


 Výpln� otvor� v obvodových konstrukcích budou tvo�it plastová okna a plastové 

vn�jší dve�e ze systému INOUTIC Prestige. Okna budou zasklena izola�ním trojsklem 

a budou mít celkový sou�initel prostupu tepla Uw = 0,93 W/m2K. Vstupní plastové 

dve�e budou z �ásti prosklené izola�ním trojsklem a budou mít celkový sou�initel 

prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, osazené v obložkových 

zárubních. Podrobná specifikace výpní otvor� je v �ásti  „Výpis oken“ a „Výpis dve�í“. 

PODLAHY 

 Podlahy budou tvo�eny souvrstvím dle ú�elu místnosti. V obytných místnostech 

budou p�evažovat kobercové nášlapné vrstvy nebo PVC, v hygienických místnostech 
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bude keramická dlažba. Na schodiš	ové stupn� bude nalepen koberec. Konkrétní 

specifikace nášlapné vrstvy a skladby podlah jsou uvedeny v legend� místností na 

výkresech jednotlivých podlaží. Sou�ástí skladby podlah je kro�ejová izolace z 

polystyrenu a podlahové prvky Fermacell v celkové tlouš	ce 25mm. Podrobný rozpis 

skladeb podlah je sou�ástí �ásti „Výpis skladeb konstrukcí“. 

 Vzory a barevnost povrch� podlah zvolí investor v pr�b�hu stavby. 

OMÍTKY, NÁT	RY, OBKLADY 

 Na svislých konstrukcích budou provedeny vnit�ní omítky a vnit�ní nát�r v barv�

dle požadavk� investora. Specifikace omítek je uvedena v �ásti „Výpis skladeb 

konstrukcí“. 

 V místnostech WC, koupelen, v kuchyních a v úklidových místnostech budou 

st�ny opat�eny keramickým obkladem do výšky dle typu místnosti. 

 Vzory a barevnost obklad� zvolí investor v pr�b�hu stavby. 

HYDRIOIZOLACE 

 Objekt bude dostate�n� zaizolován proti zemní vlhkosti, a to podle projektové 

dokumentace a platných vyhlášek a norem. K izolaci objektu proti zemní vlhkosti bude 

použito modifikovaných asfaltových SBS pás�. Podrobná specifikace jednotlivých 

hydroizolací je v �ásti „Výpis skladeb konstrukcí“. 

ST�EŠNÍ PLÁŠ�

 St�ešní pláš	 na sedlové st�eše objektu bude �ešen jako t�ípláš	ový s 

prov�trávanou vzduchovou mezerou, nepoch�zí. Spodní pláš	 bude mít p�edevším 

tepeln�-izola�ní funkci a bude �ešen systémov�. Podrobn� je jeho skladba �ešena v 

�ásti „Výpis skladeb konstrukcí“. Horní pláš	 st�echy bude tvo�it spád st�echy, který je 

navržen 20°. Spád st�echy bude vytvo�en pomocí d�ev�ných p�íhradových vazník�, na 

kterých bude položeno p�es kontralat� celoplošné d�ev�né bedn�ní. St�ešní krytina 

bude tvo�ena falcovanou krytinou ze žárov� pozinkovaného plechu tl. 0,6mm. 

3.7 Technika prost�edí staveb 

ZDRAVOTN	 TECHNICKÉ INSTALACE 

 Kanalizace bude �ešena jako oddílná. Deš	ové odpadní vody budou svedeny 

pomocí st�ešního žlabu a odpadního potrubí ze st�echy. Tyto deš	ové vody budou 

svedeny svodným potrubím do reten�ní nádrže. Zachycená deš	ová voda bude sloužit 

jako užitková k zalévání zahrady, k umývání motorových vozidel apod. P�ebyte�ná 

deš	ová voda bude vsakována do podloží na pozemku investora. Splaškové odpadní 
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vody budou svedeny od všech za�izovacích p�edm�t�, v�etn� vpustí v 1PP, p�epadu 

od kotle a klimatizace do splaškové kanalizace, vedené pod podlahou 1PP do domovní 

�istírny odpadních vod. P�e�išt�né odpadní vody budou dále vedeny do reten�ní 

nádrže jako deš	ové. Kanaliza�ní potrubí bude vedeno p�evážn� v instala�ních 

šachtách. Odpadní potrubí m�že být vedeno i ve vodorovných a svislých drážkách ve 

zdech a v zemin� pod podlahou 1PP. 

 Vodom�rná sestava bude umíst�na ve vodom�rné šacht� na pozemku 

investora. Od ní bude vedeno potrubí k oh�íva�i teplé vody, který bude kombinovaný a 

umíst�ný v technické místnosti v 1PP. Od oh�íva�e TUV bude vedena studená voda, 

teplá voda a cirkulace ke všem za�izovacím p�edm�t�m umíst�ným v objektu. Studená 

voda bude v 1PP vedena k vypoušt�címu kohoutu, který bude nezámrzný a bude 

umíst�n na jihozápadní venkovní st�n� objektu. Vodovodní potrubí m�že být vedeno v 

instala�ní šacht�, v podlahách a ve drážkách zdí. 

VYTÁP	NÍ 

 Kotel bude elektrický, záv�sný, navržen je kotel z produktové �ady Protherm 

RAY s plynulou modulací výkonu. Bude umíst�n v technické místnosti v 1PP. Od kotle 

bude veden rozvod do otopných t�les. Princip vytáp�ní bude kombinovaný konvek�ním 

teplovodním vytáp�ním s deskovými otopnými t�lesy a konvektory se sálavým 

podlahovým vytáp�ním. Desková otopná t�lesa budou umíst�na pod všemi okny s 

parapetem vyšším než 700mm. Konvektory budou umíst�ny pod okny bez parapetu. V 

koupelnách budou umíst�ny kombinované otopné žeb�íky. Vytáp�ny budou všechny 

obytné místnosti v�etn� posilovny v 1PP. Potrubí bude vedeno v instala�ní šacht�, 

v podlahách, vyjíme�n� v drážkách ve zdech. 

VZDUCHOTECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ 

 V místnostech pokoj� pro hosty, jídeln�, salonku, konferen�ní místnosti a v 

obytných místnostech bytu ve 3NP budou osazeny nást�nné klimatiza�ní jednotky. 

Venkovní jednotka bude umíst�na na st�eše objektu. Rozvody chladiva a odvod 

kondenzátu bude proveden v instala�ní šacht� a v drážkách ve zdech. 

 Veškerá hygienická za�ízení budou odv�trávána pomocí podtlakových 

ventilátor�. Zne�išt�ný vzduch bude odveden istala�ními šachtami nad st�echu objektu. 

P�ívod vzduchu do t�chto místností bude zajišt�n p�irozeným zp�sobem okny a dve�mi 

bez prah�. 

ZA�ÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY 

 Elektrom�r bude umíst�n v p�ípojkové sk�íni, která bude na hranici pozemku. 
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Odtud bude elekt�ina vedena do hlavního rozvad��e, který bude umíst�n v zádve�í v 

1NP. Rozvody budou vedeny do všech místností v objektu a to v okruhách pro sv�tla a 

pro zásuvky. Rozvody budou vedeny ve st�nách v drážkách pod omítkou. P�esné 

rozmíst�ní sv�tel a zásuvek �eší projekt silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu. 

4. Stavební fyzika – tepelná technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / 

hluk, vibrace 

 Hodnocení budovy z hlediska stavební fyziky je �ešeno rámci projektové 

dokumentace v samostatném dokumentu „ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z 

HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY“. 

5. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požadavky na konstrukce z hlediska požární ochravy budov �eší samostatná 

�ást projektu. Podrobn� jsou požadavky na konstrukce popsány v požární zpráv�. 

6. Dopravní �ešení 

 Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci ze severovýchodní strany 

objektu. Napojení bude provedeno vjezdem na pozemek investora a dv�ma vstupy. 

Jeden vstup bude sloužit pro hosty penzionu a druhý pro zásobování p�ípravny a baru. 

 Na pozemku investora je navrženo 10 parkovacích míst pro hosty penzionu + 

jedno místo pro vozí�ká�e, které bude umíst�no v t�sné blízkosti vstupu do 1PP. Jedno 

parkovací stání je zde navrženo jako soukromé pro osobní automobil majitele objektu. 

Celkem se tedy jedná o 12 parkovacích stání. 

7. Vliv objektu na životní prost�edí 

 Stavba penzionu a jeho provoz nevyvolá negativní vlivy na okolí stavby ani na 

životní prost�edí obecn�. B�hem výstavby m�že dojít k p�echodnému zvášení hladiny 

hluku, ale vzhledem k umíst�ní stavby a jejímu okolí se nebude jednat o ohrožení 

životního prost�edí. B�hem stavby budou p�ijata taková opat�ení, aby byl její vliv na 

okolí co nejmenší (úklid komunikace, dodržování pracovní doby a doby klidu atd.). 
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8. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

 Nep�edpokládají se žádné škodlivé vn�jší vlivy na stavbu. Stavba m�že být 

b�hem extrémních zim mírn� zatížena nep�íznivými klimatickými podmínkami, ale 

jelikož se vždy jedná o stav p�echodný, nebude to mít celkov� na stavbu negativní vliv. 

Solení místní komunikace v zim� je v obci zakázáno, nehrozí tedy znehodnocení 

stavby vlivem chemických látek v zim�. 

9. Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

 P�i provád�ní stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony a 

vyhlášky. Jsou to zejména Na�ízení vlády �. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky 

nebo do hloubky a Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 

bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

 Zhotovitel stavby odpovídá za to, aby byly dodrženy veškeré požadavky na 

pracovišt� a aby staveništ� vyhovovalo obecným požadavk�m na výstavbu. Zhotovitel 

stavby má povinnost vytvo�it podmínky k zajišt�ní bezpe�nosti práce. Sou�ástí 

dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup provád�ní prací, 

který musí být po dobu stavebních prací neustále k dispozici na stavb�. 

 P�ed zahájením vlastních stavebních prací je nutno ov��it na staveništi vedení 

inženýrských sítí, p�ípadn� p�ítomnost podzemních prostor nebo možné prosakování 

vod atd. P�ed zapo�etím provád�ní zemních prací musí být odpov�dným pracovníkem 

zajišt�no na terénu vyzna�ení vedení tras podzemních inženýrských sítí a jiných 

p�ekážek. 

 Dodavatel stavby má povinnost udržovat místní komunikace a okolní životní 

prost�edí v �istot� a po�ádku. 

V Luha�ovicích, 01/2016     Bc. Lucie N�me�ková 
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Záv�r: 

Výstupem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby pro novostavbu 
samostatn� stojícího, �áste�n� podsklepeného penzionu o t�ech nadzemních a jednom 
podzemním podlaží, stojícího ve svažitém terénu, s konstruk�ní soustavou st�novou, 
konstruk�ním systémem p�í�ným a sklonitou sedlovou st�echou. Technologie provád�ní 
bude zd�ní, vodorovné nosné konstrukce budou kombinované. Schodišt� je navrženo 
p�ímé, dvouramenné s podestou, monolitické. Základové konstrukce jsou plošné, 
monolitické základové pasy. V práci je též �ešeno posouzení objektu z hlediska stavební 
fyziky, pr�kaz energetické náro�nosti budovy a požárn� bezpe�nostní �ešení stavby. 

Zpracovávání diplomové práce pro m� bylo velkým p�ínosem. P�i vypracovávání 
projektové dokumentace jsem aplikovala znalosti získané v jednotlivých p�edm�tech 
b�hem studia. Téma PENZION jsem si zvolila, protože tento rozsah projektu, jak 
doufám, bude odpovídat mé budoucí pracovní pozici v projekci. B�hem projektování 
jsem se nau�ila �ešit mnoho technických a konstruk�ních problém�. N�které �ásti 
projektu, jako nap�íklad jeho posuzování z hlediska stavební fyziky nebo zpracovávání 
projektu požárn� bezpe�nostního �ešení stavby, jsou pro m� oblastmi, ve kterých bych 
se do budoucna ráda dál zdokonalovala a své znalosti v t�chto oborech prohlubovala. 
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