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Abstrakt
Diplomová práce Ĝeší novostavbu penzionu v obci JestĜabí v Krkonoších KĜížlice. Penzion je samostatnČ stojící a nachází se ve svažitém terénu. Penzion má tvar
kvádru, se sedlovou stĜechou. Objekt má tĜi nadzemní podlaží a jedno podzemní, je
þásteþnČ podsklepen. Objekt bude sloužit pro ubytování osob vþetnČ rodin s dČtmi v létČ
i v zimČ a v mimosezónČ jej lze využít pro konference a firemní školení. Souþástí
objektu je byt pro jeho majitele. Konstrukþní soustava je zdČná, konstrukþní systém
pĜíþný, objekt bude proveden zdČnou technologií, vodorovné nosné konstrukce budou
kombinované. Sedlová stĜecha bude tvoĜena dĜevČnými pĜíhradovými vazníky a
skladbou stĜechy s plechovou stĜešní krytinou. SchodištČ je pĜímé, dvouramenné s
podestou, monolitické. Základové konstrukce jsou navrženy plošné, základové pasy
obdélníkového tvaru z prostého betonu, monolitické.

Klíþová slova
penzion, byt pro majitele, samostatnČ stojící, svažitý terén, sedlová stĜecha,
dĜevČné pĜíhradové vazníky, þásteþnČ podsklepený, zdČný, základové pasy

Abstract
Diploma thesis solves newly built pension in the village JestĜabí v Krkonoších KĜížlice. 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 Ĝeší novostavbu penzionu v obci JestĜabí v Krkonoších - KĜížlice
v Libereckém kraji. Penzion je samostatnČ stojící a nachází se ve svažitém terénu, který
se svažuje od severu k jihu. Penzion má tvar kvádru, se sedlovou stĜechou. Objekt má
tĜi nadzemní podlaží a jedno podzemní, je þásteþnČ podsklepen. Objekt bude sloužit pro
ubytování osob vþetnČ rodin s dČtmi v létČ i v zimČ a v mimosezónČ jej lze využít pro
konference a firemní školení. Souþástí objektu je byt pro jeho majitele. DĤm má
technické zázemí umístČné v suterénu, napĜ. posilovnu, technickou místnost,
pĜezouvánu a místnost pro ukládání lyží nebo kol. ZastavČná plocha domu je 491,26m2.
Konstrukþní soustava je zdČná, konstrukþní systém pĜíþný, objekt bude proveden
zdČnou technologií. Svislé nosné konstrukce budou vyzdČny z tvárnic Porotherm,
vodorovné nosné konstrukce budou kombinované, ze systému Porotherm strop. Sedlová
stĜecha bude tvoĜena dĜevČnými pĜíhradovými vazníky a skladbou stĜechy s plechovou
falcovanou stĜešní krytinou, sklon stĜechy bude 20°. SchodištČ je navrženo pĜímé,
dvouramenné s podestou, monolitické, o 9ti výškových stupních v každém rameni,
schodištČ mezi 1NP a 2NP bude mít 10 stupĖĤ v každém rameni. Základové konstrukce
jsou navrženy plošné, základové pasy obdélníkového tvaru z prostého betonu,
provedené monoliticky.
Projekt Ĝeší mimo jiné i posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, prĤkaz
energetické nároþnosti budovy a požárnČ bezpeþnostní Ĝešení stavby.
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A.1 Identifikaþní údaje
A.1.1 Údaje o stavbČ
Objekt bude sloužit jako penzion s možností podávání snídaní. Objekt bude
sloužit pro ubytování osob vþetnČ rodin s dČtmi v létČ i v zimČ a v mimosezónČ jej lze
využít pro konference a firemní školení. Souþástí objektu je byt pro jeho majitele.
Objekt bude mít jedno podzemní a tĜi nadzemní podlaží. Objekt bude zdČný ze
systému Porotherm. PĤdorysné rozmČry objektu budou 31,9x15,4m. PĜíjezd a pĜístup
na pozemek bude zajištČn z jeho severovýchodní þásti z pĜilehlé místní komunikace.
Pozemek je svažitý smČrem od severu k jihu.
a) název stavby
PENZION
b) místo stavby
kraj: Liberecký
okres: Semily
obec: JestĜabí v Krkonoších
k.ú.: KĜížlice [676560]
parc.þ. 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 NČmeþková
Metliþanská 1063
50401 Nový Bydžov
vedoucí práce: Ing. Danuše ýuprová, CSc.

A.2 Seznam vstupních podkladĤ
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katastrální mapa, mapa vedení inženýrských sítí, osobní prohlídka pozemku,
konzultace s investorem, studie zpracovaná v rámci pĜedmČtu CH08 – Diplomový
semnináĜ, územnČ analytycké podklady ORP Jilemnice

A.3 Údaje o území
a) rozsah Ĝešeného území
Objekt bude postaven na nezastavČné parcele, která v souþasné dobČ slouží
jako louka.
obec: JestĜabí v Krkonoších [577189]
k.ú.: KĜížlice [676560]
parc.þ. 1350/6
výmČra: 1853m2
þíslo LV: 735
druh pozemku: orná pĤda
Charakteristika území:
nadmoĜská výška:

731m n.m.

snČhová oblast:

VII

vČtrná oblast:

III

ochranné pásmo:

ochranné pásmo KRNAP

kulturní památky:

-

kácení stromĤ:

-

b) údaje o ochranČ území
Na pozemku se nenachází žádné památkovČ chránČné objekty.
Pozemek je v souþasné dobČ veden jako orná pĤda. PĜed zahájemín
stavebního Ĝízení je nutné podat žádost na stavbní úĜad ORP Jilemnice o zmČnu
územního plánu a zaĜazení pozemku jako stavební.
Pozemek se nachází dle katastru nemovitostí v rozsáhlém chránČném území.
Jedná se o ochranné pásmo KRNAP. K žádosti o stavební povolení je nutno dodat
vyjádĜení dotþeného subjektu. PĜi výstavbČ objektu i jeho následném využívání budou
dodrženy požadavky a opatĜení vyplývající z této ochrany.
c) údaje o odtokových pomČrech
Veškerá voda zachycená pozemku bude odvedena do podloží pomocí
vsakovacího systému. Parcela se nachází na propustné zemninČ tĜídy S3 – G3 dle
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ýSN 731001m která umožĖuje však dešĢových a pĜeþištČných splaškových vod.

d) údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací
Stavba je navržena v souladu s územnČ plánovací dokumentací. Byla podána
žádost o zmČnu úzmeního plánu.
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím
Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím.
f) údaje o dodržená obecných požadavkĤ na využití území
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.
g) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ
Ochrana životního prostĜedí – veškeré práce spojené s výstavbou objektu a
pozdČjí s jeho využíváním nebudou v rozporu s ochranou životního prostĜedí. Všechny
odpady a skládky zaĜízení staveništČ budou pĜevezeny na místní skládku a tak nedojde
k zneþištČní životního prostĜedí.
VodohospodáĜská správa – stavba není v dosahu povodí žíádného vodního
toku a proto nehrozí jeho zneþištČní.
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby ani pozdČjšího užívání nebude
ohrožovat ovzduší.
Ochrana lesĤ ýR - na dané parcele se nevyskytuj žádné lesy.
Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu – pozemek je dosud veden v katasrru
nemovitostí jako orná pĤda. PĜi výstavbČ ani využívání objektu nebude ohrožen
zemČdČlský pĤdní fond.
Ochrana proti ohni - objekt bude chránČn protipožádními opatĜeními dle
požárnČ bezpeþnostního Ĝešení, jenž je souþástí projektové dokumentace.
Policie ýR, dopravní inspektorát – provoz na pĜiehlých komunikacích nebude v
souvislosti se stavbou a užíváním objektu výraznČ dotþen.
Památková péþe – na pozemku se nenechází žádný památkovČ chránČný
objekt.
KRNAP – objekt se nachází v ochranném pásmu KRNAP, je nutné postupovat
podle požadavkĤ odtþeného orgánu.
h) seznam vyjímek a úlevoných Ĝešení
Nebylo žádáno o žádnou vyjímku nebo úlevové Ĝešení.
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i) seznam souvisejících a podmiĖujících investic
Nutnost vybudování napojení na pĜilehlou místní komunikaci.
j) seznam pozemkĤ a staveb dotþených provádČním stavby
•

KĜížlice; p. þ. 1350/7
Kalenský Jaromír, þ. p. 236, 51232 Martinice v Krkonoších
1/3
Rybárová Ladislava, KĜížlice 131, 51401 JestĜabí v Krkonoších
2/3
výmČra: 13122m2
druh pozemku: orná pĤda

•

KĜížlice; p. þ. 1358/2
SJM Holec JiĜí a Holcová Dana, KĜížlice 129, 51401 JestĜabí v Krkonoších
výmČra: 5430m2
druh pozemku: orná pĤda

•

KĜížlice; p. þ. 1548
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec
výmČra: 21502m2
druh pozemku: ostatní plocha
zpĤsob využití: silnice

A.4 Údaje o stavbČ
a) nová stavba nebo zmČna dokonþené stavby
Jedná se o novostavbu penzionu.
Charakteristika stavby:
zastavČná plocha:

491,26m2

obestavČný prostor:

6622,18m3

užitná plocha:

1601,53m2

b) úþel užívání stavby
Stavba bude sloužit jako penzion, tzn. pro pĜechodné ubytování osob. Souþástí
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objektu je byt majitele, který je urþen k trvalému užívání.
c) trvalá nebo doþasná stavba
Jedná se stavbu trvalou.
d) údaje o ochranČ stavby podle jiných právních pĜedpisĤ
Stavba nebude zasažena zvláštní ochranou, nejedná se o kulturní památku aj.
PĜi stavbČ budou splnČny požadavky vylývající z vyjádĜení KRNAP. Nejedná se o
stavbu v záplavovém územní.
e) údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických
požadavkĤ zabezpeþujících bezbariérové užívání staveb
Stavba byla navržena dle platných zákonĤ, vyhlášek a norem, zejména dle
Vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a Vyhlášky 398/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích zabezpeþujících 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 pĜepravu
osob se sníženou schopností pohybu a orientace, bezbariérové hygienické zázemí v
1NP, veĜejné prostory jsou navrženy pro bezbariérový pohyb osob a v 1NP je jeden
apartmán navržen jako bezbariérový.
f) údaje o splnČní požadavkĤ dotþených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z
jiných právních pĜedpisĤ
Stavba je navržena tak, aby splĖovala veškeré požadavky dotþených orgánĤ.
Ochrana životního prostĜedí – veškeré práce spojené s výstavbou objektu a
pozdČjí s jeho využíváním nebudou v rozporu s ochranou životního prostĜedí. Všechny
odpady a skládky zaĜízení staveništČ budou pĜevezeny na místní skládku a tak nedojde
k zneþištČní životního prostĜedí.
VodohospodáĜská správa – stavba není v dosahu povodí žíádného vodního
toku a proto nehrozí jeho zneþištČní.
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby ani pozdČjšího užívání nebude
ohrožovat ovzduší.
Ochrana lesĤ ýR - na dané parcele se nevyskytuj žádné lesy.
Ochrana zemČdČlského pĤdního fondu – pozemek je dosud veden v katasrru
nemovitostí jako orná pĤda. PĜi výstavbČ ani využívání objektu nebude ohrožen
zemČdČlský pĤdní fond.
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Ochrana proti ohni - objekt bude chránČn protipožádními opatĜeními dle
požárnČ bezpeþnostního Ĝešení, jenž je souþástí projektové dokumentace.
Policie ýR, dopravní inspektorát – provoz na pĜiehlých komunikacích nebude v
souvislosti se stavbou a užíváním objektu výraznČ dotþen.
Památková péþe – na pozemku se nenechází žádný památkovČ chránČný
objekt.
KRNAP – objekt se nachází v ochranném pásmu KRNAP, je nutné postupovat
podle požadavkĤ odtþeného orgánu.
g) seznam vyjímek a úlevových Ĝešení
Nebylo žádáno o žádnou vyjímku nebo úlevové Ĝešení.
h) navrhované kapacity stavby
zastavČná plocha:

491,26m2

obestavČný prostor:

6622,18m3

užitná plocha:

1601,53m2

poþet pokojĤ:

1lĤžkové

5ks

2lĤžkové

4ks

3lĤžkové

2ks

4lĤžkové

2ks

bezbariérový pokoj – 2 lĤžka
byt pro majitele: 1ks o 4 lĤžkách – plocha 210,95m

1ks
2

celkový možný poþet osob: 29 ubytovaných osob + 4 osoby v bytČ majitele = 33
osob
PĜi návrhnu objektu nebylo uvažováno s externími zamČstnanci, provoz
penzionu vþetnČ jídelny, baru a pĜípravny bude v personální režii majitelĤ.
i) základní bilance stavby
PotĜeby a spotĜeby hmot a médií budou stanoveny dle zpracovaného rozpoþtu
stavby, který bude dodávkou provádČcí firmy. Tyto potĜeby energií a spotĜeby hmot
budou stanoveny z projektové dokumentace pro provádČní stavby.
tĜída energetické nároþnosti budovy: tĜída energetické nároþnosti budovy byla
stanovena dle PENB zpracovaného dle Vyhlášky 78/2013Sb. jako C – budova
úsporná. PrĤmČrný souþinitel prostupu tepla budovy je Uem = 0,26 W/m2K a celková
dodaná energie na provoz budovy bude 217,3 MWh/rok
celková potĜeba pitné vody: urþení celkové potĜeby pitné vody je souþástí
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projektu profese zdravotnČ-technických instalací
celkové

produkované

množství

splaškových

vod:

urþení

celkového

produkovaného množství splaškových vod je souþástí projektu profese zdravotnČtechnických instalací
celkové

pĜedpokládané

zachycení

dešĢových

vod:

urþení

celkového

pĜedpokládaného zachycení dešĢových vod je souþástí projektu profese zdravotnČtechnických instalací
hospodaĜení s dešĢovou vodou:

dešĢová voda bude zachcena v retenþní

nádrži na pozemku, bude využita jako užitková, pĜedevším k zalévání a udržování
zelenČ kolem objektu, pĜebyteþná dešĢová voda bude vsakována do podloží na
pozemku investora
j) základní pĜedpoklady výstavby
pĜedpokládáný zaþátek výstavby: duben 2016
pĜedpokládaný konec výstavby: Ĝíjen 2017
k) orientaþní náklady stavby
Hrubý odhad nákladĤ stavby: 6622,18 m3 x 3500,- Kþ/m3 = 23177630 Kþ
Stavební objekty:
SO01 PENZION

6622,18m3

(3500Kþ/m3) 23177630 Kþ

SO02 CHODNÍKY

427,72m2

(600Kþ/m2)

256632 Kþ

SO03 PARKOVACÍ STÁNÍ

172,38m2

(650Kþ/m2)

112047 Kþ

SO04 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 12m

(1500Kþ/m)

18000 Kþ

SO05 DEŠġOVÁ KANALIZACE

44m

(1350Kþ/m)

59400 Kþ

SO06 PěÍPOJKA VODOVODU

9m

(800Kþ/m)

7200 Kþ

SO07 PěÍPOJKA NN

71m

(600Kþ/m)

42600 Kþ

Celkové pĜedpokládáné náklady:
1. náklady na realizaci stavby:

23673509 Kþ

2. vedlejší náklady na zaĜízení staveništČ

(2,5% z 1.)

591838 Kþ

3. projektové práce

(1% z 1.)

236735 Kþ

4. náklady na inženýrskou þinnost

(1% z 1.)

236735 Kþ

5. dozor investora

(0,3% z 1.)

66286 Kþ

6. stavební dozor

(0,3% z 1.)

66286 Kþ

Celkem:

24871389 Kþ
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A.5 ýlenČní stavby na objekty a technická a technologická zaĜízení
SO01 – PENZION
SO02 – ZPEVNċNÉ PLOCHY – CHODNÍKY
SO03 – ZPEVNċNÉ PLOCHY – PARKOVACÍ STÁNÍ
SO04 – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO05 – DEŠġOVÁ KANALIZACE
SO06 – PěÍPOJKA VODOVODU
SO07 – PěÍPOJKA NN

V Luhaþovicích, 01/2016

Bc. Lucie NČmeþková
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B.1

Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku
Pozemek se nachází v obci JestĜabí v Krkonoších, místní þást KĜížlice, na
parc.þ. 1350/6, k.ú. KĜížlice. PĜíjezd a pĜístup na pozemek bude zajištČn z jeho
severovýchodní þásti z pĜilehlé místní komunikace. Pozemek je svažitý smČrem od
severu k jihu. V souþasné dobČ je pozemek bez zástavby, je užíván majitelem jako
zelená travnatá plocha bez vyššího porostu.
b) výþet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ (geologický prĤzkum,
hydrogeologický prĤzkum, stavebnČ historický prĤzkum, apod.)
Na pozemku byl proveden geologický prĤzkum, který stanovil, že základová
pĤda se skládá pĜedevším z fylitických hornin. TĜída zemniny byla urþena jako S3 –
G3, písky a štČrky s pĜímČsí jemnozrnné zeminy, zemnina propustná. Únosnost
základové pĤdy byla stanovena 0,25MPa. Hydrogeologický prĤzkum stanovil, že
podzemní voda se nachází v hloubce 6,5-6,8m pod úrovní terénu. Na objekt tedy
nebude pĤsobit tlaková voda.
c) stávající ochranná a bezpeþnostní pásma
Pozemek se nachází dle katastru nemovitostí v rozsáhlém chránČném území.
Jedná se o ochranné pásmo KRNAP. K žádosti o stavební povolení je nutno dodat
vyjádĜení dotþeného subjektu. PĜi výstavbČ objektu i jeho následném využívání budou
dodrženy požadavky a opatĜení 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 pomČry v území
Provoz stavby nebude mít negativní úþinky na okolní pozemky a stavby.
ZaĜízení staveništČ bude bČhem výstavby vybudováno na pozemku investora a
stavbou nebudou zasaženy stavby ani pozemky v okolí.
Odtokové pomČry a nakládání s dešĢovými vodami jsou v projektu Ĝešeny.
MomentálnČ jsou dešĢové vody na pozemku (louka) Ĝešeny pĜírodnČ vsakováním. Po
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dokonþení stavby budou dešĢové vody ze zpevnČných ploch a stĜechy svedeny do
dešĢové kanalizace, na které bude osazena retenþní nádrž, která bude umožĖovat
využívání dešĢových vod jako voda užitková napĜ. na zalévání zelenČ atd. Nevyužité
dešĢové vody budou vsakovány na pozemku investora.
f) požadavky na sanace, demolice, kácení dĜevin
Pozemek je v souþasné dobČ využíván jako louka a nenachází se na nČm
žádné dĜeviny ani stromy. Na pozemku dojde pouze k odstranČní ornice a travin,
nebude zapotĜebí provádČt žádné demolice ani kácení stromĤ.
g) požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ
urþených k plnČní funkce lesa (doþasné/trvalé)
Celý pozemek je v souþasné dobČ souþástí zemČdČlského pĤdního fondu. PĜed
zapoþetím výstavby z nČj bude vyĖat.
h) územnČ technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní
a technickou infrastrukturu)
Pozemek bude napojen na místní komunikaci, která spojuje obce Roudnice a
KĜížlice. SouþasnČ bude napojen na všechny inženýrské sítČ, které jsou v dosahu
pozemku, tj. vodovodní Ĝad a vedení NN.
i) vČcné a þasové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice
Stavba si nevyžaduje žádné zvláštní náklady a investice. Jediné investice
budou na zbudování pĜípojek, a to:
- vodovodní pĜípojka
- pĜípojka eletrické energie (NN)
Požadavky na jiné související a podmiĖující stavby nejsou stanoveny.

B.2

Celkový popis stavby

B.2.1 Úþel užívání stavby, základní kapacity funkþních jednotek
Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt bude sloužit jako penzion s možností
podávání snídaní. Objekt bude sloužit pro ubytování osob vþetnČ rodin s dČtmi v létČ i
v zimČ a v mimosezónČ jej lze využít pro konference a firemní školení. Souþástí
objektu je byt pro jeho majitele.
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poþet pokojĤ:

1lĤžkové

5ks

2lĤžkové

4ks

3lĤžkové

2ks

4lĤžkové

2ks

bezbariérový pokoj – 2 lĤžka
byt pro majitele: 1ks o 4 lĤžkách – plocha 210,95m

1ks
2

celkový možný poþet osob: 29 ubytovaných osob + 4 osoby v bytČ majitele = 33
osob
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení
V okolí bezprostĜedním 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 správČ
majitelĤ navrhovaného penzionu. Urbanisticky bude navrhovaná stavba zapadat do
celkové koncepce krajiny. ParkovištČ pro hosty a majitele je umístČno na pozemku v
blízkosti vedlejšího vstupu do objektu.
b)Architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové a barevné
Ĝešení
Objekt má tĜi nadzemní a jedno podzemní podlaží. StĜecha je Ĝešena jako
sedlová aby se hodila do horského prostĜedí. Bylo využito toho, že se objekt nachází
ve svažitém terénu, kromČ hlavního vstupu do 1NP, byl vytvoĜen i vstup do 1PP pĜímo
z úrovnČ terénu na jihovýchodní stranČ objektu. Vstup do 1PP bude sloužit pĜedevším
pro hosty, kteĜí si budou chtít v lyžárnČ/kolárnČ odložit lyže nebo kolo. Okna pokojĤ
jsou orientována tak, aby z pokojĤ na jedné stranČ byl výhled na hĜeben Krkonoš, a z
druhé strany do údolí a na protilehlé kopce a pĜi dobré viditelnosti až do ýeského ráje.
Krytina stĜechy je navrženaplechová falcovaná, aby z ní v zimním období samovolnČ
sjíždel sníh. Fasáda je provedena ze strukturované omítky barvy béžové s tmavšími
hnČdými prvky. Sokl je proveden lícových páskĤ Terca v barvČ cihlové.
B.2.3 Celkové provozní Ĝešení, technologie výroby
Hlavní vstup do objektu se nachází v 1NP, na výškové kótČ 0,000m. Za
vstupem se nachází zádveĜí, na zádveĜí navazuje chodba. Z chodby je pĜístup do
hygienického zaĜízení, které bude sloužit pro osoby pohybující se v 1NP, pro jídelnu,
salonek a konferenþní místnost. Hygiencké zaĜízení je rozdČleno zvlášĢ 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 þásti chodby je vstup do menší
chodby, která vede do kanceláĜe majitele a je zde umístČn vstup do bezbariérového
pokoje. V pravé þásti hlavní chodby je vstup do haly se chodištČm a výtahem vstup do
jídelny. V jídelnČ je umístČn bar, je zde vstup do šatny, která je urþena pĜedevším pro
ubytované hosty a školící se osoby. Je zde navržena úklidová komora, která bude
sloužit samostatnČ pro úklid jídelny, salonku a zázemí jídelny. Na jídelnu v její zadní
þásti navazuje menší salonek. Z jídelny je vstup vedle baru do konfereþní místnosti.
Technické zázemí k jídelnČ je situováno za barem, v severním rohu objektu. Obsahuje
chodbu, pĜípravnu pro chystání snídaní, s oddČleným 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 kótČ -3,000m. Ze schodištČ se
vejde pĜímo do chodby. Pod schody je umístČn menší sklad. RovnČ následuje vstup do
technické místnosti a do strojovny vzduchotechniky. Z chodby po levé stranČ je
umožnČn vstup do posilovny, která bude sloužit pĜedevším ubytovaným hostĤm. K
posilovnČ je zde navrženo samostatné hygienické zaĜízení. V zadní þásti chodby bude
vstup do prádelny a sušárny, kde bude obsluhováno pĜedevším ložní prádlo z
penzionu. V prádelnČ bude úklidová komora, která bude sloužit pro úklid 1PP. Za
prádelnou se bude nacházet sklad. Z chodby je potom pĜímý pĜístup do pĜezouvárny,
za kterou se nachází lyžárna (v létČ kolárna). Z lyžárny je navržen druhý vstup do
objektu, kterým se dá vyjít pĜímo na parkovištČ.
Po vystoupení do 2NP se nacházíme na výškové úrovni +3,290m. Vystoupíme
do chodby, ma kterou navazují dvČ chodby, které pak spojují jednotlivé pokoje pro
ubytování hostĤ. Naproti schodištČ se nachází jednolĤžkový pokoj, jehož souþástí je
pĜedsíĖ a koupelna s WC pĜístupná z pĜedsínČ. V pravé þásti chodby jsou vstupy do
þtyĜ jednolĤžkových a dvou dvoulĤžkových pokojĤ. V levé þásti chodby se nachází
vstupy do dvou dvoulĤžkových a dvou tĜílĤžkových pokojĤ. Souþástí každého pokoje je
vždy hygienické zaĜízení (koupelna + WC + umyvadlo) pĜístupné z pĜedsínČ, nebo
protoru bezprostĜednČ za vstupem do obytné buĖky. V levé þásti 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
hostĤ a byt majitele. V pravé þásti chodby se nachází dva þtyĜlĤžkové apartmány.
Souþástí každého apartmánu je pĜedsíĖ, hygienické zaĜízení se vstupem z pĜedsínČ,
spoleþná místnost s jídelním stolem a kuchyĖským koutem a dva samostatné pokoje
po dvou lĤžkách. V levé þásti chodby je navržen vstup do bytu majitele. Byt je
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dimenzován pro trvalé bydlení þtyĜ osob. Za vstupem do bytu se nachází chodba, ze
které je pĜístupná místnost šatny, koupelna a WC. RovnČ pokraþuje chodba ve vstup
do místnosti, která bude sloužit jako kuchynČ, jídelna a obývací pokoj. Souþástí
kuchyĖské þásti je i místnost pro spíž. Z prostoru kuchynČ lze vejít do pracovny
majitele. Z chodby se dá vstoupit do klidové þásti bytu, kterou tvoĜí ložnice a dČtský
pokoj.
B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby
Celý objekt je Ĝešen jako bezbariérový, bezbairérovČ jsou Ĝešeny vstupy do
objektu, pro vertikální dopravu je urþen výtah, který probíhá pĜes všechny podlaží. V
hygienickém zázemí jídelny a konferenþní místnosti je umístČno samostatné
bezbariérové hygienické zaĜízení. V 1NP je navržen jeden pokoj výhradnČ pro osoby
se sníženou schopností pohybu a orientace, vþetnČ samostatného bezbariérového
hygienického zaĜízení.
B.2.5 Bezpeþnost pĜi užívání stavby
Navrhované stavební postupy neovlivĖují úþel, pro který byla stavba navržena.
Jsou navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativnČ neovlivní
užívání stavby po jejím dokonþení. Veškerá instalovaná zaĜízení budou odpovídat
požadavkĤm bezpeþnosti práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a
oprávnČné zájmy dotþených subjektĤ. PĜi užívání stavby musí být dodržovány platné
zákony a vyhlášky ýeské republiky, zejména pak zákon þ. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích a zákon þ. 258/2000 Sb., o ochranČ veĜejného zdraví.
B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) stavební Ĝešení
Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt bude mít jedno podzemní a tĜi
nadzemní podlaží, bude samostatnČ stojící. Objekt je navržen jako þásteþnČ
podsklepený. Objekt bude zdČný ze systému Porotherm. PĤdorys objektu má tvar
obdélníku, pĤdorysné rozmČry objektu budou 31,9x15,4m. Objekt bude mít sedlovou
stĜechu se sklonem 20°. Je navržena konstrukþní soustava stČnová, pĜíþný konstrukþní
systém, prostorová tuhost bude zajištČna ztužujícím jádrem, které bude tvoĜit prostor
pro výtah.
b) konstrukþní a materiálové Ĝešení
Základy
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Základové konstrukce budou Ĝešeny jako plošné základové pasy obdélníkového
tvaru z prostého betonu. Základové konstrukce budou provedeny monoliticky.
PĤdorysná šíĜka základových pasĤ byla navržena 1050mm. Základové konstrukce
budou založeny v nezámrzné hloubce. V místech, kde bude úroveĖ upraveného terénu
kolem objektu pod úrovní podlahy pĜíslušného patra, bude základový pas proveden
jako zateplený. Na pasu budou betonové tvárnice, které budou sloužit jako ztracené
bednČní. Tyto tvárnice budou zatepleny polystyrenem XPS o tl. 60mm do hloubky 1,0m
pod terénem a to z dĤvodu eliminace tepelných mostĤ. Na polysytren bude z dĤvodu
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 vyzdČny z tvárnic Porotherm 44 T
Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm T. Svislé nosné konstrukce vnitĜní pĜíþné i
ztužující budou vyzdČny 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 vČnec bude z betonu C 20/25. Svislé nosné konstrukce, které
budou pod úrovní terénu budou ochránČny hydroizolací a izolaþní pĜizdívkou z cihel
plných pálených o tloušĢce 150mm.
VnitĜní svislé nenosné konstrukce (pĜíþky) budou montované ze systému
Fermacell a to dvojího druhu ve tloušĢce 150mm a 110mm. PĜíþka tloušĢky 150mm
bude konstrukce 1S31A1 – nosná konstrukce pĜíþky ocelový profil 100x6mm s izolací
tl. 60mm a opláštČním tl. 2x12,5mm + 2x12,5mm. PĜíþka tloušĢky 110mm bude
konstrukce 1S14A1 – nosná konstrukce pĜíþky ocelový profil 75x6mm s izolací tl.
60mm a opláštČním 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 vytvoĜeny ze stropní
konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 290mm. Konstrukce je tvoĜena stropními
nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 230mm, následnČ
zmonolitnČná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí
100/100/6 v místech dle výkresové dokumentace. ZmonolitnČní konstrukce bude
provedeno z betonu C20/25.
PĜeklady nad otvory budou vytvoĜeny z pĜekladĤ Porotherm 7 a zatepleny dle
výkresové dokumentace tak, aby vyhovovaly požadavkĤm ýSN 730540-2.
V chodbách ve 2NP a 3NP budou provedeny monilitické železobetonové
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prĤvlaky, výztuž dle statického výpoþtu.
Podkladní beton bude vylit mezi základové pasy na stČrkopískový podsyp o
tl.50mm. Podkladní beton bude z betonu C20/25, bude mít tloušĢku 150mm a bude do
nČj vložena KARI síĢ 100/100/6mm v místech dle výkresové dokumetace. V místČ
pĜechodu nepodsklepené a podsklepené þásti bude KARI síĢ z podkladního betonu
nepodsklepené þásti objektu provázána s výztuží vČnce stropu nad 1PP, výtuž dle
statického posouzení. Napojení výztuže procházející úrovnČ hydroizolace bude
provedeno pomocí ocelové desky s pĜírubou, na kterou bude výztuž natavena
vodotČsným svarem. PĜi provádČní je nutné respektovat postup Ĝešení tohoto detailu
dle výrobce hydroizolace.
SchodištČ
SchodištČ bude pĜímé, dvouramenné s podestou, rameno pĜímé. SchodištČ
bude provedeno jako železobetonové monolitické o 9ti výškových stupních v každém
rameni. Mezi 1NP a 2NP bude každé rameno o 10ti stupních. PĜesné rozmČry
schodištČ jsou uvedeny ve výkresové þásti dokumentace. Bude provedeno kasickou
technologií, z betonu C25/30 a výztuže z oceli B500. Skladba a množství výztuže se
bude Ĝídit statickým návrhem.
StĜecha
StĜešní konstrukce je navržena jako sklonitá sedlová stĜecha, tĜíplášĢová s
provČtrávanou spodní vzduchovou mezerou, kterou tvoĜí podstĜešní prostor a horní
vzduchovou mezerou, kterou tvoĜí prostor mezi kontralatČmi. Sklon stĜechy je 20°.
Vodorovná nosná konstrukce stĜechy bude tvoĜena stropními nosníky POT a
keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 230mm, následnČ zmonolitnČná
betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí 100/100/6.
ZmonolitnČní 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 þást šikmého pláštČ stĜechy bude tvoĜena z pĜíhradových dĜevČných
vazníkĤ. 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 úroveĖ
vodorovného stropu bud eprovedena výmČna vazníkĤ, viz. výkresová dokumentace.
Nad vazníky bude napnuta pojistná hydroizolace (paropropustná) tyvek Solid o tl.
0,2mm, která bude spojovaná pĜibitím k vazníkĤm pĜes kontralaĢ s minimálním
pĜesahem spojĤ 100mm. KontralatČ slouží k uchycení pojistné hydroizolace a prostor
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mezi nimi vytváĜí horní vČtranou vzduchovou mezeru o tl. 40mm. KontralatČ jsou v
odstupech 1100mm dle rozteþe vazníkĤ. Na kontralatČ bude pĜibito celoplošné bednČní
z OSB desek tl. 25mm. Na bednČní bude provedena separaþní vrstva jako podkladní
vrstva pro stĜešní krytinu – žárovČ pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm Lindab
Seamline. OdvodnČní stĜechy bude Ĝešeno podokapními žlaby uloženými na rĤznČ
dlouhé háky. VČtrání stĜechy bude zajištČno pomocí mĜížky v podbití vazníkĤ a v
hĜebeni stĜechy bude provedena vČtrací stĜíška.
VýplnČ otvorĤ
VýplnČ otvorĤ v obvodových konstrucích budou tvoĜit plastová okna a plastové
vnČjší dveĜe ze systému INOUTIC Prestige. Okna budou zasklena izolaþním trojsklem
a budou mít celkový souþinitel prostupu tepla Uw = 0,93 W/m2K. Vstupní plastové
dveĜe budou v rámové zárubni, z þásti prosklené izolaþním trojsklem a budou mít
celkový souþinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. VnitĜní dveĜe budou dĜevČné,
osazené v obložkových zárubních.
Podlahy
Podlahy budou tvoĜeny souvrstvím dle úþelu místnosti. V obytných místnostech
budou pĜevažovat kobercové nášlapné vrstvy nebo PVC, v hygienických místnostech
bude keramická dlažba. Na schodišĢové stupnČ bude nalepen koberec. Konkrétní
specifikace nášlapné vrstvy a skladby podlah jsou uvedeny v legendČ místností na
výkresech jednotlivých podlaží. Souþástí skladby podlah je kroþejová izolace z
polystyrenu a podlahové prvky Fermacell v celkové tloušĢce 25mm.
Omítky, nátČry, obklady
Na svislých konstrukcích budou provedeny vnitĜní omítky a vnitĜní nátČr v barvČ
dle požadavkĤ investora. Specifikace omítek je uvedena v þásti „Výpis skladeb
konstrukcí“.
V místnostech WC, koupelen, v kuchyních a v úklidových místnostech budou
stČny opatĜeny keramickým obkladem do výšky dle typu místnosti.
c) mechanická odolnost a stabilita
Všechny nosné konstrukce, které zajišĢují stabilitu objektu musí být posouzeny
autorizovaným statikem. Statické výpoþty budou doloženy do pĜíslušné þásti této
projektové dokumentace.
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení
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a) technické Ĝešení
VytápČní objektu a ohĜev teplé vody v objektu budou Ĝešeny pomocí
elektrického kotle. PotĜebný výkon kotle bude stanoven specialistou na Technická
zaĜízení budov. ýást objektu je vČtrána pomocí nuceného vČtrání, pĜetlakovČ a
hygienická zaĜízení budou odvČtrávána podtlakovČ. Vzduchotechncká zaĜízení bude
Ĝešit projekt vzdochotechniky. Vodovodní a kanalizaþní rozvody vþetnČ potrubí a
armatur, hygienické zaĜizovací pĜedmČty uživatelĤ. Tuto þást zpracovává pĜíslušný
specialista na zdravotnČ-technickou þást, a to vþetnČ požárnČ bezpeþnostního zaĜízení
stavby a vnitĜního rozvodu vody pro protipožární zásah.
b) výþet technických a technologických zaĜízení
V zdrcadle schodištČ bude umístČn hydraulický výtah, který bude bezbariérový
a bude procházet pĜes všechna podlaží. RozmČry kabiny 1100x2100mm, nosnost
1000kg. Výtaj bude napájen z elektrické sítČ.
V technické místnosti 1PP bude instalováno tepelné þerpadlo, specifikace dle
projektu specialisty TZB.
Na stĜeše objektu budou instalovány fotovoltaické þlánky, které budou
vyrobenou energii zásobovat centrální elektrickou síĢ. Podrobná specifikace v projektu
specialsty.
B.2.8 PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení
a) rozdČlení staveb do požárních úsekĤ
b) výpoþet požárního rizika a stanovení stupnČ požární bezpeþnosti
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobkĤ vþetnČ
požadavkĤ na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
d) zhodnocení evakuace osob vþetnČ vyhodnocení únikových cest
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárnČ nebezpeþného
prostoru
f) zajištČní potĜebného množství požární vody, popĜípadČ jiného hasiva, vþetnČ
rozmístČní vnitĜních i vnČjších odbČrných míst
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (pĜístupové komunikace,
zásahové cesty)
h) zhodnocení technických a technologických zaĜízení stavby (rozvodná potrubí,
vzduchotechnická zaĜízení)
i) posouzení požadavkĤ na zabezpeþení stavby požárnČ bezpeþnostními
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zaĜízeními
j) rozsah a zpĤsob rozmístČní výstražných a bezpeþnostních znaþek a tabulek
PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení penzionu je navrženo v souladu s požadavky na
požární bezpeþnost a jeho provedení musí respektovat všechny požadavky na požární
ochranu budov. Objekt byl zaĜazen do skupiny objektĤ OB3 dle ýSN 730833.
Jednotlivé body a) - j) v rozsahu kapitoly 2.8 jsou Ĝešeny v samostatné þásti této
projektové dokumentace v þásti D.1.3: PožárnČ bezpeþnostní Ĝešení stavby.
B.2.9 Zásady hospodaĜení s energií
a) kritéria tepelnČ technického posouzení
TepelnČ technické posouzení navrhovaného objektu vychází z požadavkĤ
závazné tepelnČ technické normy ýSN 730540. Požadavky, které jsou kladeny na
objekt urþuje þást normy ýSN 730540-2.
Vyhodnocení tepelnČ technického posouzení je uvedeno v samostatné pĜíloze
této projektové dokumentace. Návrhová venkovní teplota je -15°C, VnitĜní návrhová
teplota v objektu je 20,6°C.
Posouzení a vyhodnocení kontrolních výpoþtĤ stavební fyziky bylo prokázáno,
že všechny konstrukce jsou bezpeþné a splĖují parametry, které pĜikazuje norma ýSN
730540-2.
b) energetická nároþnost stavby
Obálka budovy byla zaĜazena do kategorie C - úsporná (Uem=0,26 W/m2*K).
Podrobný výpoþet je v samostatné pĜíloze projektu.
PrĤkaz energetické nároþnosti budovy zaĜadil objekt do skupiny C – úsporná.
Podrobný výpoþet je v samostatné pĜíloze projektu.
c) posouzení využití alternativních zdrojĤ energie
V objektu jsou instalovány tyto zaĜízení pro využití alternativních zdrojĤ energie:
tepelné þerpadlo a fotovoltaické þlánky.
Souþástí projektu nebylo posuzování jejich využití.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovištČ a komunální
prostĜedí
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Zásady Ĝešení parametrĤ stavby (vČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou,
odpadĤ, apod.) a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk,
prašnost, apod.)
VČtrání v objektu je þásteþnČ Ĝešeno jako nucené a þásteþnČ jako pĜirozené,
budou dodrženy všechny požadavky minimální výmČny vzduchu v objektu. Objekt
bude vytápČn elektrickým kotlem a tepelným þerpadlem, v každé vytápČné místnosti
budou navržena otopná tČlesa. Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištČno z
místního vodovodního Ĝadu. Orientace objektu je Ĝešena tak aby byly pokoje
proslunČny. Hygienické zázemí pro majitele i pro hosty splĖuje všechny požadavky
normy. Každý pokoj má vlastní hygienické zaĜízení. Stavba negativnČ neovlivní svým
provozem životní prostĜedí. Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpadĤ.
PĜi provozu objektu pĜipadá v úvahu vznik odpadĤ kategorie 20 – Komunální odpady
(odpady z domácnosti a podobné živnostenské, prĤmyslové odpady a odpady z
úĜadĤ), vþetnČ složek z oddČleného sbČru. Objekt nebude vykazovat zvýšený pĜenos
vibrací, hluku ani zvýšenou prašnost.
B.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními úþinky vnČjšího prostĜedí
a) ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží
Nízký radonový index pozemku nevyžaduje zvláštní ochranná opatĜení proti
pronikání radonu z podloží do budov. Lze použít bČžné konstrukce se standardními
izolacemi. Doporuþuje se však provést utČsnČní veškerých prostupĤ instalaþních
vedení vedoucí ze zemČ do objektu a zabezpeþit neporušenost vyrovnávacího betonu
podlahy (pracovní spáry, smršĢování, statické trhliny apod.). Tím se eliminují možné
zdroje prĤniku plynné složky z podzákladí a zamezí se ev. koncentraci radonu (i když
zjištČné v nízkých hodnotách) v pobytových místnostech pĜi nižší výmČnČ vzduchu.
b) ochrana pĜed bludnými proudy
Výskyt bludných proudĤ nebyl zjištČn.
c) ochrana pĜed technickou seizmicitou
Objekt se nenachází v seismicky nestabilní oblasti.
d) ochrana pĜed hlukem
Výše uvedená stavba se nachází v klidné horské oblasti bez hustší zástavby,
pĜi ne pĜíliš frekventované místní komunikaci. Stavba nebude dotþena jinými zdroji
hluku. Ochranu pĜed hlukem dostateþnČ zajišĢuje obvodový plášĢ objektu.
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e) protipovodĖová opatĜení
Objekt se nenachází v záplavové oblasti.

B.3

PĜipojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury
Stavba je napojena na technickou infrastrukturu pĜípojkami:
- vodovodní pĜípojka
- pĜípojka elektrické energie (NN)
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky
PĜipojovací rozmČry a výkonové kapacity budou stanoveny specializovaným
pracovníkem až po pĜesném výpoþtu potĜeby energií.

B.4

Voda:

2,5 m

elektĜina NN:

65 m

Dopravní Ĝešení

a) popis dopravního Ĝešení
K objektu vede komunikace, která spojuje obce Roudnice a KĜížlice. Jedná se o
místní komunikaci, která je v zimČ udržovaná.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Na pozemku investora bude provedeno napojení na výše uvedenou
komunikaci, konkrétnČ se bude jednat o sjezd pro pojezd motorových vozidel a dvČ
napojení chodníkem pro pČší.
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 urþeno pro osoby s invalidním vozíkem, pĜípadnČ pro osoby se
sníženou schopností orientace.
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d) pČší a cyklistické stezky
Jako pČší stezku a cyklostezku lze v okolí objektu použít výhradnČ místní
komunikaci spojující obce Roudnice a KĜížlice.

B.5

ěešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy
BČhem výstavby dojde k þásteþnému vyrovnání terénu podél objektu. Bude
vytvoĜen dostateþnČ široký výkop pro provedení suterénních stČn a budou provedeny
hrubé terénní úpravy kolem objektu. BČhem výstavby bude vykopaná zemina
uskladnČna v jižní þásti pozemku. Po dokonþení stavby bude použita k vyrovnání
parkovacích stání a k požadovaným parkovým úpravám. PĜebyteþná zemina bude po
dohodČ s obcí odvezena na trvalou skládku zeminy.
b) použité vegetaþní prvky
BČhem závČreþných parkových úprav dojde k vysázení stromĤ a zasetí
trávníkĤ. Stromy budou zasazeny podél jihozápadní hranice pozemku a mezi
parkovištČm a travnatou plochou pod objektem. Tyto budou sloužit k oddČlení klidové
zóny od parkovištČ. Mezi objektem a komunikací budou vysazeny menší keĜe a trvalky.
c) biotechnická opatĜení
Nejsou navržena žádná biotechnická zaĜízení.

B.6

Popis vlivĤ stavby na životní prostĜedí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda
CelkovČ lze konstatovat, že vlivy výstavby a provozu posuzované stavby na
životní prostĜedí budou pĜijatelné. V souhrnu se stávajícími vlivy v lokalitČ nebude, za
pĜedpokladĤ uvedených v dokumentaci, docházet k významnČjšímu ovlivnČní
stávajícího stavu životního prostĜedí.
Kvalita ovzduší nebude výraznČ zhoršena. Práce na stavbČ budou probíhat
pouze v pracovní dobČ realizaþní firmy a hygienické limity nebudou pĜekroþeny.
b) vliv stavby na pĜírodu a krajinu (ochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ,
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ochrana rostlin a živoþichĤ apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v
krajinČ)
Nedojde ke kácení žádných památných stromĤ ani lesĤ. Na pozemku se
nenachází žádné chránČné rostliny ani živoþichové. Pozemek nemá významnou
funkþní vazbu ke krajinČ, a proto nebudou žádné ekologické funkce výraznČ omezeny.
c) vliv stavby na soustavu chránČných území Natura 2000
Pozemek se nenachází na chránČném území Natura 2000.
d) návrh zohlednČní podmínek ze závČru zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA
Nebylo vedeno zjišĢovací Ĝízení ani nebylo Ĝešeno stanovisko EIA. Provoz
stavby nedoprovází žádný významný negativní vliv na stavební prostĜedí.
e) navrhovaná ochranná a bezpeþnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních pĜedpisĤ
Nejsou navržena žádná ochranná ani bezpeþnostní pásma.

B.7

Ochrana obyvatelstva
Projekt se nedotýká požadavkĤ na ochranu obyvatelstva, tj. plnČní úkolĤ civilní

ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové pĜežití obyvatelstva a další
opatĜení k zabezpeþení ochrany jeho života, zdraví a majetku. Jako objekt civilní
ochrany je v obci vedena místní restaurace Pod javorem, nevznikl požadavek na
zvyšování kapacity.
V prĤbČhu výstavby je pĜedevším nutné provést nezbytná opatĜení k zabránČní
pádu osob do výkopu, z lešení nebo z rozestavených podlaží a opatĜení k zamezení
zranČní osob padajícím špatnČ uloženým nebo špatnČ zajištČným stavebním
materiálem.

B.8

Zásady organizace výstavby

a) potĜeby a spotĜeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištČní
PotĜeby a spotĜeby hmot a médií budou stanoveny dle zpracovaného rozpoþtu
stavby, který bude dodávkou provádČcí firmy. Tyto potĜeby energií a spotĜeby hmot
budou stanoveny z projektové dokumentace pro provádČní stavby.
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b) odvodnČní staveništČ
DešĢová voda, která na pozemek spadne, bude vsakována na vlastním
pozemku. V pĜípadČ potĜeby bude odþerpávána z výkopĤ a vyvedena na terén v jižní
þásti pozemku.
c) napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
StaveništČ bude napojeno na místní komunikaci pomocí brány v oplocení. V
prostoru staveništČ budou zĜízeny doþasné komunikace. V první fázi výstavby budou
zĜízeny pĜípojky objektu, na které se poté napojí zaĜízení staveništČ.
d) vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky
ProvádČní stavby mĤže mít do jisté míry negativní vliv na užívání ploch a
objektĤ v bezprostĜedním dosahu upravovaného objektu.ProvádČjící firma musí
dodržovat veškeré platné pĜedpisy. PĜípadné negativní vlivy na okolní prostĜedí nesmí
pĜekroþit povolenou mez a musí být vhodnými opatĜeními minimalizovány. Zejména
musí být uþinČna opatĜení proti nadmČrnému pĤsobení hluku a prachu.
e) ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dĜevin
StaveništČ bude oploceno drátČnným plotem o výšce 1,8m, obytná zástavba je
v dostateþné vzdálenosti takže není nutné provádČt žádná další opatĜení. Na pozemku
se nenacházejí žádné dĜeviny, které by bylo nutné vykácet.
f) maximální zábory pro staveništČ
Prostor staveništČ je tvoĜen velikostí dotþeného pozemku parc. þ. 345/40, který
je urþen pro výstavbu výrobní haly. Stavba bude realizována v rámci jednoho
staveništČ a v jeho rozsahu budou veškerá volné plochy využity jako manipulaþní
plochy a skladovací plochy.
Hygienické zaĜízení staveništČ bude umístČno taktéž na staveništi. Hygienické
zázemí bude Ĝešeno mobilní sanitární buĖkou. Na staveništi budou též umístČny
staveništní buĖky obytné (kanceláĜe, šatna), sanitární (umývárna + WC) a skladovací
buĖky.
Betonová

smČs

bude

na

stavbu

dopravována

z nedaleké

betonárky

v autodomíchávaþích.
Odpadový materiál ze stavební þinnosti bude likvidován dle pĜedpisĤ provádČcí
firmou.
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Materiál urþený pro zabudování bude uskladnČn v uzamykatelných skladových
kontejnerech a pozdČji v prĤbČhu realizace v již vybudovaných prostorách stavby.
Nebudou zde zapotĜebí žádné zábory veĜejných pozemkĤ.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜi výstavbČ, jejich
likvidace
Veškeré nakládání s odpady produkovanými pĜi výstavbČ a v rámci bČžného
provozu bude v souladu se zákonem þ.185/2001 Sb., o odpadech a s provádČcími
vyhláškami.
Katalogové
þíslo

Kategorie

Název odpadu

odpadu

ZpĤsob nakládání
Termické využití

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

Recyklace, skládka

15 01 06

SmČsné obaly

O

Skládka

N

Spalovna

N

Spalovna

nebo recyklace

Obaly obsahující zbytky
15 01 10

nebezpeþných látek nebo obaly
tČmito látkami zneþištČné
Absorpþní þinidla, þistící tkaniny a

15 01 10

ochranné odČvy zneþištČné
nebezpeþnými látkami

15 02 02

Beton

O

Recyklace, skládka

17 01 01

Cihly

O

Recyklace, skládka

17 01 02

Železo a ocel (kovový odpad)

O

SbČrné suroviny

17 04 05

Kabely (bez nebezpeþných látek)

O

SbČrné suroviny

O

Recyklace, skládka

O

Skládka

O

ýOV

17 09 04
20 03 01
20 03 04

SmČsné stavební a demoliþní
odpady
SmČsný komunální odpad
Kal ze septikĤ a žump (odpad z
chemických toalet)

h) bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin
V západním rohu pozemku bude umístČna skládka skryté ornice, která se
použije na koneþnou úpravu terénu. Maximální výška ložené ornice je 1,5 m. Žádné
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trvalé deponie nebudou zĜizovány.
Ve stanoveném rozsahu projektovou dokumentací bude pĜed zahájením
samotné výstavby sejmuta ornice v mocnosti pĜibližnČ 150mm strojní technikou.
Zemina bude použita pro zpČtné zásypy, pĜípadnČ bude odvezena na trvalou
skládku zeminy.
i) ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ
V oblasti ochrany životního prostĜedí bude pĜi realizaci všech þinností na
staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostĜedí a budou dodrženy
pĜíslušné zákonné pĜedpisy:
- zákon þ. 17/1992 Sb., o životním prostĜedí (obecnČ)
- zákon þ. 86/2002 Sb., o ochranČ ovzduší
- naĜízení vlády þ. 9/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na výrobky z
hlediska emise hluku,(napĜ. u stavebních strojĤ). Do vlastního Ĝešeného území
nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu pĜírody dle zákona, ani žádný
významný krajinný prvek. Do Ĝešeného území nezasahuje a ani jím neprochází žádný
prvek územní systém ekologické stability.
j) zásady bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby
koordinátora bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních
pĜedpisĤ
StaveništČ bude oploceno a ĜádnČ oznaþeno, aby bylo zabránČno pĜístupu
nepovolaných osob do prostoru staveništČ. StaveništČ bude oploceno drátČnným
plotem o výšce min. 1,8 m a bude oznaþeno u vstupu znaþkami zakazující vstup
nepovolaných osob a vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby. Dále bude
provedeno znaþení upozorĖující na základní rizika stavební þinnosti.
Pro stanovení ZOV je nutné dodržet následující právní pĜedpisy:
- zákon 309/2006 Sb., a jeho provádČcí pĜedpisy
- zákonem 133/85 Sb., o požární ochranČ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ
BČhem provádČní stavebních prací musí být striktnČ dodržovány ustanovení
zákona þ. 309/2006 Sb., o zajištČní dalších podmínek bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi
práci, naĜízení vlády þ.591/2006 Sb.
Bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z
výšky nebo do hloubky, pĜedevším ve vytvoĜení správných podmínek pro dodržení
pĜíslušných

pĜedpisĤ,

tj.

proškolení

zamČstnancĤ,

dohledu

pĜi

používáním

bezpeþnostních pĜedpisĤ a skuteþností, aby pĜíslušné práce vykonávaly osoby, které
mají kvalifikaci, dodržení platných postupĤ, jištČní, zabezpeþení apod.
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PĜi provádČní prací je nutné postupovat v souladu s technologickými pĜedpisy a
postupy výrobcĤ a dodavatelĤ jednotlivých materiálĤ dle platných ýSN.
Všechny dodávané prvky a systémy musí být kompletní a certifikované.
V souladu s ustanoveními zákona þ. 309/2006 Sb. bude zĜízena funkce
koordinátora bezpeþnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi. Všichni pracovníci
pracující na staveništi budou proškoleni v oblasti bezpeþnost práce a tento fakt stvrdí
podpisem.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotþených staveb
Výstavbou nebudou dotþeny žádné další stavby, a proto není potĜeba žádných
úprav pro jejich bezbariérovost.
l) zásady pro dopravnČ inženýrské opatĜení
Na pĜlehlé místní komunikaci budou osazeny doþasné informativní tabule
upozorĖující na probíhající stavbu a vyžadující zvýšenou opatrnost pĜi pohybu po
komunikaci a pĜilehlých pozemcích.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby (provádČní stavby za
provozu, opatĜení proti úþinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.)
Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky pro provádČní stavby.
n) postup výstavby, rozhodující dílþí termíny
Realizace stavby bude provedena bez þlenČní na jednotlivé etapy.
Zahájení výstavby

4/2016

Zemní práce

4-5/2016

Hrubá stavba

5-11/2016

Ukonþení stavby

10/2017

PĜed zapoþetím realizace bude zhotovitelem stavby vyhotoven pĜesný
harmonogram prací.
Plán kontrolních dnĤ stavby bude Ĝešen operativnČ. Z každého uskuteþnČného
kontrolního dne bude proveden písemný zápis.

V Luhaþovicích, 01/2016

Bc. Lucie NČmeþková
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1. Úþel objektu, funkþní náplĖ, kapacitní údaje
Jedná se o novostavbu penzionu. Objekt bude sloužit jako penzion s možností
podávání snídaní. Objekt bude sloužit pro ubytování osob vþetnČ rodin s dČtmi v létČ i
v zimČ a v mimosezónČ jej lze využít pro konference a firemní školení. Souþástí
objektu je byt pro jeho majitele. Objekt bude mít jedno podzemní a tĜi nadzemní
podlaží, bude samostatnČ stojící. Objekt je navržen jako þásteþnČ podsklepený. Objekt
bude zdČný ze systému Porotherm. PĤdorys objektu má tvar obdélníku, pĤdorysné
rozmČry objektu budou 31,9x15,4m.
StaveništČ se nachází v obci JestĜabí v Krkonoších, místní þást KĜížlice, na
parc.þ. 1350/6, k.ú. KĜížlice. Parcela je v souþasné dobČ vedena v katastru nemovitostí
jako orná pĤda. PĜed realizací stavby je nutné zajistit její pĜevedení na stavební
parcelu. PĜíjezd a pĜístup na pozemek bude zajištČn z jeho severovýchodní þásti z
pĜilehlé místní komunikace. Pozemek je svažitý smČrem od severu k jihu. V souþasné
dobČ je pozemek bez zástavby, je užíván majitelem jako zelená travnatá plocha bez
vyššího porostu. V komunikaci, která ze severovýchodní strany pĜiléhá k pozemku, se
nachází stávající vodovodní Ĝad a vedení NN je v dosahu cca 50m západním smČrem.
TČchto sítí je možno využít pro napojení pĜípojek. Západní roh pozemku investora je
urþen jako vytyþovací bod pro potĜeby vytyþení stavby.
Kapacitní údaje:
zastavČná plocha:

491,26m2

obestavČný prostor:

6622,18m3

užitná plocha:

1601,53m2

poþet pokojĤ:

1lĤžkové

5ks

2lĤžkové

4ks

3lĤžkové

2ks

4lĤžkové

2ks

bezbariérový pokoj – 2 lĤžka
byt pro majitele: 1ks o 4 lĤžkách – plocha 210,95m

1ks
2

celkový možný poþet osob: 29 ubytovaných osob + 4 osoby v bytČ majitele = 33
osob
PĜi návrhu objektu nebylo uvažováno s externími zamČstnanci, provoz penzionu
vþetnČ jídelny, baru a pĜípravny bude v personální režii majitelĤ.
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2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziþní Ĝešení,
bezbariérové užívání stavby
Penzion bude samostatnČ stojící, þásteþnČ podsklepený, s jedním podzemním
a tĜemi nadzemními podlažími. Hmota objektu bude tvoĜena jedním kvádrem. Objekt
reaguje na prĤbČh terénu þásteþným 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 pĜímý pĜístup na jihovýchodní stranČ objektu do exteriéru k
parkovacím stáním. Parkovací stání celkem pro 12 automobilĤ bude umístČno na
západní stranČ pozemku v pĜímé návaznosti na místní komunikaci. V budoucnu bude
možno tato parkovací stání zastĜešit napĜ. dĜevČným pĜístĜeškem. Penzion je
projektován pro trvalé bydlení 4 osob, s možností pĜechodného ubytování až pro 29
osob. BarevnČ bude dĤm Ĝešen v nenápadných béžových tónech s tmavšími hnČdými
prvky a plochami.
Hlavní vstup do objektu se nachází v 1NP, na výškové kótČ 0,000m. Za
vstupem se nachází zádveĜí, které bude sloužit pĜedevším jako þistící zóna, pĜípadnČ
pro odkládání deštníkĤ.

Na zádveĜí navazuje chodba. Z chodby je pĜístup do

hygienického zaĜízení, které bude sloužit pro osoby pohybující se v 1NP, pro jídelnu,
salonek a konferenþní místnost. Hygienické zaĜízení je rozdČleno zvlášĢ 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 þásti chodby je vstup do menší
chodby, která vede do kanceláĜe majitele a je zde umístČn vstup do bezbariérového
pokoje. Ten obsahuje chodbiþku, bezbariérové hygienické zaĜízení a ložnici. V pravé
þásti hlavní chodby je vstup do haly se schodištČm a výtahem vstup do jídelny. V
jídelnČ je umístČn bar, který bude sloužit zároveĖ jako recepce pro ubytování hostĤ. Je
zde vstup do šatny, která je urþena pĜedevším pro ubytované hosty a školící se osoby.
Je zde navržena úklidová komora, která bude sloužit samostatnČ pro úklid jídelny,
salonku a zázemí jídelny. Na jídelnu v její zadní þásti navazuje menší salonek, který
bude využíván pĜedevším pĜi rodinných oslavách, svatbách apod. Z jídelny je vstup
vedle baru do konferenþní místnosti, která bude sloužit pro rĤzná firemní školení,
prezentace apod. Technické zázemí k jídelnČ je situováno za barem, v severním rohu
objektu. Obsahuje chodbu, pĜípravnu pro chystání snídaní, s oddČleným koutem pro
umývání špinavého nádobí a sklady. Jedná se pĜedevším o sklad nápojĤ, sklad
suchých potravin pro pĜípravnu a sklad odpadĤ. Zde se nachází také vedlejší vstup do
objektu, který bude sloužit pouze pro majitele a kterým bude zásobována pĜípravna,
sklad pĜípravny a bar. V objektu je navržen samostatný vstup, který bude sloužit

43

výhradnČ pro odvod domovního odpadu. Sklad odpadu pĜímo navazuje na tento
vedlejší vstup. Díky tomu bude rychle a hygienicky vyvezen domovní odpad. Celé 1NP
se nachází na výškové úrovni 0,000 se svČtlou výškou 2,890m.
Po sestoupení do 1PP se nacházíme na výškové kótČ -3,000m. Ze schodištČ se
vejde pĜímo do chodby. Pod schody je umístČn menší sklad. RovnČ následuje vstup do
technické místnosti, kde bude elektrokotel, kombinovaný ohĜívaþ TUV a technické
zázemí pro tepelné þerpadlo a fotovoltaické þlánky. Bude zde uchováváno též náĜadí
nutné pro údržbu objektu, parkovacích stání a zahrady. Proti schodišti se také nachází
vstup do strojovny vzduchotechniky, která bude sloužit pro pĜetlakové vČtrání chodby
se schodištČm. Z chodby po levé stranČ je umožnČn vstup do posilovny, která bude
sloužit pĜedevším ubytovaným hostĤm. K posilovnČ je zde navrženo samostatné
hygienické zaĜízení. V zadní þásti chodby bude vstup do prádelny a sušárny, kde bude
obsluhováno pĜedevším ložní prádlo z penzionu. V prádelnČ bude úklidová komora,
která bude sloužit pro úklid 1PP. Za prádelnou se bude nacházet sklad. Tento sklad
mĤže být využit pro osobní vČci majitelĤ a pro náhradní ložní prádlo a zaĜízení
penzionu. Z chodby je potom pĜímý pĜístup do pĜezouvárny, za kterou se nachází
lyžárna (v létČ kolárna). V pĜezouvárnČ jsou navrženy vyhĜívané police s trny na sušení
lyžaĜských a snowboardových bot. Lyžárna bude sloužit v zimČ i v létČ pro úschovu
sportovního náþiní pro hosty penzionu. Z lyžárny je navržen druhý vstup do objektu,
kterým se dá vyjít pĜímo na parkovištČ. Nebude tedy nutné nosit lyže nijak daleko.
Nejblíže vchodu se bude nacházet jedno invalidní parkovací stání. PĜípadný
návštČvník-vozíþkáĜ bude mít touto cestou jednoduchý vstup do objektu, pĜímo zde
použije výtah a dostane se, kam bude potĜebovat. V 1PP jsou v místnostech
lyžárny/kolárny, pĜezouvárny, prádelny a technické místnosti navrženy podlahové
vpusti. Podlaha celého suterénu je ve výškové úrovni -3,000m, svČtlá výška všech
místností je 2,600m.
Po vystoupení do 2NP se nacházíme na výškové úrovni +3,290m. Vystoupíme
do chodby, na kterou navazují dvČ chodby, které pak spojují jednotlivé pokoje pro
ubytování hostĤ. Naproti schodištČ se nachází jednolĤžkový pokoj, jehož souþástí je
pĜedsíĖ a koupelna s WC pĜístupná z pĜedsínČ. V pravé þásti chodby jsou vstupy do
þtyĜ jednolĤžkových a dvou dvoulĤžkových pokojĤ. V levé þásti chodby se nachází
vstupy do dvou dvoulĤžkových a dvou tĜílĤžkových pokojĤ. Souþástí každého pokoje je
vždy hygienické zaĜízení (koupelna + WC + umyvadlo) pĜístupné z pĜedsínČ, nebo
protoru bezprostĜednČ za vstupem do obytné buĖky. V levé þásti chodby se též
nachází sklad prádla, který bude rozdČlen vnitĜnČ na sklad þistého a sklad špinavého
prádla. Je zde navržena i úklidová komora, která bude sloužit pro úklid pokojĤ ve 2NP
a 3NP. Všechny pokoje mají navrženo denní osvČtlení v kombinaci s umČlým pro
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pĜedsíĖ a hygienické zaĜízení. JednolĤžkové a dvoulĤžkové pokoje budou sloužit
pĜedevším k ubytování jednotlivcĤ bČhem firemních školení, pĜípadnČ párĤ. Celé 2NP
se nachází na výškové úrovni +3,290m a jeho svČtlá 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
hostĤ a byt majitele. V pravé þásti chodby se nachází dva þtyĜlĤžkové apartmány.
Souþástí každého apartmánu je pĜedsíĖ, hygienické zaĜízení se vstupem z pĜedsínČ,
spoleþná místnost s jídelním stolem a kuchyĖským koutem a dva samostatné pokoje
po dvou lĤžkách. V tČch je možno postavit pĜistýlku pĜi požadavku na vČtší poþet
ubytovaných osob. WC je vzhledem k možnému poþtu osob v apartmánu v rámci
hygienického zaĜízení Ĝešeno oddČlenČ od koupelny. Tyto apartmány budou sloužit
pĜedevším pro ubytování rodin s dČtmi na dovolené. V levé þásti chodby je navržen
vstup do bytu majitele. Byt je dimenzován pro trvalé bydlení þtyĜ osob. Za vstupem do
bytu se nachází chodba, ze které je pĜístupná místnost šatny, koupelna a WC. RovnČ
pokraþuje chodba ve vstup do místnosti, která bude sloužit jako kuchynČ, jídelna a
obývací pokoj. Souþástí kuchyĖské þásti je i místnost pro spíž. Z prostoru kuchynČ lze
vejít do pracovny majitele. Z chodby se dá vstoupit do klidové þásti bytu, kterou tvoĜí
ložnice a dČtský pokoj. Celé 3NP se nachází na výškové úrovni +6,330m a jeho svČtlá
výška je 2,640m.

3. Konstrukþní a stavebnČ technické Ĝešení a technické vlastnosti
stavby
Veškeré použité stavební materiály, þi materiálové systémy a systémy
veškerých stavebních prvkĤ, sestav prvkĤ (nátČry, omítky, sádrokartony, výplnČ otvorĤ,
podlahové skladby, stropní, stĜešní skladby, opláštČní objektu, zámeþnické, truhláĜské,
klempíĜské a plastové výrobky, základové konstrukce, nosné i nenosné stČnové
konstrukce, izolace zvukové, tepelné a hydroizolace), které jsou souþástí výstavby
domu, je nutné provádČt v takovém rozsahu a kvalitČ, v jakém to vyžadují
technologicko provozní nároky investora a dále v jakém to vyžadují technická pravidla
a pĜedpisy výrobcĤ použitých materiálĤ a prvkĤ a také zákony, vyhlášky a naĜízení a
ýSN v platných znČních.
3.1 Základové konstrukce
Základové pomČry na staveništi jsou jednoduché. Základová pĤda se v rozsahu
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celého objektu nemČní, jednotlivé vrstvy mají zhruba stálou mocnost a jsou uloženy
vodorovnČ, hladina podzemní vody neovlivĖuje uspoĜádání objektu a návrh konstrukce
objektu. Základová pĤda se skládá pĜedevším z fylitických hornin. TĜída zeminy je jako
S3 – G3, písky a štČrky s pĜímČsí jemnozrnné zeminy, zemina propustná. Únosnost
základové pĤdy je 0,25MPa. Objekt penzionu považován za konstrukci nároþnou. Z
uvedeného vyplývá, že stavba spadá do 2. geotechnické kategorie.
Základové konstrukce budou Ĝešeny jako plošné základové pasy obdélníkového
tvaru z prostého betonu. Základové konstrukce budou provedeny monoliticky.
PĤdorysná šíĜka základových pasĤ byla navržena 1050mm. Základové konstrukce
budou založeny v nezámrzné hloubce. V místech, kde bude úroveĖ upraveného terénu
kolem objektu pod úrovní podlahy pĜíslušného patra, bude základový pas proveden
jako zateplený. Na pasu budou betonové tvárnice, které budou sloužit jako ztracené
bednČní. Tyto tvárnice budou zatepleny polystyrenem XPS o tl. 60mm do hloubky 1,0m
pod terénem a to z dĤvodu eliminace tepelných mostĤ. Na polysytren bude z dĤvodu
ochrany polystyrenu instalována nopová folie, výška nopu 8mm. Základové konstrukce
budou provedeny klasickou technologií, a to z betonu C20/25. Kolem základĤ z vnČjší
strany v úrovni základové spáry bude uloženo uzemnČní ze základových zemnících
páskĤ FeZn 30/4 (Ø 10).
3.2 Svislé nosné konstrukce
Je navržena konstrukþní soustava stČnová, pĜíþný konstrukþní systém,
prostorová tuhost bude zajištČna ztužujícím jádrem, které bude tvoĜit prostor pro výtah.
Objekt bude proveden zdČnou technologií. Svislé nosné konstrukce budou staticky
pĤsobit jako konzola vetknutá do základĤ a budou ztuženy ztužujícím vČncem, který
bude monolitický a bude proveden po celém obvodu stavby, bude probíhat po vnitĜních
nosných stČnách a to v každém patĜe. Ztužující vČnec obvodových stČn bude v
každém patĜe z dĤvodu pĜerušení tepelného mostu zateplen polystyrenem EPS 70F tl.
150mm a ochránČn vČncovkou 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 vyzdČny z tvárnic Porotherm 44 T
Profi na maltu pro tenké spáry Porotherm T. Svislé nosné konstrukce vnitĜní pĜíþné i
ztužující budou vyzdČny 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 vČnec bude z betonu C 20/25. Svislé nosné konstrukce, které
budou pod úrovní terénu budou ochránČny hydroizolací a izolaþní pĜizdívkou z cihel
plných pálených o tloušĢce 150mm.
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3.3 Vodorovné nosné konstrukce
Vodorovné nosné konstrukce budou kombinované a budou uloženy na svislé
nosné konstrukce. Minimální uložení stropĤ na nosné svislé konstrukce je 125mm.
Staticky budou pĤsobit jako prostý nosník. Vodorovné nosné konstrukce budou
vytvoĜeny ze stropní konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 290mm. Konstrukce je
tvoĜena stropními nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky
230mm, následnČ zmonolitnČná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je
vyztužená KARI sítí 100/100/6 v místech dle výkresové dokumentace. ZmonolitnČní
konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické vložky MIAKO budou voleny
šíĜky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Minimální uložení keramické vložky
MIAKO na stČnu je 25mm. POT nosníky lze ukládat výhradnČ jako prostČ podepĜené
nosníky, nesmí být na obvodovou stČnu uloženy po celé své délce. Ve stropech bude
vynechán prostor pro instalaþní šachty vždy tím zpĤsobem, že zde budou provedeny
komínové výmČny z válcovaného profilu L75x50x6, který bude kolmo pĜivaĜen z výztuži
POT nosníkĤ. Po stranách instalaþních šachet bude vždy provedeno zesílení stropu
pomocí dvou POT nosníkĤ umístČných vedle sebe. Pod válcovaným L profilem budou
umístČny snížené stropní vložky MIAKO. V místČ uložení schodištČ bude strop zesílen
3mi nosníky Porotherm na schodištČ, ke kterým bude pĜidána pĜídavná výztuž 2x Ø12
B500 pro zachycení vorodovné síly od schodištČ. V polích o rozpČtí vČtším než 6m
bude v polovinČ rozpČtí provedeno ztužující žebro, a to souvisle po celé délce
stropního pole. Žebro bude vytvoĜeno tím zpĤsobem, že zde bude umístČna snížená
stropní vložka MIAKO, nad ní bude vložena výztuž a toto žebro bude monoliticky
propojeno s betonovou roznášecí deskou stropu. ŠíĜka žebra je 250mm na šíĜku jedno
stropní vložky, výztuž 4x ø10mm, tĜmínky ø6mm/400mm. Minimální krytí výztuže
25mm.
3.4 Konstrukce k pĜekonávání rĤzných výškových úrovní
SchodištČ bude pĜímé, dvouramenné s podestou, rameno pĜímé. Staticky bude
pĤsobit jako zalomená deska. SchodištČ 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. SchodištČ bude provedeno jako
železobetonové monolitické o 9ti výškových stupních v každém rameni. Mezi 1NP a
2NP bude každé rameno o 10ti stupních. PĜesné rozmČry schodištČ jsou uvedeny ve
výkresové þásti dokumentace. Bude provedeno klasickou technologií, z betonu C25/30
a výztuže z oceli B500. Skladba a množství výztuže se bude Ĝídit statickým návrhem.
Vodorovnou sílu, která ve schodišti vzniká bude pĜenášet pĜídavná výztuž 2x Ø12
B500, kterou bude zesíleno spĜažení schodišĢových nosníkĤ v místČ uložení
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schodišĢové desky. V zrcadle schodištČ bude umístČn hydraulický výtah, který bude
bezbariérový a bude procházet pĜes všechna podlaží. RozmČry kabiny 1100x2100mm,
nosnost 1000kg. Podrobná specifikace výtahu viz. dodavatelská dokumentace.
Výlez na stĜechu bude umístČn ve 3NP v prostoru chodby bytu. Výlez na
stĜechu se bude skládat z pĤdních schodĤ do podstĜešního prostoru a z výlezu z
podstĜešního prostoru na stĜechu. PĤdní schody budou 3-dílné FAKRO LWF 305 o
rozmČrech 700x1300mm, urþené do maximální výšky 3050mm. Požární odolnost EI30
=> vyhovuje požadavku dle projektu PBěS a jejich Uw je 0,9W/m2K. Vrchní þást výlezu
z podstĜešního prostoru na stĜechu bude proveden dle dodavatelské dokumentace.
3.5 Nosná konstrukce zastĜešení
StĜešní konstrukce je navržena jako sklonitá sedlová stĜecha, tĜíplášĢová s
provČtrávanou spodní vzduchovou mezerou, kterou tvoĜí podstĜešní prostor a horní
vzduchovou mezerou, kterou tvoĜí prostor mezi kontralatČmi. Sklon stĜechy je 20°.
Vodorovná nosná konstrukce stĜechy bude uložena na svislé nosné konstrukce.
Staticky bude pĤsobit jako prostý nosník. Nosná konstrukce ploché stĜechy bude
kombinovaná, vytvoĜena stejnČ jako vodorovné nosné konstrukce stropĤ ze stropní
konstrukce Porotherm strop o celkové tl. 290mm. Konstrukce je tvoĜena stropními
nosníky POT a keramickými stropními vložkami MIAKO výšky 230mm, následnČ
zmonolitnČná betonovou roznášecí deskou, která je tl. 60mm a je vyztužená KARI sítí
100/100/6. ZmonolitnČní konstrukce bude provedeno z betonu C20/25. Keramické
vložky MIAKO budou voleny šíĜky 500 a 625mm dle výkresové dokumentace. Pro
nosnou þást konstrukce stĜechy platí stejné konstrukþní podmínky a doporuþení 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 Ĝešen dle
výkresové dokumentace. PodrobnČ je skladba stĜešní konstrukce Ĝešena ve výkresové
þásti s názvem „Výpis skladeb konstrukcí“ a v detailech.
Nosná þást šikmého pláštČ stĜechy bude tvoĜena z pĜíhradových dĜevČných
vazníkĤ. 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 úroveĖ
vodorovného stropu bude provedena výmČna vazníkĤ, viz. výkresová dokumentace.
Nad vazníky bude napnuta pojistná hydroizolace (paropropustná) tyvek Solid o tl.
0,2mm, která bude spojovaná pĜibitím k vazníkĤm pĜes kontralaĢ s minimálním
pĜesahem spojĤ 100mm. KontralatČ slouží k uchycení pojistné hydroizolace a prostor
mezi nimi vytváĜí horní vČtranou vzduchovou mezeru o tl. 40mm. KontralatČ jsou v
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odstupech 1100mm dle rozteþe vazníkĤ. Na kontralatČ bude pĜibito celoplošné bednČní
z OSB desek tl. 25mm. Na bednČní bude provedena separaþní vrstva jako podkladní
vrstva pro stĜešní krytinu – žárovČ pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm Lindab
Seamline, spojovaný dvojitou stojatou drážkou, pĜipevnČní k bednČní pĜes pĜíponky. Na
této stĜeše bude jako ochrana pĜed bleskem instalován hromosvod, a to dle ýSN EN
62 305-1 – 4. OdvodnČní stĜechy bude Ĝešeno podokapními žlaby uloženými na rĤznČ
dlouhé háky. Háky budou pĜipevnČny k þelĤm vazníkĤ. Žlaby budou snížené z dĤvodu
umožnČní sjíždČní snČhu ze stĜechy. Minimální spád žlabu je 1%. Pojistná
hydroizolace bude vyvedena na prodloužený okapový plech. VČtrání stĜechy bude
zajištČno pomocí mĜížky v podbití vazníkĤ s nejmenší šíĜkou otvoru 120mm po celé
délce stĜechy zakrytého mĜížkou s min. 50% dČrováním. V hĜebeni stĜechy bude
provedena vČtrací stĜíška s nejmenší šíĜkou otvoru 120mm a to v celé délce hĜebene.
HĜeben bude zajištČn proti vniknutí neþistot a drobného zvíĜectva mĜížkou s
minimálním dČrováním 50%. VČtrací hĜebenová stĜíška bude oplechována ocelovým
žárovČ pozinkovaným plechem Lindab Seamline tl. 0,6mm.
3.6 DoplĖující konstrukce stavby
PěÍýKY
VnitĜní svislé nenosné konstrukce (pĜíþky) budou montované ze systému
Fermacell a to dvojího druhu ve tloušĢce 150mm a 110mm. PĜíþka tloušĢky 150mm
bude konstrukce 1S31A1 – nosná konstrukce pĜíþky ocelový profil 100x6mm s izolací
tl. 60mm a opláštČním tl. 2x12,5mm + 2x12,5mm. PĜíþka tloušĢky 110mm bude
konstrukce 1S14A1 – nosná konstrukce pĜíþky ocelový profil 75x6mm s izolací tl.
60mm a opláštČním tl. 12,5mm + 12,5 a 10mm. Detaily provedení napojení pĜíþek na
strop a podlahy dle dodavatelské dokumentace.
VÝPLNċ OTVORģ
VýplnČ otvorĤ v obvodových konstrukcích budou tvoĜit plastová okna a plastové
vnČjší dveĜe ze systému INOUTIC Prestige. Okna budou zasklena izolaþním trojsklem
a budou mít celkový souþinitel prostupu tepla Uw = 0,93 W/m2K. Vstupní plastové
dveĜe budou z þásti prosklené izolaþním trojsklem a budou mít celkový souþinitel
prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K. VnitĜní dveĜe budou dĜevČné, osazené v obložkových
zárubních. Podrobná specifikace výpní otvorĤ je v þásti „Výpis oken“ a „Výpis dveĜí“.
PODLAHY
Podlahy budou tvoĜeny souvrstvím dle úþelu místnosti. V obytných místnostech
budou pĜevažovat kobercové nášlapné vrstvy nebo PVC, v hygienických místnostech
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bude keramická dlažba. Na schodišĢové stupnČ bude nalepen koberec. Konkrétní
specifikace nášlapné vrstvy a skladby podlah jsou uvedeny v legendČ místností na
výkresech jednotlivých podlaží. Souþástí skladby podlah je kroþejová izolace z
polystyrenu a podlahové prvky Fermacell v celkové tloušĢce 25mm. Podrobný rozpis
skladeb podlah je souþástí þásti „Výpis skladeb konstrukcí“.
Vzory a barevnost povrchĤ podlah zvolí investor v prĤbČhu stavby.
OMÍTKY, NÁTċRY, OBKLADY
Na svislých konstrukcích budou provedeny vnitĜní omítky a vnitĜní nátČr v barvČ
dle požadavkĤ investora. Specifikace omítek je uvedena v þásti „Výpis skladeb
konstrukcí“.
V místnostech WC, koupelen, v kuchyních a v úklidových místnostech budou
stČny opatĜeny keramickým obkladem do výšky dle typu místnosti.
Vzory a barevnost obkladĤ zvolí investor v prĤbČhu stavby.
HYDRIOIZOLACE
Objekt bude dostateþnČ 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 pásĤ. Podrobná specifikace jednotlivých
hydroizolací je v þásti „Výpis skladeb konstrukcí“.
STěEŠNÍ PLÁŠġ
StĜešní plášĢ na sedlové stĜeše objektu bude Ĝešen jako tĜíplášĢový s
provČtrávanou vzduchovou mezerou, nepochĤzí. Spodní plášĢ bude mít pĜedevším
tepelnČ-izolaþní funkci a bude Ĝešen systémovČ. PodrobnČ je jeho skladba Ĝešena v
þásti „Výpis skladeb konstrukcí“. Horní plášĢ stĜechy bude tvoĜit spád stĜechy, který je
navržen 20°. Spád stĜechy bude vytvoĜen pomocí dĜevČných pĜíhradových vazníkĤ, na
kterých bude položeno pĜes kontralatČ celoplošné dĜevČné bednČní. StĜešní krytina
bude tvoĜena falcovanou krytinou ze žárovČ pozinkovaného plechu tl. 0,6mm.
3.7 Technika prostĜedí staveb
ZDRAVOTNċ TECHNICKÉ INSTALACE
Kanalizace bude Ĝešena jako oddílná. DešĢové odpadní vody budou svedeny
pomocí stĜešního žlabu a odpadního potrubí ze stĜechy. Tyto dešĢové vody budou
svedeny svodným potrubím do retenþní nádrže. Zachycená dešĢová voda bude sloužit
jako užitková k zalévání zahrady, k umývání motorových vozidel apod. PĜebyteþná
dešĢová voda bude vsakována do podloží na pozemku investora. Splaškové odpadní
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vody budou svedeny od všech zaĜizovacích pĜedmČtĤ, vþetnČ vpustí v 1PP, pĜepadu
od kotle a klimatizace do splaškové kanalizace, vedené pod podlahou 1PP do domovní
þistírny odpadních vod. PĜeþištČné odpadní vody budou dále vedeny do retenþní
nádrže jako dešĢové. Kanalizaþní potrubí bude vedeno pĜevážnČ v instalaþních
šachtách. Odpadní potrubí mĤže být vedeno i ve vodorovných a svislých drážkách ve
zdech a v zeminČ pod podlahou 1PP.
VodomČrná sestava bude umístČna ve vodomČrné šachtČ na pozemku
investora. Od ní bude vedeno potrubí k ohĜívaþi teplé vody, který bude kombinovaný a
umístČný v technické místnosti v 1PP. Od ohĜívaþe TUV bude vedena studená voda,
teplá voda a cirkulace ke všem zaĜizovacím pĜedmČtĤm umístČným v objektu. Studená
voda bude v 1PP vedena k vypouštČcímu kohoutu, který bude nezámrzný a bude
umístČn na jihozápadní venkovní stČnČ objektu. Vodovodní potrubí mĤže být vedeno v
instalaþní šachtČ, v podlahách a ve drážkách zdí.
VYTÁPċNÍ
Kotel bude elektrický, závČsný, navržen je kotel z produktové Ĝady Protherm
RAY s plynulou modulací výkonu. Bude umístČn v technické místnosti v 1PP. Od kotle
bude veden rozvod do otopných tČles. Princip vytápČní bude kombinovaný konvekþním
teplovodním vytápČním s deskovými otopnými tČlesy a konvektory se sálavým
podlahovým vytápČním. Desková otopná tČlesa budou umístČna pod všemi okny s
parapetem vyšším než 700mm. Konvektory budou umístČny pod okny bez parapetu. V
koupelnách budou umístČny kombinované otopné žebĜíky. VytápČny budou všechny
obytné místnosti vþetnČ posilovny v 1PP. Potrubí bude vedeno v instalaþní šachtČ,
v podlahách, vyjímeþnČ v drážkách ve zdech.
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAěÍZENÍ
V místnostech pokojĤ pro hosty, jídelnČ, salonku, konferenþní místnosti a v
obytných místnostech bytu ve 3NP budou osazeny nástČnné klimatizaþní jednotky.
Venkovní jednotka bude umístČna na stĜeše objektu. Rozvody chladiva a odvod
kondenzátu bude proveden v instalaþní šachtČ a v drážkách ve zdech.
Veškerá

hygienická

zaĜízení budou

odvČtrávána

pomocí podtlakových

ventilátorĤ. ZneþištČný vzduch bude odveden istalaþními šachtami nad stĜechu objektu.
PĜívod vzduchu do tČchto místností bude zajištČn pĜirozeným zpĤsobem okny a dveĜmi
bez prahĤ.
ZAěÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY
ElektromČr bude umístČn v pĜípojkové skĜíni, která bude na hranici pozemku.
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Odtud bude elektĜina vedena do hlavního rozvadČþe, který bude umístČn v zádveĜí v
1NP. Rozvody budou vedeny do všech místností v objektu a to v okruhách pro svČtla a
pro zásuvky. Rozvody budou vedeny ve stČnách v drážkách pod omítkou. PĜesné
rozmístČní svČtel a zásuvek Ĝeší projekt silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodu.

4. Stavební fyzika – tepelná technika, osvČtlení, oslunČní, akustika /
hluk, vibrace
Hodnocení budovy z hlediska stavební fyziky je Ĝešeno 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 Ĝeší samostatná
þást projektu. PodrobnČ jsou požadavky na konstrukce popsány v požární zprávČ.

6. Dopravní Ĝešení
Stavba bude napojena na stávající místní komunikaci ze severovýchodní strany
objektu. Napojení bude provedeno vjezdem na pozemek investora a dvČma vstupy.
Jeden vstup bude sloužit pro hosty penzionu a druhý pro zásobování pĜípravny a baru.
Na pozemku investora je navrženo 10 parkovacích míst pro hosty penzionu +
jedno místo pro vozíþkáĜe, které bude umístČno v tČsné 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 prostĜedí
Stavba penzionu a jeho provoz nevyvolá negativní vlivy na okolí stavby ani na
životní prostĜedí obecnČ. BČhem výstavby mĤže dojít k pĜechodnému zvášení hladiny
hluku, ale vzhledem k umístČní stavby a jejímu okolí se nebude jednat o ohrožení
životního prostĜedí. BČhem stavby budou pĜijata taková opatĜení, aby byl její vliv na
okolí co nejmenší (úklid komunikace, dodržování pracovní doby a doby klidu atd.).
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8. Ochrana stavby pĜed škodlivými vlivy vnČjšího prostĜedí
NepĜedpokládají se žádné škodlivé vnČjší vlivy na stavbu. Stavba mĤže být
bČhem extrémních zim mírnČ zatížena nepĜíznivými klimatickými podmínkami, ale
jelikož se vždy jedná o stav pĜechodný, nebude to mít celkovČ na stavbu negativní vliv.
Solení místní komunikace v zimČ je v obci zakázáno, nehrozí tedy znehodnocení
stavby vlivem chemických látek v zimČ.

9. Dodržení obecných požadavkĤ na výstavbu
PĜi provádČní stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony a
vyhlášky. Jsou to zejména NaĜízení vlády þ. 362/2006 Sb. o bližších požadavcích na
bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na pracovištích s nebezpeþím pádu z výšky
nebo do hloubky a NaĜízení vlády þ. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na
bezpeþnost a ochranu zdraví pĜi práci na staveništích.
Zhotovitel stavby odpovídá za to, aby byly dodrženy veškeré požadavky na
pracovištČ a aby staveništČ vyhovovalo obecným požadavkĤm na výstavbu. Zhotovitel
stavby má povinnost vytvoĜit podmínky k zajištČní bezpeþnosti práce. Souþástí
dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup provádČní prací,
který musí být po dobu stavebních prací neustále k dispozici na stavbČ.
PĜed zahájením vlastních stavebních prací je nutno ovČĜit na staveništi vedení
inženýrských sítí, pĜípadnČ pĜítomnost podzemních prostor nebo možné prosakování
vod atd. PĜed zapoþetím provádČní zemních prací musí být odpovČdným pracovníkem
zajištČno na terénu vyznaþení vedení tras podzemních inženýrských sítí a jiných
pĜekážek.
Dodavatel stavby má povinnost udržovat místní komunikace a okolní životní
prostĜedí v þistotČ a poĜádku.

V Luhaþovicích, 01/2016

Bc. Lucie NČmeþková
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ZávČr:
Výstupem diplomové práce je dokumentace pro provedení stavby pro novostavbu
samostatnČ stojícího, þásteþnČ podsklepeného penzionu o tĜech nadzemních a jednom
podzemním podlaží, stojícího ve svažitém terénu, s konstrukþní soustavou stČnovou,
konstrukþním systémem pĜíþným a sklonitou sedlovou stĜechou. Technologie provádČní
bude zdČní, vodorovné nosné konstrukce budou kombinované. SchodištČ je navrženo
pĜímé, dvouramenné s podestou, monolitické. Základové konstrukce jsou plošné,
monolitické základové pasy. V práci je též Ĝešeno posouzení objektu z hlediska stavební
fyziky, prĤkaz energetické nároþnosti budovy a požárnČ bezpeþnostní Ĝešení stavby.
Zpracovávání diplomové práce pro mČ bylo velkým pĜínosem. PĜi vypracovávání
projektové dokumentace jsem aplikovala znalosti získané v jednotlivých pĜedmČtech
bČhem studia. Téma PENZION jsem si zvolila, protože tento rozsah projektu, jak
doufám, bude odpovídat mé budoucí pracovní pozici v projekci. BČhem projektování
jsem se nauþila Ĝešit mnoho technických a konstrukþních problémĤ. NČkteré þásti
projektu, jako napĜíklad jeho posuzování z hlediska stavební fyziky nebo zpracovávání
projektu požárnČ bezpeþnostního Ĝešení stavby, jsou pro mČ oblastmi, ve kterých bych
se do budoucna ráda dál zdokonalovala a své znalosti v tČchto oborech prohlubovala.

54

Seznam použitých zdrojĤ:
Odborná literatura:
KLIMEŠOVÁ Jarmila Ing. - Nauka o pozemních stavbách, Modul MO1, studijní opory,
Brno 2005
KOŠÍýKOVÁ Ivana Ing.arch., ELIÁŠ Luboš Ing.arch. - Nauka o buodvách I, studijní
opory, Brno 2006
MACEKOVÁ VČra Ing. CSs., ŠMOLDAS Lubomír Ing. – Pozemní stavitelství II (S),
Modul 01 – SchodišĢové a monolitické stČnové systémy, studijní opory, Brno 2006
MACEKOVÁ VČra Ing. CSs., – Pozemní stavitelství II (S), Modul 02 – Zakládání
staveb, hydroizolace spodní stavby, studijní opory, Brno 2006
ýUPROVÁ Danuše Ing. CSc. - Tepelná technika budov, Modul 01 – Teoretické
základy stavební tepelné techniky, studijní opory, Brno 2006
ýUPROVÁ Danuše Ing. CSc. - Tepelná technika budov, Modul 02 – Ustálený teplotní
stav, studijní opory, Brno 2006
ýUPROVÁ Danuše Ing. CSc. - Tepelná technika budov, Modul 04 – Stavební fyzikální
Ĝešení konstrukcí a budov, studijní opory, Brno 2006
RUSINOVÁ Marie Ing.PhD., JURÁKOVÁ TáĖa Ing., SEDLÁKOVÁ Markéta Ing. Požární bezpeþnost staveb, Modul MO1, studijní opory, Brno 2006
MATċJKA Libor Ing. CSc. - Pozemní stavitelství III – Šikmé a strmé stĜechy, studijní
opory, Brno 2007
ýERNÝ Evžen Ing., PODEŠVA Jan Ing. – Konstrukce pozemních staveb I – Návody
pro cviþení I. Roþníku oboru Pozemní stavby, Brno 1985
KUTNAR ZdenČk doc. Ing. CSc.– Izolace spodní stavby, Hydroizolaþní koncepce,
Hydroizolaþní konstrukce - návrh a posouzení 2014, Dektrade a.s.2014
NEUFERT – Navrhování staveb, 33. vydání, Consult invest
VÝMYSLICKÝ – VÝTAHY spol s.r.o. - Stavební katalog typových výtahĤ
ýUPROVÁ Danuše Ing. CSc. - pĜednášky z pĜedmČtu CH03 Poítaþová aplikace
stavební fyziky
Právní pĜedpisy:
398/2009 Sb. - Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpeþujících
bezbariérové užívání staveb, listopad 2009
501/2006 Sb. - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, listopad 2006 +
novela 431/2012 Sb., listopad 2012
183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním Ĝádu (stavební zákon), bĜezen
2006 + novela þ. 39/2015 Sb., únor 2015
499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb, listopad 2006 + novela þ. 62/2013 o
dokumentaci staveb, bĜezen 2013
268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, srpen 2009 + novela

55

20/2012 Sb., leden 2012
78/2013 Sb., Vyhláška o energetické nároþnosti budov, bĜezen 2013 + novela 230/2015
Sb., srpen 2015
591/2006 Sb. - NaĜízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpeþnost a
ochranu zdraví pĜi práci na staveništích, prosinec 2006
23/2008 Sb. - Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, þervenec
2008 + novela 268/2011 Sb., záĜí 2011
258/2000 Sb. - Zákon o ochranČ veĜejného zdraví a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ, þervenec 2000 + novela 267/2015 Sb., záĜí 2015
272/2011 Sb. - NaĜízení vlády o ochranČ zdraví pĜed nepĜíznivými úþinky hluku a
vibrací, Ĝíjen 2011
406/2000 Sb. - Zákon o hospodaĜení energií, Ĝíjen 2000 + novela 131/2015 Sb., kvČten
2015
185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalších zákonĤ, kvČten 2001 +
novela 223/2015 Sb., srpen 2015
Normy TNI, ýSN a EN:
TNI 73 0331 – Energetická nároþnost budov – Typické hodnoty pro výpoþet, duben
2013
ýSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí, záĜí
1987 + Z1/duben 1998 + Z2/Ĝíjen 2000
ýSN 73 4301 – Obytné budovy, þerven 2004 + Z1/þervenec 2005 + Z2/záĜí 2009 +
Z3/Ĝíjen 2012
ýSN 73 4130 – SchodištČ a šikmé rampy – Základní požadavky, bĜezen 2010
ýSN 74 3305 – Ochranná zábradlí, leden 2008
ýSN 73 1901 – Navrhování stĜech – Základní ustanovení, únor 2011 + Z1/kvČten 2013
ýSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – ýást 2: Požadavky, Ĝíjen 2011 + Z1/duben
2012
ýSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – ýást 3: Návrhové hodnoty veliþin, listopad
2005
ýSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - ýást 4: Výpoþtové metody, þerven 2005
ýSN 73 0580-1 - Denní osvČtlení budov - ýást 1: Základní požadavky, þerven 2007 +
Z1/leden 2011
ýSN 73 0580-2 - Denní osvČtlení budov - ýást 2: Denní osvČtlení obytných budov,
þerven 2007
ýSN 73 0873 - Požární bezpeþnost staveb - Zásobování požární vodou, þerven 2003
ýSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silniþních vozidel, bĜezen 2011
ýSN 73 0810 – Požární bezpeþnost staveb – Spoleþná ustanovení, duben 2009 +
Z1/kvČten 2012 + Z2/únor 2013 + Z3/þerven 2013
ýSN 73 0802 – Požární bezpeþnost staveb – Nevýrobní objekty, kvČten 2009 + Z1/únor

56

2013 + Z2/þervenec 2015
ýSN 73 0833 – Požární bezpeþnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, záĜí 2010
+ Z1/únor 2013
ýSN 73 6110 – Projektování místních komunikací, leden 2006 + Z1/únor 2010
ýSN EN ISO 18513 - Služby cestovního ruchu - Hotely a ostatní kategorie turistického
ubytování – Terminologie, þerven 2004
ýSN 76 1110 - Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zaĜízení - Kategorie
hotel, hotel garni, penzion, motel a botel, srpen 2013
ýSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických
vlastností stavebních výrobkĤ – Požadavky, bĜezen 2010 + Z2/Ĝíjen 2014
ýSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - ýást 1: Obecná
pravidla, Ĝíjen 2006 + A1/þerven 2014
ýSN 73 4108 - Hygienická zaĜízení a šatny, únor 2013
ýSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpeþnosti staveb, þerven
2007
ýSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresĤ stavební þásti, þervenec
2004
ýSN 74 4505 – Podlahy - Spoleþná ustanovení, kvČten 2012
ýSN 74 4507 – Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení souþinitele
smykového tĜení, þerven 2007
ýSN EN 62 305 – Ochrana pĜed bleskem, þást 1 - 4, prosinec 2006
ýSN EN 1996-3 - Eurokód 6: Navrhování zdČných konstrukcí - ýást 3: Zjednodušené
metody výpoþtu nevyztužených zdČných konstrukcí, listopad 2007 + ýSN EN 1996-3
OPRAVA 1, Ĝíjen 2010
Webové stránky:
www.technicke-normy.cz
www.wienerberger.cz
www.dektrade.cz
www.stavební-fyzika.cz
www.stavebnikomunita.cz
www.tzb-info.cz
www.geology.cz
www.fce.vutbr.cz
www.fast.vsb.cz
www.fsv.cvut.cz
www.cestovni-ruch.cz
www.hotelstars.cz
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www.akustickecentrum.cz
www.zakonyprolidi.cz
www.bozpinfo.cz
www.vymyslicky.cz
www.isover.cz
www.dek.cz
www.stavebniklub.cz
www.fermacell.cz
www.kmkdesign.cz
www.eazk.cz
www.strechy92.cz
www.perlikprojekce.cz
www.pudnischody.eu
www.e.coleman.cz
www.lindab.cz
www.krytiny-strechy.cz
www.rheinzink.cz
www.geologicke-mapy.cz
www.best.info
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Seznam použitých zkratek a symbolĤ:
VŠKP – vysokoškolská kvalifikaþní práce
PD – projektová dokumentace
DPS – dokumentace pro provedení stavby
ýSN – þeská technická norma
MMRýR – ministerstvo pro místní rozvoj
1PP – první pozdemní podlaží
1NP – první nadzemní podlaží
2NP – druhé nadzemní podlaží
3NP – tĜetí nadzemní podlaží
B.p.v. - Balt po vyrovnání
S-JTSK – souĜadnicový systém jednotné trigonometrické sítČ katastrální
p.þ. / parc.þ. - parcelní þíslo
þ.p. - þíslo popisné
PT – pĤvodní terén
UT – upravený terén
M – mČĜítko
RŠ – revizní a þistící šachta
RJ – retenþní jednotka
ýOV – þistírna odpadních vod
EL – elektormČrná pĜípojková skĜíĖ
NN – nízké napČtí
VŠ – vodomČrná šachta
ks – kus / kusy
DN - jmenovitý vnitĜní prĤmČr potrubí
Ø – prĤmČr
min. - minimum
max. - maximum
vel. - velikost
SDK – sádrokarton
EPS – expanovaný polystyren
XPS – extrdovaný polystyren
PE – polyethylen
PVC – polyvinylchlorid
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HPL – high pressure laminate (vysokotlaký laminát)
SBS – styren butadien styren (syntetický kauþuk)
TI – tepelná izolace
HI - hydroizolace
tl. - tloušĢka
S.H. - spodní hrana
MC – malta cementová
MVC – malta vápenocementová
KO – keramický obklad
KS – keramický sokl
P + D – pero a drážka
PENB – prĤkaz energetické nároþnosti budovy
U – souþinitel prostupu tepla
R – tepelný odpor
Ȝ – souþinitel tepelné vodivosti
d – tloušĢka vrstvy (v tepelnČ technickém posouzení)
Rdt – tabulková výpoþtová únosnost zeminy
PBS – požární bezpeþnost staveb
PBěS – požárnČ bezpeþnostní Ĝešení stavby
PÚ – požární úsek
SPB – stupeĖ požární bezpeþnosti
h – požární výška (v PBěS)
l – délka
š – šíĜka
lmax – maximální délka
šmax – maximální šíĜka
CHÚC – chránČná úniková cesta
NÚC – nechránČná úniková cesta
PHP – pĜenosný hasicí pĜístroj
TUV – teplá užitková voda
vþ. - vþetnČ
INV. - prostor urþený pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
KRNAP – Krkonošský národní park
TZB – technická zaĜízení budov
LSS – lapaþ stĜešních splavenin
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