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A.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB�

a) název stavby 

� „OBECNÍ RESTAURACE“ 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 

pozemk�) 

� Št�m�chy 3, 675 27 P�edín 

� k.ú. Št�m�chy [763314] 

� parcelní �íslo st. 4 

c) p�edm�t projektové dokumentace 

� novostavba restaurace 

� projekt pro provedení stavby 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

a) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická 

osoba). 

� Obec Št�m�chy 

� Št�m�chy 43, 675 27 P�edín 

� I�O: 003 78 704 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li 

p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba) 

� firma:    K-STAV T�EBÍ�, s.r.o. 

� adresa:    Cihelna 433, 675 21 Ok�íšky 

� I�O:    282 70 452 

� DI�:     CZ282 70 452 

� tel. / fax.:   568 420 729 / 568 420 762 

� e-mail:    info@k-stavby.cz  

� www adresa:   www.k-stavby.cz  
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD�

� platný Územní plán a p�íslušné regulativy 

� katastr nemovitostí  http://cuzk.cz/

� geotechnika   http://www.geofond.cz

� obec Št�m�chy  http://www.stemechy.cz  

� K-STAV T�EBÍ�, s.r.o. www.k-stavby.cz

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah �ešeného území 

� parcela �. st. 4 je v katastru vedená jako zastav�ná plocha a nádvo�í, 

pozemek dot�ený stavbou je ve vlastnictví obce Št�m�chy, Št�m�chy 43, 

675 27 P�edín 

� veškeré práce, skladovací a meziskladovací plochy budou umíst�ny na 

stavebním pozemku p.�. st. 4 

� vzhledem k vým��e pozemku nebude nutné využívat jiné území 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková 

rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území 

apod.) 

� bezp�edm�tná �ást pro druh a umíst�ní stavby 

c) údaje o odtokových pom�rech 

� deš�ová voda ze st�ech bude deš�ovou kanalizací svedena do akumula�ní 

a reten�ní nádrže umíst�ných na pozemku dle projektu 

� zpevn�né plochy v okolí budou vyspádovány sm�rem od restaurace (min. 

sklon 1%) a drenážním potrubím vedeny do reten�ních nádrží

� odvodn�ní parkovišt� bude mít samostatnou vsakovací jímku p�ed kterou 

bude umíst�n odlu�ova� ropných látek - ORL

� ostatní p�evážn� travnaté plochy umož�ují dobré vsakování 
  

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

územní rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán 

územní souhlas 

� stavba je v souladu s Územním plánem obce Št�m�chy 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad�

s regula�ním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 

a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje 

o jejím souladu s územn� plánovací dokumentací 

- veškeré požadavky na využití území jsou dodrženy

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území 

� veškeré požadavky na využití území jsou dodrženy

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

� požadavky dot�ených orgán� budou dopracovány do projektové 

dokumentace po jejich obdržení

h) seznam výjimek a úlevových �ešení 

� na stavbu se nevztahují žádné výjimky a úlevová �ešení

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic 

� nejsou známy žádné další související investice

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

nemovitostí) 

� p. �. st. 53  zastav�ná plocha a nádvo�í  

vlastník:  Obec Št�m�chy, �. p. 43, 67527 Št�m�chy 

� p. �. 68/1  zahrada 

vlastník:  Obec Št�m�chy, �. p. 43, 67527 Št�m�chy 

� p. �. 68/2   zahrada 

vlastník:  SJM Binka David a Binková Marie, �. p. 65, 67527 

Št�m�chy 

� p. �. st. 193  zastav�ná plocha a nádvo�í 

vlastník:  SJM Binka David a Binková Marie, �. p. 65, 67527 

Št�m�chy 

� p. �. 68/3  zahrada 

vlastník:  Šilhavý Antonín, �. p. 142, 67527 Št�m�chy 
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� p. �. st. 182  zastav�ná plocha a nádvo�í 

vlastník:  Šilhavý Antonín, �. p. 142, 67527 Št�m�chy 

� p. �. 69/1  zahrada 

vlastník:  Fraj Martin, �. p. 140, 67527 Št�m�chy 

� p. �. st. 183  zastav�ná plocha a nádvo�í 

vlastník:  Fraj Martin, �. p. 140, 67527 Št�m�chy 

� p. �. 69/2  zahrada 

vlastník:  Pospíchal Antonín, �. p. 144, 67527 Št�m�chy 

� p. �. st. 194  zastav�ná plocha a nádvo�í 

vlastník:  Pospíchal Antonín, �. p. 144, 67527 Št�m�chy 

� p. �. 1944/19  ostatní plocha 

vlastník:  Obec Št�m�chy, �. p. 43, 67527 Št�m�chy 

A.4  ÚDAJE O STAVB�

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

� novostavba  

b) ú�el užívání stavby 

� stavba ob�anského vybavení bude sloužit jako restaurace 

c) trvalá nebo do�asná stavba 

� jedná se o stavbu trvalou 

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

apod.) 

� na stavbu se nevztahují žádné speciální nároky

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

technických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 

� p�sobnost bezbariérového p�ístupu je dle vyhlášky 398/2009 Sb. spln�na

� p�ístup do objektu je �ešen pomocí rampy u hlavního vstupu
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f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 

z jiných právních p�edpis�

� dosud nebyli podány žádné požadavky

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 

� nejsou ur�eny žádné výjimky ani úlevová �ešení 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / 

pracovník� apod.) 

� plocha pozemku:   1 504,24 m2

� zastav�ná plocha:       461,41 m2

� obestav�ný prostor:    2 308,66 m3

� užitná plocha:        581,79 m2

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 

s deš	ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, 

t�ída energetické náro�nosti budov apod.) 

  Jednotlivé spot�eby a bilance �eší samostatná p�íloha energetická 

náro�nost budovy, která zahrnuje PENB. 

S veškerými odpady bude náležit� nakládáno ve smyslu ustanovení zák. 

�.185/2001 Sb., o odpadech, vyhl. �. 381/2001 Sb., vyhl. �. 383/2001 Sb. a 

p�edpis� souvisejících. P�vodce odpad� je povinen odpady za�azovat podle 

druh� a kategorii podle §5 a 6, zajistit p�ednostní využiti odpad� v souladu s § 

11. Odpady, které sám nem�že využit nebo odstranit v souladu s tímto 

zákonem (�.185/2001 Sb.) a provád�cími právními p�edpisy, p�evést do 

vlastnictví pouze osob� oprávn�né k jejich p�evzetí podle § 112 odst.3, a to 

bu	 p�ímo, nebo prost�ednictvím k tomu z�ízené právnické osoby. Odpady lze 

ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením spl�ují 

požadavky pro ukládání t�chto odpad�. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání 

odpad� na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpe�né vlastnosti a obsah 

škodlivých látek ve vodním výluhu, podrobn�ji viz § 20 zak. �. 185/2001 Sb. 

Charakteristika a zat�íd�ní p�edpokládaných odpad� ze stavby dle Katalogu 

odpad� z vyhlášky �. 381/2001. 
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j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 

na etapy) 

P�edpokládané zahájení výstavby:   1.duben 2018 

P�edpokládané ukon�ení výstavby:   30.�íjna 2020 

k) orienta�ní náklady stavby 

� Orienta�ní náklady na stavbu:   17 250 000,-  

A.5 �LEN�NÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZA
ÍZENÍ 

  Stavební pozemek lze roz�lenit na tyto díl�í stavební objekty: 

  SO - 01   vlastní stavba restaurace 

  SO - 02   zpevn�né plochy a komunikace 

  SO - 03   vodovodní p�ípojka 

  SO - 04   elektrická p�ípojka 

  SO - 05   plynovodní p�ípojka

  SO - 06  p�ípojka kanalizace
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

� stavba je situována parcele st. 4 v katastrální území Št�m�chy [763314]

� jedná se o mírn� svažitý terén se stávající zelení, která bude zachována 

� vým�ra pozemku je 1 504 m2, �ást pozemku bude využita pro zele�, �ást 

pozemku budou tvo�it zpevn�né plochy, viz výkres C.03 koordina�ní 

situace  

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

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

� geologický a hydrogeologický pr�zkum viz p�íloha 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 

� na pozemku se nenacházejí žádná ochranná ani bezpe�nostní pásma 

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

� parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

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

odtokové pom�ry v území 

- Vliv stavby na životní prost�edí se projeví vzhledem ke svému okolí 

zejména zvýšenou prašností, hlu�ností a exhalacemi z provozu stavebních 

stroj� a mechanizm�. S ohledem na umíst�ní staveništ� v zastav�ném 

území bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své p�ípravy a zejména v 

pr�b�hu realizace prací byl veden snahou v maximální možné mí�e tyto 

nep�íznivé dopady eliminovat.  

- Okolí stavby bude v pr�b�hu provád�ní stavebních prací zatíženo hlukem 

stavebních stroj� a mechanizm�, v�etn� obsluhující nákladní 

automobilové dopravy. Stavební �innost zhotovitele musí probíhat v 

souladu s požadavky na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví p�ed 

nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí 

zhotovitel stavebních prací používat v pr�b�hu prací stroje a mechanizmy 

v dobrém technickém stavu, jejichž hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty 

stanovené v technickém osv�d�ení. P�i provád�ní stavebních prací v dob�

od 7,00 do 21,00 hod. nebude p�i pracovním nasazení stroj� p�ekro�ena 
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nejvyšší p�ípustná maximální hladina akustického tlaku A ve vnit�ním 

prost�edí LpA max 55 dB a ve venkovním prost�edí nejvyšší p�ípustná 

ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq.T 65 dB. 

- P�i provád�ní prací se p�edpokládá vznik b�žného stavebního odpadu, 

za�azeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpad�) do skupiny 

odpad� 17. P�i nakládání s odpady, které vzniknou v d�sledku stavebních 

prací, se bude zhotovitel �ídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a 

vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý 

odpad na stavb� bude ve smyslu výše uvedené legislativy a na základ�

dohod ú�astník� výstavby pr�b�žn� likvidován. Odpadový materiál bude 

pr�b�žn� t�íd�n a odvážen na �ízenou skládku. Odtokové pom�ry se 

v území nem�ní. 

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

� stávající zele� bude zachována 

� p�ed zapo�etím výkopových prací bude provedeno sejmutí ornice do 

hloubky cca 300 mm 

� �ást ornice bude ponechána na pozemku pro kone�né zásypy, zbylá se 

odveze na skládku

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

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

� na daný pozemek se nevztahuje 

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

dopravní a technickou infrastrukturu) 

� dopravní p�ístup k objektu je �ešen z jihovýchodní strany pozemku po 

stávající místní komunikaci

� v okolí pozemku se nachází veškerá pot�ebná technická infrastruktura

� veškeré p�ípojky budou p�ivedeny ze severní hranice pozemku

� návrhy p�ípojek technické infrastruktury budou �ešeny specialistou 

v samostatném projektu

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

-  není �ešením projektové dokumentace
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY   

B.2.1 Ú�EL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK�NÍCH 

JEDNOTEK 

Objekt slouží jako restaurace, ke které jsou p�idružené bowlingové 

dráhy. Podkroví je využíváno ke cvi�ení. Restaurace je navržena s 56 místy pro 

hosty. Místnost pro cvi�ení je dimenzována pro 24 osob. Provoz objektu bude 

zajiš�ovat 6 zam�stnanc�. 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ 
EŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace kompozice prostorového �ešení 

Restaurace sousedí s Obecním ú�adem a s n�kolika rodinnými domy. 

Svým charakterem a prostorovou kompozicí spl�uje požadavky vyplývající 

z platného Územního plánu a zapadá do okolní zástavby. 

b) architektonické �ešení – kompozice tvarového �ešení, materiálové a 

barevné �ešení 

Tvarové i materiálové �ešení bylo zvoleno tak, aby korespondovalo 

s okolní zástavbou. Objekt má p�dorysný tvar písmene „L“. �ást je 

dvoupodlažní a �ást jednopodlažní. P�dorysné rozm�ry dvoupodlažní �ásti 

jsou 26,17 x 8,96 m a rozm�ry p�ízemní �ásti 40,32 x 5,77 m. Dvoupodlažní 

�ást je zast�ešena dvoupláš�ovou sedlovou st�echou se sklonem 40°, se 

skládanou betonovou krytinou, jednopodlažní �ást je ukon�ena jednopláš�ovou 

plochou st�echou s extenzivní zelení. Stavba je zd�ná. Nosné zdivo tvo�í 

broušené keramické tvárnice Porotherm 30 Profi zd�né na tenkovrstvou maltu. 

Strop je v dvoupodlažní �ásti tvo�en d�ev�nými trámy a fošnami, nad 

jednopodlažní �ástí je systémový keramo-betonový strop od spole�nosti 

Porotherm, na kterém je uložena skladba jednopláš�ové ploché st�echy. 

Dvoupodlažní �ást je ukon�ena d�ev�ným hambalkovým krovem, který vynáší 

skladbu dvoupláš�ové sedlové st�echy.  

Hlavní hmota objektu je bílé barvy a p�ilehá jednopodlažní �ást je 

obložena velkoformátovým obkladem šedé barvy. Skládaná st�ešní krytina, 

okapový systém a rámy výplní otvor� mají antracitový odstín.   
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B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ 
EŠENÍ, TECHNOLOGIE  VÝROBY 

Hlavní vstup je situován z jihovýchodní strany. Ze zádve�í se vstupuje 

do restaurace, která je propojena s barem a venkovní terasou. U baru je sklad 

nápoj� a dalšího zboží. V zadní �ásti restaurace je umíst�no hygienické zázemí 

(WC muži, WC ženy, WC pro t�lesn� postižené)  s úklidovou místností. 

Z tohoto prostoru jsou p�ístupné bowlingové dráhy. Ze severovýchodní strany 

objektu jsou dva vchody do budovy. Jedním se vstupuje do skladu venkovního 

vybavení a druhým do chodby, která slouží pro zásobování, jako p�ístup pro 

zam�stnance a pro vynášení odpad� ze skladu odpad� u kuchyn�. Chodba 

navazuje na restauraci a spojuje jí s kuchyní, ke které p�iléhá hrubá p�ípravna 

zeleniny, sklad s mrazákem a lednicemi, suchý sklad, zázemí pro zam�stnance, 

kancelá�, úklidová místnost, sklad olej�, sm�sného a chlazeného odpadu a 

technická místnost. Ze zádve�í, za hlavním vchodem, je p�ístupné podkroví. Po 

schodišti se dostaneme do chodby. Ta propojuje plochu pro cvi�ení 

s p�idruženým skladem cvi�ebních pom�cek a st�ešní terasou s úklidovou 

místností a hygienickým zázemím. Hygienické zázemí je rozd�leno pro muže 

a ženy, je tvo�eno šatnami, sprchami a WC.  

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

P�ístup do p�ízemí objektu je �ešen jako bezbariérový. Jsou spln�ny 

požadavky Vyhl. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb. Bezbariérový vstup do objektu je �ešen pomocí 

rampy o sklonu 2,5% a 3%. Všechny komunikace ur�ené pro bezbariérový 

pohyb musí spl�ovat max. výškové rozdíly 20 mm, max. podélné sklony 1:16 

a p�í�né sklony 1:50. V provozní �ásti je umíst�no bezbariérové WC 

s minimálními rozm�ry 1800x2150 mm, dve�e ší�ky min. 900 mm. 

P�i dlážd�ní zpevn�ných ploch budou aplikovány bezpe�nostní a 

varovné prvky, nap�. varovné pásy, snížené obrubníky apod. V blízkosti 

objektu je �ešeno 1 parkovací místo pro osoby pohybov� postižené. 

B.2.5 BEZPE�NOST P
I UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby vyhovovala bezpe�nosti užívání pro ú�ely, 

ke kterým je ur�ena. P�i návrhu byly dodrženy veškeré vyhlášky vztahující se 
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k této stavb�, v�etn� vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. V prostorách, kde se mohou vyskytovat d�ti, budou sklen�né výpln�

tvo�eny bezpe�nostním sklem. V prostorách, kde je nášlapná vrstva podlah 

tvo�ena dlažbou je navržena protiskluzová dlažba t�ídy R11. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT�

a) stavební �ešení 

Objekt je p�dorysného tvaru písmene „L“ tvo�ený dv�ma �ástmi. 

P�dorysné rozm�ry dvoupodlažní �ásti jsou 26,17 x 8,96 m a rozm�ry p�ízemní 

�ásti 40,32 x 5,77 m 56,2x26,7m, celý objekt je nepodsklepený. Založení je 

provedeno na betonových pasech ze ztraceného bedn�ní. Stavba je zd�ná. 

Nosné zdivo tvo�í broušené keramické tvárnice Porotherm 30 Profi zd�né na 

maltu pro tenké spáry. Dvoupodlažní �ást je zast�ešena dvoupláš�ovou 

sedlovou st�echou se sklonem 40°, se skládanou betonovou krytinou, 

jednopodlažní �ást je ukon�ena jednopláš�ovou plochou st�echou s extenzivní 

zelení. Strop je v dvoupodlažní �ásti tvo�en d�ev�nými trámy a fošnami, nad 

jednopodlažní �ástí je systémový keramo-betonový strop od spole�nosti 

Porotherm, na kterém je uložena skladba jednopláš�ové ploché st�echy. Výška 

atiky je 4,200 m. Dvoupodlažní �ást je ukon�ena d�ev�ným hambalkovým 

krovem, který vynáší skladbu dvoupláš�ové sedlové st�echy. Výška h�ebene je 

8,295 m. Sv�tlá výška restaurace je 3,250 m, zázemí restaurace má sv�tlou 

výšku 2,610 m, hygienické zázemí a bowlingové dráhy 2,750 m. V podkroví 

je sv�tlá výška 2,600 m.  

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Zemní práce 

P�ed zahájením stavby bude sejmuta ornice ve vrstv� 300 mm v celé 

ploše dot�ené stavebními pracemi. Zemina bude �áste�n� ponechána na 

pozemku pro záv�re�né terénní úpravy. Výkop jámy a stavebních rýh bude 

proveden dle p�iložené projektové dokumentace. Základová spára bude p�ed 

zapo�etím prací na základové konstrukci zkontrolována a p�evzata statikem, 

který provede zápis do stavebního deníku. P�ed zahájením prací na základech, 

bude základová spára �ádn� za�išt�na a položena zemnící páska. 
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Základy 

Uvažujeme plošné založení, vzhledem ke zd�nému charakteru stavby. 

Stavba bude založena na základových pasech ze ztraceného bedn�ní 

vypln�ného betonem C20/25 s betoná�skou výztuží Ø 10 mm. Rozm�ry 

základových pas� dle projektové dokumentace. Hutn�ní betonu ve ztraceném 

bedn�ní bude provád�no pomocí ponorného vibrátoru. 

P�ed pokládkou tvárnic ztraceného bedn�ní budou vym��eny a 

p�ipraveny prostupy pro ležatou kanalizaci a p�ípojky plynu, vody a elekt�iny. 

Na dno výkopu bude vylita vrstva podkladního betonu C16/20, kterou se 

vyrovnají nerovnosti základové spáry.  

Betonová deska bude betonována na zhutn�ný podklad ze št�rkodrti,  

tl. 200 mm. Základová betonová deska, tl. 150 mm, bude vyztužena kari sítí 

100/100/6 mm. V místech budoucích p�í�ek budou p�idány pasy z kari sít�

100/100/6 mm v ší�ce 500 mm. Z exteriéru budou základy dodate�n� izolovány 

nenasákavým polystyrenem XPS v tlouš�ce 140 mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Nosný systém stavby je navržen z broušených keramických tvárnic 

zd�ných na maltu pro tenké spáry. Zakládací vrstva tvárnic bude založena na 

malt� Porotherm Profi AM (Anlegemörtel), P10. Obvodové zdivo   

tl. 300 mm je z tvránic Porotherm 30 Profi, 247/300/249 mm, P10,  


u= 0,175 W/mK, vnit�ní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 30 Profi, 

247/300/249 mm, P10, Porotherm 24 Profi, 372/240/249 mm, P10 a nosný pilí�

z tvárnic Porotherm 44 Profi, 248/440/249 mm, P10. Zdivo je zd�no na maltu 

pro tenké spáry Porotherm Profi, P10. 

Svislé nenosné konstrukce 

P�í�ky budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm 8 Profi, P10, tl. 100 mm, 

497/80/249 mm. P�í�ky budou v hygienickém zázemí v 1NP vyzd�ny do výšky 

2,750 m nad úrove� podlahy. V prostoru restaurace budou vyzd�ny do výšky 

3,250 m a v prostoru zázemí restaurace do výšky 3,000 m.  

Na otvory v p�í�kách budou použity keramo-betonové p�eklady 

Porotherm KP 7, 70 x 238 mm, délky dle rozm�ru otvoru, viz výpis p�eklad�. 

Polop�í�ka tvo�ící bar bude vyzd�na z tvárnic Porotherm 14 Profi, P8, 

497/140/249 mm, do výšky 1,250 m nad úrove� podlahy.  
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P�í�ky v podkroví budou tvo�eny ze sádrokartonu. Nosná konstrukce 

sádrokartonových p�í�ek W111 je tvo�ena z UW profil� 75/40/0,6 mm a  

CW profil� 75/50/0,6 mm. Nosný rastr je oboustrann� oplášt�n 

sádrokartonovými deskami Knauf WHITE 12,5 mm.   

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce ploché jednopláš�ové st�echy je �ešena 

systémovými stropy spole�nosti Porotherm, tl. 250 mm, tvo�ené keramo-

betonovými nosníky POT a keramickými vložkami MIAKO, beton C20/25 

max. užitné zatížení na strop je 6,26 kN/m2. Uložení nosníku je dle výkresu 

tvaru stropní konstrukce.  

Stropní konstrukce v dvoupodlažní �ásti je tvo�ena dv�ma druhy 

d�ev�ných strop�. V �ásti nad restaurací je navržena jako d�ev�ný trámový 

strop s p�iznanými trámy, ve zbývající �ásti je konstrukce z d�ev�ných fošen. 

Trámy jsou pr��ezu 200 x 250 mm, fošny jsou pr��ezu 50 x 200 mm. 

Rozmíst�ní trám� a fošen je ve výkresu tvaru stropní konstrukce. 

Nad otvory v obvodových a vnit�ních nosných st�nách budou použity 

p�eklady Porotherm KP 7 dle projektu. P�eklad nad barem má velké sv�tlé 

rozp�tí, zde je navržen železobetonový monolitický p�eklad vyztužený 

válcovanými ocelovými I profily. Nad otvory v p�í�kách budou použity 

betonové p�eklady Porotherm KP 7. Celkový po�et dle výpisu ve výkresu tvaru 

stropní konstrukce. 

V�nce jsou navrženy dle projektové dokumentace a vyztuženy 

v závislosti na posudku statika.  

Podhledy 

V 1 NP jsou navrženy podhledy z d�vodu požární bezpe�nosti. Mezi 

p�iznanými trámy stropní konstrukce je podhled ze dvou vrstev sádrokartonu 

Knauf RED 12,5 mm, s požární odolností REI 60 DP3, ve výšce 3,085 m. Pod 

konstrukcí fošnového stropu je zav�šený podhled ze dvou vrstev sádrokartonu 

Knauf RED 12,5 mm, s požární odolností REI 60 DP2, ve výšce 2,600 m.  

Podhledy v podkroví jsou zav�šeny na konstrukci hambalkového 

krovu. Na CD profily 60/27/0,6 mm a UD profily 30/27/0,6 mm jsou zav�šeny 

sádrokartonové desky Knauf WHITE 15 mm. V místnostech se zvýšenou 
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vlhkostí bude oplášt�ní ze sádrokartonových desek Knauf GREEN, tl. 12,5 mm 

a 15 mm.  

V podhledech budou zabudovány VZT jednotky a vedeny instalace. 

Schodišt�

V objektu je d�ev�né schodnicové schodišt� s 18 stupni o rozm�rech 

183,9 x 260 mm, ze spodní strany oplášt�né sádrokartonovými deskami Knauf 

WHITE 12,5 mm. Pr�chozí ší�ka schodišt� je 1 100 mm. Schodišt� je opat�eno 

d�ev�ným madlem na jedné stran�.  

Výškový rozdíl mezi chodbou a místností pro cvi�ení je p�ekonáván 

d�ev�ným vyrovnávacím schodišt�m se dv�ma stupni o rozm�rech  

150 x 280 mm. Ší�ka schodiš�ového ramene je 1 700 mm.  

St�echa 

Objekt je jako celek rozd�len na dv� �ásti. Dvoupodlažní �ást je 

zast�ešena dvoupláš�ovou sedlovou st�echou a p�ízemní �ást je zast�ešena 

jednopláš�ovou plochou st�echou.  

Nosná konstrukce sedlové st�echy je tvo�ena hambalkovým krovem o 

sklonu 40°, skladbu jednopláš�ové ploché st�echy vynáší keramo-betonový 

strop od spole�nosti Porotherm, tl. 250 mm.  

Sedlová st�echa je zateplena izola�ními pásy ze skelné plsti Isover 

Unirol Profi. Hydroizola�ní funkci zajiš�uje skládaná betonová krytina Bramac 

Tegalit, pod st�ešní krytinou je v�traná mezera, vymezená kontralat�mi. 

Dopl�ková izolace je z �ty�vrstvé hydroizola�ní paropropustné netkané textilie 

s výztužnou sítí z PP vláken.  

Spád ploché st�echy zajiš�uje spádová vrstva se sklonem 3% ze 

stabilizovaného p�nového polystyrenu Isover EPS 150. Hydroizola�ní vrstva 

je ze dvou asfaltových pás�, které tvo�í hydroizola�ní souvrství. Na povrchu 

skladby je substrát s extenzivní zelení.    

�

�

�

�

�
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Skladby st�ech: 
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Terasa 

Terasa p�ilehlá k restauraci je založena na základových patkách ze 

ztraceného bedn�ní. Do základ� jsou ukotveny rektifikovatelné kotevní patky, 

ve kterých jsou upevn�ny nosné d�ev�né trámy pr��ezu 120 x 160 mm. Do 

nosných trám� je kotven montážní rastr z d�ev�ných trámk� 90 x 90 mm, do 
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kterých jsou upevn�ny terasová prkna Ideck Sibi�ský mod�ín s jemným 

drážkováním, bez povrchové úpravy (v p�írodním stavu). Pr��ez terasových 

prken je 24 x 143 mm.  

St�ešní terasa je p�ístupná z místnosti pro cvi�ení. Konstrukce je 

uložena na rektifika�ních samonivela�ních ter�ích s kyvnou hlavou z CPP. Na 

ter�ích jsou uloženy podkladní hranoly ze Sibi�ského mod�ínu o pr��ezu  

40 x 70 mm bez povrchové úpravy (v p�írodním stavu). Do podkladních 

hranol� jsou kotveny terasová prkna Ideck Sibi�ský mod�ín s jemným 

drážkováním, bez povrchové úpravy (v p�írodním stavu). Pr��ez terasových 

prken je 24 x 143 mm. 

Záme�nické výrobky 

Jedná se o ocelové zárubn� uvnit� objektu. Typy a velikosti viz ,,Výpis 

záme�nických výrobk�“ 

Klempí�ské výrobky 

Typy a velikosti viz ,,Výpis klempí�ských výrobk�“ 

Truhlá�ské výrobky 

Typy a velikosti viz ,,Výpis truhlá�ských výrobk�“ 
�

Otvorové výpln�

Okna 

Vn�jší okna budou d�ev�né mod�ínové od spole�nosti Slavona. U oken 

je navrženo izola�ní trojsklo SGG - CLIMATOP XN, Ug = 0,5 W/m2K, 

s plastovým distan�ním ráme�kem 18-18 SWS U. Okna mají skryté záv�sy 

TITAN AF. Zasklení je �iré. Barevné �ešení je navrženo z interiéru pouze 

bezbarvý lak, z exteriéru lazura odstínu Antracit. Sou�initel prostupu tepla  

Uw = 0,7 W/m2K. 

St�ešní okna 

St�ešní okna budou celod�ev�ná kyvná se spodním ovládáním od 

spole�nosti Velux. Okna se otevírají zinkovou klikou ve spodní �ásti okenního 

k�ídla. Okna mají dvoustup�ový systém ventilace, který umož�uje v�trání i p�i 

zav�eném okn�. Rámy jsou z lepeného d�ev�ného profilu s dvojvrstvou 

povrchovou úpravou. Je osazen systém ThermoTechnology™ - EPS HT400 
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šedé barvy (
 = 0,038 W/mK). D�ev�né �ásti jsou opat�eny impregnací a vodou 

�editelným transparentním akrylovým lakem. Oplechování je z lakovaného 

hliníku S 7500-N v barv� RAL 7043. Zasklení je izola�ním trojsklem – 61,  

Ug = 0,6 W/m2K. Zasklení 4/14/3/14/3, vnit�ní sklo 4 mm lepené plavené sklo 

se selektivn� reflexní vrstvou, st�ední sklo 3 mm plavené sklo se selektivn�

reflexní vrstvou, venkovní sklo 3 mm tvrzené sklo. Výpl� prostoru mezi skly 

(2 x 14 mm) je vypln�na Argonem.��

Vstupní dve�e  

Vstupní dve�e budou d�ev�né mod�ínové od spole�nosti Slavona 

TREND Solid Comfort SVT2669. Sou�initel prostupu tepla U = 0,7 W/m2K, 

zasklení bo�ních sv�tlík� Ug = 0,5 W/m2K. Dve�e mají vícebodový 

bezpe�nostní zámek a bezpe�nostní záv�sy BAKA 3D. Sou�ástí vchodových 

dve�í je teplý dve�ní práh z kompozitu a podkladní hranol z Compacfoam. 

Zasklení je �iré. Barevné �ešení je navrženo z interiéru pouze bezbarvý lak, 

z exteriéru lazura odstínu Antracit. 

Balkonové dve�e 

Balkonové dve�e budou d�ev�né mod�ínové od spole�nosti Slavona 

Solid Comfort SVT1519. Sou�initel prostupu tepla celých dve�í Uw = 0,7 

W/m2K,  Uf = 0,7 W/m2K. U balkonových dve�í je navrženo izola�ní trojsklo 

SGG - CLIMATOP XN, Ug = 0,5 W/m2K, s plastovým distan�ním ráme�kem 

18-18 SWS U. Balkonové dve�e jsou vybaveny nízkým dve�ním prahem 

z kompozitu s podkladním hranolem z Compacfoam, záv�sy pro t�žká k�ídla 

Heavy Duty, protipr�vanovou pojistkou, zveda�am k�ídla, bezpe�nostním 

kováním a t�emi celoobvodovými t�sn�ními. Zasklení je �iré. Barevné �ešení 

je navrženo z interiéru pouze bezbarvý lak, z exteriéru lazura odstínu Antracit. 

Interiérové dve�e  

Interiérové dve�e jsou navrženy od spole�nosti Sapeli, typ Swing 

Komfort 49. Kování Jameson  (trubkové, broušený nerez). Zasklení sklem 

Sapelux bílé. Povrchový materiál CPL borovice kou�ová struktur. Dve�e do 

technické místnosti a na WC budou Swing Komfort 29.  
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Dve�e v zázemí restaurace jsou navrženy od spole�nosti Sapeli, typ 

Elegant Komfort 10. Kování Jameson  (trubkové, broušený nerez). Povrchový 

materiál CPL borovice kou�ová struktur. 

Podlahy 

Typy a umíst�ní podlah je patrné z projektové dokumentace. V celém 

objektu jsou použity celkem dva druhy podlah a �ty�i r�zné nášlapné vrstvy. 

Podlahy v 1NP jsou t�žké plovoucí a podlahy v podkroví lehké plovoucí.  

� vinylové lamely Quick-Step LIVYN - Balance Click, tl. 4,5 mm

� polyuretanová prysky�ice, Ucrete DP 10, tl. 4 mm 

� velkoformátová slinutá dlažba RAKO Light, tl. 10 mm

� �erná recyklovaná pryž z EPDM granulí - Sportec Splash, tl. 10 mm 

Ve všech podlahách je uvažováno podlahové vytáp�ní.  Podrobné 

skladby podlah viz ,,SKLADBY KONSTRUKCÍ,,.

�

Obklady 

Místnosti hygienického zázemí, kuchy�, hrubá p�ípravna zeleniny, 

sklady p�idružené ke kuchyni, zázemí pro zam�stnance, úklidová místnost a 

v podkroví umývárny a WC budou obloženy keramickým obkladem Rako do 

výšky 2 100 a 2 400 mm podle projektové dokumentace. Typy a barvy obklad�

budou vybrány po konzultaci s investorem.  

Dlažby 

V zázemí pro zam�stnance, ve sklad� pro venkovní vybavení a 

v podkroví v šatnách, umývárnách, WC a v úklidové místnosti budou podlahy 

obloženy keramickou dlažbou Rako. Soklový obklad bude zhotoven 

v místnostech podle legendy v p�dorysu 1NP a podkroví (v místech, kde 

nebude na dlažbu navazovat obklad). 

Omítky 

V interiéru budou st�ny a stropy (tam, kde nebudou zav�šené podhledy) 

omítnuty jádrovou omítkou weber.dur klasik RU a vnit�ní štukovou omítkou 

weber.dur štuk IN (v místech bez obkladu). V exteriéru, kde je zdivo zatepleno 

polystyrenem Isover EPS GreyWall bude na povrchu tenkovrstvá 

silikonsilikátovou omítka weber.pas extraClean, zrnitosti 2,0 mm. 
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Malby a nát�ry 

�ešení nát�r� v interiéru bude bílé barvy vhodné do interiéru, na omítky 

a sádrokarton (nap�. Primalex PLUS). Barevné odstíny fasád jsou �ešeny ve 

výkrese pohled� a slouží pouze jako návrh. Barevné provedení malby a 

probarvených omítek bude realizováno na základ� dohody s investorem. 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0 mm.  Izolace 

slouží jako hydroizolace proti zemní vlhkosti. Radonový index je na parcele 

nízkého charakteru. Izolace musí být pokládána na rovný a �istý povrch 

opat�ený penetra�ním nát�rem DEKPRIMER nanášenou za studena. Napojení 

na svislý pás bude pomocí zp�tného spoje a hydroizolace bude vytažena  

min. 300 mm nad úrove� upraveného terénu. Ochrana hydroizolace bude 

zajišt�na tepelnou izolací základ� vytaženou do úrovn� soklu. 

V místnostech s vyšším výskytem vlhkosti (umývárny, sprchy, ..) bude 

provedena izolace z tekuté hydroizola�ní st�rky. 

Úprava okolí stavby 

Po dokon�ení stavby bude okolí stavby upraveno násypy, tak aby 

plynule navazovalo na p�vodní terén. Obvod stavby budou lemovat okapové 

chodníky z praného ka�írku. P�ístupový chodník k hlavnímu vstupu do 

budovy, p�ístup do budovy ze severní strany, plocha pro kontejnery na odpad 

a plochy parkovišt� budou z betonové zatrav�ovací dlažby umož�ující dobré 

vsakování deš�ové vody. Budou tvo�eny zatrav�ovací dlažbou tl. 80 mm. 

Skladba vrstev bude v závislosti na p�edpokládaném zatížení. Veškeré 

zpevn�né plochy budou ohrani�eny betonovými obrubníky ší�ky 50 mm.  

Výsadba nových strom� a výsev trávy bude proveden po dokon�ení 

stavební �innosti podle návrhu. 
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TECHNICKÉ ZA
ÍZENÍ BUDOVY (ZTI) 

KANALIZACE 

Objekt je napojen na stávající kanaliza�ní sí� obce Št�m�chy. Deš�ová 

voda bude zachytávána na pozemku pomocí akumula�ní nádrže a reten�ní 

(vsakovací) nádrže.

Splašková kanalizace 

Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od za�izovacích p�edm�t�

p�es ležaté svodné potrubí mimo objekt. Kanaliza�ní p�ípojka je napojená 

ze severní strany pozemku p�es revizní šachtu (pr�m�r 1000 mm) na ve�ejnou 

kanalizaci. Projekt splaškové kanalizace zahrnuje zcela novou splaškovou 

kanalizaci vycházející z dispozice za�izovacích p�edm�t� v navrhovaném 

objektu.

Vnit�ní rozvody budou realizovány z potrubí PVC HT, venkovní, v�. 

rozvod� v zemi, bude provedeno z PVC KG. Odv�trání stoupacích potrubí 

bude vyvedeno nad úrove� st�echy a bude zakon�eno v�trací hlavicí. Na 

stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky - �istící kusy. Trasy a 

dimenze potrubí jsou zakresleny ve výkresové �ásti projektové dokumentace. 

Úchyty potrubí a jejich rozmíst�ní bude v souladu s požadavky výrobc�

potrubí. Na trubní rozvody bude použita zvuková izolace.

Svody a p�ipojovací potrubí budou v min. p�ípustných spádech podle 

�SN 75 6760 nebo v�tších. Na odpadech a svodech budou osazeny �istící 

tvarovky v souladu s �SN 75 67 60. Zárove� budou podle požadavku výrobce 

materiálu osazena dilata�ní hrdla. Hlavní svodné (ležaté) potrubí a ostatní 

potrubí bude uloženo ve sklonu minimáln� 3%. Potrubí v zemin� bude uloženo 

do vrstev dle projektu. P�echod ležatého a svislého potrubí bude realizován 

pomocí dvou kolen 45°.

P�i dalším stupni zpracování projektové dokumentace a p�i montáži je 

nezbytn� nutné dodržet zásady výrobc� jednotlivých materiál� a jejich 

požadavky na osazení dilata�ních hrdel, úpravy odskok� na odpadech, napojení 

za�izovacích p�edm�t� u odskok� na odpady, uchycení potrubí, osazení 

pevných a kluzných uložení apod.  
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Zkoušky vnit�ní kanalizace 

Svodné (ležaté) potrubí bude podrobeno zkoušce vodot�snosti. 

Odpadní, p�ipojovací a v�trací potrubí bude po ukon�ení montáže podrobeno 

zkoušce plynot�snosti. Zkoušky budou provedeny dle �SN 756760 a bude o 

nich sepsán zápis. 

Deš	ová kanalizace 

Deš�ová voda bude ze šikmé st�echy a z vegeta�ní ploché st�echy 

vedena žlaby a svislým deš�ovým potrubím do akumula�ní nádrže a reten�ní 

(vsakovací) nádrže �ešené na pozemku projektované stavby. 

VODOVOD 

Venkovní vodovod 

Objekt bude využívat ve�ejného vodovodu. P�ípojka bude vedena ze 

severní strany p�es hlavní vstupní šachtu do objektu. V hlavní vstupní šacht�

bude na p�ípojce umíst�na souprava v�etn� vodom�ru a hlavního uzáv�ru vody. 

Potrubí v zemi bude uloženo v pískovém loži dle skladby navržené v projektu. 

Potrubí na volném terénu bude z d�vodu zamrzání uloženo minimáln�

v hloubce 1 100 mm. Nad potrubím ve výšce cca 300 mm bude položena modrá 

výstražná folie. 

Vnit�ní vodovod 

Rozvody vnit�ního vodovodu budou provedeny z potrubí PPR. Jsou 

vedeny pod omítkami, p�i st�nách nebo v podlahách. Rozvod studené vody 

bude z potrubí PPR PN16, DN 32, DN 25, DN 20, rozvod TUV bude proveden 

z potrubí PPR PN20, DN 25, DN 20. 

Potrubí vnit�ního vodovodu od HUV a zdroje TUV je navrženo 

nejvhodn�jší trasou k jednotlivým odb�rným míst�m. Pro napoušt�ní otopné 

soustavy UT bude vyvedena odbo�ka z rozvod� studené vody v blízkosti kotle.

Zdrojem TUV je dle dohody s investorem navržen plynový kotel 

VIESSMANN Vitodens 200-W o výkonu 1,8-35 kW v sestav�

s nep�ímotopným stacionárním zásobníkem pro smíšený oh�ev Dražice OKC 

500 s jedním topným registrem o jmenovitém objemu 447 litr�. 

Potrubí bude vedeno v konstrukci podlahy a �áste�n� v drážce ve zdivu.



)-�
�

Vodovodní potrubí bude tepeln� izolováno p�novou návlekovou 
izolací na potrubí. 

�

Izolace potrubí pro vedení teplé vody:  

� voln� vedené potrubí s vnit�ním pr�m�rem do 20 mm bude opat�eno 

izolací tlouš�kou st�ny minimáln� 20 mm; 

� u potrubí s vnit�ním pr�m�rem 20 mm a více bude tlouš�ka st�ny 

minimáln� 25 mm; 

� potrubí, vedené v konstrukci podlahy a v drážce ve zdivu, s vnit�ním 

pr�m�rem do 20 mm bude opat�eno izolací s tlouš�kou st�ny minimáln�

10 mm;

� u potrubí s vnit�ním pr�m�rem 20 mm a více bude tlouš�ka st�ny 

minimáln� 15 mm. 

Izolace potrubí pro vedení studené vody: 

- Veškeré potrubí studené vody bude opat�eno izolací s tlouš�kou st�ny 

minimáln� 10 mm. 

Potrubí vedené v drážce ve zdivu bude opat�eno izolací a zazd�no 

(omítnuto). 

PLYNOVOD 

Všeobecn�

Zemní plyn bude v objektu použit pro vytáp�ní a oh�ev vody. P�ipojení 

plynovodu bude ze severní strany pozemku p�es hlavní uzáv�r plynu (HUP). 

Sk�í� s HUP bude umíst�na na severní hranici pozemku.  

NTL p�ívod plynu 

Dimenze a materiál NTL p�ívodu plynu musí být ur�eny v dopl�kové 

projektové dokumentaci, dle skute�né délky potrubí a požadavk� investora. 

Plynovod nesmí být ukládán do materiálu obsahujícího nebo vytvá�ejícího 

reakcí s jinými okolními látkami, látky agresivní, ani jím být zasypáván (nap�. 

škvára, popel, zemina nasycená amonnými nebo dusitanovými slou�eninami). 

Nesmí být také ukládán v místech trvalého výskytu spodních vod. Pro uložení 

a zakrytí musí být použit neutrální materiál. Minimální krytí potrubí bude  

800 mm. V p�ípad� možného p�ejížd�ní auty bude krytí zv�tšeno na  
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min. 1 000 mm. V zeleném pásu, se souhlasem místního plynárenského 

podniku, m�že být (dle �SN 736005) krytí sníženo až na 400 mm. Nad 

potrubím ve výšce 30 cm bude v rýze uložena výstražná fólie z PVC ší�ky 33 

cm. Pod potrubím bude zhotoveno pískové lože 10 cm. Nad potrubím bude 

zhotoven obsyp pískem nebo alespo� prohozenou zeminou. 

Plynový kotel VIESSMANN Vitodens 200-W 

Kondenza�ní plynový nást�nný kotel o výkonu 1,8-35 kW. Pro provoz 

nezávislý na vzduchu v místnosti podle TRGI, CE-certifikován a konstruk�n�

prov��en. S modulovaným válcovým ho�ákem MatriX, ventilátorem, plynovou 

armaturou, expanzní nádobou (10 l) a vysoce efektivním ob�hovým �erpadlem 

s regulovatelnými otá�kami. Barva bílá. S ekvitermní regulací pro topné 

systémy.

Podrobn�jší informace viz p�íloha technické listy výrobk�. 

VYTÁP�NÍ 

Plynový kotel 

Pro vytáp�ní a oh�ev TUV je navržen kondenza�ní plynový kotel 

zna�ky VIESSMANN Vitodens 200-W o výkonu 1,8-35 kW. Pro provoz 

nezávislý na vzduchu v místnosti podle TRGI, CE-certifikován a konstruk�n�

prov��en. S modulovaným válcovým ho�ákem MatriX, ventilátorem, plynovou 

armaturou, expanzní nádobou (10 l) a vysoce efektivním ob�hovým �erpadlem 

s regulovatelnými otá�kami. Barva bílá. S ekvitermní regulací pro topné 

systémy. 

Podrobn�jší informace viz p�íloha technické listy výrobk�. 

Expanzní nádoby ur�ené pro provoz otopného systému

Pro otopný systém je navržena expanzní nádoba ur�ená pro provoz 

otopného systému, Regulus EXP HS050271, objem 50 l, návrh expanzní 

nádoby je nutné ov��it výpo�tem specialistou  TZB. 

Zásobník TV pro smíšený oh�ev

Pro oh�ev TV je navržen stacionární zásobník vody Dražice OKC 500

s jedním topným registrem o objemu 447 l. 
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Expanzní nádoby ur�ené pro provoz systému rozvod� studené i teplé 

vody

Pro provoz systému rozvod� teplé i studené vody je navržena 2x 

expanzní nádoba ur�ená pro systémy rozvod� studené i teplé vody, Regulus 

EXP HW025223, objem 25 l (celkový objem 50 l), návrh expanzní nádoby je 

nutné ov��it výpo�tem specialistou  TZB. 

Veškeré za�ízení bude umíst�no v technické místnosti �. 114. 

Tepelná soustava

Rozvody podlahového vytáp�ní jsou provedené v Giacomini Alpex DN 

18 vedené v podlahách objektu. Jako další zdroj tepla budou použity desková 

otopná t�lesa Korado 33 VK. Potrubí k OT a k rozd�lova��m podlahového 

vytáp�ní je izolováno tepelnou izolací Mirelon PRO v tlouš�ce 20 mm. 

P�ívod vzduchu a odvod spalin

P�ívod vzduchu a odvod spalin kotle je zajišt�n koaxiálním potrubím 

Regulus o pr�m�ru 125/80 mm. Prostup st�ešním plášt�m bude proveden 

systémovou komínovou hlavicí. 

M��ení a regulace
Každá místnost vytáp�ná podlahovým vytáp�ním bude mít prostorový 

termostat, který bude regulovat elektroventil na každém okruhu rozd�lova�e. 

Regulace otopných t�les bude �ešena pomocí termostatických hlavic.  

P�ed zakrytím otopného systému prob�hne tlaková zkouška  p�etlakem 

600 kPa a zkouška potrvá po dobu 24 hodin. 

Souhrn 

Ztráta obálkou budovy: 7,74 kW 

Pot�ebný výkon pro vzduchotechniku: 15,58 kW 

Pot�ebný výkon pro oh�ev TV: 15,60 kW 

Celkový pot�ebný výkon kotle: 32 kW 

Vytáp�ní:  

- kotel VIESSMANN Vitodens 200-W o výkonu 1,8-35 kW 

- expanzní nádoba ur�ená pro provoz otopného systému Regulus EXP 

HS050271, objem 50 l  
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Oh�ev TV (smíšený):  

- stacionární zásobník vody Dražice OKC 500 s jedním topným registrem, 

objem 447 l 

- 2x expanzní nádoba ur�ená pro provoz systému rozvod� studené i teplé 

vody Regulus EXP HW025223, objem 25 l (celkový objem 50 l)  

Topný systém:  

- podlahové vytáp�ní Giacomini Alpex DN 18 

- desková t�lesa Korado 33 VK 

Vytáp�ní je �ešeno v samostatné p�íloze ,,SPECIALIZACE I – VYTÁP�NÍ,,. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

� objekt je navržen tak, aby nedocházelo k z�ícení stavby nebo její �ásti, 

ohrožení života, ublížení na zdraví osob využívajících objekt, 

nep�ípustnému p�etvo�ení, poškození jiných �ástí stavby nebo 

technických za�ízení a instalovaného vybavení 

� stavba je navržena podle normy a stabilita je dokladována podrobnými 

statickými výpo�ty oprávn�né osoby 

� nosné konstrukce byly podrobeny výpo�tu možných p�sobících zatížení  

dle platných norem zejména �SN EN 1991 – Eurokód 1 Zatížení 

stavebních konstrukcí, statickým výpo�tem (není sou�ástí diplomové 

práce) bude prokázána spln�ní mezních stav� únosnosti a mezních stav�

použitelnosti 

� mechanická odolnost stavby je závislá na údržb� a kvalit� použitých 

materiál�

� podklady o použitých materiálech zaru�ujících jejich vlastnosti je 

povinen na požádání p�edložit dodavatel stavby 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

za�ízení  

a) technické �ešení 

Vytáp�ní objektu je zajišt�no plynovým kotlem Viessman Vitodens 

200-W s teplovodním rozvodem podlahového topení a otopných t�les. Kotel 

bude osazen v technické místnosti �. 114, dostate�ný p�ívod vzduchu je zjišt�n 
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koaxiálním potrubím Regulus o pr�m�ru 125/80 mm. Prostup st�ešním plášt�m 

bude proveden systémovou komínovou hlavicí. 

V�trání je �ešeno VZT jednotkami a p�irozen� okny. Specifikaci 

jednotek navrhne specialista na VZT.   

b) vý�et technických a technologických za�ízení 

-  Viessman Vitodens 200-W 

- VZT jednotky 

B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení stavby do požárních úsek�

b) stanovení požárního rizika, stupn� požární bezpe�nosti a mezní velikosti 

požárních úsek�

c) stanovení požárního rizika, stupn� požární bezpe�nosti a mezní velikosti 

požárních úsek�

d) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzáv�r�

z hlediska jejich požární odolnosti 

e) zhodnocení únikových cest 

f) odstupové vzdálenosti 

g) zabezpe�ení stavby požární vodou 

h) vymezení zásahových cest, p�ístupových komunikací a nástupních ploch 

i) vybavení stavby PHP 

j) zhodnocení technických pop�ípad� technologických za�ízení stavby  

k) stanovení zvláštních požadavk�

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

m) rozsah a zp�sob umíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek  

n) záv�r 

� �eší samostatná �ást PD.  

� Viz SLOŽKA �.6 - E - POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení 

Tepeln� izola�ní vlastnosti obálkových konstrukcí jsou uvedené 

v následující tabulce. Porovnání s požadovanými a doporu�enými hodnotami 
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stanovenými normou �SN 73 0540 - 2 /2011 + Z2/2012. Tepeln� technické 

vlastnosti navržených konstrukcí spl�ují normové požadavky na sou�initel 

prostupu tepla. Podrobný výpo�et s rozložením teplot v konstrukcích a 

vyhodnocení byl zhotoven v programu Teplo a je p�ílohou diplomové práce 

(složka �.7 F - STAVEBN� FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ). 
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b) energetická náro�nost stavby 

Energetická náro�nost budovy byla prokázána výpo�tem v programu 

Energie. V p�íloze DP je p�iložen protokol o energetické náro�nosti budovy 

s pr�kazem energetické náro�nosti.  
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Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy (�l. C.2) 

Klasifika�ní t�ída:    B 

Slovní popis:    úsporná 

Klasifika�ní ukazatel CI:   0,54 

�

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií 

Alternativní zdroje nejsou v projektu uvažovány. Konstruk�ní �ešení 

stavby dovoluje p�ípadná využívání obnovitelných zdroj� energie. Pokud se 

budou na stavbu dodate�n� instalovat za�ízení pro získávání energie 

z obnovitelných zdroj�, musí se p�ed jejich montáží ov��it únosnost 

konstrukce, na kterou budou p�ípadn� montovány. 

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

komunální prost�edí 

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 je nucené, zajiš�ují ho t�i vzduchotechnické jednotky, které 

navrhne specialista na VZT. Zbylá �ást objektu je v�trána p�irozen�.  

Vytáp�ní je �ešeno jako specializace DP a stru�ný návrh je sou�ástí 

p�íloh k této práci. 

Zmín�né body jsou rovn�ž blíže specifikovány v bodech B.2.6, B.2.7. 

Hygienické požadavky na z�izování za�ízení spole�ného stravování 

- Za�ízení spole�ného stravování se umístí a technicky �eší tak, aby nebylo 

nep�ízniv� ovliv�ováno z okolí a aby samo toto okolí nep�ízniv�

neovliv�ovalo; varná �ást a sklady se zpravidla umístí na neoslun�nou 

stranu. Použitý stavební materiál a vybavení za�ízení spole�ného 

stravována nesmí negativn� ovliv�ovat poživatiny a pracovní prost�edí, 

musí být lehko �istitelné a nepoškozené. 

- Intenzita a barevnost um�lého osv�tlení pracovních míst se zvláštními 

nároky na optickou kontrolu musí umož�ovat dokonalou barevnou 

ostrost a rozlišování podrobností do 1 mm; um�lé osv�tlení musí být 

barvy bílé o intenzit� 500 lx. 
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- Provozy, které by na sebe nep�ízniv� p�sobily, nebo by nep�ízniv�

ovliv�ovaly poživatiny, se stavebn�, pop�ípad� provozn� odd�lí. Ve 

výrobních a pomocných provozech musí být zabezpe�ena plynulost a 

jednosm�rnost výrobního procesu a nesmí se k�ížit �isté a ne�isté 

provozy. Nutnost provozního, pop�ípad� i stavebního odd�lení platí to 

pro umývárny stolního bílého nádobí a p�íbor�, umývárny �erného 

nádobí, umývárny sklenic a umývárny p�epravních obal� pokrm�. V 

p�ílohách �. 1 a 2, které jsou sou�ástí t�chto sm�rnic, se stanoví 

orienta�ní ukazatele plošných koeficient� pro projektování za�ízení 

spole�ného stravování a hygienické požadavky na �len�ní hrubých a 

�istých p�ípraven v za�ízeních spole�ného stravování. 

- Sklady se z�izují podle ú�elu stravovacího za�ízeni. Sklady pro 

poživatiny se z�izují suché s teplotou nejvýše 18 st. C, vlhkostí nejvýše 

85 %, sklady chladné s teplotou nejvýše 12 st. C a vlhkostí 65 až 65 %, 

sklady chlazené s teplotou mínus 4 st. C až plus 10 st. C a sklady mrazící 

s teplotou nejvýše minus 15 st. C. Sklady chlazené a sklady mrazící je 

možno nahradit chladni�kami a mrazni�kami. Sklady poživatin se �lení 

pro jednotlivé druhy poživatin podle skladovacích podmínek, které jsou 

pro n� p�edepsány technickými normami jakosti. Sklady pro poživatiny, 

které by mohly nep�ízniv� organolepticky nebo mikrobiologicky ovlivnit 

jiné poživatiny, musí být stavebn� odd�leny. Stavebn� oddálené se �eší 

také sklady pro obaly, �isticí prost�edky, prádlo, inventá� a jiné pomocné 

sklady. Velikost sklad� poživatin musí být dostate�ná, musí umožnit 

uložení poživatin na podložkách, v regálech, nebo zav�šením, kontrolu 

nezávadnosti poživatin, prov�trávání poživatin a použití mechaniza�ních 

prost�edk� p�i p�eprav�. 

- V za�ízeních spole�ného stravování musí být pro strávníky z�ízeny a 

udržovány samostatné záchody, odd�lené pro ženy a muže. Spln�ní 

tohoto požadavku není nutno vyžadovat tam, kde záchody pro strávníky 

jsou zajišt�ny jiným hygienicky a provozn� vyhovujícím zp�sobem. V 

obou typech spole�ného stravováni, s výjimkou provozoven rychlého 

ob�erstvení, musí však být zabezpe�eny podmínky pro mytí rukou 

strávník� a prostory pro odkládání šat�. 
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- V za�ízeních spole�ného stravování musí být zabezpe�ena tekoucí pitná 

voda o minimální teplot� 60 st. C. V prostorách, v nichž se zachází s 

poživatinami, musí být pro pracovníky zajišt�na možnost mytí rukou. 

- V za�ízeních spole�ného stravování, ve kterých není zabezpe�eno 

p�evzetí poživatin (zejména mléka mlé�ných výrobk�, chleba a pe�iva) 

od dodavatele pov��eným pracovníkem za�ízení spole�ného stravování, 

se z�ídí umyvatelné a uzamykatelné kryté prostory pro jejich p�echodné 

uskladn�ní. 

- Vydávají-li se, pokrmy v za�ízeních spole�ného stravování do 

p�epravních nádob, musí být tato �innost zabezpe�ena a vykonávána 

hygienicky nezávadným zp�sobem. Pro mytí a skladování p�epravních 

obal�, p�epravních prost�edk� a pro expedici pokrm� v p�epravních 

nádobách se vy�lení samostatné prostory s tekoucí teplou vodou. 

- Výrobní, skladovací a prodejní (výdejní) prostory se vybavují vhodným 

za�ízením na úchovu a prodej (výdej) poživatin, pro které jsou stanoveny 

zvláštní teplotní požadavky. 

- P�íjem použitého stolního nádobí musí být odd�len od výdeje stravy. 

- Pokrmy a nápoje v nádobí a skle je možno podávat pouze tam, kde je 

zajišt�na tekoucí pitná a teplá voda pro vyhovující mytí, jinak je nutno 

používat hygienicky vyhovujících nevratných obal�. 

- Pro p�ípravu a podávání dietních pokrm� se vytvá�ejí pot�ebné 

podmínky, zejména prostorové a technologické. Odchylné podmínky 

ur�í orgán hygienické služby. 

- Sklady organických odpad� musí být p�ístupné zvenku. V p�ípad�, že 

takový sklad není chlazený, musí být zabezpe�en. denní odvoz odpadu. 

Tyto sklady musí být vždy kryté, v�tratelné, lehko �istitelné a 

uzavíratelné. Nádoby na shromaž	ování odpadu musí být ozna�eny a 

lehko umývatelné, uzavíratelné. Nádoby na odpad se musí pravideln� po 

vyprázdn�ní �istit a dezinfikovat. Sklady odpad� musí být vybaveny 

tekoucí teplou vodou a odpadem. 
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Hygienické požadavky na výrobu pokrm� a nápoj�

P�í výrob� pokrm� musí být zabezpe�ena jejich zdravotní nezávadnost, 

zachovány jejich výživové a organoleptické hodnoty a vylou�eny nežádoucí 

technologické vlivy. Za tím ú�elem je nutno 

- používat pouze suroviny, polotovary a polovýrobky zdravotn�

nezávadné 

- usklad�ovat poživatinu v prostorách k tomu vyhrazených s ohledem na 

jejich povahu, p�ehledná a tak, aby nedošlo k jejich mikrobiální nebo 

chemické kontaminaci a nep�íznivému ovliv�ování jejich výživových a 

organoleptických hodnot; rozpracované suroviny a polovýrobky nesmí 

být v za�ízeních spole�ného stravování usklad�ovány, s výjimkou 

úchovy rozpracovaných surovin a polovýrobk� uvedených v p�íloze �. 3, 

která je sou�ástí t�chto sm�rnic. Suroviny a polotovary bez chlazení 

nelze uchovávat 

- suroviny tepeln� upravovat jen po nevyhnutelnou dobu, avšak 

dostate�nou pro devitalizaci mikroorganism�; u tekutých pokrm� a jejich 

�ástí (nap�. polévky, omá�ky) tepeln� upravovaných musí tepelná úprava 

trvat nejmén� 20 minut. U ostatních pokrm� musí být dosažena teplota v 

jádru nejmén� 95 st. C po dobu 5 minut, nebo 90 st. C po dobu 10 minut 

nebo 60 st. C po dobu 20 minut, anebo 70 st. C po dobu 30 minut. P�i 

tepelné úprav� pokrm� s užitím speciální techniky vzniku a p�enosu 

tepelné energie (nap�. mikrovlnný oh�ev) se podmínky tepelné úpravy 

�ídí provozními p�edpisy schválenými pro jednotlivé typy této techniky 

hlavním hygienikem �R 

- v posledních 20 minutách tepelné úpravy nep�idávat do pokrm� takové 

p�ísady, které by mohly zap�í�init jejich mikrobiální kontaminaci (nap�.. 

mouku, ko�ení); trvá-li tepelná, úprava pokrmu mén� než 20 minut, lze 

p�ísady p�idávat, pouze p�ed zahájením takovéto tepelné úpravy 

- hotové pokrmy �erstv� vyrobené a podávané za tepla zásadn�

neskladovat. Tyto pokrmy se podávají bezprost�edn� po dohotoveni, 

nejdéle však 3 hodiny po ukon�ení jejich tepelné úpravy. Uchovávají se 

tak, aby jejich teplota neklesla pod 70 st. C u hutných �ásti pokrmu a pod 

80 st. C u tekutých �ástí pokrmu. Po dobu p�epravy až do doby výdeje 

nesmí teplota pokrmu klesnout pod 65 st. C, krom� p�ílohových 
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knedlík�, jejichž teplota po dobu p�epravy až do doby zp�tného oh�áti 

p�ed výdejem nesmí p�estoupit 6 st. C a této teploty musí být dosaženo 

do 150 minut od dokon�ení tepelné úpravy p�ílohových knedlík�; takto 

p�epravované p�ílohové knedlíky musí byt spot�ebovány v den výroby; 

pokrmy studené kuchyn� a cukrá�ské výrobky musí být �erstvé a 

spot�ebovány v den výroby nebo dodání; uchovávají se v chladírenských 

za�ízeních p�i teplot� do 5 st. C. Výroba. a podáváni zchlazených a 

zmrazených pokrm� se �ídí zvláštním p�edpisem 

- hotové pokrmy podávané za tepla podávat tak, aby teplota bezprost�edn�

p�ed konzumaci neklesla u hutných �ást( pokrm� pod 55 st. C a u 

tekutých �ásti pokrm� pod 65 st. C. Teplota podávaných studených 

pokrm� a nápoj� musí být v závislosti na druhu od 7 st. do 16 st. C. Je 

nep�ípustné podávat ke konzumaci tepeln� neopracované syrové maso 

(nap�. tatarské bifteky a pokrmy obdobného charakteru) 

- hotové. pokrmy podávané v teplém stavu p�epravovat v ur�ených 

hygienicky vyhovujících vozidlech. Plochy v ložném prostoru vozidla se 

denn� a �ádn� myjí 

- na p�ípravu pokrm� používat jen slepi�í vejce. Sušené a mražené vaje�né 

hmoty se mohou používat jen na p�ípravu pokrm�, které se p�eva�uji, 

dusí nebo pe�ou. Zmrazené vaje�né hmoty se musí v den jejich 

rozmrazení tepeln� zpracovat. Jejich op�tovné zmrazována je 

nep�ípustné. Podávat tepeln� neopracovaná vejce a pokrmy z nich 

p�ipravené je zakázáno; výjime�n� lze používat tepeln� neopracovaná 

vejce jen v restaura�ním stravování, a to na individuální objednávku 

- na smažení pokrm� používat výlu�n� �erstvé tuky a jen jednorázov�. P�i 

smažení nesmí provozní teplota tuku p�ekro�it 190 st. C. U nov�

vyvinutých tuk� na smažení, pro které technická norma stanoví 

odchylnou dobu použití a provozní teplotu, se postupuje podle t�chto 

norem. Pro kontinuální smaži�e se používají pouze speciální tuky, ur�ené 

pro tento ú�el, a to nejdéle po dobu 24 hodin 

- používat vhodných pom�cek a vylou�it v nejvyšší možné mí�e styk rukou 

pracovník� s pokrmy a nápoji, zejména v kone�né fázi jejich 

technologické úpravy a p�i obsluze 
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- manipulace s nádobím, ná�adím a ostatním kuchy�ským za�ízením 

provád�t tak, aby se zabránilo zne�iš�ování pracovních ploch, surovin, 

polovýrobk�, polotovar� a hotových pokrm�; kuchy�ské nádobí, stolní 

nádobí, p�íbory, ná�iní a sklenice musí mít souvislý a nepoškozený 

povrch a musí být udržovány v �istot�

- zabezpe�it dostate�né množství odd�lených pracovních ploch s ohledem 

na sortiment, jejich viditelné ozna�ení a nep�ipustit zám�nu p�i používání 

t�chto pracovních ploch 

- p�ed strojním nebo ru�ním mytí nádobí mechanicky odstranit zbytky 

pokrm�. První hrubé o�išt�ni se provede ve vod� o teplot� 45 st. C s 

p�ídavkem ú�inných mycích prost�edk�, ve druhé vod� o teplot� 60 st. C 

p�i ru�ním myti a 60 st. C p�i strojním mytí se nádobí opláchne. Umyté 

nádobí se ukládá do odkapávacích za�ízeni ve vhodné poloze; zásadn� se 

neutírá. P�ípadná dezinfekce nádobí a p�íbor� se provádí na pokyn 

orgán� hygienické služby ú�inným zp�sobem až po umytí a s následným 

opláchnutím 

- sklenice po umytí v ú�inném mycím roztoku o teplot� min. 45 st. C 

opláchnout v tekoucí pitné vod� a nechat je odkapat za za�ízení pro 

odkapávání sklenic 

- vystavovat pokrmy (nap�. p�i samoobslužném prodeji) pouze za 

p�edpokladu jejich ochrany p�ed zne�išt�ním a znehodnocením 

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

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového rizika se parcela nachází v oblasti s nízkým 

výskytem radonu. Za t�chto p�edpoklad� lze uvažovat minimální opat�ení proti 

pronikání radonu do objektu. Teoretický odhad radonového rizika slouží pouze 

pro ú�ely diplomové práce. P�ípadná realizace stavby vyžaduje radonový 

pr�zkum a p�ípadnou  úpravu navrhnutého opat�ení. 

Provedená radonová bariéra bude volena v kombinaci modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 SPECIAL MINERAL a t�sným provedením spoj�

a všech kontaktních konstrukcí  podle �l. �. 4.3. �SN 730601 Ochrana staveb 

proti pronikání radonu z podloží.
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b) ochrana p�ed bludnými proudy 

- není nutné navrhovat

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

- pozemek se nachází v území mimo seizmickou aktivitu

d) ochrana p�ed hlukem 

- stavební konstrukce jsou provedeny v souladu �SN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

výrobk�

- veškeré instalace vedoucí skrze interiér, které by mohly být nežádoucím 

zdrojem hluku, budou opat�eny akustickou izolací

e) protipovod�ová opat�ení 

- stavba se nachází mimo záplavové území, není nutné �ešit

B.3 P
IPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Vodovodní p�ípojka 

P�ípojka bude realizována ze severní strany pozemku napojením na 

stávající vodovodní �ad. P�ípojka povede p�es vodom�rnou šachtu (VŠ), kde 

bude umístn�ný uzáv�r p�ed vodom�rem, vodom�r, uzáv�r za vodom�rem, 

zp�tná klapka a vypoušt�cí ventil (vodom�rná sestava), do technické místnosti 

�. 114. Materiál potrubí p�ípojky bude z PE. Uložení potrubí bude v nezámrzné 

hloubce min. 1,2 m pod zemí. V p�ípad� menších hloubek nutno tepeln� chránit 

izolací. Doporu�ené ochranné pásmo je 2 m od osy potrubí. V míst� prostupu 

do objektu bude osazena chráni�ka. Postup uložení a ochrany se bude �ídit 

platným �SN a p�íslušnými vyhláškami. 

Elektrická p�ípojka NN 

Elektrická energie bude p�ivedena ze stávajícího podzemního 

elektrického vedení NN. Elektrická energie bude vedena p�es elektrom�rnou 

sk�í� pod povrchem zem� do objektu, kde bude dále p�es jistící sk�í� rozvedeno 

v podhledech a drážkách ve zdi po objektu. Uložení a ochrana kabel� bude 

v souladu s �SN 33 2000-5-52, �SN 73 6005. 
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Plynovodní p�ípojka 

P�ípojka plynu je vedena ze severní strany pozemku, je �ešena 

napojením na stávající nízkotlaký rozvod plynu. Napojení bude kolmé se 

sklonem 0,5% k hlavnímu plynovodu. P�ípojka bude dovedena do sk�ín�

s hlavním uzáv�rem plynu (HUP) a plynom�rem umíst�né na hranici pozemku. 

P�ípojka plynovodu bude vedena v PE potrubí. Soub�žn� s potrubím bude 

v zemi uložen signální vodi� a nad potrubím cca 300 mm bude uložena 

výstražná folie žluté barvy. Uložení bude provedeno podle �SN EN 15001-1. 

Kanaliza�ní p�ípojka 

Splašková 

 Kanaliza�ní p�ípojka bude realizována ze severní strany pozemku a 

napojena p�es revizní šachtu na stávající kanaliza�ní sí�. Potrubí bude 

provedeno z PVC-KG a osazeno alespo� v hloubce 1 m pod úrovní terénu. 

Minimální spád uvažujeme 2%. Návrh je zapracován do situa�ního �ešení, 

podrobn� bude �ešen specialistou TZB po dohod� se správcem kanalizace a 

ur�ení p�esného místa napojení.  

Deš	ová 

Deš�ová voda ze st�ech a zpevn�ných ploch je svedena do akumula�ní 

a reten�ní nádrže, umíst�ných na pozemku dle projektu. Návrh nádrží je 

sou�ástí výpo�t� DP.�

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

Dimenze a délky budou �ešeny specialistou TZB. Nebylo p�edm�tem 

diplomové práce.

B.4 DOPRAVNÍ 
EŠENÍ  

a) popis dopravního �ešení 

P�ístup k objektu a na parkovišt� je z jihovýchodní strany p�es místní 

komunikaci podél hranice parcely. Zásobování, odvoz odpadu, atd. bude 

provád�n ze stávající místní komunikace, která kopíruje severní hranici 

pozemku.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zpevn�né plochy parkovišt� a plocha, ze které bude zajiš�ováno 

zásobování, je p�ímo napojena na místní komunikace popsané v p�edchozím 

bod�.  

c) doprava v klidu 

Sou�ástí stavby je z�ízení dvou parkoviš� na jihovýchodní hranici 

pozemku. Na parkovištích je celkem 10 parkovacích míst, z toho jedno pro  

vozidla osob s pohybovým postižením. V areálu je ze severní strany zbudována 

zpevn�ná plocha sloužící pro vozidla zásobování. 

d) p�ší a cyklistické stezky 

- chodci se budou pohybovat po vybudovaném chodníku, který vede od 

parkovišt� k hlavnímu vstupu do budovy 

- pro cyklisty bude v areálu z�ízen prostor pro odkládání kol 

B.5 
EŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

- p�ed zahájením zemních prací bude sejmuta ornice v tlouš�ce 300 mm

- po dokon�ení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy násypem 

humusu v tlouš�ce alespo� 200 mm a nezpevn�né plochy dot�ené 

stavbou upraveny a osety travním porostem

- v celé ploše zahrady se provede plynulé zarovnání možných nerovností 

vzniklých stavebními pracemi

b) použité vegeta�ní prvky 

- na parcele se vyskytuje jeden strom (Lípa srd�itá) 

- stávající strom bude vhodn� dopln�n dalšími stromy (Lípa srd�itá) 

- výsadba st�edn� vysokých okrasných d�evin bude vhodn� provedena pro 

zvýšení estetického dojmu z pozemku 

- jako travní porost bude použita zahradní šlecht�ná tráva 

c) biotechnická opat�ení 

- pro dané území nejsou nutná žádná biotechnická opat�ení 
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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 

- stavba nebude mít žádným zp�sobem negativní dopad na životní 

prost�edí 

- zelená st�echa bude �áste�n� nahrazovat zabranou plochu stavbou 

- deš�ová voda bude zachycena na pozemku a vsakována pomocí 

akumula�ní a reten�ní nádrže, z akumula�ní nádrže bude odebírána na 

zalévání zelen�   

- na pozemku bude vyhrazen prostor na komunální odpad, který bude 

t�íd�n do p�íslušných odpadních nádob a pravideln� odvážen sjednanou 

odbornou firmou 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných 

strom�, ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajin�

� stavba nebude mít negativní vliv na okolní p�írodu a bude maximálním 

možným zp�sobem zasazena do stávající krajiny

� rozsáhlé ohrožení živo�ich� �i rostlin nehrozí

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

Stavební pozemek se nenachází v chrán�ném území Natura 2000 ani 

jeho blízkosti. 

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

EIA 

� stavba nespadá do podmínek dle zákona �. 100/2001 Sb o posuzování 

vliv� na životní prost�edí ani ve zn�ní zákona 93/2004 p�íloha 1, a proto 

na ni není nutno zpracovat EIA 

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

ochrany podle jiných právních p�edpis�

Výše uvedená stavba neovliv�uje negativn� životní prost�edí.. 

Vzhledem k rozsahu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prost�edí 

b�hem stavby v okolním prostoru.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva 

Není znám žádný fakt, kterým by stavební práce �i samotná stavba 

vedly k ohrožení obyvatelstva. Dodavatelské firmy jsou povinny dodržovat 

bezpe�nostní p�edpisy BOZP. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

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

- veškeré stavební materiály v�tších rozm�r� a hmotností budou na stavbu 

dopravovány pomocí nákladních automobil�, ostatní pomocí dodávek a 

osobních automobil� (zajiš�uje dodavatel stavebního díla dle stavební 

dokumentace) 

- �ezivo na hambalkový krov bude na stavbu dovezeno t�sn� p�ed montáží, 

aby nedošlo k jeho znehodnocení klimatickými vlivy 

- betonová sm�s bude dovážena p�ímo z betonárny v autodomícháva�i, 

vzdálenost betonárky cca 16 km (TBG VYSO�INA s.r.o. - betonárna 

T�ebí�, Ž	árského 200, 674 01 Kožichovice) 

- maltová sm�s pro zakládací vrstvu bude míchána p�ímo na stavb�

- dodavatel bude mít zajišt�nou stálou dodávku el. energie 230V a 380V, 

p�ístup k pitné vod�

- na staveništi budou zajišt�na mobilní WC 

b) odvodn�ní staveništ�

- staveništ� bude vyspádováno na nejnižší sb�rné místo 

- komunika�ní plochy budou zpevn�né z betonových panel� nebo 

št�rkodrt�  

- voda bude ze sb�rného místa pomocí ponorného �erpadla �erpána do 

nejbližší kanaliza�ní šachty 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

- napojení elekt�iny bude zajišt�no v provizorní rozvodné sk�íni 

s elektrickou energií o nap�tí 230V a 380V 

- bude vybudována do�asná p�ípojka pitné vody s vodom�rem, která bude 

sloužit po celou dobu výstavby 
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- vjezd na staveništ� bude z jihovýchodní strany ze zhutn�ného št�rku, 

podloženého geotextilií 

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

- Vliv stavby na životní prost�edí se projeví vzhledem ke svému okolí 

zejména zvýšenou prašností, hlu�ností a exhalacemi z provozu 

stavebních stroj� a mechanizm�. S ohledem na umíst�ní staveništ�

v zastav�ném území bude nutné, aby zhotovitel prací v rámci své 

p�ípravy a zejména v pr�b�hu realizace prací byl veden snahou 

v maximální možné mí�e tyto nep�íznivé dopady eliminovat.  

- Okolí stavby bude v pr�b�hu provád�ní stavebních prací zatíženo hlukem 

stavebních stroj� a mechanizm�, v�etn� obsluhující nákladní 

automobilové dopravy. Stavební �innost zhotovitele musí probíhat v 

souladu s požadavky na�ízení vlády �. 272/2011 Sb., o ochran� zdraví 

p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin 

musí zhotovitel stavebních prací používat v pr�b�hu prací stroje a 

mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlu�nost nep�ekra�uje 

hodnoty stanovené v technickém osv�d�ení. P�i provád�ní stavebních 

prací v dob� od 7,00 do 21,00 hod. nebude p�i pracovním nasazení stroj�

p�ekro�ena nejvyšší p�ípustná maximální hladina akustického tlaku A ve 

vnit�ním prost�edí LpA max. 55 dB a ve venkovním prost�edí nejvyšší 

p�ípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T 65 dB. 

- P�i provád�ní prací se p�edpokládá vznik b�žného stavebního odpadu, 

za�azeného dle vyhlášky 381/2001 Sb. (Katalog odpad�) do skupiny 

odpad� 17. P�i nakládání s odpady, které vzniknou v d�sledku stavebních 

prací, se bude zhotovitel �ídit zákonem o odpadech 185/2001 Sb. a 

vyhláškou 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Vzniklý 

odpad na stavb� bude ve smyslu výše uvedené legislativy, na základ�

dohod ú�astník� výstavby, pr�b�žn� likvidován. Odpadový� materiál 

bude pr�b�žn� t�íd�n a odvážen na �ízenou skládku. Odtokové pom�ry 

se v území nem�ní. 
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e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení d�evin 

- celé staveništ� bude oploceno a bude vyv�šena tabulka ,,Zákaz vstupu na 

staveništ�“  

- budou odstran�ny veškeré staré nízké k�oviny, kácení bude konzultováno 

s odborem životního prost�edí p�íslušného ú�adu 

- p�edpokládá se sejmutí ornice v tlouš�ce 300 mm 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné/trvalé) 

Prostory staveništ� budou oploceny a budou vybudovány pouze na 

pozemku budoucí stavby. Okolní pozemky nebudou ovlivn�ny. 

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

jejich likvidace  

Pro realizaci stavby je p�edb�žn� navržena skladba stavebních odpad�

a zp�sob jejich likvidace ve smyslu zák. �. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP  

�. 381 a 383 v platném zn�ní: 

P�ehled odpad� dle kategorií p�ílohy �.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., 

ve zn�ní vyhlášky �. 503/2004 Sb. vzniklých stavební �inností: 

17 01 01  beton         

17 01 02  cihly          

17 02 01  d�evo         

17 02 02  sklo          

17 03 02  asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01    

17 04 05  železo nebo ocel        

17 09 04  sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly  

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

Odvoz materiálu bude probíhat bez meziskládky kontejnery na �ízenou 

skládku s dokladem, prokazující likvidaci p�íslušného odpadu v souladu se 

zákonem. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí, vznikne p�i ní 

b�žný stavební odpad.  



:)�
�

P�edpokládané množství odpad� dle kategorií p�ílohy �.1 vyhlášky 

MŽP 381/2001 Sb., ve zn�ní vyhlášky �. 503/2004 Sb.: 

Po�. 
�íslo

Kód dr. 
Odpadu 

Název druhu odpadu Sk. kat. 
odpadu 

množství 

     

1 17 01 01 Beton  17 1,5 m3

2 17 01 02 Cihly 17 2 m3

3 17 02 01 D�evo 17 4 m3

4 17 02 02 Sklo 17 0,5 m3

5 17 03 02 Asfalt. sm�si neuv. Pod �. 17 03 01  17 1 m3

6 17 04 05 Železo a ocel 17 0,5 m3

7 17 09 04 Sm�s. Staveb. Nebo demoli�ní odpad 17 7 m3

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

- stavba nebude náro�ná na zemní práce 

- projekt je �ešen, aby výkopy byly v rovnováze s pot�ebnými násypy 

- po provedení zásyp� bude p�ebyte�ná zemina odvezena na �ízenou 

skládku 

- do�asná skládka (mezideponie) zeminy bude vytvo�ena na jihovýchodní 

stran� dot�eného pozemku 

- sejmutá ornice bude využita z cca 1/3 

- nevyužitá ornice bude po dohod� s investorem odvážena na nejbližší 

�ízenou skládku 

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

- stavba nebude mít žádným zp�sobem negativní dopad na životní 

prost�edí 

- zelená st�echa bude �áste�n� nahrazovat zabranou plochu stavbou 

- deš�ová voda bude zachycena na pozemku a vsakována pomocí 

akumula�ní a reten�ní nádrže, z akumula�ní nádrže bude odebírána na 

zalévání zelen�   

- na pozemku bude vyhrazen prostor na komunální odpad, který bude 

t�íd�n do p�íslušných odpadních nádob a pravideln� odvážen sjednanou 

odbornou firmou 
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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�

- bezpe�nost práce p�i provád�ní stavebních prací musí být zajišt�na 

zhotovitelem stavebních prací ve smyslu platných p�edpis� v �R 

- zejména bude nutno dbát na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na 

staveništích, na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s 

nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona �. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy 

(zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 

práci) 

- v rámci realizace stavby je nutné zajistit koordinátora bezpe�nosti 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 

- stavbou nejsou p�ímo dot�eny žádné okolní stavby 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 

- provád�ním stavby nebude ohrožena bezpe�nost provozu na p�ilehlých 

komunikacích, stabilita okolních objekt� ani bezpe�nost chodc� v okolí 

stavby  

- komunikace mimo obvod staveništ� budou udržovány v �istot� dle 

silni�ního zákona 

- zejména bude nutno dbát na ochranu proti zne�is�ování komunikací a 

nadm�rné prašnosti 

- nebude poškozeno nebo zakryto dopravní zna�ení 

- p�ed zahájením prací budou vymezeny prostory staveništ� v�etn�

ochranných pásem 

- staveništ� bude zajišt�no proti vstupu nepovolaným osobám 

- všechny vstupy na staveništ� ozna�it výstražnými tabulkami 

„Nepovolaným osobám vstup zakázán“ 
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- v dob�, kdy bude u objektu instalováno lešení, pracovní plošiny nebo 

práce s osobním zajišt�ním ve výškách, je t�eba zajistit bezpe�ný provoz 

v okolí pod provád�nými pracemi, to se bude provád�t nad místy pohybu 

osob vytvo�ením ochranné �i záchytné konstrukce, na ostatních �ástech 

pak vytvo�ením ochranného pásma pod místem provád�né práce, a to 

jedno-ty�ovou zábranou ve vzdálenosti 1/10 výšky pracovišt�, 

minimáln� pak 2,50 m od okraje pracovišt�

- za snížené viditelnosti a v noci bude každá konstrukci zasahující do 

komunikace opat�ena výstražným �erveným sv�tlem 

- v rámci realizace stavby je nutné zajistit koordinátora bezpe�nosti 

- na stavb� bude umíst�na informa�ní tabule s uvedením názvu, 

objednavatele a zhotovitele stavby, projektanta, osoby technického 

dozoru a s uvedením termínu výstavby 

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.) 

- Provád�ní stavby vychází z technologických postup� a technických list�

daných materiál�

- Žádné další speciální podmínky pro provád�ní nejsou známy 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 

Termín zahájení stavby:   duben 2018 

Termín dokon�ení stavby:   �íjen 2020 

I.etapa  duben - listopad 2015 hrubá stavba 

II.etapa únor - b�ezen 2016  výpln� otvor�, p�í�ky 

III.etapa duben - �erven  podlahy, vnit�ní omítky 

IV.etapa �ervenec   vnit�ní dokon�ovací práce 

V.etapa srpen   venkovní omítky 

VI.etapa za�í - �íjen   dokon�ení terénních úprav 

Uvedené etapy jsou pouze orienta�ní, harmonogram postupu prací 

závisí na zhotoviteli stavby. Závazný termín je pouze termín dokon�ení, tj. 

31.�íjen 2020. 

�
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1) Ú�EL OBJEKTU, FUNK�NÍ NÁPL�, KAPACITNÍ ÚDAJE 

Objekt slouží jako restaurace, ke které jsou p�idružené bowlingové 

dráhy. Podkroví je využíváno ke cvi�ení. Restaurace je navržena s 56 místy pro 

hosty. Místnost pro cvi�ení je dimenzována pro 24 osob. Provoz objektu bude 

zajiš�ovat 6 zam�stnanc�. 

Údaje o stavb�:  

� plocha pozemku:   1 504,24 m2

� zastav�ná plocha:       461,41 m2

� obestav�ný prostor:    2 308,66 m3

� užitná plocha:        581,79 m2

2) ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A 

DISPOZI�NÍ 
EŠENÍ, BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Tvarové i materiálové �ešení bylo zvoleno tak, aby korespondovalo 

s okolní zástavbou. Objekt má p�dorysný tvar písmene „L“. �ást je 

dvoupodlažní a �ást jednopodlažní. P�dorysné rozm�ry dvoupodlažní �ásti 

jsou 26,17 x 8,96 m a rozm�ry p�ízemní �ásti 40,32 x 5,77 m. Dvoupodlažní 

�ást je zast�ešena dvoupláš�ovou sedlovou st�echou se sklonem 40°, se 

skládanou betonovou krytinou, jednopodlažní �ást je ukon�ena jednopláš�ovou 

plochou st�echou s extenzivní zelení. Stavba je zd�ná. Nosné zdivo tvo�í 

broušené keramické tvárnice Porotherm 30 Profi zd�né na tenkovrstvou maltu. 

Strop je v dvoupodlažní �ásti tvo�en d�ev�nými trámy a fošnami, nad 

jednopodlažní �ástí je systémový keramo-betonový strop od spole�nosti 

Porotherm, na kterém je uložena skladba jednopláš�ové ploché st�echy. 

Dvoupodlažní �ást je ukon�ena d�ev�ným hambalkovým krovem, který vynáší 

skladbu dvoupláš�ové sedlové st�echy.  

Hlavní hmota objektu je bílé barvy a p�ilehá jednopodlažní �ást je 

obložena velkoformátovým obkladem šedé barvy. Skládaná st�ešní krytina, 

okapový systém a rámy výplní otvor� mají antracitový odstín.   
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Dispozi�ní �ešení: 

1NP 

�íslo 
místnosti

Název místnosti 
Plocha    

[m2] 
Sv�tlá 
výška 

Objem
[m3] 

102 
RESTAURACE - MÍSTNOST 
PRO STOLOVÁNÍ 

80,25 3,50 280,88

103 BAR 11,08 2,60 28,81
104 SKLAD (BAR) 5,84 2,60 15,18
117 CHODBA 10,95 2,75 30,11
118 WC - MUŽI 10,03 2,75 27,58
119 WC - BEZBARIÉROVÉ 3,87 2,75 10,64
120 WC - ŽENY 10,68 2,75 29,37
121 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 5,35 2,75 14,71
122 BOWLING 146,61 2,75 403,17
105 CHODBA 17,15 2,6 44,59
106 KUCHY 21,74 2,6 56,52

107 
HRUBÁ P�ÍPRAVNA 
ZELENINY 

3,80 2,6 9,88

108 
SKLAD (KUCHY) - 
MRAZÁKY + LEDNICE 

4,52 2,6 11,75

109 
SKLAD (KUCHY) - SUCHÝ 
SKLAD 

3,24 2,6 8,42

110 
SKLAD (KUCHY) - SM�SNÝ 
ODPAD, OLEJE, CHLAZENÝ 
ODPAD 

2,68 2,6 6,97

111 ŠATNA PRO ZAM�STNANCE 4,67 2,6 12,14

112 
WC S P�EDSÍNÍ PRO 
ZAM�STNANCE  

3,08 2,6 8,01

113 KANCELÁ� 4,18 2,6 10,87
115 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,62 2,6 4,21

Celkem 1 013,83
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Podkroví 

�íslo 
místnosti

Název místnosti 
Plocha    

[m2] 
Sv�tlá 
výška 

Objem 
[m3] 

201 CHODBA 19,12 - 80,40
202 PLOCHA PRO CVI�ENÍ 94,80 - 223,61

203 
SKLAD CVI�EBNÍCH 
POM�CEK 

13,33 - 29,19

204 ŠATNA - MUŽI 8,52 - 23,28
205 UMÝVÁRNA - MUŽI 7,67 - 16,54
206 ŠATNA - ŽENY 8,52 - 23,80
207 UMÝVÁRNA - ŽENY 7,67 - 16,54
208 WC - MUŽI 5,38 - 14,78
209 WC - ŽENY 8,63 - 23,77
210 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 3,00 - 8,27
101 ZÁDVE�Í 2,62 2,6 6,812

Celkem 466,99

Bezbariérové užívání stavby 

P�ístup do objektu je �ešen jako bezbariérový. Jsou spln�ny požadavky 

Vyhl. 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 

užívání staveb. Bezbariérový vstup do objektu je �ešen pomocí rampy o sklonu 

1:16. Všechny komunikace ur�ené pro bezbariérový pohyb musí spl�ovat max. 

výškové rozdíly 20 mm, max. podélné sklony 1:16 a p�í�né sklony 1:50. 

V provozní �ásti je umíst�no bezbariérové WC s minimálními rozm�ry 

1800x2150 mm, dve�e ší�ky min. 900 mm. 

P�i dlážd�ní zpevn�ných ploch budou aplikovány bezpe�nostní a 

varovné prvky, nap�. varovné pásy, snížené obrubníky apod. V blízkosti 

objektu je �ešeno 1 parkovací místo pro osoby pohybov� postižené. 

3) CELKOVÉ PROVOZNÍ 
EŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Hlavní vstup je situován z jihovýchodní strany. Ze zádve�í se vstupuje 

do restaurace, která je propojena s barem a venkovní terasou. U baru je sklad 

nápoj� a dalšího zboží. V zadní �ásti restaurace je umíst�no hygienické zázemí 

(WC muži, WC ženy, WC pro t�lesn� postižené)  s úklidovou místností. 

Z tohoto prostoru jsou p�ístupné bowlingové dráhy. Ze severovýchodní strany 

objektu jsou dva vchody do budovy. Jedním se vstupuje do skladu venkovního 

vybavení a druhým do chodby, která slouží pro zásobování, jako p�ístup pro 
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zam�stnance a pro vynášení odpad� ze skladu odpad� u kuchyn�. Chodba 

navazuje na restauraci a spojuje jí s kuchyní, ke které p�iléhá hrubá p�ípravna 

zeleniny, sklad s mrazákem a lednicemi, suchý sklad, zázemí pro zam�stnance, 

kancelá�, úklidová místnost, sklad olej�, sm�sného a chlazeného odpadu a 

technická místnost. Ze zádve�í, za hlavním vchodem, je p�ístupné podkroví. Po 

schodišti se dostaneme do chodby. Ta propojuje plochu pro cvi�ení 

s p�idruženým skladem cvi�ebních pom�cek a st�ešní terasou s úklidovou 

místností a hygienickým zázemím. Hygienické zázemí je rozd�leno pro muže 

a ženy, je tvo�eno šatnami, sprchami a WC.  

4) KONSTRUK�NÍ A STAVEBN� TECHNICKÉ 
EŠENÍ A 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

� Objekt je p�dorysného tvaru písmene „L“ tvo�ený dv�ma �ástmi. 

P�dorysné rozm�ry dvoupodlažní �ásti jsou 26,17 x 8,96 m a rozm�ry p�ízemní 

�ásti 40,32 x 5,77 m 56,2x26,7m, celý objekt je nepodsklepený. Založení je 

provedeno na betonových pasech ze ztraceného bedn�ní. Stavba je zd�ná. 

Nosné zdivo tvo�í broušené keramické tvárnice Porotherm 30 Profi zd�né na 

maltu pro tenké spáry. Dvoupodlažní �ást je zast�ešena dvoupláš�ovou 

sedlovou st�echou se sklonem 40°, se skládanou betonovou krytinou, 

jednopodlažní �ást je ukon�ena jednopláš�ovou plochou st�echou s extenzivní 

zelení. Strop je v dvoupodlažní �ásti tvo�en d�ev�nými trámy a fošnami, nad 

jednopodlažní �ástí je systémový keramo-betonový strop od spole�nosti 

Porotherm, na kterém je uložena skladba jednopláš�ové ploché st�echy. Výška 

atiky je 4,200 m. Dvoupodlažní �ást je ukon�ena d�ev�ným hambalkovým 

krovem, který vynáší skladbu dvoupláš�ové sedlové st�echy. Výška h�ebene je 

8,295 m. Sv�tlá výška restaurace je 3,250 m, zázemí restaurace má sv�tlou 

výšku 2,610 m, hygienické zázemí a bowlingové dráhy 2,750 m. V podkroví 

je sv�tlá výška 2,600 m.  

Výškové osazení objektu do terénu:   

0,000 =  podlaha 1NP = 615,100 m.n.m., B.p.v. / sou�adnicový systém S-JTSK 
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4.1. Výkopy a základy  

P�ed zahájením stavby bude sejmuta ornice ve vrstv� 300 mm v celé 

ploše dot�ené stavebními pracemi. Zemina bude �áste�n� ponechána na 

pozemku pro záv�re�né terénní úpravy. Výkop jámy a stavebních rýh bude 

proveden dle p�iložené projektové dokumentace. Základová spára bude p�ed 

zapo�etím prací na základové konstrukci zkontrolována a p�evzata statikem, 

který provede zápis do stavebního deníku. P�ed zahájením prací na základech, 

bude základová spára �ádn� za�išt�na a položena zemnící páska. 

Uvažujeme plošné založení, vzhledem ke zd�nému charakteru stavby. 

Stavba bude založena na základových pasech ze ztraceného bedn�ní 

vypln�ného betonem C20/25 s betoná�skou výztuží Ø 10 mm. Rozm�ry 

základových pas� dle projektové dokumentace. Hutn�ní betonu ve ztraceném 

bedn�ní bude provád�no pomocí ponorného vibrátoru. 

P�ed pokládkou tvárnic ztraceného bedn�ní budou vym��eny a 

p�ipraveny prostupy pro ležatou kanalizaci a p�ípojky plynu, vody a elekt�iny. 

Na dno výkopu bude vylita vrstva podkladního betonu C16/20, kterou se 

vyrovnají nerovnosti základové spáry.  

Betonová deska bude betonována na zhutn�ný podklad ze št�rkodrti,  

tl. 200 mm. Základová betonová deska, tl. 150 mm, bude vyztužena kari sítí 

100/100/6 mm. V místech budoucích p�í�ek budou p�idány pasy z kari sít�

100/100/6 mm v ší�ce 500 mm. Z exteriéru budou základy dodate�n� izolovány 

nenasákavým polystyrenem XPS v tlouš�ce 140 mm.  

4.2. Nosné konstrukce - svislé  

Nosný systém stavby je navržen z broušených keramických tvárnic 

zd�ných na maltu pro tenké spáry. Zakládací vrstva tvárnic bude založena na 

malt� Porotherm Profi AM (Anlegemörtel), P10. Obvodové zdivo   

tl. 300 mm je z tvránic Porotherm 30 Profi, 247/300/249 mm, P10,  


u= 0,175 W/mK, vnit�ní nosné zdivo je z tvárnic Porotherm 30 Profi, 

247/300/249 mm, P10, Porotherm 24 Profi, 372/240/249 mm, P10 a nosný pilí�

z tvárnic Porotherm 44 Profi, 248/440/249 mm, P10. Zdivo je zd�no na maltu 

pro tenké spáry Porotherm Profi, P10. 

Pro dosažení výsledných tepelných odpor� a pro dosažení 

požadovaného akustického útlumu je nutné p�i provád�ní st�n z tvárnic 
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Porotherm dodržovat všechna technologická pravidla pro zd�ní uvád�ná 

výrobcem. 

4.3. Nosné konstrukce - vodorovné  

Stropní konstrukce ploché jednopláš�ové st�echy je �ešena 

systémovými stropy spole�nosti Porotherm, tl. 250 mm, tvo�ené keramo-

betonovými nosníky POT a keramickými vložkami MIAKO, beton C20/25 

max. užitné zatížení na strop je 6,26 kN/m2. Uložení nosníku je dle výkresu 

tvaru stropní konstrukce.  

Stropní konstrukce v dvoupodlažní �ásti je tvo�ena dv�ma druhy 

d�ev�ných strop�. V �ásti nad restaurací je navržena jako d�ev�ný trámový 

strop s p�iznanými trámy, ve zbývající �ásti je konstrukce z d�ev�ných fošen. 

Trámy jsou pr��ezu 200 x 250 mm, fošny jsou pr��ezu 50 x 200 mm. 

Rozmíst�ní trám� a fošen je ve výkresu tvaru stropní konstrukce. 

Nad otvory v obvodových a vnit�ních nosných st�nách budou použity 

p�eklady Porotherm KP 7 dle projektu. P�eklad nad barem má velké sv�tlé 

rozp�tí, zde je navržen železobetonový monolitický p�eklad vyztužený 

válcovanými ocelovými I profily. Nad otvory v p�í�kách budou použity 

betonové p�eklady Porotherm KP 7. Celkový po�et dle výpisu ve výkresu tvaru 

stropní konstrukce. 

V�nce jsou navrženy dle projektové dokumentace a vyztuženy 

v závislosti na posudku statika.  

4.4. Ostatní konstrukce HSV  

P�í�ky budou vyzd�ny z tvárnic Porotherm 8 Profi, P10, tl. 100 mm, 

497/80/249 mm. P�í�ky budou v hygienickém zázemí v 1NP vyzd�ny do výšky 

2,750 m nad úrove� podlahy. V prostoru restaurace budou vyzd�ny do výšky 

3,250 m a v prostoru zázemí restaurace do výšky 3,000 m.  

Na otvory v p�í�kách budou použity keramo-betonové p�eklady 

Porotherm KP 7, 70 x 238 mm, délky dle rozm�ru otvoru, viz výpis p�eklad�. 

Polop�í�ka tvo�ící bar bude vyzd�na z tvárnic Porotherm 14 Profi, P8, 

497/140/249 mm, do výšky 1,250 m nad úrove� podlahy.  

P�í�ky v podkroví budou tvo�eny ze sádrokartonu. Nosná konstrukce 

sádrokartonových p�í�ek W111 je tvo�ena z UW profil� 75/40/0,6 mm a  
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CW profil� 75/50/0,6 mm. Nosný rastr je oboustrann� oplášt�n 

sádrokartonovými deskami Knauf WHITE 12,5 mm. 
�

4.5. Zast�ešení  

Objekt je jako celek rozd�len na dv� �ásti. Dvoupodlažní �ást je 

zast�ešena dvoupláš�ovou sedlovou st�echou a p�ízemní �ást je zast�ešena 

jednopláš�ovou plochou st�echou.  

Nosná konstrukce sedlové st�echy je tvo�ena hambalkovým krovem o 

sklonu 40°, skladbu jednopláš�ové ploché st�echy vynáší keramo-betonový 

strop od spole�nosti Porotherm, tl. 250 mm.  

Sedlová st�echa je zateplena izola�ními pásy ze skelné plsti Isover 

Unirol Profi. Hydroizola�ní funkci zajiš�uje skládaná betonová krytina Bramac 

Tegalit, pod st�ešní krytinou je v�traná mezera, vymezená kontralat�mi. 

Dopl�ková izolace je z �ty�vrstvé hydroizola�ní paropropustné netkané textilie 

s výztužnou sítí z PP vláken.  

Spád ploché st�echy zajiš�uje spádová vrstva se sklonem 3% ze 

stabilizovaného p�nového polystyrenu Isover EPS 150. Hydroizola�ní vrstva 

je ze dvou asfaltových pás�, které tvo�í hydroizola�ní souvrství. Na povrchu 

skladby je substrát s extenzivní zelení.    

4.6. Fasády  

Jako finální úprava fasády je navržena silikon-silikátová omítka 

weber.pas extraClean zrnitosti 2 mm, odstín šedé a bílé barvy. P�ízemní �ást 

s plochou st�echou bude obložena cementovláknitými deskami Cetris Finish. 

Sokl bude po celém obvodu objektu z weber.pas marmolit. P�esné �ešení je 

p�ehledn� znázorn�no ve výkrese pohled�.  

4.7. Podlahy 

Typy a umíst�ní podlah je patrné z projektové dokumentace. V celém 

objektu jsou použity celkem dva druhy podlah a �ty�i r�zné nášlapné vrstvy. 

Podlahy v 1NP jsou t�žké plovoucí a podlahy v podkroví lehké plovoucí.  

� vinylové lamely Quick-Step LIVYN - Balance Click, tl. 4,5 mm

� polyuretanová prysky�ice, Ucrete DP 10, tl. 4 mm 

� velkoformátová slinutá dlažba RAKO Light, tl. 10 mm

� �erná recyklovaná pryž z EPDM granulí - Sportec Splash, tl. 10 mm 
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Ve všech podlahách je uvažováno podlahové vytáp�ní.  Podrobné 

skladby podlah viz ,,SKLADBY KONSTRUKCÍ,,. 

4.8. Izolace proti zemní vlhkosti a vod�  

Hydroizolace spodní stavby bude provedena z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, tl. 4,0 mm.  Izolace 

slouží jako hydroizolace proti zemní vlhkosti. Radonový index je na parcele 

nízkého charakteru. Izolace musí být pokládána na rovný a �istý povrch 

opat�ený penetra�ním nát�rem DEKPRIMER nanášenou za studena. Napojení 

na svislý pás bude pomocí zp�tného spoje a hydroizolace bude vytažena  

min. 300 mm nad úrove� upraveného terénu. Ochrana hydroizolace bude 

zajišt�na tepelnou izolací základ� vytaženou do úrovn� soklu. 

V místnostech s vyšším výskytem vlhkosti (umývárny, sprchy..) budou �ešeny 

systémy hydroizola�ní st�rky. Tyto systémy budou vytaženy na svislé st�ny min 200 

mm nad úrove� �isté podlahy �i výtok. 

Všechny hydroizola�ní vrstvy musí být provedeny dle p�íslušných 

technologických p�edpis�. 

4.9. Izolace tepelné  

Veškeré tepelné izolace jsou navrženy tak, aby obvodové konstrukce 

spl�ovaly požadavky �SN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 pro novostavby. 

Vybrané konstrukce jsou z hlediska tepelné techniky posouzeny samostatn� a 

výsledná zpráva je p�iložena k tomuto projektu. Viz SLOŽKA �.7  

F - STAVEBN� FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. 

Kontaktní obvodová izolace domu je navržena z grafitového 

polystyrenu Isover EPS GreyWall, tl. 160 mm. Izolace bude lepena a kotvena 

pomocí talí�ových hmoždinek do zdiva. U soklu zakon�ena plastovou rohovou 

lištou s okapni�kou a napojena na izolaci základ�. Pro izolaci základ� bude 

použit extrudovaný polystyren Styrodur 2 800 C, tl. 140 mm. 

Tepelná izolace podlahy je navržena z desek ze grafitového polystyrenu 

Isover EPS Grey 100 ve dvou vrstvách (80 + 60 mm) a systémových desek 

GIACOMINI R982QY015 z elastifikovaného expandovaného polystyrenu 

(EPS), tl. 28 mm.  Celková tlouš�ka izolace je 168 mm. 

Izolace ploché jednopláš�ové st�echy je navržena ze stabilizovaného 

p�nového polystyrenu Isover EPS 150 ve dvou vrstvách (80 + 80 mm). 
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Spádové klíny jsou ze stabilizovaného p�nového polystyrenu Isover EPS 150 

s min. tl. 20 mm. Celková tlouš�ka vrstvy TI u okapové hrany je 180 mm.   

Izolace šikmé sedlové dvoupláš�ové st�echy je ze skelné plsti Isover 

Unirol Profi ve dvou vrstvách (180 + 120 mm). Celková tlouš�ka TI šikmé 

st�echy je 300 mm.  

4.10. PSV – Výpln� otvor�  

Výpln� otvor� jsou z d�vodu charakteru stavby navrženy z 

masivních lepených d�ev�ných mod�ínových profil�. Byly použity výpln� od 

spole�nosti Slavona. Typ rámu solid komfort SC92.  

St�ešní okna byla navržena celod�ev�ná od spole�nosti Velux, typ GGL 

MK10 1061 B. �len�ní, typy a charakteristika jednotlivých výplní je patrná z 

výpisu výplní otvor�. 
  

Okna 

Vn�jší okna budou d�ev�né mod�ínové od spole�nosti Slavona. U oken 

je navrženo izola�ní trojsklo SGG - CLIMATOP XN, Ug = 0,5 W/m2K, 

s plastovým distan�ním ráme�kem 18-18 SWS U. Okna mají skryté záv�sy 

TITAN AF. Zasklení je �iré. Barevné �ešení je navrženo z interiéru pouze 

bezbarvý lak, z exteriéru lazura odstínu Antracit. Sou�initel prostupu tepla  

Uw = 0,7 W/m2K. 

St�ešní okna 

St�ešní okna budou celod�ev�ná kyvná se spodním ovládáním od 

spole�nosti Velux. Okna se otevírají zinkovou klikou ve spodní �ásti okenního 

k�ídla. Okna mají dvoustup�ový systém ventilace, který umož�uje v�trání i p�i 

zav�eném okn�. Rámy jsou z lepeného d�ev�ného profilu s dvojvrstvou 

povrchovou úpravou. Je osazen systém ThermoTechnology™ - EPS HT400 

šedé barvy (
 = 0,038 W/mK). D�ev�né �ásti jsou opat�eny impregnací a vodou 

�editelným transparentním akrylovým lakem. Oplechování je z lakovaného 

hliníku S 7500-N v barv� RAL 7043. Zasklení je izola�ním trojsklem – 61,  

Ug = 0,6 W/m2K. Zasklení 4/14/3/14/3, vnit�ní sklo 4 mm lepené plavené sklo 

se selektivn� reflexní vrstvou, st�ední sklo 3 mm plavené sklo se selektivn�

reflexní vrstvou, venkovní sklo 3 mm tvrzené sklo. Výpl� prostoru mezi skly 

(2 x 14 mm) je vypln�na Argonem.��
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Vstupní dve�e  

Vstupní dve�e budou d�ev�né mod�ínové od spole�nosti Slavona 

TREND Solid Comfort SVT2669. Sou�initel prostupu tepla U = 0,7 W/m2K, 

zasklení bo�ních sv�tlík� Ug = 0,5 W/m2K. Dve�e mají vícebodový 

bezpe�nostní zámek a bezpe�nostní záv�sy BAKA 3D. Sou�ástí vchodových 

dve�í je teplý dve�ní práh z kompozitu a podkladní hranol z Compacfoam. 

Zasklení je �iré. Barevné �ešení je navrženo z interiéru pouze bezbarvý lak, 

z exteriéru lazura odstínu Antracit. 

Balkonové dve�e 

Balkonové dve�e budou d�ev�né mod�ínové od spole�nosti Slavona 

Solid Comfort SVT1519. Sou�initel prostupu tepla celých dve�í Uw = 0,7 

W/m2K,  Uf = 0,7 W/m2K. U balkonových dve�í je navrženo izola�ní trojsklo 

SGG - CLIMATOP XN, Ug = 0,5 W/m2K, s plastovým distan�ním ráme�kem 

18-18 SWS U. Balkonové dve�e jsou vybaveny nízkým dve�ním prahem 

z kompozitu s podkladním hranolem z Compacfoam, záv�sy pro t�žká k�ídla 

Heavy Duty, protipr�vanovou pojistkou, zveda�am k�ídla, bezpe�nostním 

kováním a t�emi celoobvodovými t�sn�ními. Zasklení je �iré. Barevné �ešení 

je navrženo z interiéru pouze bezbarvý lak, z exteriéru lazura odstínu Antracit. 

Interiérové dve�e  

Interiérové dve�e jsou navrženy od spole�nosti Sapeli, typ Swing 

Komfort 49. Kování Jameson  (trubkové, broušený nerez). Zasklení sklem 

Sapelux bílé. Povrchový materiál CPL borovice kou�ová struktur. Dve�e do 

technické místnosti a na WC budou Swing Komfort 29.  

Dve�e v zázemí restaurace jsou navrženy od spole�nosti Sapeli, typ 

Elegant Komfort 10. Kování Jameson  (trubkové, broušený nerez). Povrchový 

materiál CPL borovice kou�ová struktur. 

P�ed výrobou je nutné zam��ení otvor� p�ímo na stavb� a up�esn�ní 

výrobních rozm�r�!  

4.11. PSV - Záme�nické výrobky  

Jedná se o ocelové zárubn� uvnit� objektu. Typy a velikosti viz ,,Výpis 

záme�nických výrobk�“ 
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4.12. PSV - Truhlá�ské výrobky 

Typy a velikosti viz ,,Výpis truhlá�ských výrobk�“ 

4.13. PSV - Klempí�ské výrobky 

Typy a velikosti viz ,,Výpis klempí�ských výrobk�“ 

4.14. Nát�ry  

�ešení nát�r� v interiéru bude bílé barvy vhodné do interiéru, na omítky 

a sádrokarton (nap�. Primalex PLUS). Barevné odstíny fasád jsou �ešeny ve 

výkrese pohled� a slouží pouze jako návrh. Barevné provedení malby a 

probarvených omítek bude realizováno na základ� dohody s investorem. 

4.15. Povrchové úpravy st�n a strop�  

Venkovní povrchové úpravy st�n (fasád) jsou popsány v �ásti 4.6.  

V interiéru budou st�ny a stropy (tam, kde nebudou zav�šené podhledy) 

omítnuty jádrovou omítkou weber.dur klasik RU a vnit�ní štukovou omítkou 

weber.dur štuk IN (v místech bez obkladu). 

Místnosti hygienického zázemí, kuchy�, hrubá p�ípravna zeleniny, 

sklady p�idružené ke kuchyni, zázemí pro zam�stnance, úklidová místnost a 

v podkroví umývárny a WC budou obloženy keramickým obkladem Rako do 

výšky 2 100 a 2 400 mm podle projektové dokumentace. Typy a barvy obklad�

budou vybrány po konzultaci s investorem. 

V 1 NP jsou navrženy podhledy z d�vodu požární bezpe�nosti. Mezi 

p�iznanými trámy stropní konstrukce je podhled ze dvou vrstev sádrokartonu 

Knauf RED 12,5 mm, s požární odolností REI 60 DP3, ve výšce 3,085 m. Pod 

konstrukcí fošnového stropu je zav�šený podhled ze dvou vrstev sádrokartonu 

Knauf RED 12,5 mm, s požární odolností REI 60 DP2, ve výšce 2,600 m.  

Podhledy v podkroví jsou zav�šeny na konstrukci hambalkového 

krovu. Na CD profily 60/27/0,6 mm a UD profily 30/27/0,6 mm jsou zav�šeny 

sádrokartonové desky Knauf WHITE 15 mm. V místnostech se zvýšenou 

vlhkostí bude oplášt�ní ze sádrokartonových desek Knauf GREEN, tl. 12,5 mm 

a 15 mm.  

V podhledech budou zabudovány VZT jednotky a vedeny instalace. 
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5) BEZPE�NOST P
I UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ 
A PRACOVNÍ PROST
EDÍ 

 Stavba je navržena tak, aby vyhovovala bezpe�nosti užívání pro 

ú�ely, ke kterým je ur�ena. P�i návrhu byly dodrženy veškeré vyhlášky 

vztahující se k této stavb�, v�etn� vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. V prostorách, kde se mohou vyskytovat d�ti, budou 

sklen�né výpln� tvo�eny bezpe�nostním sklem. V prostorách, kde je nášlapná 

vrstva podlah tvo�ena dlažbou je navržena protiskluzová dlažba t�ídy R11. 

6) STAVEBNÍ FYZIKA – TEPELNÁ TECHNIKA, OSV�TLENÍ, 

OSLUN�NÍ, AKUSTIKA / HLUK, VIBRACE – POPIS 
EŠENÍ 

Tepeln� izola�ní vlastnosti obálkových konstrukcí jsou uvedené 

v následující tabulce. Porovnání s požadovanými a doporu�enými hodnotami 

stanovenými normou �SN 73 0540 - 2 /2011 + Z2/2012. Tepeln� technické 

vlastnosti navržených konstrukcí spl�ují normové požadavky na sou�initel 

prostupu tepla. Podrobný výpo�et s rozložením teplot v konstrukcích a 

vyhodnocení byl zhotoven v programu Teplo a je p�ílohou diplomové práce 

(složka �.7 F - STAVEBN� FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH 

KONSTRUKCÍ). 
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Projektové �ešení koresponduje s platnými p�edpisy ochrany proti 

hluku a vibracím �SN 73 0832 Akustika a n.v.�. 272/2011. Možné zdroje 

hluku uvnit� budovy jsou eliminovány akustickou izolací (nap�. deš�ové 

odpadní potrubí vedené v interiéru). Další zdroje hluku limitující provoz nejsou 

známy. 

7) ZÁSADY HOSPODA
ENÍ ENERGIEMI 

Energetická náro�nost budovy byla prokázána výpo�tem 

v programu Energie. V p�íloze DP je p�iložen protokol o energetické 

náro�nosti budovy s pr�kazem energetické náro�nosti.  

Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy (�l. C.2) 

Klasifika�ní t�ída:    B 

Slovní popis:    úsporná 

Klasifika�ní ukazatel CI:   0,54 

8) OCHRANA STAVBY P
ED NEGATIVNÍMI Ú�INKY 

VN�JŠÍHO PROST
EDÍ 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 

Dle mapy radonového rizika se parcela nachází v oblasti s nízkým 

výskytem radonu. Za t�chto p�edpoklad� lze uvažovat minimální opat�ení proti 

pronikání radonu do objektu. Teoretický odhad radonového rizika slouží pouze 

pro ú�ely diplomové práce. P�ípadná realizace stavby vyžaduje radonový 

pr�zkum a p�ípadnou  úpravu navrhnutého opat�ení. 

Provedená radonová bariéra bude volena v kombinaci modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 SPECIAL MINERAL a t�sným provedením spoj�
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a všech kontaktních konstrukcí  podle �l. �. 4.3. �SN 730601 Ochrana staveb 

proti pronikání radonu z podloží. 

f) ochrana p�ed bludnými proudy 

- není nutné navrhovat

g) ochrana p�ed technickou seizmicitou 

- pozemek se nachází v území mimo seizmickou aktivitu

h) ochrana p�ed hlukem 

- stavební konstrukce jsou provedeny v souladu �SN 73 0532 Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti 

výrobk�

- veškeré instalace vedoucí skrze interiér, které by mohly být nežádoucím 

zdrojem hluku, budou opat�eny akustickou izolací

i) protipovod�ová opat�ení 

- stavba se nachází mimo záplavové území, není nutné �ešit

9) POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 

Požárn� bezpe�nostní �ešení stavby je zpracováno v p�íloze SLOŽKA 

�.6 E - POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ. Posuzovaná projektová 

dokumentace spl�uje požadavky dle vyhlášek a platných �SN na požární 

bezpe�nost staveb. (�SN 73 0802 Nevýrobní objekty, �SN 73 0873 

Zásobování požární vodou, Vyhl. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb,…) 

10) ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH 

MATERIÁL� A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ  

Veškeré materiály a jejich vlastnosti navržené v konstrukcích budou 

podloženy technickými listy a certifikáty. Nebudou použity žádné zdravotn�

závadné materiály. B�hem stavby budou probíhat pr�b�žné kontroly použitých 

materiál� a technologických postup� stavebním dozorem. Dodavatel se bude 

�ídit postupy, udávanými výrobci daných materiál�.  
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Podmínky, zm�ny, výhrady a p�evzetí konstrukcí budou vždy 

zaznamenávány do stavebního deníku.  

11) POPIS NETRADI�NÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUP� A 

ZVLÁŠTNÍCH POŽADAVK� NA PROVÁD�NÍ A JAKOST 

NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a pokyny 

výrobc� použitých materiál�. Vzhledem k charakteru stavby je nutný neustálý 

dozor stavbyvedoucího a pravidelné kontroly jednotlivých dozor�. Všechny 

konstrukce, které budou zakryty, musí být p�ed zásypem p�evzaty stavebním 

dozorem. 

Veškeré provedení detail� a budoucích zakrytých konstrukcí nutno 

dokumentovat a d�lat záznamy do stavebního deníku. 

12) POŽADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

ZAJIŠ�OVANÉ ZHOTOVITELEM STAVBY – OBSAH A 

ROZSAH VÝROBNÍ A DÍLENSKÉ DOKUMENTACE 

ZHOTOVITELE

Tato dokumentace je vypracována ve stupni pro provedení stavby a 

nenahrazuje zcela, ani v jednotlivých �ástech výrobní ani dílenskou 

dokumentaci. Rozsah výrobní a dílenské dokumentace je na posouzení 

zhotovitele. 

13) STANOVENÍ POŽADOVANÝCH KONTROL ZAKRÝVANÝCH 

KONSTRUKCÍ A P
ÍPADNÝCH KONTROLNÍCH M�
ENÍ A 

ZKOUŠEK, POKUD JSOU POŽADOVÁNY NAD RÁMEC 

POVINNÝCH – STANOVENÝCH P
ÍSLUŠNÝMI 

TECHNOLOGICKÝMI P
EDPISY A NORMAMI; VÝPIS 

POUŽITÝCH NOREM 

Nejsou specifikovány žádné speciální kontroly zakrývaných 

konstrukcí nad rámec povinných.  
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V Brn� dne 3. 1. 2018  

   Bc. Petr Dokulil
autor práce

�
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ZÁV�R

  Diplomová práce �eší návrh stavby ob�anského vybavení. Název diplomové práce 

je „Obecní restaurace“. Cílem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace 

restaurace.  

  Stavba je navržena v souladu s platnými normami �SN a p�íslušnými vyhláškami. 

Jsou využity moderní stavební a izola�ní materiály. Objekt je �ešen v souladu s Územním 

plánem pro dané území a urbanisticky zapadá do okolní zástavby. 

  Cíle práce byly dle zadání spln�ny. Práce obsahuje samotnou výkresovou �ást pro 

provád�ní stavby, dále je sou�ástí stavebn� fyzikální posouzení konstrukcí dle normy 

�SN 73 0540-2/2011 + Z1/2012, požárn� bezpe�nostní �ešení stavby v souladu s  

�SN 73 0802, specializace z TZB, zam��ená na návrh vytáp�ní objektu a specializace 

z d�ev�ných konstrukcí obsahující statický návrh hambalkového krovu.
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POUŽITÉ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY 

- Zákon �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon).

- Zákon �. 258/2000 Sb. o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých souvisejících 

zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

- Vyhláška MZ �.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o 

zásadách osobní a provozní hygieny p�i �innostech epidemiologicky závažných. 

- Vyhláška MZ �. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky ur�ené pro styk s 

potravinami a pokrmy, v platném zn�ní. 

- �SN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – �ást 1: Terminologie. �NI Praha. 2005 

- �SN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – �ást 2: Požadavky.2011 + Z1.2012. �NI 

Praha 

- �SN 73 0802. Požární bezpe�nost staveb - Nevýrobní objekty. �NI Praha. 2011 

- �SN 73 0833. Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. �NI 

Praha. 2011 

- �SN 73 0833. Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou. �NI Praha. 

2003 

- �SN 73 0810. Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení. �NI Praha. 2009  

- �SN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres� stavební �ásti. 

- �SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 

- �SN 73 3050 Zemní práce. Základní ustanovení

- �SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová p�da pod plošnými základy

- �SN 73 0600 Ochrana staveb proti vod�. Hydroizolace. Základní ustanovení 

- �SN 73 2810 Provád�ní d�ev�ných konstrukcí 

- �SN 73 1901 Navrhování st�ech 

- �SN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 

- Vyhl. 268_2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

�

�
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

k.ú. ........... katastrální území 

p.�. st.  ...... parcelní �íslo stavby  

�.p. ............ �íslo popisné 

HI  ............ hydroizolace 

TI  ............. tepelná izolace 

ŽB  ........... železobeton 

PB ............. prostý beton 

SDK ......... sádrokarton 

EPS ........... expandovaný polystyren 

XPS .......... extrudovaný polystyren 

JV ............. jihovýchod 

JZ ............. jihozápad 

SV ............ severovýchod  

SZ ............. severozápad 

KCE ......... konstrukce 

KV ............ konstruk�ní výška 

SV ............ sv�tlá výška 

M .............. m��ítko 

NP ............ nadzemní podlaží 

PT ............. p�vodní terén 

UT ............ upravený terén 

PB ............. polohový bod 

VB ............ výškový bod 

RŠ ............. revizní šachta 

VŠ ............ vodom�rná šachta 

ER ............ elektrom�rová sk�í�

AN ............ akumula�ní nádrž 

RN ............ reten�ní nádrž 

PFŠ ........... podzemní filtra�ní šachta 

HUP ......... hlavní uzáv�r plynu 

SO ............ stavební objekt 

NÚC ......... nechrán�ná úniková cesta 
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CHÚC ...... chrán�ná úniková cesta 

SPB .......... stupe� požární bezpe�nosti 

PO ............ požární ochrana  

EPS ........... elektrická požární signalizace 

EZS .......... elektrická zabezpe�ovací signalizace 

PHP .......... p�enosný hasící p�ístroj 

SHZ .......... samo�inné hasící za�ízení 

�i ............... návrhová interiérová teplota [°C] 

�e .............. návrhová exteriérová teplota [°C] 

�i .............. relativní vlhkost vzduchu v interiéru [%] 

�e .............. relativní vlhkost vzduchu v exteriéru [%] 


................ sou�initel tepelné vodivosti [(W/(m.K)] 

U ............... sou�initel prostupu tepla [(W/(m2.K)] 

R ............... tepelný odpor [(m2.K)/W] 

fR,si ............ teplotní faktor 

TUV ......... teplá užitková voda 

ÚT ............ úst�ední topení 

m.n.m. ...... metr� nad mo�em 

B.p.v. ........ Balt po vyrovnání 

TZB .......... technické za�ízení budov 

DSP .......... dokumentace pro stavební povolení 

CAD ......... Computer Aided Design (navrhování podporované po�íta�em) 
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SEZNAM P
ÍLOH 

SLOŽKA �. 1 
A - DOKLADOVÁ �ÁST 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

A.01 POPISNÝ SOUBOR ZÁV�RE�NÉ PRÁCE 3 s. - 

A.02 
PROHLÁŠENÍ O SHOD� LISTINNÉ A 
ELEKTRONICKÉ FORMY VŠKP 

1 s. - 

SLOŽKA �. 2 
B - P
ÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

B.01 A - PR�VODNÍ ZPRÁVA  8 s. - 

B.02 B - SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 39 s. - 

B.03 STUDIE SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH� 1:1 000 

B.04 STUDIE KOORDINA�NÍ SITUACE 1:250 

B.05 STUDIE ZÁKLAD� 1:100 

B.06 STUDIE 1NP 1:100 

B.07 STUDIE STROPU NAD 1NP 1:100 

B.08 STUDIE PODKROVÍ VAR. I  1:100 

B.09 STUDIE PODKROVÍ VAR. II 1:100 

B.10 STUDIE ST�ECHY 1:100 

B.11 STUDIE �EZU C - C‘ 1:100 

B.12 STUDIE POHLED� 1:100 

B.13 D.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA 17 s. - 

B.14 VÝPO�TY 12 s. - 

B.15 TECHNICKÉ LISTY  108 s. - 
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SLOŽKA �. 3 
C - SITUA�NÍ 
EŠENÍ 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

C.01 OSAZENÍ DO TERÉNU 1:250 

C.02 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH� 1:1 000 

C.03 KOORDINA�NÍ SITUACE 1:250 

SLOŽKA �. 4 
D1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ 
EŠENÍ 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

D1.01 ZÁKLADY 1:50 

D1.02 P�DORYS 1NP 1:50 

D1.03 VÝKRES TVARU STROPNÍ KONSTRUKCE 1:50 

D1.04 P�DORYS PODKROVÍ 1:50 

D1.05 HAMBALKOVÝ KROV 1:50 

D1.06 PLOCHÁ JEDNOPLÁŠ�OVÁ ST�ECHA 1:50 

D1.07 �EZ C - C‘ 1:50 

D1.08 �EZ D - D‘ 1:50 

D1.09 �EZ E - E‘ 1:50 

D1.10 POHLEDY  1:100 

�

�

�



=9�
�

SLOŽKA �. 5 
D2 - STAVEBN� KONSTRUK�NÍ 
EŠENÍ 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

D2.01 
DETAIL OSAZENÍ BALKONOVÝCH DVE�Í - 
PRÁH 

1:5 

D2.02 DETAIL OBVODOVÁ ST�NA x ŠIKMÁ ST�ECHA 1:5 

D2.03 DETAIL DVE�Í - NAPOJENÍ NA TERASU 1:5 

D2.04 DETAIL H�EBENE ŠIKMÉ ST�ECHY 1:5 

D2.05 DETAIL ATIKY VEGETA�NÍ ST�ECHY  1:5 

D2.06 DETAIL OKAPOVÉHO ŽLABU 1:5 

D2.07 DETAIL KOTVENÍ KROKVE K POZEDNICI 1:5 

D2.08 DETAIL SPOJE HAMBALKU S KROKVÍ - VAR. I 1:5 

D2.09 DETAIL SPOJE HAMBALKU S KROKVÍ - VAR. II 1:5 

D2.10 DETAIL SPOJE KROKVÍ V H�EBENI  1:100 

SLOŽKA �. 6 
E - POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ 
EŠENÍ 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

E.01 
TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ 
OCHRANY 

20 s. - 

E.02 PB� - VÝPO�TY 13 s. - 

E.03 SITUACE - ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 1:250 

E.04 P�DORYS 1NP 1:100 

E.05 P�DORYS PODKROVÍ 1:100 
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SLOŽKA �. 7 
F - STAVEBN� FYZIKÁLNÍ POSOUZENÍ STAVEBNÍCH K-CÍ 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

F.01 
ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU 
Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY  

12 s. - 

F.02 TEPLO 2014 38 s. - 

F.03 
TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI 
V ZIMNÍM OBDOBÍ - STABILITA 2011 

8 s. - 

F.04 
TEPELNÁ STABILITA MÍSTNOSTI 
V LETNÍM OBDOBÍ - SIMULACE 2014 

9 s. - 

F.05 
ENERGETICKÁ NÁR. BUDOVY A PR�M. 
SOU�. PROSTUPU TEPLA - ENERGIE 2015 

12 s. - 

F.06 
ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY 
BUDOVY 

5 s. - 

F.07  2D TEPLOTNÍ POLE - AREA 2014 9 s. - 

SLOŽKA �. 8 
G - SPECIFIKACE PRVK� A SKLADEB 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

G.01 SPECIFIKACE VÝROBK� - KLEMPÍ�SKÉ 4 s. - 

G.02 SPECIFIKACE VÝROBK� - ZÁME�NICKÉ 3 s. - 

G.03 SPECIFIKACE VÝROBK� - TRUHLÁ�SKÉ 4 s. - 

G.04 VÝPIS DVE�Í 6 s. - 

G.05 VÝPIS OKEN  2 s. - 

G.06 SPECIFIKACE SKLADEB  27 s. - 

�

�
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SPECIALIZACE I - VYTÁP�NÍ 

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

SI.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZTI 7 s. - 

SI.02 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁP�NÍ 9 s. - 

SI.03 VÝPO�TY 12 s. - 

SI.04 P�DORYS 1NP - ZÓNY 1:100 

SI.05 P�DORYS PODKROVÍ - ZÓNY 1:100 

SI.06 KOORDINA�NÍ SITUACE  1:250 

SI.07 VYBAVENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 1:20 

SI.08 SCHÉMA ZAPOJENÍ OTOPNÉ SOUSTAVY 1:10 

SI.09 TECHNICKÉ LISTY 19 s. - 

SPECIALIZACE II - HAMBALKOVÝ KROV  

OZNA�ENÍ NÁZEV M�
ÍTKO

SII.01 
TECHNICKÁ ZPRÁVA - HAMBALKOVÝ 
KROV  

8 s. - 

SII.02 STATICKÝ VÝPO�ET - PROGRAM RSTAB 29 s. - 

SII.03 HAMBALKOVÝ KROV 1:50 

SII.04 DETAIL KOTVENÍ KROKVE K POZEDNICI 1:5 

SII.05 DETAIL SPOJE HAMBALKU S KROKVÍ - VAR I 1:5 

SII.06 DETAIL SPOJE HAMBALKU S KROKVÍ - VAR II 1:5 

SII.07 DETAIL SPOJE KROKVÍ V H�EBENI 1:5 
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