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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A ZNAČENÍ 
 

C x/x  pevnostní třída betonu  

ČSN   česká technická norma 

NN   nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

PO   požární ochrana 

PT  původní terén 

Sb.  Sbírka 

ÚT  upravený terén 

VN  vysoké napětí 

k. ú.  Katastrální území 

m  metr 

m2  metr čtvereční 

mm  milimetr 

m. n. m . metrů nad mořem 

tl.  tloušťka  

p. č.  Parcelní číslo 
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1. ÚVOD 
 
 Obsahem této práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby  na 

novostavbu rekreačního objektu v Nové Zálužné, která je částí obce Radkov. 

 Objekt byl navržen v souladu s okolní zástavbou. Dodržuje nejčastější znaky a prvky 

staveb v obci – poměr stran, typ střechy,  umístění na pozemku. Je navržen tak, aby byl 

využiván jako občanská vybavenost a zázemí pro další nové rekreační objekty umístěné obci 

dle architektonické studie. Dvoupodlažní novostavba  má v přízemí restauraci pro 30 osob s 

příslušným zázemím, wellness a samostatný vstup do podkroví, kde je navrženo ubytování 

hostů. Hosté mají k dospozici jeden apartmán a čtyři pokoje s vlastním hygienickým 

vybavením. Celková kapacita ubytovaných je 12 osob.  

Práce navazuje na urbanistickou a architektonickou studii zpracovanou ve 3. ročníku 

pod vedením Ing. Arch. Tomáše Bindra. 

Bakalářská práce je zpracována dle stavebního zákona č. 183/ 2006 Sb.,a vyhlášky č. 

499/ 2006 o dokumentaci staveb, kterou mění vyhláška č. 62/ 2013 Sb.  

Bakalářské práce se děli na dvě základní části – textová a výkresová část. Výkresová 

část je v předepsaném rozsahu, doplněna o vizualizace objektu a specializaci – 

architektonický detail.  Textová část je tvořena Průvodní a Technickou zprávou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAKALÁŘSKÁ	  PRÁCE	  
	  

	   11	  

2. TEXTOVÁ ČÁST 

 
A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

 

A.1 identifikační údaje 

 

A. 1. 1 Údaje o stavbě  

 

a) Název stavby  Rekreační objekt, Nové Zálužné 

 

b) Místo stavby  obec Radkov, část Nové Zálužné k. ú. Radkov u Vítkova  

P. č. 1422/4, 1422/6, 1422/7, 1423/1, 201 

    Okres: Opava 

    Kraj: Moravskoslezský 

 

A. 1. 2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) investor:       Obec Radkov 

 

b) místo trvalého pobytu:  Obecní úřad Radkov,  místní část Nové Zálužné 

 

A. 1. 3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

Vypracovala:   Tereza Koudelková ( KOU0061, VB4AST01) 

    Hradišťská 35 

    Uherský Brod  

    688 01 

 

Vedoucí práce:  Ing. Arch. Tomáš Bindr 

 

Konzultant práce:  Ing. Eva Rykalová Ph.D. 

 

 



BAKALÁŘSKÁ	  PRÁCE	  
	  

	   12	  

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

Architektonická studie: 

Předmět :    Ateliérová tvorba IV 

Vedoucí práce:   Ing. Arch. Tomáš Bindr 

 

Dokumentace pro stavební povolení: 

Předmět:   Ateliérová tvorba VA 

Vedoucí práce:  Ing. Miloslav Šindel 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) Rozsah řešeného území  

Řešené území se rozkládá v obci Radkov, část Nové Zálužné, k.ú. Radkov Vítkova 

[číslo katastrálního území - 738018] na parcelách č. 1422/4, 1422/6, 1422/7, 1423/1, 201. 

Stavební lokalita je situována ve středu místní části Nové Zálužné podél průjezdní 

komunikace. Parcely jsou na katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Řešené území není omezeno právními předpisy památkové rezervace, památkové 

zóny, zvláště chráněným územím, nebo záplavovým územím. Stanoviska jednotlivých orgánů 

státní správy nejsou součástí této bakalářské práce. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Parcela je odvodněna navrženou kanalizací do stávajícího obecního řadu. Vyjádření 

správce kanalizace není předmětem této bakalářské práce. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo- li vydáno územní           

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl- li vydán územní souhlas 

Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Územní rozhodnutí, 

územní souhlas ani opatření není  předmětem této bakalářské práce. Navržený objekt neprošel 

územním řízením, stanoviska a rozhodnutí stavebního úřadu nejsou součástí této bakalářské 

práce. 
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e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací 

Územní rozhodnutí, souhlas ani opatření není součástí této bakalářské práce.  

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

V současnosti je parcela vedena na katastrálním úřadě jako zahrada, proto je nutné 

vynětí ze zemědělského půdního fondu. Dle platného Územního plánu je řešené území určené 

pro zástavbu rodinnými domy a občanskou vybaveností.  

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Nebyla stanovena žádná úlevová řešení ani jiné úlevové výjimky apod. 

 

i)  Seznam souvisejících a podmiňujích investic 

Žádné známé podmíněné investice nejsou. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

P.č. 1422/4 – zahrada, 307m2, 1422/6 - zahrada, 458m2,  1422/7 - zahrada, 348m2, 

1423/1 - zahrada, 547m2, 201 – zahrada, 231m2, 1422/5 – zahrada, 73m2. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Navržený objekt je novostavba. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba je navržena k rekreačním účelům. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jde o stavbu trvalou. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Navržený objekt nespadá pod ochranu dle jiných právních předpisů kulturních 

památek ani jiných orgánů ochrany stavebních objektů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických     

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace pro provádění stavby je vypracována v souladu s 

následujícími zákony a předpisy:  

 - Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon a související předpisy  

- Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu  

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

- dle novelizované podoby ze dne 28. února 2013  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Není předmětem této bakalářské práce. 

 

g) Seznam vyjímek a úlevových řešení 

Žádné vyjímky, ani úlevové řešení nejsou známy. 

 

h) Navrhované kapacity stavby 

Plocha staveniště      1.964 m2 

Zastavěná plocha SO 01           301,44 m2  

Obestavěný proctor SO 01     2.175,25 m3  

Plocha terasy                                               70 a 70 m2 

Zpevněná plocha SO 02 (komunikace)       230,20 m2 

Zpevněná plocha SO 02 (parkoviště)                    149,4 m2 
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i) Základní bilance stavby 

Veškerá potřeba i spotřeba médií a hmot bude pokryta přípojkami k inženýrským 

sítím, jak k přípojkám elektrické energie, tak k vodovodní přípojce, které jsou uloženy pod 

stávající veřejnou komunikací. Plyn k dispozici není.  

 

j) Základní předpoklady výstavby 

Termín výstavby:  

• zahájení výstavby – 05/2015 

• ukončení výstavby – 5/2016 

 

k) Orientační náklady stavby  

SO 01 Rekreační objekt   11.963.875 Kč (5.500 Kč/m2)  

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy   1.366.560 Kč (2.000 Kč/m2) 

SO 03 Kanalizační přípojka                                 42.000 Kč (3.500 Kč/bm)  

SO 04 Připojka elektrické energie                          13.200 Kč (1.200 Kč/bm) 

SO 05 Přípojka vody             43.400 Kč (3.100 Kč/bm) 

SO 06 Sadové úpravy                                             800.000 Kč   (500 Kč/m2 )                     

 

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

 

SO 01 Rekreační objekt 

SO 02 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 03 Kanalizační přípojka 

SO 04 Připojka elektrické energie 

SO 05 Přípojka vody 

SO 06 Sadové úpravy 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se rozkládá v obci Radkov, část Nové Zálužné, k.ú. Radkov u 

Vítkova [číslo katastrálního území - 738018] na parcelách č. 1422/4, 1422/6, 1422/7, 1423/1, 

201. Stavební lokalita je situována ve středu místní části Nové Zálužné podél průjezdní 

komunikace. Parcely jsou na katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zahájením stavby budou provedeny nezbytné průzkumy a rozbory: 

• geodetické zaměření parcel 

• geotechnický průzkum únosnosti podloží 

• zjištění úrovně spodní vody 

• měření radonového indexu 

 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Řešené parcel nespadají do žádného chráněného území nebo bezpečnostního pásma. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanémů území apod. 

Řešené území neleží v záplavovém území, ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území  

Navržený rekreační objekt nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové 

poměry nejsou stavbou ovlivněny. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na parcelách nejsou žádné objekty, vzrostlé stromy budou pokáceny. Nové stormy a 

keře budou vysazeny po realizaci stavby. 
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g) Požadavky na maximální zábory zelědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Stavbou rekreačního objektu dojde k záboru zemědělského půdního fondu. K záboru 

PUPFL nedochází. 

 

h) Územně technické podmínky 

Součástí návrhu rekreačního objektu je i návrh příjezdové komunikace a parkoviště. 

Příjezdová komunikace je napojena na přilehlou silnici III.třídy. Příjezdová komunikace je 

navržena šířky 6m, celková plocha komunikace je 230,2 m2. Příjezdová komunikace je 

navržena ze zámkové dlažby. Napojení rekreačního objektu je pomocí přilehlé silnice 

III.třídy. 

Napojení rekreačního objektu na inženýrské sítě je zajištěno pomocí navržených 

přípojek na stávající technickou infrastrukturu. Objekt je napojen na trasu NN, jednotnou 

kanalizaci a vodovod.. Zdroje energií a médií mají dostatečnou kapacitu pro napojení. 

Aby došlo k řádnému připojení objektu na výše uvedené inženýrské sítě je nutné 

zhotovit přípojky dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem 

bakalářské práce. Jejich předběžné rozměry, parametry a umístění je vyobrazeno na výkresu 

koordinační situace v příloze. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Termín výstavby:  

• zahájení výstavby – 05/2015 

• ukončení výstavby – 5/2016 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B. 2. 1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Navržený rekreační objekt je určen pro ubytování a rekreaci, pro krátkodobé bydlení 

ve čtyřech dvoulůžkových pokjojích a jednom apartmánu o čtyřech lůžkach. K dispozici je 

restaurace a wellness. 
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B. 2. 2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) Urbanismus 

Navržený rekreační objekt je umístěn do středu obce Nové Zálužné na volné dosud 

nezastavěné parcely mezi stávající zástavbu rodinných domů. Objekt je situován v delší ose 

dle sousedních objektů. Obec je typická původní zástavbou rodinnými domy. 

Celková hmota objektu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdelníku se 

sedlovou střechou. Stejné tvary jsou použité i u okolní zástavby, navržený objekt tedy 

nepůsobí negativně na okolí.   

 

b) Architektonické řešení 

Navržený rekreační objekt je navržen a koncipován jako dvoupatrový objekt. 

V 1.NP je umístěn hlavní vstup přes terasu do budovy z návsi do restaurace, která zároveň 

slouží jako recepce. Restaurace je navržena pro 36 osob uvnitř a 32 míst venkovních na 

terase. Ze středu  restaurace je napojena střední komunikační chodba. Na chodbu je napojeno  

sociální zařízení, schodiště do 2.NP, technická místnost, prostor pro personál, sklad a   

wellness. Za wellness je umístěna terasa . Wellness je navržena bezbariérově a je vybavena 

zázemím se šatnou, převlékárnou a WC. Samotný prostor wellness je vybaven saunou, 

výřivkou a vstupem na venkovní terasu. Prostor pro personal je přístupný samostatným 

vchodem z parkoviště. Za vstupem je chodba, kancelář, šatna personálu a kuchyně se sklady. 

Ve 2.NP na schodiště navazuje komunikační prostor a z něj jednotlivé pokoje. V 

rekreačním objektu jsou umístěny čtyři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 

jeden čtyřlůžkový  apartmán s kuchyňkou a sociálním zařízením a jedna kuchyně s jídelnou 

pro potřeby dvoulůžkových pokojů.  

Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku se 

sedlovou  střechou. Dominantní jsou velké prosklené plochy a ateliérová okna ve střešním 

plášti.   

 

B. 2. 3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržený rekreační objekt není navržen pro výrobu. 

 

 

 

B. 2. 4 Bezbariérové užívání stavby 
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Návrh se řídí ustanoveními a  podmínkami pro navrhování staveb pro osoby s 

omezenou schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb.   

Rekreační objekt  je v 1.NP přístupný pro osoby takto hendikepované a umožňuje jejich 

pohyb téměř do všech místností. 2.NP není pro imobilní občany. V areálu je navrženo jedno 

parkovací místo pro imobilní. 

 

B. 2. 5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba nevyžaduje žádné speciální bezpečnostní opatření při jejím užívání. Při návrhu 

byly dodrženy předpisy uvedené ve vyhlášce č. 268/2009 Sb, o technických požadavcích na 

stavby § 15.          

Materiály použité na stavbu jsou certifikovány a při stavbě budou použity předepsané 

postupy a technologie udávané výrobcem materiálu. Celý objekt je chráněn přepěťovým 

jističem. Na objektu je také nainstalován hromosvod proti případnému zásahu bleskem. Návrh 

jímací soustavy není předmětem bakalářské práce. 

 

B. 2. 6 Základní charakteristika objektu 

 

a) Stavební řešení 

Objekt je  navržený pomocí zděné konstrukce. Skladby jednotlivých konstrukcí jsou 

uvedeny ve výkresové dokumentaci. Jedná se tedy o kompletní konstrukci systému 

Porotherm, jak svislé nosné i nenosné konstrukce jsou zděné z cihelných bloků Porotherm, 

Vodorovné konstrukce jsou take ze systému Porotherm, jsou složeny z nosníků a stropních 

vložek. Stavba je založena na železobetonových pasech a patkách, základové konstrukce jsou 

provedeny do nezámrzných hloubek, tak aby bylo zabráněno promrzání základů. Střecha 

objektu je navržena jako sedlová s plechovou falcovanou krytinou, srážková voda je 

odváděna pomocí okapů a svodů.. Vnitřní nosné zdivo, tvořící podpory pro uložení stropů je 

zděné z cihelného systému Porotherm a železobetonové. Schodiště je navrženo 

železobetonové.. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Rekreační objekt je navržen zděný, základním materiálem jsou cihelné keramické 

bloky. Keramický material je použit pro nosné i nenosnésvislé konstrukce. Vodorovné 

konstrukce tvoří keramicko – železobetonové nosníky s keramickými vložkami a 

monolitickou zálivkou.  
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Vnější povrch objektu je dokončen tepelně izolační omítkou. Vnitřní povrchy jsou 

tvořeny omítkou a SDK podhledy.  

Konstrukční řešení je detailně zpracováno ve výkresové části. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu jsou použity systémové řešení výrobců stavebních materiálů, taka by byla 

zajištěna deklarovaná životnost a funkčnost jednotlivých konstrukcí a celé stavby.  

 

B. 2. 7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a) Technické řešení 

Technické řešení vytápění objektu je řešeno tepelným čerpadlem země/voda, tepelné 

čerpadlo je umístěným v 1.NP a to v technické místnosti odkud je teplo přenášeno pomocí 

rozvodů ústředního vytápění po domě. Rozvody jsou uloženy v podlaze. Tepelným zdrojem 

jsou radiátory. 

Větrání je zajištěno okny, tedy přirozené.      

Koncepce návrhu se snaží co nejvíce přiblížit k hodnotám pro navrhování energeticky 

úsporných domů.. Proto stavba svým prosklením počítá i s pasivním získávám sluneční 

energie pro vytápění. Proti případnému přehřátí interiéru a tím zvýšení tepelné pohody uvnitř 

objektu je zabráněno pomocí stínicích žaluzií, které jsou umístěny z exteriéru na jižním 

průčelí stavby. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

není předmětem této bakalářské práce 

 

B. 2. 8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
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požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Navržený objekt vzhledem ke své konstrukci a použitým materiálům nevykazuje 

zvýšené riziko požárního nebezpečí. Hlavní  použité materiály jsou nehořlavé, proto riziko 

pramení pouze v případě vadného zařízení, nebo v případě použití vybavení rekreačního 

objektu.  

 

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Z hlediska únikových cest je z přízemí možný únik všemi okny a dveřmi. Z 2.NP vede 

pouze jediná úniková cesta a to schodištěm v centrální části dispozice a dale jako z 1.NP. 

 

e) Zhodnocení odstupných vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Objekt splňuje minimální odstupové vzdálenosti od okolních staveb a také odstup od 

silnice.. Za požárně nebezpečné prostory jsou považovány technická místnost a kuchyň. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasivavčetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných mist 

Požární voda je čerpána z vodovodního řadu, v objektu je umístěn hydrant v 1. a 2.NP. 

V objektu je umístěno několik hasících přístrojů. V každé místnosti je na stropě osazeno 

požární čidlo. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Případný vznik požáru je likvidován pomocí  zásahu Hasičského záchranného sboru. 

Silnice III.třídy a navržená obslužná komunikace umožňuje příjezd i požárních zásah hasicí 

techniky. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby 

není předmětem této bakalářské práce 

 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízení 

není předmětem této bakalářské práce 

 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
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není předmětem této bakalářské práce 

 

B. 2. 9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) Kritéria tepelné technického hodnocení 

Objekt byl navržen s vysokými požadavky na zateplení, vzduchovou neprůzvučnost a 

ochranu proti únikům tepla dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov, tak aby splňoval 

doporučené hodnoty pro pasivní domy. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

Rekreační objekt je navržený jako energetický úsporný. Samotný výpočet energetické 

náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce. 

Jednotlivé skladby konstrukcí objektu byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na 

hodnoty součinitele prostupu tepla určené dle normy. Veškeré skladby jsou detailně včetně 

nákresu popsány v příloze. Důležitými ukazateli energetické náročnosti budov jsou především 

součinitele prostupu tepla u skladeb střešního pláště, obvodového pláště a skladby přilehlé 

k zemině, popřípadě zda je součástí suterén i skladba svislých konstrukcí v suterénu.  

     

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

není předmětem této bakalářské práce 

 

B. 2. 10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Systém větrání je navržen  přirozený, okny. Každá místnost je opatřena oknem 

s možností klasického větrání otevřením okna. V prostoru restaurace je navrženo take nucené 

větrání, tak aby docházelo k výměně vzduchu s rekuperací tepla.  

Vytápění je řešeno tepelným čerpadlem, díky nízké energetické náročnosti je zcela 

dostačující, rozvod tepla je řešen v rámci rozvodů ústředního vytápění. 

Každá obytná místnost je přirozeně a dostatečně osluněná denním světlem pomocí  

oken na příslušnou světovou stranu, proto i míra denního oslunění splňuje požadavky dle 

platné normy.      

Navržený objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě, pomocí 

vodovodní přípojky, která se napojuje na inženýrskou vodovodní síť pod přilehlou 

komunikací. Stejně tak bude nakládáno i se splaškovými a dešťovými vodami, kde bude 
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rovněž zřízena kanalizační přípojka.        

 Stavba negativně neovlivňuje okolí hlukem, vibracemi, prachem ani zápachem.   

 

B. 2. 11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na stavebních parcelách nebylo zjištěno zvýšené pronikání radonu z podloží. Měření 

zemního radonu nebylo provedeno, bude doplněno před zahájením stavby. Z informací ze 

státního geofondu je lokalita zařazena mezi území s nízkým zatížením.  

 

b) Ochrana před bludými proudy 

Bludné proudy nebyly v daném území zjišťovány. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Lokalita není zatížena technickou seizmicitou. 

d) Ochrana před hlukem 

Řešená lokalita  není zasažena žádným zdrojem hluku v okolí od průmyslových 

areálů, výroben, zemědělských areálů,  tak že by nesplňoval předepsané limity dané platnou 

normou. Jediným případným zdrojem hluku může být nadměrné využívání silnice III. třídy, 

ale tato skutečnost je zcela zanedbatelná, protože komunikace je v obci slepá a dopravní 

zatížení je malé. 

e) Protipovodňové opatření 

Rekreační objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení rekreačního objektu na inženýrské sítě je zajištěno pomocí navržených 

přípojek na stávající technickou infrastrukturu. Objekt je napojen na trasu NN, jednotnou 

kanalizaci a vodovod.. Zdroje energií a médií mají dostatečnou kapacitu pro napojení. 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Aby došlo k řádnému připojení objektu na výše uvedené inženýrské sítě je nutné 

zhotovit přípojky dle příslušných norem. Návrh jednotlivých přípojek není předmětem 
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bakalářské práce. Jejich předběžné rozměry, parametry a umístění je vyobrazeno na výkresu 

koordinační situace v příloze. 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení 

Součástí návrhu rekreačního objektu je i návrh příjezdové komunikace a parkoviště. 

Příjezdová komunikace je napojena na přilehlou silnici III.třídy. Příjezdová komunikace je 

navržena šířky 6m, celková plocha komunikace je 230,2 m2. Příjezdová komunikace je 

navržena ze zámkové dlažby. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastruktury 

Napojení rekreačního objektu je pomocí přilehlé silnice III.třídy. 

 

c) Doprava v klidu 

Součástí návrhu jsou i parkovací stání. Parkoviště je navrženo pro 9 automobilů, z 

toho jedno parkovací stání pro imobilní. Celková plocha parkoviště je 149,4 m2. Parkoviště je 

navrženo ze zámkové dlažby. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou v obci řešeny. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

a) Terénní úpravy 

Řešené území je rovinné bez terénních zlomů, není nutné provádět větší terénní 

úpravy. V místě stavby rekreačního objektu a zpevněných ploch bude sejmuta ornice v 

požadované tloušťce. Sejmutá vrstva i ostatní výkopky budou použity pro závěrečné terénní 

úpravy kolem navrženého objektu. Objem sejmuté a odkopané zeminy je téměř shodný s 

potřebnou zeminou na terénní úpravy. 

 

b) Použité vegetační prvky 

Stavební parcely jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Parcely jsou trvale 

zatravněny. Na parcelách jsou tři vzrostlé stormy (dva ovocné, jeden okrasný jehličnan). 
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Stromy budou před zahájením stavby pokáceny. 

c) Biotechnická opatření 

není předmětem této bakalářské práce 

 

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

 

a) Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba je navržena s důrazem kladeným na minimální negativní vliv na životní 

prostředí. Urbanistické i architektonické řešení stavby  reaguje na okolní krajinu. Hmota 

objektu, umístění i stavebními materiály jsou navrženy tak, aby co budova co nejvíce 

zapadala do stávající zástavby a krajiny. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska znečištění ovzduší, znčištění 

vody, půdy, z hlediska hluku, či odpadů. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 

Řešené území není součástí chráněného krajinného území, národního parku, ani jiného 

chráněného území. V řešeném území nejsou památné stromy ani ochrana rostlin a živočichů. 

Stavba rekreačního objektu neovlivňuje ekologické funkce a funkční vazby v krajině. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zajišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

není předmětem této bakalářské práce 

e) Navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

není předmětem této bakalářské práce 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba rekreačního objektu splňuje navrženou konstrukcí i použitými stavebními 

materialy požadavky pro ochranu obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Při výstavbě tohoto rodinného domu a montážních prací s tím spojených, bude nutné 

dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu. Dalším ustanovením, které budu nutné dodržet je 

ustanovení č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
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při práci na staveništi. Dalšímu riziku, kterému je nutné dbát zvýšené pozornosti jsou práce ve 

výškách a nad volnou hloubkou, tyto práce budou dle výše zmíněných ustanovení řádně 

zabezpečeny.       

Veškeří pracovníci a zaměstnanci podílející se na stavbě musí být seznámeni s 

předpisy a zásadami ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané 

osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů, které stanoví a bude kontrolovat 

pověřený koordinátor BOZP, pokud se bude jednat o výstavbu realizovanou pouze 

pracovníky jednoho dodavatele, nebude potřebný zvláště povolaný koordinátor BOZP. Takto 

si bude počínat dodavatel stavby, který bude dbát na dodržování BOZP.  

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.   

           

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot , jejich zajištění 

není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Odvodnění staveniště 

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

není předmětem této bakalářské práce 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

není předmětem této bakalářské práce 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

není předmětem této bakalářské práce 

 

f) Maximální zábory pro staveniště  

není předmětem této bakalářské práce 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

není předmětem této bakalářské práce 
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h) BIlance zemních prací, požadavky na prison nebo deponie zemin 

není předmětem této bakalářské práce 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

není předmětem této bakalářské práce 

 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

není předmětem této bakalářské práce 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

není předmětem této bakalářské práce 

 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

není předmětem této bakalářské práce 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

není předmětem této bakalářské práce 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

není předmětem této bakalářské práce 
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C SITUAČNÍ VÝKRESY  

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

není předmětem této bakalářské práce 

 

C.2 Celkový situační výkres stavby 

není předmětem této bakalářské práce 

 

C.3 Koordinační situační výkres 

viz. skupina příloh C 

 

C.4 Architektonická situace 

viz. skupina příloh C 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1a) Technická zpráva 

  

1.Účel objektu 

Stavba je navržena k rekreačním účelům. 

 

a)Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace. 

Navržený rekreační objekt je umístěn do středu obce Nové Zálužné na volné dosud 

nezastavěné parcely mezi stávající zástavbu rodinných domů. Objekt je situován v delší ose 

dle sousedních objektů. Obec je typická původní zástavbou rodinnými domy. 

Celková hmota objektu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdelníku se 

sedlovou střechou. Stejné tvary jsou použité i u okolní zástavby, navržený objekt tedy 

nepůsobí negativně na okolí.   

Navržený rekreační objekt je navržen a koncipován jako dvoupatrový objekt. 

V 1.NP je umístěn hlavní vstup přes terasu do budovy z návsi do restaurace, která 

zároveň slouží jako recepce. Restaurace je navržena pro 36 osob uvnitř a 32 míst venkovních 

na terase. Ze středu  restaurace je napojena střední komunikační chodba. Na chodbu je 

napojeno  sociální zařízení, schodiště do 2.NP, technická místnost, prostor pro personál, sklad 

a   wellness. Za wellness je umístěna terasa . Wellness je navržena bezbariérově a je vybavena 

zázemím se šatnou, převlékárnou a WC. Samotný prostor wellness je vybaven saunou, 

výřivkou a vstupem na venkovní terasu. Prostor pro personal je přístupný samostatným 

vchodem z parkoviště. Za vstupem je chodba, kancelář, šatna personálu a kuchyně se sklady.

 Ve 2.NP na schodiště navazuje komunikační prostor a z něj jednotlivé pokoje. V 

rekreačním objektu jsou umístěny čtyři dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 

jeden čtyřlůžkový  apartmán s kuchyňkou a sociálním zařízením a jedna kuchyně s jídelnou 

pro potřeby dvoulůžkových pokojů.  
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Celková hmota domu vychází z jednoduchého půdorysného tvaru obdélníku se 

sedlovou  střechou. Dominantní jsou velké prosklené plochy a ateliérová okna ve střešním 

plášti.  

Návrh se řídí ustanoveními a  podmínkami pro navrhování staveb pro osoby s omezenou 

schopností pohybu či orientace dle vyhlášky 398/2009 Sb.  Rekreační objekt  je v 

1.NP přístupný pro osoby takto hendikepované a umožňuje jejich pohyb téměř do všech 

místností. 2.NP není pro imobilní občany. V areálu je navrženo jedno parkovací místo pro 

imobilní. 

 

2. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení, oslunění  

Navržený rekreační objekt je určen pro ubytování a rekreaci, pro krátkodobé bydlení 

ve čtyřech dvoulůžkových pokjojích a jednom apartmánu o čtyřech lůžkach. K dispozici je 

restaurace a wellness. 

 

Plocha staveniště       1.964 m2 

Zastavěná plocha SO 01            301,44 m2  

Obestavěný proctor SO 01      2.175,25 m3  

Plocha terasy                                            70 a 70 m2 

Zpevněná plocha SO 02 (komunikace)        230,20 m2 

Zpevněná plocha SO 02 (parkoviště)              149,4 m2 

        

 

3. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

 

a) Příprava území a územní práce 

Založení rekreačního objektu proběhne po sejmutí ornice v tl.200mm. Ornice bude 

uložena do severozádní části řešeného území. Po dokončení výstavby bude využita k terénním 

úpravám. Po sejmutí ornice bude provedeno geodetické vytýčení základů a budou provedeny 

výkopy. Po dokončení výkopů proběhne předání základové spáry. A bude  provedena 

zkoušku únosnosti zeminy. Samotná tělesa výkopů budou provedena strojově a následně 

ručně začištěna a vyrovnána podsypem, v souladu s rozměry a hloubkami dle projektové 

dokumentace. Rovněž budou výkopy chráněny před vlivy stékající dešťové vody, v případech 
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nadměrných, nebo vydatných dešťů bude takto nahromaděná voda odčerpána čerpadlem, 

umístěným v šachtě, která je situována do nejnižšího místa v hloubce základové spáry. 

Výkopový materiál vzniklý odkopáním základů bude použit k potřebným zásypům. 

 

b) Základy 

Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzných hloubek 80 a 120cm, tak aby 

bylo zabráněno promrzání základů. Nosné konstrukce budou založeny na základových 

železobetonových pásech o třídě pevnosti C20/25 XC2. Výplňová základová deska bude 

tvořena z prostého betonu o třídě pevnosti C20/25 o tloušce 150mm. Do základů budou 

uloženy zemnící pásky pro uzemnění a výztuž dle statického výpočtu. V základové konstrukci 

jsou navrženy prostupy rozvodů kanalizace a svody odvodnění střechy, veškeré prostupy 

budou řádně zaizolovány a chráněny v průběhu výstavby proti proniknutí nečistot a 

poškození. Pod základovou desku navrhnuta tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného 

polystyrénu typu Perimetr o tloušťce 100mm. 

 

c) Svisle nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm, zděných na 

maltu pro tenké spáry. Jedná se o systémové řešení Porotherm. Obvodové nosné zdivo, tvořící 

obálku budovy je tvořeno cihelnými bloky o tloušťce zdiva 44T-profi. Jedná se o broušené 

cihelné tvárnice vyplněné minerální vatou, které jsou vyzděny maltou pro tenké spáry. Vnitřní 

nosné zdivo je tvořeno cihelnými bloky 30 profi, zděných taktéž na maltu pro tenké spáry.  

 

SKLADBA S.5 – Obvodové zdivo 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL     5mm 

OMÍTKA POROTHERM TO       30mm 

POROTHERM 44T PROFI       440mm 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL       10mm 

 

SKLADBA S.6 – Vnitřní nosné zdivo 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL       10mm 

POROTHERM 30 PROFI       300mm 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL       10mm 
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SKLADBA S.7 – Vnitřní nenosné zdivo 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL        15mm 

POROTHERM 14 PROFI       140mm 

OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL        15mm 

 

d) Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny rovněž systémovým řešením Porotherm. 

Jedná se o strop tvořený nosníky POT na které jsou kladeny stropní vložky MIAKO a 

následně je vytvořen monolit ze železobetonu. Strop má tloušťku 310mm. Pod nosnými zdmi 

a příčkami, které jsou navrženy v druhém nadzemním podlaží jsou vloženy ztrojené nosníky 

POT.  

 

SKLADBA S.1 

DLAŽBA RAKO        10mm 

LEPÍCÍ TMEL                                           6mm 

AKRYLOVÁ PENETRACE  

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA     50mm 

DEKSEPAR – POLYETILENOVÁ FÓLIE     0,2mm 

TEPELNÁ IZOLACE DEKPERIMETER SD    80mm 

OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA     60mm  

GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL      4mm 

DEKPRIMER – PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE 

ZÁKLADOVÁ DESKA Z PROSTÉHO BETONU C20/25   150mm 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ      100mm 

 

SKLADBA S.2 

DLAŽBA RAKO        10mm 

LEPÍCÍ TMEL                                           6mm 

OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA    2mm 

AKRYLOVÁ PENETRACE  

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA     50mm 

DEKPERIMETR PV        50mm 

TEPELNÁ IZOLACE DEKPERIMETER SD    80mm 

OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA     50mm 
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GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL      4mm 

DEKPRIMER – PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE 

ZÁKLADOVÁ DESKA Z PROSTÉHO BETONU C20/25   150mm 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP ZHUTNĚNÝ      100mm 

 

SKLADBA S.3  

EGGER FLOOR        10mm 

TLUMÍCÍ PODLOŽKA        5mm 

DEKSEPAR         0,2m 

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA     50mm 

DEKSEPAR – POLYETILENOVÁ FÓLIE     0,2mm 

RIGIFLOOR 4000        35mm 

STROP POROTHERM       310mm 

 

SKLADBA S.4 

DLAŽBA RAKO        10mm  

LEPÍCÍ TMEL                             6mm 

AKRYLOVÁ PENETRACE  

ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA     50mm 

DEKSEPAR – POLYETILENOVÁ FÓLIE     0,2mm 

RIGIFLOOR 4000        35mm 

STROP POROTHERM       310mm 

 

e) Schodiště 

Dvouramenné schodiště je řešeno jako vetknuté do nosné zdi, která jej vynáší. 

Schodišťová ramena jsou tvořena prefabrikovanou železobetonovou lomenicí. Schodišťový 

prostor je rozměru 3340x2200mm. Rozměry schodišťových stupňů jsou 280x171x1050mm, 

schodiště je tvořeno 19 schodišťovými stupni, s dřevěnou nášlapnou vrstvou.  

 

f) Střešní konstrukce 

Střešní konstrukci tvoří – dřevěný krov, se skladbou střešního pláště – plechová 

falcovaná krytina, DEKTEN METAL plus, dřevěný bednění tl.25mm, kontralať 30/50mm, 

vzduchová mezera, izolace PE BACH B2, tepelná izolace z minerální vlny do krovu 

tl.160mm, parozábrana, SDK podhled.  
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g) Komín 

Vytápění objektu je řešeno pomocí tepelného čerpadla voda/voda. Komín není navržen.  

 

h) Příčky 

Příčky v tomto objekty jsou řešeny zděnou konstrukcí z příčkových cihelných tvárnic 

Porotherm pro přesné zdění. Použitá cihelná tvárnice pro zdění příček má tloušťku 140 mm. 

V 2.NP jsou příčky řešeny také ze SDK kce 100mm.    

 

i) Překlady 

Veškeré vnitřní i vnější překlady jsou navrženy systémové Porotherm.  

 

j) Podhledy 

Podhledy jsou navrženy v 1.NP i 2.NP. Samotná konstrukce podhledu je tvořena 

sádrokartony o tloušťce desky 12,5mm, který je zavěšen na závěsy Knauf.  

 

k) Podlahy 

Viz. specifikace skladeb podlah.  

 

l) Hydroizolace, parozábrany, geotextílie 

Veškeré hydroizolace a parozábrany jsou proveden z produktů společnosti Dektrade.  

 

m) Tepelná, akustická a kročejová izolace 

V projektu je použito několik typů tepelné izolace.  Je použita tepelné izolace na bázi 

extrudovaného polystyrénu, fasádní polystyrén EPS 70S a minerální vata je použita k izolaci 

krovu. 

 

n) Omítky 

Omítky jsou rovněž jako zdivo tvořeny systémovým řešením značky Porotherm. Pro 

interiéry je použita omítka Porotherm Universal v tloušťce 10mm. Pro exteriéry byla použita 

omítka jako vrchní vrstva dvouvrstvé omítky s příměsí požadovaného odstínu. Druhou vrstvu 

tvoří tepelně izolační omítka Porotherm TO, nanášená v tloušťce 30mm.  
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o) Obklady 

Na příjezdové komunikaci a parkovišti je použita zámková dlažba.  

 

p) Truhlářské výrobky 

viz. specifikace prvků 

 

q) Klempířské výrobky 

viz. specifikace prvků 

 

r) Zámečnické výrobky 

viz. specifikace prvků 

 

s)Malby a nátěry 

Malby a nátěry budou určeny investorem v závěru výstavby. 

 

t)Venkovní úpravy 

Řešená parcela je tvořena převážně rovinatým terénem, nejsou proto nutné objemově 

rozsáhlejší zásahy, popřípadě dalších výraznějších úpravy terénu. Výkopový materiál vzniklý 

odkopáním základů bude použit k potřebným zásypům, popřípadě bude použit na drobné 

terénní úpravy na řešené parcele.  

 

4.Tepelně technické vlastnosti 

Rekreační objekt je  navržený podle této bakalářské práce jako energeticky úsporný. 

Samotný výpočet energetické náročnosti stavby není předmětem bakalářské práce.  

 

5. Způsob založení 

Základové konstrukce jsou provedeny do nezámrzných hloubek 80 a 120cm, tak aby bylo 

zabráněno promrzání základů. Nosné konstrukce budou založeny na základových 

železobetonových pásech o třídě pevnosti C20/25 XC2. Výplňová základová deska bude 

tvořena z prostého betonu o třídě pevnosti C20/25 o tloušce 150mm. Do základů budou 

uloženy zemnící pásky pro uzemnění a výztuž dle statického výpočtu. V základové konstrukci 

jsou navrženy prostupy rozvodů kanalizace a svody odvodnění střechy, veškeré prostupy 

budou řádně zaizolovány a chráněny v průběhu výstavby proti proniknutí nečistot a 
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poškození. Pod základovou desku navrhnuta tepelná izolace z nenasákavého extrudovaného 

polystyrénu typu Perimetr o tloušťce 100mm. 

 

6.Vliv stavby na životní prostředí 

Stavba je navržena s důrazem kladeným na minimální negativní vliv na životní prostředí. 

Urbanistické i architektonické řešení stavby  reaguje na okolní krajinu. Hmota objektu, 

umístění i stavebními materiály jsou navrženy tak, aby co budova co nejvíce zapadala do 

stávající zástavby a krajiny. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí z hlediska znečištění ovzduší, znčištění vody, 

půdy, z hlediska hluku, či odpadů. 

        

7.Dopravní řešení 

Součástí návrhu rekreačního objektu je i návrh příjezdové komunikace a parkoviště. 

Příjezdová komunikace je napojena na přilehlou silnici III.třídy. Příjezdová komunikace je 

navržena šířky 6m, celková plocha komunikace je 230,2 m2. Příjezdová komunikace je 

navržena ze zámkové dlažby. Napojení rekreačního objektu je pomocí přilehlé silnice 

III.třídy. 

 

8. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějších prostředí 

Navržený objekt i parcela není výrazně negativně ovlivňována vnějšprostředí. 

Radonová zátěž – předpokládá se střední zatížení radonu.    

Lokalita není ovlivněna ani zatížena technickou seizmicitou. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

 

9. Obecné požadavky na výstavbu 

Je nezbytně nutné dodržovat ustanovení č. 362/2005 o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu. Dalším 

ustanovením, které budu nutné dodržet je ustanovení č. 591/2006 o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Dalšímu riziku, kterému 

je nutné dbát zvýšené pozornosti jsou práce ve výškách a nad volnou hloubkou, tyto práce 

budou dle výše zmíněných ustanovení řádně zabezpečeny.     

 Veškeří pracovníci a zaměstnanci podílející se na stavbě musí být seznámeni s 

předpisy a zásadami ještě před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané 

osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených předpisů, které stanoví a bude kontrolovat 
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pověřený koordinátor BOZP, pokud se bude jednat o výstavbu realizovanou pouze 

pracovníky jednoho dodavatele, nebude potřebný zvláště povolaný koordinátor BOZP. Takto 

si bude počínat dodavatel stavby, který bude dbát na dodržování BOZP.     

Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob.   

 

b) Výkresová část  

viz. skupina příloh D 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

není předmětem této bakalářské práce 

 

Statické posouzení  

není předmětem této bakalářské práce 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí  

není předmětem této bakalářské práce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresová část  

není předmětem této bakalářské práce 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí 

základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a 

systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní stavby 

a člení se např.: 

- zdravotně technické instalace, 

- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

- měření a regulace, 

- silnoproudá elektrotechnika, 
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- elektronické komunikace a další. 

 

není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresovou část  

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  

není předmětem této bakalářské práce 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 

soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní 

a nevýrobní. 

 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně souvisejících 

zařízení, 

- přeložky vedení technické infrastruktury, 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení, 

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 

a) Technickou zprávu  

není předmětem této bakalářské práce 

 

b) Výkresovou část  

není předmětem této bakalářské práce 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace  

není předmětem této bakalářské práce 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST 

 

E.1 Vytyčovací výkres zpracovaný podle jiných právních předpisů 

viz. skupina příloh E 

 

E.2 Projekt zpracovaný báňským projektantem6) 

není předmětem této bakalářské práce 
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3. ZÁVĚR 
 

V rámci bakalářské práce byla vypracována projektová dokumentace pro rekreační 

objekt v Novém Zálužném. Projektová dokumentace určená pro provádění stavby je v 

rozsahu, který odpovídá zadání bakalářské práce. Výsledný návrh vychází z urbanistické a 

architektonické studie z předchozího ročníku. Navržený objekt, který doplňuje zástavbu obce 

je součástí dalších 11 navržených objektů sloužících pro krátkodobé bydlení. 

V této práci jsem získala mnoho nových vědomostí a zkušeností, které jistě budou 

přínosem pro můj další studijní a profesní rozvoj. 
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C4   ARCHITEKTONICKÁ SITUACE     1:500 

D.1.1.1  PŮDORYS ZÁKLADŮ      1:50 

D.1.1.2. PŮDORYS 1. NP       1:50 

D.1.1.3. PŮDORYS 2. NP       1:50 

D.1.1.4. ŘEZ OBJEKTEM A – A`      1:50 

D.1.1.5. ŘEZ OBJEKTEM B – B`      1:50 

D.1.1.6. VÝKRES KONSTRUKCE STROPU    1:50 

D.1.1.7. VÝKRES KONSTRUKCE KROVU     1:50 

D.1.1.8. PŮDORYS STŘECHY      1:50 

D.1.1.9. POHLED SEVEROZÁPADNÍ A JIHOZÁPADNÍ   1:100  

D.1.1.10. POHLED JIHOVÝCHODNÍ  A SEVEROVÝCHODNÍ  1:100 

D.1.1.11. VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ    

D.1.1.12. VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1.13. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1.14. VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

D.1.1.15. VITUALIZACE OBJEKTU 

D.1.1.16. VITUALIZACE OBJEKTU 

D.1.1.17. VIZUALIZACE OBJEKTU – ZÁKRES 

D.1.1.18. SCHWARZPLAN STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

D.1.1.19. SCHWARZPLAN DOSTAVBY 

D.1.1.20 SITUACE ROZVOJE 

D.1.1.21. MODEL OBCE 

D.1.1.22. MODEL OBCE 

 

SPECIALIZACE – ARCHITEKTURA 

 

D.1.1.23. INTERIÉR RESTAURACE – PODLAHOVÉ PLOCHY 

D.1.1.24. INTERIÉR RESTAURACE – ROZMÍSTĚNÍ NÁBYTKU 
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D.1.1.26. INTERIÉR RESTAURACE – POHLED NA ČELNÍ STĚNU 
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D.1.1.27. INTERIÉR RESTAURACE – BAR 

D.1.1.28. INTERIÉR RESTAURACE – VIZUALIZACE 

D.1.1.29. SCHODIŠTĚ  

E.1.  VYTYČOVACÍ VÝKRES      1:500 
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