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1. Úvod 

Předmětem mé diplomové práce je projektová dokumentace horského penzionu. Návrh 

penzionu je zobrazen na obr. 1. Tato práce je zpracována v rozsahu, která je třeba pro 

provedení stavby. Horský penzion se nachází na severní Moravě v Nových Losinách. Nové 

Losiny jsou menší dědina, která převážně slouží jako chatová oblast. V blízkém okolí se 

nachází Přemyslov, Velké Losiny, Branná, Praděd a další obce, které nabízí sportovní a 

turistické vyžití v krásné přírodě. Nejsou to však jen lyžařská centra a turistické stesky, 

které se v okolí nachází. Například Velké Losiny jsou vyhlášené renesančním zámkem, 

nejstaršími moravskými lázněmi, které k procedurám využívají termální sirnou vodu. Dále 

pak muzeem papíru, stále fungující ruční papírnou a dalšími historickými památkami, které 

zde můžeme navštívit. 

 

Obr. 1 Pohled na horský penzion. 

Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci, která se skládá z průvodní 

zprávy, souhrnné technické zprávy, zásad organizace výstavby a dokumentace stavby. 

Dále pak pokračuje částí TZB, kde je popsána technická zpráva zdravotně technických 

instalací, vodovodní a kanalizační přípojka, vnitřní vodovod, kanalizace a vytápění. 
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V přílohách jsou výpočty tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí a 

tepelných ztrát objektu. Výpočty, které jsou třeba pro návrh dimenze vnitřního vodovodu, 

kanalizace a vytápění. Dále výpisy prvků, výpočet schodiště a návrh vizualizace řešeného 

objektu. 

Grafické řešení objektu je řešeno ve výkresové dokumentaci jak z pohledu pozemního 

stavitelství, tak z pohledu TZB. 
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2. Průvodní zpráva 

2.1 Identifikační údaje 

Akce: Horský penzion 

Místo stavby: Nové Losiny 

Kraj: Olomoucký 

Stavební úřad: Hanušovice 

Parcelní číslo: Orná půda 

Projektant: Bc. Petra Becková 

Investor: Ing. Michal Salajka, Hodonín 695 01, Javorová 1 

Dodavatel stavby: Bude určen soutěží 

Druh stavby: Horský penzion – novostavba 

Účel stavby: Horský penzion pro 28 osob 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro provedení stavby 

 

2.2 Údaje o stavebním pozemku 

Pozemek objektu se nachází uprostřed vesnice Nové Losiny. V této lokalitě je 

postaveno několik rodinných domků a chat, které jsou určeny k rekreaci. Vesnice je 

napojena na inženýrské sítě a je spojena místní vozovkou. Zvolená parcela je určena 

k výstavbě horského penzionu a její celková výměra je 1998 m2. V současné době je 

parcela vedena jako orná půda. Na této parcele nejsou stromy, vzrostlé keře ani jiná zeleň. 

Po dobu výstavby bude pozemek oplocen z důvodu úrazu. Při dokončení stavby bude 

postaven roubený plot, který povede kolem pozemku. Vjezd po celé délce silnice vedoucí 

kolem pozemku bude bez plotu. 

 

2.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení 

Mapové podklady: Katastrální mapa 1:2000 
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 Výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 

Průzkumy a měření: Inženýrsko – geologický průzkum 

 Radonový průzkum 

Ostatní podklady: Požadavky investora 

 Územní plán obce Nové Losiny 

 Platné normy, zákony a vyhlášky 

Napojení: Bude provedeno na stávající komunikaci 

 

2.4 Splnění požadavků dotčených orgánů 

Napojení inženýrských sítí je provedeno podle podmínek jednotlivých správců sítí. 

 

2.5 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace vyhovuje požadavkům Vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 

technických požadavcích na výstavbu ve znění Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb. Dispozice je navržena a řešena tak, aby byla v  souladu s příslušnými požárními a 

hygienickými předpisy, které jsou určeny pro tento druh stavby. Budova tak nebude 

negativně působit na uživatele a její okolí. 

 

2.6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního 

rozhodnutí 

Novostavba a využití pozemku je provedena v souladu s platným územním plánem. 

 

2.7 Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření 

Plánovaná stavba není věcně ani časově vázána na okolní výstavbu. 
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2.8 Předpokládaná lhůta výstavby 

Dokončení projektu: Listopad 2012 

Zahájení výstavby: Duben 2013 

Ukončení výstavby: Leden 2014 

Jednotlivé stavební práce a jejich návaznost bude řídit zvolený stavbyvedoucí. 

 

2.9 Statistické a orientační údaje 

Stavební objekt je složen z 12 bytových jednotek a je určen k pobytu 28 rekreantů. 

Zastavěná plocha: 222 m2 

Obestavený prostor: 1036 m3 

Počet obytných místností: 12 + kk 

Obytná plocha: 222 m2 

Plocha parcely: 1998 m2 

 

2.10 Požadavky na odstranění staveb, bourací práce, kácení zeleně 

Před zahájením realizace stavby není třeba provést demoliční, vyklízecí ani další 

z mnoha úprav pozemku, protože pozemek leží na orné půdě. Podle územního plánu je 

pozemek určen k obytné zástavbě. 
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3. Souhrnná technická zpráva 

 

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

3.1.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek je označen v územním plánu města Jindřichov a nachází se v současně 

zastavěném území. Lokalita, ve které se parcela č. 384 nachází, je určena pro výstavbu 

nových objektů pro bydlení.  

Parcela není omezena ochrannými pásmy a před zahájením stavby se provede vytyčení 

inženýrských sítí. Pozemek je ve svažitém terénu 28° na jih. Na pozemku se nenachází 

žádná vzrostlá zeleň. Bude provedeno sejmutí ornice, která bude uskladněna na 

mezideponii. Ta se nachází na pozemku investora a bude zpřístupněna pozdějšímu použití 

na terénní úpravy kolem penzionu. Přístup na pozemek bude z hlavní komunikace. 

3.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt je řešen tak, aby korespondoval s charakterem okolních zástaveb a jejich 

okolím. Novostavba leží na parcele č. 384, kterou náležitě vlastní investor a její celková 

rozloha je 1998 m2. 

Objekt je ve tvaru čtverce, není podsklepen, má pět pater. Půdní prostor je použit ke 

skladování nepotřebných věcí. Střecha penzionu má skořepinový tvar a je na ní položena 

střešní krytina SATJAM ROOF. Zastřešení bude zakončeno okapním žlabem a svody. 

Úprava venkovních stěn je provedena pomocí běžně dostupných omítek s fasádním 

nátěrem. 

Objekt je rozčleněn na zónu denní a noční. Do denní zóny patří v 1.PP technická 

místnost, sklady, klubovna, kulečník a prádelna a v 1.NP kancelář a jídelna. Do noční zóny 

patří v 1.NP – 4.NP pokoje pro hosty s koupelnou a WC. Součástí penzionu je okolní 

zahrada s terasou na severní straně domu, která se nachází v 1.PP jako odpočinková zóna. 

Prostor pro parkování je na jižní straně domu s napojením na hlavní komunikaci a 

přístupem do penzionu. 
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3.1.3 Technické řešení 

Základy objetu jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C16/20. Hloubka 

základové spáry pod obvodovou stěnou je 800 mm pod základovou deskou. Betonové pásy 

pod vnitřními nosnými stěnami jsou v hloubce 500 mm pod základovou deskou a hloubka 

založení nástupního schodiště je 300 mm. 

Vnější a vnitřní svislé nosné zdivo novostavby je lepené z vápenopískového zdiva 

KMB Sendwix, vnější o tl. 290 mm a vnitřní o tl. 240 mm. Příčky jsou ze stejného 

materiálu jako nosné zdivo lepené z vápenopískového zdiva KMB Sendwix o tl. 115 mm. 

Stropní vodorovná konstrukce je řešena z keramických stropních nosníků KMB Hodo 

a stropních vložek KMB Miako. Překlady nad otvory jsou navrženy vápenopískové KMB 

Sendwix. 

Střešní konstrukce má skořepinový tvar s poloměrem r = 11,85 m a je pokryta střešní 

krytinou SATJAM ROOF. Výška hřebene je 19,72 m a je směrově natočen rovnoběžně s 

komunikací. Zakončení střechy bude pomocí okapního žlabu a svodů. 

3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Zpevněná plocha před penzionem pro stání je z štěrkopískového lože a je napojen na 

stávající zpevněnou hlavní komunikaci. Hlavní vstup do penzionu je ze zpevněné plochy, 

jejíž povrch je polopropustný. Vedlejší vchody z východní, západní a severní strany jsou 

také ze zpevněných povrchů. Napojení pozemku je v souladu s dopravně - bezpečnostním 

opatřením. 

Voda bude napojena na stávající městský vodovod pomocí přípojky DN 150, která je 

z plastového potrubí. Vodoměrná šachta je navržena o průměru 1000 mm a materiálem je 

plast. 

Vnitřní splašková kanalizace je napojena na veřejnou kanalizační síť pomocí přípojky 

DN 160 PVC KG. Dešťová voda bude napojena ze svodů ze střechy z jižní části penzionu 

do přípojky vedoucí do veřejné kanalizace a ze severní části do dešťové jímky, pro 

následné využití. 
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Vytápění objektu je navrženo pomocí elektrického kotle a radiátorů. Ohřev TV je 

řešen zásobníkem. 

Napojení přípojky NN je navrženo pomocí podzemního kabelu. Při vjezdu na pozemek 

bude na hraně pozemku vybudován elektroměr. HDS bude umístěn na fasádě penzionu. 

Přípojka NN není součástí této PD. 

3.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury 

Na jižní hranici pozemku je navržena skříň, která je určené k zakrytí měřiče elektriky 

sloužící k napojení inženýrských sítí. 

Prostor pro parkování se nachází na pozemku investora a nezasahuje tak do dopravní 

infrastruktury. Je navrženo 13 stání, z toho 2 pro osoby s omezenou schopností pohybu a 1 

pro autobus. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prostředí 

Provozem se neprodukují zplodiny, odpady ani jiné nebezpečné látky, které by mohly 

negativně ovlivnit životní prostředí a zdraví obyvatel. Nevzniknou škodlivé zdroje hluku, 

vibrace ani jiné ohrožení. 

Technologie, které jsou potřebné pro stavební práce, nadměrně nezatěžují ani nepoškozují 

okolní životní prostředí. Práce nebude provozována v době nočního klidu. 

3.1.7 Bezbariérové řešení okolí stavby 

Provoz penzionu je řešen bezbariérově. Přístup k penzionu je v rovině a uvnitř objektu 

je výtah pro pohyb mezi jednotlivými podlažími. Výtah je navržen hydraulický OHI 630 

firmou LIFTCOMP. Základy výtahu jsou hluboké 1150 mm a jsou zakresleny ve 

výkresové dokumentaci. Je navržena bytová jednotka pro osoby s omezeným pohybem 

v souladu s ČSN 73 4301/2004 Obytné budovy a s vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 
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3.1.8 Průzkumy a měření 

Na stavebním pozemku byl proveden geologický a radonový průzkum. Radon 

nepřesahuje povolenou hodnotu, a proto není třeba dalších opatření. Hladina podzemní 

vody nezasahuje do založení stavby. 

3.1.9 Údaje o podkladech pro vytyčení stavby 

Stavba je umístěna na parcele podle požadavků investora, stavebního úřadu a hranicí 

pozemku. Založení stavby je dáno vytyčením odborné geodetické firmy. Svou polohou je 

stavba zaměřena od hranice pozemku. Stavba je osazena čistou podlahou 1.PP (± 0,000) = 

- 0,150 m nad úroveň terénu u severní strany pozemku. 

3.1.10 Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty 

- horský penzion 

- vodovodní přípojka 

- přípojka splaškové a dešťové kanalizace 

- rozvody vytápění 

3.1.11 Vliv stavby na okolí 

Novostavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavbu. Jsou dodrženy předepsané 

odstupy od sousedních pozemků. 

3.1.12 Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Prostor stavby bude jasně a zřetelně označen a vybaven podle plánu BOZP. Stavební 

práce na realizace stavby penzionu bude provedena v souladu s projektovou dokumentací 

stavby, technologickými požadavky výrobků a materiálů uvedené daným výrobcem. 

Povinností pracovníků stavby je dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vyhlášku Ministerstva vnitra 

č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru. Vyhlášku ČÚBP č. 192/2005 Sb., o základních požadavcích k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení a vyhlášku č. 363/2005 Sb., o bezpečnosti práce a 

technických zařízení při stavebních pracích. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických 
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požadavcích na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

Speciální práce, které budou potřebné při realizaci stavby, budou moct vykonávat 

pouze osoby se zvláštním proškolením. Tyto osoby mají oprávnění dané úkoly provádět. 

Dodavatel bude zajišťovat sociální podmínky pro zaměstnance. 

 

3.2 Mechanická odolnost a stabilita 

Horský penzion je navržen tak, aby zatížení, které na něj působí během jeho výstavby 

a následného užívání nemělo za následek: 

- zřícení stavby nebo některé z její části 

- větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- poškození částí stavby, technických zařízení nebo instalovaného vybavení v 

důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

Navržená stavba bude posouzena statikem. Veškeré možné změny konstrukčního 

řešení jsou provedeny před zahájením výstavby objektu. 

 

3.3 Požární bezpečnost 

Penzion je navržen v souladu se splněním a zachováním všech požadavků požární 

bezpečnosti pro realizaci této stavby: 

- zachována nosnost a stabilita konstrukce po určitou dobu 

- omezen rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě 

- omezeno šíření požáru na sousední stavbu 

-  možnost evakuace osob a zvířat 

- možnost bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 



Diplomová práce Bc. Petra Becková 
___________________________________________________________________________________________________________  

 27 

Navržená stavba bude posouzena požárním technikem. Veškeré možné změny 

konstrukčního řešení jsou provedeny před zahájením výstavby objektu. 

 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Realizace stavby a její provoz nemá žádný vliv na negativní ovlivnění životního 

prostředí a jejího okolí. Provoz na stavbě nevytváří škodlivé zplodiny a hluk ani látky jako 

např. nebezpečný odpad, které by mohly zatěžovat životní prostředí. Je použita technologie 

nezatěžující životní prostředí a zabraňující vysoké prašnosti. Likvidace vzniklého odpadu, 

který vznikne při stavebních úpravách, je zodpovědností dodavatele. Za komunální odpad 

ze stavby odpovídá investor. Stavba není v prostoru hygienického pásma nebo pásma 

ochrany. 

Veškeré okenní otvory vyhovují požadovanému větrání. Okenní výplně jsou 

provedeny v několika variantách (otvíravá, výklopná, jejich kombinace), aby bylo 

zajištěno přirozené odvětrávání místností. 

 

3.5 Bezpečnost při užívání 

Bezpečnost stavby zajišťuje dispoziční řešení a použitý materiál. Instalace provedené 

v domě jsou podle platných právních norem a předpisů. Stavba je chráněna hromosvodem. 

Součástí stavby nejsou nebezpečné technologické zařízení. 

 

3.6 Ochrana proti hluku 

Stavba a její obytné prostory vyhovují požadavkům na ochranu proti hluku podle 

ČSN 73 0532/2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 
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3.7 Úspora energie a ochrana tepla 

Navržené konstrukce byly posouzeny a vyhovují podle ČSN 73 0540 – 2/2011 Tepelná 

ochrana budov – Část 2: Požadavky. Posouzení a vyhodnocení konstrukcí je přiloženo 

v přílohách č. 1, 2 a 3. 

 

3.8 Řešení bezbariérového přístupu na stavbu 

Přístup do objektu je z rovinného terénu. Objekt je řešen jako bezprahový a je v něm 

navržen bezbariérový pokoj. Pro pohyb po penzionu je k dispozici výtah. 

 

3.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Měření a průzkum neprokázaly zvýšené množství radonu, výskyt agresivní spodní 

vody, výskyt seismicity nebo poddolování. Stavba není umístěna ani v záplavové oblasti či 

ochranných pásmech. 

 

3.10 Ochrana obyvatelstva 

Stavební práce jsou prováděny v denních hodinách, aby byl dodržen noční klid. 

Staveniště je zřetelně označeno, aby byl zamezen vstup neoprávněným osobám na stavbu. 

 

3.11 Inženýrské stavby 

3.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťová voda je během stavby svedena do dočasné vsakovací jámy, která bude po 

dokončení zemních prací zasypána zeminou. 

Splašková voda je napojena do stávajícího hlavního řádu jednotné kanalizace. 
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3.11.2 Zásobování vodou 

Stavba je napojena na stávající vodovodní přípojku v ulici Nové Losiny. Vodoměrná 

šachta má kruhový tvar a je umístěna na pozemku mezi penzionem a hlavní komunikací. 

3.11.3 Zásobování energiemi 

Na hranici pozemku je skříň, ve které je hlavní elektroměrný rozvaděč pro napojení na 

inženýrské sítě. Elektroměr patří pod majetek rozvodných závodů E.ON. 

3.11.4 Řešení dopravy 

Pozemek je napojen na stávající hlavní komunikaci. Vjezd a parkovací stání jsou 

ze zámkové dlažby s polopropustným povrchem. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby a vegetační úpravy 

Kolem stavby je navržen okapový chodník široký 500 mm. Chodník se bude skládat 

z valounů ohraničený záhonkovým obrubníkem. Hlavní přístup bude po zpevněné ploše. 

Plocha kolem stavby je zatravněna a je vysázena nízká okrasná zeleň. Zahrada na severní 

straně penzionu je navržena jako odpočinková část. Při provádění nové výsadby a 

povrchových úprav se bude dávat pozor na ochranná pásma inženýrských sítí na pozemku. 

3.11.6 Elektronické komunikace 

Penzion je připojen na telefonní linku a bude bezdrátově připojen na internet. 

 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Navržená stavba nevyžaduje žádná technologická zařízení. 
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4. Zásady organizace výstavby 

 

4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé felonie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Objekt je umístěn na stavební parcele č. 384 na katastrálním území města Jindřichov a 

jeho celková výměra je 1998 m2. Pozemek je veden jako orná půda, není udržován a 

využíván. Nenachází se zde žádná vzrostlá zeleň. Pozemek je umístěn ve svahu a není 

vázán věcným břemenem. Objekt je po dobu výstavby obehnán provizorním plotem do 

výšky 1500 mm z tkaného pletiva a ocelových sloupků. 

Svrchní část zeminy bude odstraněna a odvezena na deponii, druhá část zůstane na 

staveništi k dokončení terénních úprav. Nebyl zjištěn výskyt podzemní vody. 

Materiál je na stavbu dopraven po místních komunikacích běžnými dopravními 

prostředky, které přepravují stavební materiál. 

 

4.2 Významné sítě technické infrastruktury 

Inženýrské sítě jsou napojeny z hlavní ulice Nové Losiny na již stávající přípojky. Jde 

o napojení na přípojky vodního řádu, kanalizačního řádu a sítě NN. 

 

4.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště apod. 

Objekt je napojen na stávající vodovodní přípojku a NN. Budou sjednány smluvní 

podmínky mezi dodavatelem a investorem. 
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4.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Stavba je zřetelně označena a oplocena podle plánu BOZP. Potřebné úpravy pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou nutné. Na stavebním objektu a 

potřebných zařízeních je umístěn hromosvod. Dodavatel dodržuje dané postupy při 

výstavbě a tím tak zamezuje nadměrnému obtěžování okolí. Pří pohybu na staveništi je 

třeba dbát na větší opatrnost. 

 

4.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 

Uspořádání a bezpečnost staveniště je v souladu s platnými předpisy, zákony, 

vyhláškami a normami, zaručující bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

4.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Před začátkem všech prací bude zřízeno staveniště. Budou použity provizorní objekty 

jako stavební buňka, sociální zařízení a kontejnery. Dočasně použité objekty se budou 

podle potřeb výstavby postupně budovat nebo likvidovat. Veškeré změny na staveništi 

probíhají se souhlasem stavbyvedoucího. 

Stavební materiál bude skladován na paletách na vymezeném místě. Sypký materiál 

bude uskladněn v odizolovaném uzavřeném skladu proti vlhkosti. Nebezpečné kapalné 

látky budou uskladněny podle požadavků výrobce. Otevřená nádoba může být naplněna do 

¾ jejího obsahu. Na stavbě se neuvažuje s trvalým umístěním těžkých strojů. 

 

4.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Staveniště nebude obsahovat žádné stavební zařízení, které by vyžadovalo ohlášení. 

Dočasně zřízené objekty budou volně položeny na zemi. 
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4.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při výstavbě budou dodržovány postupy daných prací a bezpečnostní předpisy, 

kterými budou všichni pracovníci proškoleni. Pracovníci budou mít odpovídající ochranné 

pomůcky a prostředky a bude dodržena jejich způsobilost. Pracovníci stavby musí 

dodržovat bezpečnost, zákony, vyhlášky a nařízení viz kap. 2.1.12. V nepříznivém počasí a 

po pracovní době bude staveniště osvětleno. 

V případě lehčího úrazu bude poskytnuta první pomoc přímo na staveništi. Vedoucí 

stavby musí mít v místnosti lékárničku. U těžšího úrazu bude poskytnuta první pomoc 

přímo na staveništi a pak bude přivolána záchranná služba, která pracovníka převeze do 

nejbližšího zdravotnického zařízení. Na staveništi bude viditelně umístěn seznam 

důležitých telefonních čísel, jako je Záchranná služba, Policie ČR, Hasičský záchranný 

sbor a správci inženýrských sítí. 

 

4.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Realizace stavby negativně neovlivňuje životní prostředí. Provoz stavby neprodukuje 

nebezpečné zplodiny a hluk, které by měli za následek negativní ovlivnění okolí. 0dpady, 

které vzniknou při výstavbě, budou roztříděny a odstraněny podle zákona 185/2001 Sb., o 

odpadech a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů. Nakládání s odpady bude 

uvedeno v deníku dodavatele, který bude k nahlédnutí při kolaudaci. V deníku bude 

uvedené datum, objem a místo uložení odpadu. 

 

4.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů 

Dokončení projektu: Listopad 2012 

Zahájení výstavby: Duben 2013 
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Ukončení výstavby: Leden 2014 
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5. Dokumentace stavby 

 
5.1 Účel objektu 

Jedná se o horský penzion pro 28 lidí, který má sloužit k rekreaci a odpočinku. 

 

5.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení 

Projektová dokumentace řeší nově vybudovaný horský penzion, který stojí v kopci a 

má 5 podlaží. Příjezd je řešen po celé délce pozemku sousedícím s hlavní komunikací a 

bude zpevněn zámkovou dlažbou. Podle normy ČSN 73 6110/2006 Projektování místních 

komunikací je navrženo 13 parkovacích stání, z toho 10 pro osobní automobily, 2 pro 

automobily pro hendikepované a 1 autobus. 

Půdorys objektu má tvar čtverce. Venkovní stěny jsou omítnuty běžně dostupnými 

omítkami a fasádními nátěry. Dveřní otvory a okenní výplně jsou v plastovém provedení. 

Střecha objektu má tvar skořepiny. Penzion je rozdělen do denní a noční zóny. Denní zóna 

obsahuje v 1.PP klubovnu a prostor pro kulečník a v 1.NP jídelnu a kancelář a chodby a 

schodiště. Do noční zóny pak patří pokoje včetně koupelny s WC. Součástí objektu je 

terasa umístěná na severní straně pozemku, do které se lze dostat vstupem z 1.PP. 

Architektonické řešení této stavby má moderní charakter a jsou použity přírodní prvky, 

aby stavba zapadla do okolí. Na danou lokalitu nejsou požadovány ucelené požadavky 

týkající se vzhledu stavby. 

 

5.3 Orientační údaje o stavbě 

Zastavěná plocha: 222 m2 

Obestavený prostor: 1036 m3 

Počet obytných místností: 12 + kk 

Obytná plocha: 222 m2 
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Plocha parcely: 1998 m2 

 

5.4 Technické a konstrukční řešení objektu 

5.4.1 Základy 

Jsou navrženy dvoustupňové základové pásy z prostého betonu C16/20. Podkladní 

beton bude vyztužen síťovinou 6,3/100 mm × 6,3/100 mm. Do základové pásky je umístěn 

zemnící pásek. Pod obvodovými stěnami je základová spára v hloubce 900 mm pod 

upraveným terénem a jejich šířka je 590 mm. Pod vnitřními stěnami je základová spára 

v hloubce 600 mm pod upraveným terénem a jejich šířka je 540 mm. Hloubka základového 

pásu pod schodištěm je 300 mm a její šířka je 310 mm. Hloubka základového pásu komína 

je 100 mm. Přečerpávací jímka má základy 1000 mm hluboké a jejich šířka je 150 mm. 

Jsou z C 16/20 a jsou zaizolované tepelnou izolací tl. 50 mm. Základy výtahu jsou 

v hloubce 1150 mm a jsou z C 16/20. 

Před začátkem betonáže musí být základová spára suchá, očištěná a provedena do 

nezámrzné hloubky. 

Základová deska je navržena z prostého betonu C16/20 a vyztužena podle statických 

výpočtů. Základové konstrukce jsou provedeny na štěrkovém podsypu frakce tl. 150 mm. 

Základový pás je na vnější obvodové straně pokryt tepelnou izolací tl. 80mm.  

5.4.2 Svislé konstrukce 

Obvodové nosné zdivo je z lepeného vápenopískového zdiva KMB Sendwix P 16DF 

tl. 290 mm a pěnový polystyren 200 mm. Podklady pro práci s materiálem jsou dány od 

výrobce nebo prodejce materiálu. 

Vnitřní nosné zdivo je z vápenopískového zdiva KMB Sendwix P 16DF 240 mm. 

Příčky jsou z příčkovek KMB Sendwix 4DF tl. 115 mm. 

5.4.3 Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je provedena v celkové tloušťce 250 mm z nosníků KMB Hodo a 

stropních vložek KMB Miako. Minimální uložení nosníků je 125 mm na nosnou svislou 

konstrukci. Nosníky jsou nařezány na požadovanou délku. 
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Při montáži stropů je nutné dodržet technologický postup daný výrobcem. Po celém 

obvodu bude proveden železobetonový věnec ve výšce 150/150 mm.  

Použité překlady jsou z vápenopískového KMB Sendwix 8DF o tl. 1250 mm, 

1500 mm a 2000 mm. Průvlak mezi chodbou a schodišťovým prostorem je navržen 

z ocelového nosníku HEB 240 délky 3000 mm a v chodbě 1.PP před výtahem je navržen 

ocelový nosník HEB 240 délky 2000 mm. 

5.4.4 Zastřešení 

Stavba je zastřešena skořepinou o poloměru 11,85 m. Krytina střechy je použita 

SATJAM ROOF. Hřeben střechy je ve výšce 19,72 m. Na krov a řezivo SMI je použit 2× 

ochranný nátěr BICHEMIT QB, který zabrání hnilobě a napadením dřevokazným hmyzem 

a houbami. Na ocelové prvky je nanesen 2× základní antikorozní nátěr. Na střeše jsou 

umístěny dvě LOMANCA  BIB 12 kvůli odvětrávání půdního prostoru a střešního pláště. 

5.4.5 Komín 

Komín je navržen od firmy Schiedel. Nad stření konstrukcí je komín obložen 

obkladem z keramických mrazuvzdorných pásků, krycí betonovou deskou a plechovou 

stříškou. 

5.4.6 Schodiště 

Komunikace v penzionu je provedena pomocí dvouramenného schodiště. Nosná 

konstrukce schodiště je tvořena železobetonovou deskou tl. 150 mm a mezipodesta je 

ukotvena do vnější obvodové stěny do hloubky 100 mm. 

Na schodišťové stupně bude položena protiskluzová keramická dlažba. Zábradlí je ze 

dřeva a je provedeno ve výšce 900 mm. Umístěno je na okraji schodiště na straně zrcadla, 

které má šířku 360 mm. 

5.4.7 Výplně otvorů 

Hlavní vstupní dveře, vstupní dveře do skladů a interiérové dveře jsou plné dřevěné. 

Balkónové dveře jsou plné prosklené. Výplně okenních otvorů mají izolační trojsklo. Okna 

a dveře jsou popsány v příloze č. 6. 
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5.4.8 Izolace proti vodě 

V podlaze je navržena proti zemní vlhkosti hydroizolace BITUELAST 2 mm. Ve 

střešní konstrukci je navržena pojistná folie JUTAFOL a ve stropu 3.NP a 4.NP je navržen 

Hydrobit V60 . 

5.4.9 Tepelné izolace 

V podlahové konstrukci ve styku se zeminou bude použita tepelná izolace Rigips EPS 

tl. 100 mm. Na zateplení vnějších obvodových stěn a základových pásu je použit pěnový 

polystyren tl. 210 mm. Zateplení stropu 1, 2 a 3.NP je pomocí Rockwool steprock tl. 150 

mm a stropu 4.NP je provedeno z Rockwool airrock LD tl. 200 mm. 

5.4.10 Úpravy povrchů 

Na vnitřní stěny je použita jemná štuková omítka Baumit. Keramický obklad je 

navržen v kuchyni a koupelně ve výšce 2600 mm. Za umyvadlem a sprchovým koutem 

bude proveden obklad pomocí vodotěsné pružné stěrky. 

Na vnější straně stěn je použita vnější štuková omítka Baumit a fasádní nátěr bílé 

barvy. Přesah krovu bude obložen dřevěnou palubkou a bude na něj nanesen nátěr. 

5.4.11 Podlaha 

Podlahy jsou zvoleny podle druhu využití místností a hygienických norem. Skladby 

podlah jsou popsány ve výkresové dokumentaci. Nášlapná vrstva je popsána v legendě 

místností. V technické místnosti a koupelně je pod dlažbou nanesena vodotěsná stěrka. 

5.4.12 Truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky 

Zárubně obvodových dveří jsou provedeny ocelové. Dveře jsou popsány v příloze č. 6. 

Klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu tl. 0,6 mm. Na všechny kovové 

výrobky je použit 1× základní nátěr a 2× syntetický krycí lak. Jde o oplechování parapetů, 

střešních žlabů a svodů. Výpis zámečnických a klempířských výrobků je popsán v příloze 

č. 7. 
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5.4.13 Větrání místností 

Ve všech místnostech je zajištěno přirozené větrání plastovými okny a netěsností 

dveří. Výpis výplní otvorů je ve výkresové dokumentaci a v příloze č. 6. 

V koupelnách je zajištěno větrání pomocí vestavěného ventilátoru s časovým 

spínačem, který se bude spouštět podle potřeby v závislosti na zapnutí a vypnutí světla 

v koupelně. 

 

5.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 

Navrhovaná teplota je 21°C a je v souladu s požadovanými hodnotami budovy podle 

ČSN 73 0540 - 2/ 2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 

Posouzení stavebních konstrukcí je řešeno v programu Teplo 2010. Protokoly a 

vyhodnocení tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí je v příloze č. 1. 
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6. Technická zpráva zdravotně technických instalací 

 

6.1 Bilance potřeby vody studené, teplé a povrchové 

Ohřev studené vody zajišťuje kotel se zásobníkem. Teplá voda je pak hygienicky 

nezávadná a bez bakterií. Vodoměr zajišťující měření odběru studené vody je umístěn 

v technické místnosti.  

Bilance potřeby vody je zobrazena v příloze č. 11. 

Stanovení potřeby teplé vody je zobrazeno v příloze č. 12. 

Stanovení potřeby tepla na ohřev teplé vody je zobrazeno v příloze č. 13. 

 

6.2 Popis tlakových poměrů vodovodu 

Hydraulické posouzení dokazuje, zda dispoziční tlak dostačuje k zásobování vodou 

pro nejvýše umístěnou výtokovou armaturu. Tlakové poměry vodovodu posuzujeme podle 

ČSN 75 5455/ 2007 Výpočet vnitřních vodovodů. 

Hydraulické posouzení je zobrazeno v příloze č. 14. 

 

6.3 Popis technického řešení vodovodu 

Penzion je napojen vnějším vodovodem na vodoměrnou šachtu a z té je napojena 

nejkratší cestou přípojka. Potrubí je vedeno v nezámrzné hloubce 1,5 m. Vodovodní 

přípojku ukončuje vodoměrná sestava, která je umístěna ve vodoměrné šachtě. Do domu je 

přípojka přivedena v chráněném prostupu. 

Navržené vnitřní potrubí je z PPR. Rozvody jsou vedeny v předstěrovém systému 

firmy Knauf a v podhledech, kde jsou kotveny v daných délkách podle navržených 

dimenzí. Stoupací potrubí je vedeno v předstěrovém systému, ve kterém je vedeno i 

k zařizovacím předmětům. Veškeré použité rozvody jsou zajištěny tepelnou izolací 

Rockwool PIPO Als navrženou podle daných dimenzí v příloze č. 32. Dimenzování 
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vnitřního vodovodu je navrženo podle ČSN 75 5455/2007 Výpočet vnitřních vodovodů a 

je zobrazeno v příloze č. 9.  

Na rozvodech vnitřního vodovodu jsou použity pojistné, rohové, uzavírací a 

vypouštěcí ventily. Rohové ventily jsou osazeny na připojovacím potrubí k bateriím a 

splachovacím zařízení. V technické místnosti je na přívodu studené vody v nejnižším místě 

osazen hlavní uzavírací ventil s možným odvodněním. Na stoupacím potrubí je 

v nejvyšším místě osazen odvzdušňovací ventil. 

Návrh požárního vodovodu je navržen v souladu s normou ČSN 75 5455/2007 

Výpočet požárního vodovodu je zobrazeno v příloze č. 10 a zakresleno ve výkresech. 

 

6.4 Popis čerpacích zařízení, technické řešení kanalizace 

Čerpadla pro cirkulační vodovodní potrubí a pro otopný okruh jsou popsány v příloze 

č. 26. 

Splašková kanalizace je řešena v podhledech, ze kterých z objektu vychází, napojuje se 

na revizní šachtu a dál s dešťovou kanalizací na stávající kanalizační řád. Z 1.PP je 

napojena přečerpávací jímka do 1.NP. Její objem je 1m3. 

 

6.5 Popis a podmínky připojení na veřejné či místní vnější sítě 

technické infrastruktury 

Nově zbudované vodovodní přípojka je napojena na vodovodní řád pomocí DN 150 

PVC. Přípojka je připojena navrtávacím pásem, který má uzávěr. Konec vodovodní 

přípojky bude u vodoměrné šachty. 

Dřez a umyvadla jsou opatřeny stojánkovou směšovací baterií. Dřez bude mít navíc 

vytahovací spršku. Součástí sestavy pro sprchové kouty je směšovací baterie. 

Přípojka kanalizace je napojena s dešťovou kanalizací do revizní šachty a dál pak 

pomocí DN 315 na kanalizační řád. 
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6.6 Případné požadavky na etapizaci postupu prací a podmínky pro 

realizaci díla 

Při stavbě bude dodržena bezpečnost práce a ochrana zdraví. Instalační práce jsou 

prováděny pouze kvalifikovanou osobou podle ČSN 75 5411/2006 Vodovodní přípojky a 

ČSN 73 6660/2010 Vnitřní vodovody. Před řádným spuštěním do provozu je vodovodní 

přípojka podrobena tlakové zkoušce a výsledkem jejího průběhu já záznam v deníku. 

Prohlídka a zkouška kanalizačního potrubí se provede stejně jako vodovodní až po 

dokončení všech montážních prací a v době, kdy potrubí není zakryté. Provádí se zkouška 

vodotěsnosti vnitřní kanalizace, svodného potrubí a kanalizační přípojky. Může být 

provedena i plynotěsná zkouška jestliže si ji investor vyžádá. 

O veškerých provedených zkouškách se provede záznam. 

 

6.7 Popis zařizovacích předmětů zajišťujících užívání stavby 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Pro osoby  s omezenou schopností pohybu a orientace je navržen záchod s umyvadlem 

a sprchou v bytové jednotce a kuchyňský kout v jídelně podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o 

obecných požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 
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7.  Technická zpráva vodovod 

Zásoby pitné vody jsou z nově navržené přípojky. Přípojka bude zbudována podle 

projektové dokumentace stavební části objektu a podle mapových podkladů správců sítí. 

 

7.1 Všeobecně 

K penzionu je navržena vodovodní přípojka pro zásobu pitné vody. Napojení trubek 

bude na stávající hlavní vodovodní řád. Návrh vodovodní přípojky je podle 

ČSN 75 5411/2006 Vodovodní přípojky a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. 

 

7.2 Návrh řešení vodovodní přípojky 

Navržená vodovodní přípojka je vedena od vodovodního řádu DN 200 PVC směrem 

k penzionu v nezámrzné hloubce. Hlavní vodovodní řád vede vodorovně se stávající 

komunikací Nové Losiny. Vodovodní přípojka je připojena na vodovodní řád a končí u 

vodoměrné šachty, která je umístěna na pozemku. Vodovodní přípojku vedeme do objektu 

nejkratší možnou cestou pomocí průchodek. Hlavní uzávěr vody je umístěn v technické 

místnosti. Domovní vodoměr je navržen od firmy Renova MNK. 

 

7.3 Materiál vodovodního potrubí 

Vodovodní přípojka je navržena z   DN 150 PVC. Vnitřní rozvody vody jsou z PPR. 

Vodoměrná šachta je navržená od firmy EKOMONITOR a zobrazena na obr. 2. Šachta je 

plastová, kruhová o průměru 1000 mm a výšky 1500 mm. Je určena k připojení 

vodovodního řádu na objekt, tam kde není možné přímo v objektu umístit vodoměr. Šachta 

je umístěna na pozemku investora v blízkosti veřejného pozemku. Na obr. 3 můžeme vidět 

názorné osazení kruhové šachty.  
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Obr. 2 Vodoměrná kruhová šachta [7]. 

 

 
Obr. 3 Osazení kruhové vodoměrné šachty [7]. 

Použitý materiál pro vodovodní přípojku je zdravotně nezávadný a je v souladu s 

vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do 

přímého styku s vodou a na úpravu vody. 
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7.4 Zemní práce 

Vodovodní potrubí je uloženo v nezámrzné hloubce v rýze o šířce 800 mm. V rýze je 

uloženo do štěrkového lože o tl. 200 mm a do výšky 300 mm obsypáno pískovým 

obsypem. V místě nad potrubím je uložena dvojice signalizačních vodičů. Dále je 

obsypáno pískovým obsypem, na kterém je umístěna výstražná fólie. Následně je výkop 

pro uložení potrubí zasypán po vrstvách o tl. 300 mm zhutněnou zeminou. Zemina nesmí 

být hutněna nad potrubím, ale jen po stranách potrubí. Povrh výkopu je po dokončení 

upraven do původního stavu. 

 

7.5 Ochranná pásma 

Souběžné vedení inženýrských sítí a vzdálenosti jejich křížení jsou podle 

ČSN 73 6005/2005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Ochranná pásma pro 

vodovod jsou dána zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 

potřebu a o změně některých zákonů. 

Zákon vymezuje ochranné pásmo tak, aby nedošlo k poškození vodovodního řádu. To 

nám určuje, že na každé straně od vnějšího líce stěny potrubí je: 

 - u vodovodního řádu do průměru 500 mm včetně, 1,5 m 

 - u vodovodního řádu nad průměr 500 mm, 2,5m 

 

7.6 Technické řešení vodovodních rozvodů 

Vnitřní rozvody studené vody jsou napojeny na vodovodní přípojku, která je do 

objektu přivedena v 1.PP průchodkou přes klubovnu a sklad až do technické místnosti. 

Z technické místnosti je rozvedeno potrubí do ostatních pater a místností. 

V 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP jsou rozvody vedeny v podhledu, jejich ukotvení je 

v daných délkách podle návrhu jednotlivých dimenzí. Stoupací potrubí je spolu s potrubím 

k zařizovacím předmětům vždy vedeno v předstěnovém systému firmy Knauf. Rozvody 

vody jsou zaizolovány tepelnou izolací podle daných dimenzí zobrazené v příloze č. 32. 
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Z vodovodního řádu je napojení na studenou vodu a do zásobníku, ze kterého je pak 

napojena teplá a cirkulační voda. 

Zařizovací předměty jsou napojeny na potrubí díky rohovým ventilům. Ohřev teplé 

vody zajišťuje elektrický kotel Protherm RAY 28 K, který je blíže popsán v příloze č. 16. 

Zásobník vody je navržen Regulus RBC 500 podle výpočtu uvedeného v příloze č. 17. 

Cirkulace vody je řešena v příloze č. 15 a čerpadlo použité k cirkulaci je popsáno v příloze 

č. 26. Studená a teplá voda splňuje podmínky pro rozvody vody dané normou 

ČSN EN 15316 - 3 - 2/2010 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro 

stanovení potřeb energie a účinností soustavy - Část 3 - 2: Soustavy teplé vody, rozvody. 

 

7.7 Výpis zařizovacích předmětů 

Automatická pračka – Bosch, modelová řada Avantixx 8 VarioPerfect 3 [ks] 

Kuchyňský dřez – San – art, modelová řada BOX 50 1 [ks] 

Myčka na nádobí – Bosch, modelová řada SMV69M40 EU 2 [ks] 

Sprchový kout – Polysan, modelová řada VISLA + Vitra line 12 [ks] 

Umyvadlo – HATRIA, modelová řada MARILYN YH29 12 [ks] 

Klozet – HATRIA, modelová řada MARILYN 12 [ks] 

Podrobný výpis je v příloze č. 5. 

 

7.8 Zkouška  

Prohlídka a tlaková zkouška vodovodního potrubí se provádí po ukončení veškerých 

montážních prací. Vnitřní vodovod se zkouší ve třech etapách. V první etapě se prohlídne 

potrubí, v druhé etapě se provede tlaková zkouška. Při první a druhé etapě musí být potrubí 

bez tepelné izolace a instalační kanály nesmí být zakryté. Ve třetí etapě se provádí konečná 

tlaková zkouška. Ta se provádí po osazení všech zařizovacích předmětů a armatur. Při 

prohlídce kontrolujeme, jestli je vodovodní potrubí navrženo podle projektové 

dokumentace a technických norem. 
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Tlaková zkouška se může provádět vodou, suchým vzduchem nebo inertním plynem. 

Jestliže tlakovou zkoušku provádíme vodou, musíme před začátkem zkoušky propláchnout 

zkoušené potrubí přes odkalovací uzávěr. Voda, která se použije pro tlakovou zkoušku je 

čistá a zdravotně nezávadná. Jestliže tlakovou zkoušku provádíme vzduchem, počítáme 

s přetlakem 250 kPa. Po interval 60 min nesmí tento přetlak klesnout o víc jak 20 kPa. 

Když by poklesl o víc, tak se zkouška prohlásí za neplatnou. Konečná tlaková zkouška se 

provede vodou v dobře propláchnutém potrubí provozním přetlakem. Provozní přetlak je 

dosažen ve chvíli kdy zkouška začne. Jakmile je zkouška zahájena, uzavře se hlavní uzávěr 

a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Tlaková zkouška se provádí znovu po odstranění 

různých příčin poklesu tlaku. 
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8. Technická zpráva kanalizace 

Odtok splaškové kanalizace od zařizovacích předmětů je napojen na jednotnou 

kanalizaci. Veřejná kanalizace je umístěna pod chodníky. Kanalizační přípojka je navržena 

podle projektové dokumentace stavební části objektu a podle mapových podkladů správců 

sítí. 

 

8.1 Návrh řešení kanalizační přípojky 

Nově postavený objekt je do veřejné kanalizační sítě napojen pomocí DN 315. 

Kanalizace je provedena jako jednotná. Navržená přípojka je od firmy WAVIN – OSMA 

z PVC systém KG DN 160. Přípojka vede od objektu přes pozemek pod sklonem 2 % a její 

celková délka je 11,0 m. Napojení do veřejné sítě je pomocí odbočky pod úhlem 45° a 

přechodky. Přechodka zajišťuje vodotěsné kloubové spojení a zamezuje únikům do 

zeminy.  

 

8.2 Materiál kanalizačního potrubí 

Kanalizační přípojka je navržena od firmy WAVIN – OSMA z PVC systém KG. 

Vnitřní kanalizace je z PP systém HT. 

 

8.3 Zemní práce 

Kanalizační potrubí je kladeno do nezámrzné hloubky do rýhy 800 mm široké. V rýze 

je uloženo do štěrkového lože o tl. 100 mm. Následně je obsypáno do výšky 300 mm 

pískovým obsypem. Možnost čištění přípojky je z revizní šachty WAVIN – OSMA DN 

400/20. Po uložení potrubí je výkop zasypán po vrstvách o tl. 300 mm zhutněnou zeminou. 

Povrh výkopu je po dokončení zemních prací upraven do původního stavu. Při práci je 

nutné dodržovat podklady dané výrobcem. 

 



Diplomová práce Bc. Petra Becková 
___________________________________________________________________________________________________________  

 48 

8.4 Ochranná pásma 

Vzdálenost inženýrských sítí je dodrženo podle ČSN 73 6005/2005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Mezi stavbami je dodržena dostatečná vzdálenost 

podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Ve 

vzdálenosti 750 mm na každou stranu od osy se nesmí provádět žádné stavební práce a 

nesmí zde být osázeny ani vzrostlé stromy.  

 

8.5 Technické řešení kanalizačních rozvodů 

Odtoky od zařizovacích předmětů jsou osazeny příslušnými zápachovými uzávěry 

pomocí kolen, tvarovek, odboček a redukcí z HT. Kanalizační potrubí je vedeno 

v jednotlivých patrech v předstěnovém systému od firmy Knauf. Mezi patry je pak použito 

stoupací potrubí. V 1.PP je kanalizace vyvedena z objektu v podhledu pomocí průchodek. 

Sklon připojovacího potrubí jsou 3 %. U praček a myček je osazena zápachová uzávěrka. 

V 1.PP se nachází přečerpávací jímka napojená stoupacím potrubím na potrubí v 1.NP. Na 

potrubí jímky je umístěna sestava s ponorným čerpadlem od firmy Grundfos model Unilift 

CC. 

 

8.6 Dešťová kanalizace 

8.6.1 Střešní okapové žlaby 

Odvádění dešťové vody ze střechy je řešeno za pomoci systémových prvků firmy 

Lindab Rainline. Tyto prvky mají hnědou barvu a jsou provedeny z ocelového žárově 

pozinkovaného plechu. Podokapní střešní žlaby jsou navrženy ve sklonu 6 mm/m 

k odpadnímu dešťovému potrubí a jsou půlkruhové typu R 190. Jednotlivé žlaby jsou 

spojeny RSK spojkami žlabu a silikonovým těsněním. K ukončení žlabu je použito RTG 

žlabové čelo. Podokapní žlaby jsou ukotveny ve vzdálenosti 800 mm – 1000 mm od sebe 

pomocí žlabových háků KLF 35 se zaklapovacím upevněním. Přechod střešních žlabů do 

dešťového odpadního potrubí je řešen pomocí žlabového kotlíku SOK 190/100. Navržení 

střešních podokapních žlabů a žlabových kotlíku je v příloze č. 20. 
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8.6.2 Větrací potrubí 

Stoupací potrubí 1, 2, 3 a 4 jsou odvětrávány díky větracím hlavicím OSMA HTHL 

vyvedeny 500 mm nad střechu. Větrací potrubí jsou přímé a jejich dimenze je DN 110. 

Prostup střešní krtinou je zajištěn průchodkou. 

8.6.3 Dešťové odpadní potrubí 

Dešťové odpadní potrubí je opět řešeno pomocí prvků firmy Lindab Rainline. Odpadní 

potrubí je v hnědé barvě a tvoří ho svislé svodové roury SRÖR 100 a je ukončeno spodním 

dílem BUTK 100. Svodová roura je uchycena k obvodovému plášti pomocí objímky SSV 

100 s trny SST, které budou od sebe v maximální vzdálenosti 2 m. Nejméně však dvěma 

objímkami na každý kousek samostatného dílu svodové roury. V zemi je pak umístěn lapač 

střešních splavenin od firmy  GLYNWED model Geiger s klapkou, který je natočen tak, 

aby nebyla omítka znečištěna a zvlhčena. Lapač je spojovacím prvkem, který je mezi 

svodem a podzemním potrubím. Je zobrazen na obr. 4. Tato varianta je nazývána suchou a 

má zvýšenou odolnost proti zamrzání. Součástí Lapače je lapač nečistot a poklop pro 

snadné čistění.  

 

Obr. 4 Lapač střešních splavenin [9]. 

Svodné potrubí 8 a 9 je napojeno na revizní šachtu WAVIN - OSMA DN 400/20 

zobrazena na obr. 5. Revizní šachta je z polypropylenu a je tvořena třemi základními 

prvky. Jedná se o šachtové dno, šachtovou troubu a teleskop s litinovým poklopem. Díky 

těmto prvků lze sestavit libovolnou šachtu pro daný účel, s možností dodatečného připojení 

nových větví kanalizace. 
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Obr. 5 Revizní šachta [19]. 

Svodné potrubí 10 a 11 je napojeno na samonosnou dešťovou jímku od firmy Gluc 

zobrazenou na obr. 6. Jímka řeší ukládání dešťové vody a její následné použití v místě, kde 

nelze odvádět dešťovou vodu spádem do kanalizačního řádu. Dodavatelem materiálu je 

firma IMG BOHEMIA s.r.o, která k výrobě používá materiál 1. jakosti. Jímka je 

z polypropylenu a je tvořená deskami o tloušťce 5 – 10 mm. Dešťová jímka má rozměry 

1762 mm × 1100 mm. Firma Gluc PBS s.r.o, k ní dodává několik komponentů. Ruční 

čerpadlo, koš sloužící k zachytávání nečistot, které by mohli vtékat z rýn do jímky a 

nakonec vtokové a přepadové hrdlo. Jímka je dodávána s poklopem. Poklop a víko jímky 

splňují požadavky na celistvost. Vodu z dešťové jímky lze dále použít na zavlažování 

trávníku a okrasné zeleně. Fyzikální a chemické vlastnosti vody jsou pro některé využití 

lepší než voda pitná. 
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Obr. 6 Jímka na dešťovou vodu s ručním čerpadlem [8] 

8.6.4 Dešťové svodné potrubí 

Dimenze dešťového svodného potrubí je DN 160 KG z PVC od WAVIN – OSMA. 

Napojení na revizní šachtu a dešťovou jímku je provedeno pomocí kolen, které mají 30°. 

Spád hlavního svodného potrubí jsou 2 %. 
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8.7 Výpis zařizovacích předmětů 

Automatická pračka – Bosch, modelová řada Avantixx 8 VarioPerfect 3 [ks] 

Kuchyňský dřez – San – art, modelová řada BOX 50 1 [ks] 

Myčka na nádobí – Bosch, modelová řada SMV69M40 EU 2 [ks] 

Sprchový kout – Polysan, modelová řada VISLA + Vitra line 12 [ks] 

Umyvadlo – HATRIA, modelová řada MARILYN YH29 12 [ks] 

Klozet – HATRIA, modelová řada MARILYN 12 [ks] 

Podrobný výpis je v příloze č. 5. 

 

8.8 Zkouška vnitřní kanalizace 

Než se kanalizace uvede do provozu, je nutné provést zkoušku. Zkouška tvoří několik 

kroků. Technická prohlídka, zkouška vodotěsnosti svodného potrubí a zkouška 

plynotěsnosti. Zkouška musí být v souladu s normou ČSN 75 6760/2003 Vnitřní 

kanalizace. Záznamy o jejím provedení jsou zapsány v protokolu. 
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9. Technická zpráva zdravotně technických instalací - vytápění  

9.1 Základní údaje o objektu 

9.1.1 Klimatické údaje 

Objekt penzionu je navržen ve vesnici Nové Losiny v olomouckém kraji. Nové Losiny 

jsou v nadmořské výšce 620 m. n. m. s návrhovou venkovní teplotou - 17°C a průměrnou 

roční teplotou venkovního vzduchu je 8,9°C. 

9.1.2 Tepelná bilance 

Použité stavební konstrukce jsou v souladu s ČSN 73 0540 - 2/ 2011 Tepelná ochrana 

budov – Část 2: Požadavky. Tepelné ztráty objektu byly spočteny v programu Ztráty 2010 

podle ČSN EN 12 831/2005 Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu a 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Ztráty jsou přiloženy v příloze č. 2. 

9.2 Elektrický kotel 

Tepelné ztráty byly podle vstupních dat spočteny 25,914 kW. Navrhujeme elektrokotel 

od firmy PROTHERM RAY 28 K s výkonem 28 kW, který má účinnost 99,5%. 

Elektrokotel je zobrazen na obr. 7. Elektrokotel má plynulý modulační rozsah výkonu pro 

vyšší efektivitu provozu topného systému. Má ochranu proti zamrznutí, digitální ovládání, 

ovládací panel pro jednoduchou obsluhu. Je velmi tichý. 

 

Obr. 7 Elektrokotel Ray 28K [13]. 
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Elektrokotel má v sobě zabudovanou expanzní nádobu s objemem 7 l, pojistný ventil 

s otevíracím tlakem 3 bary a dvou rychlostní čerpadlo s max. výtlakem 50 kPa. Posouzení 

expanzní nádoby je provedeno v příloze č. 25, kde zjistíme, že zabudovaná expanzní 

nádoba nevyhovuje požadavkům, a proto je navržena expanzní nádoba od firmy Reflex 

model Reflex S s objemem 33 l na obr. 8. Jde o membránovou tlakovou expanzní nádobu 

s plynovým prostorem. Membrána odděluje vodní prostor od plynového. Expanzní nádoba 

má na sobě štítek s technickými údaji, kde jsou uvedené údaje o výrobci, rok výroby, 

výrobní číslo. Nádoba je vyrobena z oceli, vně je pokrytá plastovým nástřikem a uvnitř je 

bez úprav. Posouzení pojistného ventilu je přiloženo v příloze č. 24. Oběhové čerpadla na 

okruhu anuloid zásobník a na otopném okruhu a anuloidu je popsáno v příloze č. 26. 

 

Obr. 8 Expanzní nádoba Reflex S [14]. 

 

9.3 Technické řešení rozvodného potrubí 

Rozvodná síť je navržena z měděného potrubí Cu DIN 1786. Jde o dvoutrubkovou, 

protiproudou soustavu.  Tepelný spád otopné soustavy je 75-65°C. Veškeré použité potrubí 

má syntetický a emailový nátěr a je opatřeno danou izolací Rockwool PIPO Als přiloženou 

v příloze č. 32. Na stoupacím potrubí je umístěn vyvažovací ventil STAD. Návrh otopné 

soustavy je vymodelován v programu od firmy TA HYDRONICS. Veškeré návrhy a 

výpočty jsou přiloženy v přílohách č. 27 – 31. 

Větev s otopnými tělesy a větev se zásobníkem jsou napojeny na elektrokotel přes 

Anuloid WHY 80/120. Je to hydraulická výhybka, která nám umožní vyvážení systému a 

přesnější regulování čerpadel a regulačních prvků. Anuloid je zobrazen na obr. 9. 
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Obr. 9 Anuloid WHY 80/120 [6]. 

Teplota na spotřebičích v technické místnosti (čerpadla, anuloid, kotel, zásobník) a 

venkovní teplota je regulována pomocí ekvitermního regulátoru SIEMENS RSV. 

9.3.1 Svislé potrubí 

V objektu je umístěno 9 stoupacích potrubí, které jsou vedeny podél zdi. Některé 

z nich vedou z 1.PP až do 4.NP. Další pak z 1NP až do 3.NP a v 1.NP se napojují na 

stoupací potrubí do 1.PP. Délka potrubí a jeho dimenze potrubí jsou od DN 15 až po DN 

42 a jsou popsány v příloze č. 28. 

9.3.2 Vodorovné potrubí 

Vodorovné potrubí spojující otopné tělesa je vedeno nad podlahou ve sklonu 3%. 

V 1.PP je pak potrubí napojeno v podhledu. Dimenze a délka potrubí je od DN 15 do DN 

35 a je provedena v příloze č. 28. 

9.3.3 Provedení zkoušek 

Jakmile je montáž otopné soustavy dokončena, je provedena topná zkouška a zkouška 

těsnosti. Ventily a regulační šroubení jsou nastavené na spočtené hodnoty podle přílohy 

č. 29 a 30. Jestliže se při zkoušce projeví závada, musí se hned odstranit a zkouška se bude 

opakovat. Ke zkouškám musí být vypracován protokol o jejich výsledcích. 
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9.3.4 STAD 

STAD je vyvažovací ventil, který nám umožní hydronické vyvážení. Používá se pro 

vyvážení vytápěcích a chladících soustav, ale také i pro soustavy s užitkovou vodou. 

STAD plní několik funkcí, nejen vyvažování, ale i nastavení s aretací, měří průtok, tlak a 

teplotu. Dále pak uzavírání a vypouštění.  

Těleso ventilu je ze slitiny AMETAL vyznačující se odolností proti elektoro-

galvanické korozi- odzinkování. Maximální pracovní teplota je 120°C. STAD je od firmy 

TA HYDRONICS a je zobrazen na obr. 10.  

 

Obr. 10 STAD [17]. 

 

9.4 Otopná tělesa 

V objektu jsou navrženy otopné tělesa od firmy Radik. Návrh otopných těles a 

přednastavení jejich termoregulačních ventilů je v příloze č. 29. Seznam počtu otopných 

těles, ventilů a dalších jsou v příloze č. 31. 

Povrchová úprava otopného tělesa je provedena v několika krocích. Nejdříve se 

ocelový povrch odmastí a provede se fosfátování a oplach. Potom se nanese základní lak. 

Pro nanášení laku se použije technologie kataforezního namáčení. Na nanesení laku závisí 

životnost otopného tělesa. Následuje nanesení vrchní vrstvy epoxypolyesterového laku. 

Lak je nanášen pomocí automatické práškovací pistole v práškovací kabině. Nakonec se 

nechá vytvrdit v peci a potom se ochladí. Po tomto procesu je úprava otopného tělesa 
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ukončena. Postup technologie pro povrchové úpravy zajišťuje dlouhodobou korozní 

odolnost, mechanickou odolnost, kvalitní konečné provedení a hygienickou nezávadnost. 

Povrchová úprava se provádí s ohledem na životní prostředí. 

9.4.1 Radik VK 11 

Do většiny místností jsou navrženy otopné tělesa Radik VK 11 a Radik VKL 11, které 

jsou umístěné pod okny. Jedná se o ocelové deskové otopné těleso s přirozeným 

prouděním vzduchu kolem přestupní plochy. Jejich napojení může být provedeno zprava 

nebo zleva viz obr. 11.  

Otopné tělesa mají termoregulační ventil. Na zadní straně má otopné těleso přivařené 

nahoře a dole dva úchyty, díky kterým je připevněno ke stěně. Radik typ 11 je 63 mm 

široký. 

   

Obr. 11 Napojení deskového otopného tělesa [11]. 

9.4.2 Koralux 

Otopná tělesa jsou určená především k vytápění koupelen, WC a podobných místností.  

Otopná tělesa Koralux jsou umístěna ve všech koupelnách. Jde o trubkové otopné tělesa 

Koralux  KLCM, které mají napojení uprostřed. Na obr. 12 je znázorněno napojení 

trubkového otopného tělesa.  
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Obr. 12 Napojení trubkového otopného tělesa [11]. 

Otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů, které mají průřez ve 

tvaru písmene D. Dále pak s rovných profilů, které mají kruhový průřez. Na stěnu jsou 

připevněny pomocí upevňovací sady Koralux pro trubkové otopné tělesa, která se k nim 

dodávají.  

9.4.3 Termostatická hlavice 

Na otopná tělesa jsou osazeny termostatické hlavice. Ty zajišťují individuální 

nastavení teploty a regulace na otopném tělese. Teplota na termostatické hlavici se 

pohybuje v rozmezí od 6 - 28°C. Hodnoty nastavení jsou očíslovány na kohoutu od 1 do 5. 

Hodnota 5 znamená největší teplotu, hodnota 1 nejnižší teplotu. Pro přímé připojení je 

nutné využít termostatické hlavice s vnějším připojovacím závitem M30 × 1,5. 

Termostatická hlavice je znázorněna no obr. 13. 

 

Obr. 13 Termostatická hlavice [11]. 
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K připojení trubkového i deskového otopného tělesa můžeme použít i integrovanou 

armaturu HM znázorněnou na obr. 14, která je dodávána s termostatickou hlavicí. 

Armatura může být přímá nebo rohová. Jde o integrovanou armaturu. V armatuře je 

integrován ventil a regulační uzavírací šroubení. Pomocí něhož je nám umožněno odpojení 

otopného tělesa od otopné soustavy bez přerušení provozu. Na armatuře se dá přednastavit 

průtok otopným tělesem. Je možné ji uzavřít na vstupu i výstupu. Počet otáček kuželky 

regulačního šroubení z polohy uzavřeno nám udává stupeň přednastavení. Když je průtok 

uzavřen a následně otevřen nedochází ke změně nastavení regulačního stupně. Na otopnou 

soustavu je připojení vnějším závitem G 3/4 a nebo pomocí samotěsnící dvojité vsuvky G 

1/2 na g 3/4.  

 

Obr. 14 Armatura HM s termostatickou hlavicí [11]. 

 

9.5 Výpis použitých otopných těles 

Tab. 1 Výpis Otopných těles 

Číslo Místnost 
Teplota 

[C°] Typ tělesa Počet těles 

1 chodba 15 Radik VK 11 ( 500/1000/63) 1 

2 tech. místnost 21 Radik VK 11 ( 500/700/63) 3 

3 sklad 5    

4 klubovna 21 Radik VK 11 ( 500/1200/63) 2 

5 kulečník 21 Radik VK 11 ( 500/800/63) 2 

6 storjovna 5    
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7 volný prostor 5     

101 hala 15    

102 kancelář 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

103 chodba 15 Radik VK 11 ( 500/600/63) 1 

104 předsíň 15    

105 koupelna 24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

106 pokoj 1 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

107 předsíň 15    

108 koupelna 24 Koralux KLCM 930/750/63 1 

109 pokoj 2 21 Radik VK 11 ( 500/500/63) 2 

110 jídelna 21 Radik VK 11 ( 500/800/63) 3 

201 chodba 15 Radik VK 11 ( 500/600/63) 1 

202 předsíň  15    

203 koupelna 24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

204 pokoj 3 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

205 předsíň 15    

206 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

207 pokoj 4 21 Radik VK 11 ( 500/1000/63) 2 

208 předsíň 15    

209 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

210 pokoj 5 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

211 předsíň 15    

212 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

213 pokoj 6 21 Radik VK 11 ( 500/800/63) 2 

301 chodba 15 Radik VK 11 ( 500/500/63) 1 

302 předsíň  15    

303 koupelna 24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

304 pokoj 7 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

305 předsíň 15    

306 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

307 pokoj 8 21 Radik VK 11 ( 500/1000/63) 2 

308 předsíň 15    

309 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

310 pokoj 9 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

311 předsíň 15    

312 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

313 pokoj 10 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

401 chodba 15 Radik VK 11 ( 500/800/63) 1 

402 předsíň  15    

403 koupelna 24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

404 pokoj 11 21 Radik VK 11 ( 500/600/63) 2 

405 předsíň 15    

406 koupelna  24 Koralux KLCM 930/600/63 1 

407 pokoj 12 21 Radik VK 11 ( 500/700/63) 2 
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408 půda 5    

409 nevyužit. prostor 5     
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10. Ekonomické hledisko 

Pořizovací náklady: 

Elektrokotel Protherm Ray 28 K 24 828 Kč 

Montáž a uvedení do provozu 15 000 Kč 

Zásobník TV 47 880 Kč 

Celkem 87 708 Kč 

Roční potřeba tepla na ohřev teplé vody je spočtena v příloze č. 13 a energie potřebná 

na vytápění je v příloze č. 23. 

Náklady na energie jsou spočteny podle tzb – info. Dodavatelem elektrické energie je 

firma E.ON. Počítáme s 50 % odběrem NT, kdy je tarif 2,11 Kč na 1 kWh/ rok a s 50 % 

odběrem VT kdy je tarif 3,42 Kč na 1 kWh/rok. Měsíční paušál 346 Kč. 

Náklady na vytápění: 

Přibližná cena za rok 154 635 Kč 
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Náklady na ohřev TV: 

Přibližná cena za rok 95 816 Kč 

 

Náklady na ostatní spotřebiče: 

Přibližná cena za rok 9 402 Kč 

Měsíční paušál 4 104 Kč 

Celkové náklady na vytápění, ohřev TV a ostatní spotřebiče 263 957 Kč  
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11. Závěr 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout penzion, který bude splňovat dnešní trendy 

v bydlení. Navržený penzion je řešen z tepelně technického, konstrukčního, technického a 

architektonického hlediska.  

V rámci pozemního stavitelství byla řešena dispozice penzionu. Je vyřešen 

bezbariérový přístup a pohyb v penzionu a následně celkový návrh skladeb konstrukcí.  

V rámci TZB byl řešen vnitřní vodovod s cirkulací a požárním potrubím. Potom byla 

řešena kanalizace, kde je z 1.PP přečerpávací jímka s ponorným čerpadlem do 1.NP. U 

kanalizace byla řešena dešťová voda, jedna část je odváděna do revizní šachty se 

splaškovou a druhá část je odváděna do dešťové jímky s ručním čerpadlem, která se bude 

využívat pro zalévání okrasné zeleně a zatravněných ploch. Dále byly řešeny rozvody 

vytápění v celém objektu. Bylo navrženo schéma zapojení rozvodů vody a vytápění s 

elektrokotlem a zásobníkem. Elektrokotel byl zvolen proto, že v místě výstavby není 

zaveden plyn.  

Nakonec bylo posouzeno ekonomické zhodnocení, které podle výpočtů a dnes daných 

cen vyšlo, že náklady na provoz elektrického kotle na vytápění, ohřev TV a ostatní 

spotřebiče je ročně 263 957 Kč. 

Diplomová práce byla zpracována podle platných norem, vyhlášek, zákonů a předpisů.  
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