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Seznam použitých zkratek 
 
DÚR   dokumentace k územnímu řízení 
ETICS  kontaktní zateplovaní systém 
HSV   hlavní stavební výroba 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
KCSP   katalogy směrných cen stavebních prací 
MC   malta cementová 
NP   nadzemní podlaží 
PSV   přidružená stavební výroba 
SPCM   sborník plánovaných cen materiálů 
VRN   vedlejší rozpočtové náklady 
ŽB   železobeton 
 
m   metr 
Sb.   Sbírky 
tl.   tloušťka 
var.   varianta 
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1. Úvod 

Cílem mé diplomové práce má být zpracování studie pro výstavbu nového penzionu 

s restaurací v Petrovicích u Karviné. Studie bude vycházet ze schválené územně plánovací 

dokumentace a bude řešena ve dvou variantních formách. Obě varianty budou zpracovány 

formou projektové dokumentace k územnímu řízení a budou ekonomicky zhodnoceny 

z pohledu investičních nákladů. 

V první teoretické části bude řešena rekapitulace základních poznatků o současném 

stavu vymezeném územím.  

Dále se zaměřím na popis variant návrhů a volbu finálního řešení a popis finálního 

řešení se zvláštním důrazem na vnitřní provozní členění objektu, konstrukční řešení, 

inženýrské sítě a dopravní řešení statické dopravy. 

 Dále bude řešen propočet finančních nákladů všech variant řešení a to formou 

položkového rozpočtu a rozpočtu řešeno po oddílech. 
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2. Projektová dokumentace k územnímu  řízení 

2.1. Územní řízení 

Typy územního řízení: 

- o umístění stavby nebo zařízení 

- o změně využití území 

- o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území 

- o dělení nebo scelování pozemků 

- o ochranném pásmu 

 

V případě řešené diplomové práce se  bude jednat o územní řízení k umístění stavby. 

Toto rozhodnutí vymezuje stavební pozemek, určí umístění navrhované stavby, stanoví druh a 

účel stavby, stanoví podmínky pro její umístění, pro zpracování projektové dokumentace pro 

vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby a dále stanoví podmínky pro napojení 

stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Účastníci územního řízení jsou: 

- žadatel 

- obec 

- vlastník pozemku či stavby 

- vlastníci sousedních pozemků či staveb 

- vlastnící veřejné a technické infrastruktury 

- vlastnící nebo správní orgány dle zvláštního předpisu 

 

Mezi účastníky územního řízeni nepatří nájemci nemovitostí a pozemků. 

 

Žádost o vydání územního rozhodnutí musí obsahovat: 

- identifikační  údaje 

- doklady prokazující vlastnické právo k pozemků nebo stavbám 

- stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury 

- dokumentaci záměru 

- stanovisko vlivu na životní prostředí 
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2.2. Projektová dokumentace k územnímu řízení 

Projektová dokumentace k územnímu řízení je součástí plánovací části investiční fáze 

životního cyklu stavby a je součástí žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

 
Obsah projektové dokumentace k územnímu řízení se řídí přílohou č. 4 obsah a rozsah 

dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí 

o změně stavby a o změně vlivu stavby, vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 

územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.  

 

 

Obsah projektové dokumentace k územnímu řízení: 

 

A. Úvodní údaje 

Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku. 

 

B. Průvodní zpráva 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

b) Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

C. Souhrnná technická zpráva 

a) Popis stavby 

b) Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

c) Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

d) Zásady zajištění požární ochrany stavby 

e) Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

f) Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

g) Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

h) Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

i). Civilní ochrana 

 

D. Výkresová dokumentace 

a) přehledná situace v měřítku 1:5 000 (1:10 000 až 1:50 000 u staveb liniových 

delších než 1 000 m a u staveb rozsáhlých)  
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b) celková situace stavby nebo areálu zpravidla v měřítku 1:500 nebo 1:1 000, u 

staveb rozsáhlých velkoplošných v měřítku 1:2 000 až 1:5 000 

c) výkresy v dostatečně přehledném měřítku, dokumentující celkové urbanistické a 

architektonické začlenění stavby do území a základní funkční, objemové a dispoziční 

řešení, výšky jednotlivých objektů a jejich architektonický výraz; u liniových staveb 

mohou být tyto výkresy nahrazeny koordinační situací stavby v měřítku 1 : 500 až 1:2 

000 

d) návrh stavby v měřítku 1:500 až 1:200, obsahující půdorysy rozhodujících podlaží, 

popř. inženýrských objektů, (stavby rozsáhlých inženýrských objektů v přiměřeném 

měřítku); u liniových staveb se návrh stavby v měřítku 1:1 000 až 1:200 zpracovává 

pro vybrané dílčí inženýrské objekty (mosty, propustky, zdi apod.), 

e) základní svislé řezy, dokumentující výšky podlaží a hloubky založení jednotlivých 

objektů, úroveň stávajícího a upraveného terénu s vyznačením hladiny spodní vody; u 

liniových staveb jsou svislé řezy nahrazeny podélným profilem a charakteristickými 

vzorovými řezy 

f) základní pohledy důležitých objektů (u pohledově exponovaných staveb, popřípadě 

panoramatické zakreslení stavby do stávající zástavby, perspektivy, axonometrie apod., 

zpracované na zvláštní požadavek stavebního úřadu nebo dotčeného orgánu); pro 

objekty pozemního stavitelství bude tato část zahrnovat pohledy na průčelí objektů, 

g) pohledy dokumentující začlenění stavby do krajiny, 

h) výkres požárně nebezpečného prostoru řešené stavby a sousedních objektů a 

vyznačení přístupových komunikací a zásahových cest 

. 

E. Dokladová část 

a) zpráva o zapracování závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků řízení, 

b) závazná stanoviska dotčených orgánů, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

d) případná vyjádření účastníků řízení. 
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3. Rekapitulace základních poznatků o současném stavu 
vymezeného území 

 

3.1. Umístění navrhované stavby 

Navrhovaný objekt se bude nacházet v obci Petrovice u Karviné na parcele č. 610/4, 

katastrální území Petrovice u Karviné 720356. V lokalitě převažuje rozptýlená zástavba 

převážně dvoupodlažních rodinných domů.  

 

Obr. 1) Poloha pozemku v obci 
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Obr. 2) Přehledná situace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Popis a zhodnocení pozemku 
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3.2.1. Popis pozemku 

Pozemek p. č. 610/4 je převážně rovinatý, v současné době 

nezastavěný, nezpevněný, s travním porostem a bez vzrostlé zeleně. 

Pozemek je veden v zemědělském půdním fondu jako orná půda. Při 

vyřizování územního řízení bude proto požádáno o vynětí ze zemědělského 

půdního fondu. Stavba se nenachází na lesních pozemcích ani v jejich 

ochranném pásmu. 

Pozemek má výměru 2497 m2. Z jihozápadu, jihovýchodu a 

severovýchodu je ohraničen pozemky třetích osob, ze severozápadu je 

ohraničen místní komunikací vedoucí směrem na severovýchodním 

směrem na Dolní Marklovice a jihozápadním směrem na Karvinou.  

Příjezd k pozemku bude zajištěn po místní komunikaci p. č. 609, 

která je v majetku manželů Prusových a je na ní evidováno věcné břemeno 

chůze a jízdy.  

 

3.2.2. Údaje o územně plánovací dokumentaci 

Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Petrovice 

u Karviné schváleném dne 24. 8. 1995.  

 

3.2.3. Zhodnocení pozemku 

Pozemek je pro svou velikost, vhodnou polohu v klidné lokalitě 

obce a dostupnost inženýrských sítí pro stavbu vhodný. Vzhledem ke 

vzdálenostem k okolním objektům, které jsou vždy minimálně 18 m 

nebude mít zamýšlený provoz rušivý vliv na okolí. Základové poměry jsou 

dle poznatků z okolních staveb jednoduché. 

 

 

 

 

 



 11 

4. Popis variant návrhu prověřovaných v konceptu diplomové 

práce a zdůvodnění volby finálního vybraného řešení 

4.1. Varianta č. 1 

4.1.1. Urbanistické a architektonické řešení 

  Stavba je navržena jako samostatně stojící, dvoupodlažní, 

nepodsklepený objekt s plochou střechou. Je umístěna v centrální části 

pozemku p. č. 610/4 v dostatečné vzdálenosti od okolních objektů a to 

vždy o minimálně 19 m.  

Objekt bude mít půdorysný tvar písmene ´´U´´. Jeho půdorys bude 

vepsán do obdélníku o rozměrech 17,5 x 32,7 m a jeho střední část bude 

uskočena o 6,5m a je orientován ve směru severozápad-jihovýchod. Stavba 

je dvoupodlažní, výška atiky od terénu je 7,5 m. Architektura a objemové 

členění plně respektují okolní zástavbu a nijak nevybočují nad její rámec i 

přesto, že řešený objekt je větší, než je průměr současné zástavby. Pro 

řešený objekt byla zvolena jednoduchá architektonická forma. Jednoduchý 

ráz byl podtržen typem střechy (plochá střecha s atikou) a umírněným 

řešením fasád formou hladké omítky. 

Objekt je členěn do dvou provozních celků a to na provoz restaurace, 

který je umístěn v jihozápadní části 1NP a hotelovou část 

v severovýchodní části 1NP a v celé ploše 2NP. Oba provozní celky jsou 

opatřeny samostatnými vstupy a jsou navzájem propojeny dveřmi mezi 

recepcí hotelu a chodbou restaurace. Hlavní vstupy do hotelové i 

restaurační části jsou umístěny v čelní fasádě objektu a jsou orientovány 

na severozápad. Vstup pro zásobování restaurace je umístěn v zadní části 

objektu s orientací na jihovýchod. V hotelové části objektu je navrženo 

tříramenné schodiště propojující jednotlivá podlaží a výtah určený pro 

přepravu imobilních osob, který je umístěn mezi schodišťovými rameny.  

Vjezd na pozemek je situován na severozápad v levé části pozemku. 

V severovýchodní části pozemku je navrženo parkoviště o kapacitě 13 

parkovacích míst, z čehož jedno je určeno pro osoby s omezenou 
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schopností pohybu a orientace. Přístup do objektu je po nově 

vybudovaných chodnících. 

 

4.1.2. Restaurační část 

Jak již bylo výše popsáno, restaurační část se nachází v jihozápadní 

části 1NP. Ve vstupní chodbě se nachází pro muže a ženy a WC pro osoby 

se změněnou schopností pohybu a orientace a to rovněž samostatně pro 

muže a ženy. WC pro ženy je vybaveno dvěma WC kabinami a dvěma 

umyvadly. WC muži je vybaveno jednou WC kabinou, dvěma pisoáry a 

dvěma umyvadly. Z chodby vede vstup do jídelní části restaurace, kterou 

je možno mobilní přestavitelnou příčkou rozdělit na hlavní část o kapacitě 

32 osob a salonek o kapacitě 14 osob. Naproti vstupu z chodby je umístěn 

barový pult se skladem nápojů. Nalevo od baru je vstup do kuchyně, která 

je opticky členěna na varnu a přípravnu. V přípravně se nachází dva 

samostatné pulty pro přípravu zeleniny a masa opatřené dřezy a čtyři 

lednice, ve kterých budou vždy samostatně sladovány mléčné výrobky a 

maso. Ve varné části kuchyně jsou navrženy dva plynové sporáky, 

konvektomat a fritéza. Na levé straně od vstupu do kuchyně je navržena 

místnost pro mytí stolního nádobí. Myčka kuchyňského nádobí je umístěna 

nalevo od varny. Z hlavní kuchyňské části je navržen vstup do skladu 

suchého zboží a vstup do chodby, ve které se nachází vstupy do šaten pro 

zaměstnance, které jsou samostatné pro muže a ženy a jsou opatřeny WC a 

sprchovým koutem. Dále se v chodbě nachází vstup do kanceláře, skladů 

špinavého a čistého prádla a úklidové místnosti, sklad bio odpadu a obalů. 
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Obr. 3) Půdorys kuchyně var. 1 

 

 

4.1.3. Hotelová část 

Hotelová část objektu je situována v severovýchodní části 1NP a 

v celé ploše 2NP. U vstupu je navržena recepce se zázemím. Nalevo od 

recepce je umístěn vstup do haly, kde je umístěno tříramenné schodiště a 

výtah pro přepravu imobilních osob, který je umístěn mezi schodišťovými 

rameny. Z haly je rovněž navržen vstup do provozního zázemí hotelu a to 

do šaten zaměstnanců, které jsou samostatné pro muže a ženy a jsou 

vybaveny WC a sprchovými kouty. Dále pak do úklidové místnosti, 

kanceláře, prádelny vybavené pračkou a sušičkou a do technické místnosti, 

která je rovněž přístupná z venku.  

Ve 2NP se nachází jednotlivé dvou a třílůžkové pokoje o celkové 

kapacitě 19 lůžek. Nejmenší podlahová plocha hotelového pokoje je 15,8 

m2. Každý pokoj je vybaven koupelnou se sprchovým koutem a s WC. 

Jeden pokoj je uzpůsoben potřebám osob s omezenou schopností pohybu a 
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orientace. Ve 2NP se také nachází sklad špinavého prádla a úklidová 

místnost. 

 

Obr. 4) Půdorys typického pokoje var.1 

 

 

 

4.1.4. Návrh řešení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Nově zbudované zpevněné plochy (chodníky i parkoviště) budou 

uzpůsobeny přístupu osobám s omezenou schopností pohybu. Na 

parkovišti je navrženo jedno stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Chodníky jsou navrženy ve stejné výškové úrovni jako parkoviště. 

Šířka nově budovaných chodníků je 2 m. Podélný sklon chodníků 

nepřesáhne 8,3 %, příčný sklon 2 %. 
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Samotný objekt je řešen bezbariérově v souladu s vyhláškou 

369/2001 sb. Vstup do objektu bude zřetelně označen a osvětlen. 

Zvonkové tablo bude umístěno s horní hranou max. 1,2 m nad úrovní 

chodníku. Vstupní dveře jsou široké 3200 resp. 1600 mm, čistá úroveň 

podlahy je vždy o max. 20 mm vyšší než úroveň chodníku před dveřmi. 

Dveře jsou zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem. Otevírání dveří je 

automatické, pomocí infračidla. Dveře ve společných prostorech otevírané 

ven budou na vnitřní straně opatřeny vodorovným madlem ve výši 800 

mm, dveře otevírané dovnitř budou mít toto madlo na vnější straně. 

Vnitřní chodby budou navrženy tak, aby prostor před dveřmi byl min. 

1200 x 1500 mm, před výtahem 1500 x 1500 mm. 

V objektu je navržen osobní výtah s velikostí kabiny 1200 x 1400 

mm, který odpovídá možnosti použití osob s omezenou schopností pohybu. 

Bude vybaven telefonním či signálním zařízením umístěným nejvýše 1 m 

nad podlahou, sklopným sedátkem ve výšce 500 mm nad podlahou 

v dosahu ovládacího panelu. Ovládací panel bude umístěn ve výšce 1-1,2 

m nad podlahou a bude opatřen symboly čitelnými hmatem. Vstupní dveře 

do výtahu budou široké 900 mm. 

Samostatné bezbariérové WC pro osoby se sníženou schopností 

pohybu oddělené pro muže a ženy jsou navrženy v 1NP ve vstupní chodbě 

do restaurace. WC jsou navrženy v souladu s vyhláškou 369/2001 sb. a 

mají rozměr 1800 x 2150 mm, vstupní dveře mají šířku 800 mm a jsou 

otevíravé ven. Klozetová mísa má horní hranu v úrovni 460 mm nad 

podlahou, po obou stranách jsou umístěna madla (pevné a sklopné) ve 

výšce 800 mm nad podlahou. V každé kabině je umístěno umyvadlo, vedle 

umyvadel je umístěno madlo ve výšce 800 mm nad podlahou. 
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4.2. Varianta č. 2 

4.2.1.   Urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je navržena jako samostatně stojící, dvoupodlažní, 

nepodsklepený objekt s plochou střechou. Řešený objekt je umístěn 

v centrální části pozemku p. č. 610/4 v dostatečné vzdálenosti od okolních 

objektů a to vždy o minimálně 19 m.  

Objekt bude mít půdorysný tvar písmene ´´L´´. Jeho půdorys bude 

mít rozměry 16,7 x 17,35 a 16,2 x 11,35 m a je orientován ve směru 

severozápad-jihovýchod. Stavba je dvoupodlažní s výškou atiky 7,5 m od 

terénu. Architektura a objemové členění plně respektují okolní zástavbu a 

nijak nevybočují nad její rámec i přesto, že řešený objekt je větší než je 

průměr současné zástavby. Pro řešený objekt byla zvolena jednoduchá 

architektonická forma. Jednoduchý ráz byl podtržen typem střechy (plochá 

střecha s atikou) a umírněným řešením fasád formou hladké omítky. 

V objektu se nachází provoz restaurace, který je umístěn 

v severovýchodní části 1NP a hotelovou část v jihozápadní části 1NP a 

v celé severovýchodní části 2NP. V jihozápadní části 2NP je umístěna 

školící místnost. Hlavní vstup do hotelové i restaurační části je umístěn 

v čelní fasádě objektu a jsou orientovány na severozápad. Vstup pro 

zásobování restaurace je umístěn v zadní části objektu s orientací na 

jihovýchod. V hotelové části objektu je navrženo tříramenné schodiště 

propojující jednotlivá podlaží a výtah určený pro přepravu imobilních osob, 

který je umístěn mezi schodišťovými rameny.  

Vjezd na pozemek je situován na severozápad v pravé části pozemku. 

V jihozápadní části pozemku je navrženo parkoviště o kapacitě 21 

parkovacích míst, z čehož jedno je určeno pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Přístup do objektu je po nově 

vybudovaných chodnících. 
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4.2.2.  Restaurační část 

Jak již bylo výše popsáno, restaurační část se nachází 

v severovýchodní části 1NP. Vstup do restaurační části je navržen 

z hotelové recepce, na kterou navazuje chodba. V chodbě jsou navržena 

WC pro ženy a muže a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace rovněž samostatně pro muže a ženy. WC pro ženy je vybaveno 

dvěma WC kabinami a dvěma umyvadly. WC muži je vybaveno jednou 

WC kabinou, dvěma pisoáry a dvěma umyvadly. Na chodbu navazuje 

jídelní část restaurace s kapacitou 34 míst. V levé části restaurace se 

nachází barový pult a vstup do kuchyně. Kuchyně je členěna na přípravnou 

a varnou část. V přípravné části jsou navrženy dva pulty s dřezy, určené 

pro přípravu masa a zeleniny. Ve varné části kuchyně jsou navrženy dva 

plynové sporáky, konvektomat a fritéza. V zadní části kuchyně je umístěna 

myčka stolního nádobí a lednice pro samostatné skladování masa a 

mléčných výrobků. Místnost pro mytí kuchyňského nádobí je rovněž 

situována v zadní části kuchyně. Vedle myčky stolního nádobí je navržena 

úklidová místnost. Naproti úklidové místnosti se nachází sklad suchého 

zboží a nápojů. Z kuchyně je navržen vstup do chodby, kde se nachází 

šatny pro zaměstnance, oddělené pro ženy a muže. V šatnách je navrženo 

WC a sprchové kouty. Naproti vstupu pro zásobování se nachází kancelář 

a sklad pro bio odpad a obaly. V levé části restaurace je navržen vstup na 

restaurační zahrádku o kapacitě 16 osob. Zahrádka je určena pouze pro 

sezónní provoz. 
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Obr. 5) Půdorys kuchyně var.2 

 

 

 

4.2.3.     Hotelová část 

Hotelová část objektu je situována v jihozápadní části 1NP a v 

severovýchodní části 2NP. U hlavního vstupu do objektu je navržena 

recepce se zázemím. Naproti recepce je umístěno tříramenné schodiště a 

výtah pro přepravu imobilních osob, který je umístěn mezi schodišťovými 

rameny. Z haly je rovněž navržen vstup do provozního zázemí hotelu a to 

do šaten zaměstnanců, které jsou samostatné pro muže a ženy a jsou 

vybaveny WC a sprchovými kouty. Dále pak do úklidové místnosti, 

kanceláře, prádelny a sušárny, skladu špinavého a čistého prádla a do 

technické místnosti, která je rovněž přístupná z venku. V severovýchodní 

části 2NP se nachází jednotlivé dvoulůžkové pokoje o celkové kapacitě 14 

lůžek. Nejmenší podlahová plocha hotelového pokoje je 15,19 m2. Každý 
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pokoj je vybaven koupelnou se sprchovým koutem a s WC. Jeden pokoj je 

uzpůsoben potřebám osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Obr. 6) Půdorys typického pokoje 

 

 

 

4.2.4.   Školící místnost 

Školící místnost je navržena v jihozápadní části 2NP. Má kapacitu 

30 osob. Do školící místnosti jsou navrženy dva vstupy po stranách 

schodišťového prostoru. Mezi vstupy bude umístěna promítací plocha. 

V hale 2NP jsou navržena WC pro muže a ženy, dále pak WC pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace, rovněž odděleně pro muže a 

ženy. WC pro ženy je vybaveno dvěma WC kabinami a dvěma umyvadly. 

WC muži je vybaveno jednou WC kabinou, dvěma pisoáry a dvěma 

umyvadly. 
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Obr. 7) Půdorys školící místnosti 

 

 

 

4.2.5.     Návrh řešení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Nově zbudované zpevněné plochy (chodníky i parkoviště) budou 

uzpůsobeny přístupu osobám s omezenou schopností pohybu. Na 

parkovišti je navrženo jedno stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Chodníky jsou navrženy ve stejné výškové úrovni jako parkoviště. 

Šířka nově budovaných chodníků je 2,75 m. Podélný sklon chodníků 

nepřesáhne 8,3 %, příčný sklon 2 %. 
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Samotný objekt je řešen bezbariérově v souladu s vyhláškou 

369/2001 sb. Vstup do objektu bude zřetelně označen a osvětlen. 

Zvonkové tablo bude umístěno s horní hranou max. 1,2m nad úrovní 

chodníku. Vstupní dveře jsou široké 1800 mm, čistá úroveň podlahy je 

vždy o max. 20 mm vyšší než úroveň chodníku před dveřmi. Dveře jsou 

zaskleny nerozbitným bezpečnostním sklem. Otevírání dveří je 

automatické, pomocí infračidla. Dveře ve společných prostorech otevírané 

ven budou na vnitřní straně opatřeny vodorovným madlem ve výši 800 

mm, dveře otevírané dovnitř budou mít toto madlo na vnější straně. 

Vnitřní chodby budou navrženy tak, aby prostor před dveřmi byl min. 

1200 x 1500 mm, před výtahem 1500x1500 mm. 

V objektu je navržen osobní výtah Schindler 3100 s velikostí kabiny 

1200x1400 mm, který odpovídá možnosti použití osob s omezenou 

schopností pohybu. Bude vybaven telefonním či signálním zařízením 

umístěným nejvýše 1m nad podlahou, sklopným sedátkem ve výšce 500 

mm nad podlahou v dosahu ovládacího panelu. Ovládací panel bude 

umístěn ve výšce 1-1,2 m nad podlahou a bude opatřen symboly čitelnými 

hmatem. Vstupní dveře do výtahu budou široké 900 mm. 

Samostatné bezbariérové WC pro osoby se sníženou schopností 

pohybu oddělené pro muže a ženy jsou navrženy v 1NP ve vstupní chodbě 

do restaurace a v hale 2NP. WC jsou navrženy v souladu s vyhláškou 

369/2001 sb. a mají rozměr 1800x2150 mm, vstupní dveře mají šířku 800 

mm a jsou otevíravé ven. Klozetová mísa má horní hranu v úrovni 460 mm 

nad podlahou, po obou stranách jsou umístěna madla (pevné a sklopné) ve 

výšce 800 mm nad podlahou. V každé kabině je umístěno umyvadlo, vedle 

umyvadel je umístěno madlo ve výšce 800 mm nad podlahou. 

 

4.3. Výběr finálního řešení a jeho zdůvodnění 

K finálnímu řešení jsem zvolila druhou variantu. V dané lokalitě a jejím okolí chybí 

prostory pro školení, svatby a oslavy. Při volbě variantního řešení jsem přihlédla k širším 

možnostem využití prostor objektu druhé varianty oproti variantě první. Ve druhé variantě se 

možnost využití stavby, kromě restaurace a ubytování rozšíří o možnost realizací různých 

firemních školení. Případná nedostatečná ubytovací kapacita hotelové části bude řešena 
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náhradním ubytováním v blízkém ubytovacím zařízení. Vzhledem k zanedbatelnému rozdílu 

finančních nákladů na jednotlivá variantní řešení, který činí jen 303 587 Kč tj. 1,5 % 

z celkových nákladů stavby, jsem toto hledisko při výběru finálního řešení zanedbala. 

 

 

5. Popis výsledného návrhu s důrazem na vnitřní provozní členění, 

konstrukční řešení, inženýrské sítě a dopravní řešení statické 

dopravy 

 

5.1. Vnitřní provozní řešení 

Vnitřní Provozní řešení bylo již podrobně popsáno v kapitole 3. odstavcích 3.2.2., 

3.2.3. a 3.2.4. Objekt je členěn do tří hlavních zón a to zóny restaurační, zóny hotelu, zóny 

učeben a zóny společných komunikací a společné technické prostory. Tyto zóny jsou dále 

rozděleny na prostory pro hosty a prostory hospodářské.  

Pro větší názornost přikládám provozní členění v grafické podobě.  

 
Obr. 8) Provozní řešení 1NP 
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Obr. 9) Provozní řešení 2NP 

 

 

 

 

5.2. Základní údaje o kapacitě 

 
Tab. 1) Tabulka údajů o kapacitě stavby 

 
 

Restaurace:    80,10  m2 

Kuchyně:    35,15  m2 

WC, koupelny:   83,67  m2 

Chodby, haly, recepce:  180,37  m2 

Hospodářské místnosti:  119,58  m2 

Hotelové pokoje:   144,85  m2 

Učebna:    82,00  m2 

 

Parkoviště:    480,00 m2 

Komunikace:    197,91 m2 
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Terasa:     42,00  m2 

Zeleň:     1303,74 m2 

Zastavěná plocha:   473,65  m2 

Obestavěný prostor:   3560   m3 

 

Předpokládané finanční náklady: 19 812 542 Kč 

  

5.3. Návrh řešení pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Návrh řešení objektu pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

varianty č. 2 je podrobně popsán v kapitole 3. Odstavci 3.2.5. Objekt byl zpracován v souladu 

s vyhláškou č. 369/2001 Sb. Pro názornost přikládám půdorys WC a koupelny určené pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.  

 

Obr. 10) Půdorys WC pro osoby s omezenou schopností a orientace 
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Obr. 11) Půdorys koupelny pokoje určeného pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

5.4. Konstrukční řešení 

5.4.1.     Příprava staveniště 

Před zahájením stavby bude provedeno prostorové vytýčení stavby 

odborně způsobilou osobou. Výsledky zaměření musí být ověřeny 

oprávněným geodetem. 

Následně bude provedeno vytýčení všech podzemních a nadzemních 

inženýrských sítí. 

Před vlastní stavbou bude provedena přípojka NN, přípojka vody a 

Prozatímní vjezd na pozemek. Při provádění přípojek a vjezdu bude nutno 

dodržet podmínky správců a majitelů sítí a dodržet odstupové vzdálenosti 

dle příslušných předpisů a norem. Napojení na jednotlivé inženýrské sítě 

musí být předem projednáno s jednotlivými správci. Po provedení budou 

provedeny zkoušky těsnosti a vystaven protokol, který bude doložen při 

závěrečné kontrolní prohlídce. 
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5.4.2.     Výkopové práce 

Bude provedeno sejmutí ornice a podornice, která bude uložena na 

zvláštní skládku o maximální výšce 1,5m tak, aby nedocházelo 

k odumírání biosféry v hlubších vrstvách. 

Následně budou provedeny výkopové práce pro základovou 

konstrukci. Bude proveden jámový výkop do hloubky max. 1,5 m dle 

projektové dokumentace. Svahování výkopu je nutno provést v takovém 

sklonu, aby byla zajištěna stabilita svahu. Svahový klín by měl odpovídat 

úhlu tření a koheze dané zeminy. Případně se provede pažení výkopu tak, 

aby nedošlo k sesuvu svahu.  

Během výkopových a stavebních prací je nutno bezpodmínečně 

dodržet ustanovení zákona č 309/2006 Sb.- zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí, nařízení vlády 591/2006 

Sb., 101/2005 Sb., 362/2005 Sb. 361/2007 Sb. včetně souvisejících 

předpisů a norem. 

Po provedení výkopu navrhuji převzetí základové spáry stavebním 

dozorem investora a provedení zápisu o stavu podzákladí do stavebního 

deníku. 

V případě, že dojde ke zvodnění základové spáry, doporučuji provést 

odstranění zvodnělé vrstvy a nahrazení násypem hutněným na minimální 

hodnotu 150 kPa. 

 

5.4.3.     Základy 

Základy jsou navrženy plošné pásové pod nosnými stěnami. 

Základové pásy jsou navrženy o šířce 600mm, výšky 1250mm. Jsou 

založeny v nezámrzné hloubce vzhledem k upravenému terénu h = 1,1m. 

Výška nezámrzné hloubky je stanovena vzhledem k charakteru 

promrzavosti jílovitých půd. 

Základové pásy jsou spojeny podkladní základovou deskou tl. 150 

mm. Základové pasy i deska jsou vyztuženy betonářskou výztuží. 

Základové pásy v horní třetině tahovou výztuží a třmínky. Základová 

deska je vyztužena Kari sítí. Základy jsou provedeny z betonu C 16/20 

XC1 a oceli Kari a B500A. Při provádění základových konstrukcí 
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nutno dodržet technické normy a technologické předpisy pro provádění 

základových, betonových a železobetonových konstrukcí. Před betonáží 

základů doporučuji přizvat stavební dozor investora a projektanta 

k převzetí výztuže základů a provést zápis o stavu do stavebního deníku. 

 

5.4.4.     Svislé konstrukce 

 Pro svislé konstrukce bude použito zdivo z keramických tvárnic 

Porotherm pevnosti P8 a P10. Pro obvodové a vnitřní nosné zdivo bude 

použito tvárnic Porotherm 44 P+D pevnostní třídy P 8. Pro nenosné příčky 

je použito tvárnic Porotherm 14 P+D a Porotherm 8 P+D pevnostní třídy P 

8. Tvárnice budou vyzdívány na návrhovou maltu M5. 

Před položením první vrstvy zdiva bude v daném místě proveden 

penetrační nátěr a nataven asfaltový modifikovaný izolační pás. Následně 

bude u obvodového zdiva tl. 450 mm provedena první vrstva z tvarovek š. 

365mm, aby bylo možné provést obvodovou tepelnou izolaci dle 

výkresové dokumentace.  

Při provádění svislých nosných konstrukcí je nutné dodržet 

technologie výrobce tj. Wienerberger- Porotherm. 

 

5.4.5.     Vodorovné konstrukce 

Nadokenní a nadedveřní překlady budou provedeny v technologii 

Porotherm 7 výšky 235 mm. Všechny překlady mají funkci konstrukční. 

Statickou funkci zajišťuje železobetonový věnec.  

Nosná část stropní konstrukce je tvořena železobetonovými 

stropními panely Spiroll tl. 250 mm. 

Železobetonové věnce, průvlaky a dobetonávky budou provedeny 

z betonu C20/25 XC1. Konstrukce budou vyztuženy výztuží B500A. Pro 

válcované profily a konstrukční ocel bude použita pevnostní řada S 235. 
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5.4.6.     Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

V objektu je navrženo tříramenné železobetonové schodiště z betonu 

C20/25 XC1. Konstrukce bude vyztužena výztuží B500A. Pro válcované 

profily a konstrukční ocel bude použita pevnostní řada S 235. 

Pro dopravu imobilních osob je navržen výtah Schindler 3100 

umístěný mezi schodišťovými rameny. Velikost kabiny bude 1200x1400 

mm. Bude vybaven telefonním či signálním zařízením umístěným nejvýše 

1m nad podlahou, sklopným sedátkem ve výšce 500mm nad podlahou 

v dosahu ovládacího panelu. Ovládací panel bude umístěn ve výšce 1-1,2m 

nad podlahou a bude opatřen symboly čitelnými hmatem. Vstupní dveře 

do výtahu budou široké 900mm. 

 

5.4.7.     Izolace tepelné 

Střešní konstrukce bude zateplená minerální vlnou o tl. 300 mm. 

Podlahová konstrukce je opatřena tepelnou izolací ISOVER EPS 100S tl. 

100 mm. Sokl obvodového pláště rodinného domu je zateplen isolací 

ISOVER EPS SOKL tl. 80 mm. Vnější fasáda rodinného domu je 

zateplena fasádním zateplovacím systémem ETICS s tepelnou isolací 

ISOVER EPS 70S tl. 100 mm. 

 

5.4.8.     Izolace proti vodě 

 
Na podkladní železobetonovou desku bude proveden penetrační 

nátěr a nataven asfaltový modifikovaný pás např. Elastek mineral. Pás 

bude přetažen až na sokl základu, dle projektové dokumentace.  

Pro izolaci střechy bude rovněž použit asfaltový modifikovaný pás 

ve dvou vrstvách. 

Veškeré izolace budou prováděny dle technologických předpisů a 

platných norem. 
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5.4.9.     Podlahy 

V kancelářích a pokojích je jako podlahová krytina navržen koberec. 

V kuchyni, koupelnách a provozních prostorách bude keramická dlažba. 

Restaurační zahrádka bude provedena betonovou dlažbou.  

Skladby podlah jsou uvedeny na výkresech řezu (č. v. D05).  

 

5.4.10. Obklady, omítky a malby 

Vnitřní omítky budou dvouvrstvé štukové např. v technologii 

Terranova. Tloušťka štukové vrstvy je cca 2 mm. Na tyto omítky bude 

provedena disperzní malba v barvě a odstínu dle požadavku investora. 

Vnější omítky zateplovacího systému ETICS budou probarvené 

silikátové. 

Kuchyně, WC a koupelny budou obloženy bělninovým obkladem do 

výše 2,0 m. 

Nátěry kovových částí (dveřní rámy apod.) budou opatřeny barvou 

základní a 2x emailem vrchním.  

Dveře a okna budou použity s kompletní povrchovou úpravou. 

 

5.4.11. Výplně otvorů 

Dveře budou osazeny do obložkových zárubní provedených při 

montáži a vyzdívání příček. Vnitřní dveře budou dřevěné. Vstupní dveře 

budou plastové. Hlavní vstupní dveře budou prosklené. Okna budou 

plastová.  

 

5.4.12. Klempířské práce 

Vnější parapety a oplechování atiky bude provedeno 

z pozinkovaného plechu. 
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5.4.13. Oplocení 

Ze severovýchodní a jihovýchodní strany bude objekt oplocen 

jednoduchým drátěným plotem výšky 1800 mm. Z jihozápadní strany bude 

proveden zděný plot s podezdívkou, který bude mít rovněž výšku 1800 

mm. Plot bude proveden z betonových tvárnic a bude obložen břidlicovým 

obkladem. Jednotlivé sloupky budou opatřeny teracovou hlavicí. 

 

5.5. Řešení technické infrastruktury 

5.5.1.        Vytápění 

Objekt bude vytápěn kondenzačním kotlem umístěným v technické 

místnosti. Topná tělesa jsou uvažována klasická desková. 

 

5.5.2.        Kanalizace 

Kanalizační přípojka bude napojena na jednotný kanalizační řad 

vedený v komunikaci v hloubce cca 4,0 m pod povrchem v ose vozovky. 

Délka přípojky bude 15 m. Materiál PVC. Před objektem se nachází 

revizní šachta z betonových skruží o průměru 1 m s poklopem. Vnitřní 

rozvody odvádějí dešťové vody ze střechy objektu a jsou napojeny, přes 

lapače střešních splavenin na jednotonou kanalizaci.  

 

5.5.3.       Vodovodní přípojka 

Zdrojem vody pro řešený objekt bude veřejný vodovod DN80. 

Vodovodní přípojka o délce 18 m a DN 50 bude přivedena na pozemek 

investora. Vodoměrná šachta bude osazena na konci přípojky, která bude 

ukončena vodoměrnou sestavou. Hlavní uzávěr vody bude umístěn 

v technické místnosti. 
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5.5.4.       Přípojka plynu 

Přípojka vedena z komunikace p. č. 609, řad středotlakého plynu 

veden v komunikaci DN 150, HUP a plynoměr bude umístěn na 

severozápadní hranici pozemku. Maximální příkon zemního plynu, pro 

kotel VR = 6 m3/h ,proto je navržena přípojka o průměru DN 25 mm, 

materiál přípojky polyetylén o délce 18 m. Na hranici objektu bude také 

osazena šachta, v které bude umístěn jímač kondenzátu.   

 
 

5.5.5.       Zajištění elektrické energie 

Elektrické energie bude do objektu dodávána z rozvodů  veřejné sítě 

NN. Na severozápadní hranici pozemku bude postavena rozvodná skříň, 

ze které budou dále vedeny vlastní rozvody do objektu a odkud bude 

řešeno i napojení staveniště na elektrickou energii. 

 

5.6. Dopravní řešení 

 

5.6.1.       Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Jedná se o 

komunikaci místního významu, z hlediska zatřídění se jedná o místní 

obslužnou komunikaci p.č. 609. 

 Hlavní vjezd na pozemek je situován na severozápad v pravé části 

pozemku. Vjezd určený pro zásobování kuchyně je situován ve střední 

části severozápadní hranice pozemku. Pěší komunikace vedoucí 

k restaurační zahrádce umístěné ze zadní strany objektu je navržena 

na levé straně pozemku podél severovýchodní zdi. 
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5.6.2.       Řešení dopravy v klidu 

 
Výpočet potřebných parkovacích míst vzhledem k podlahové ploše 

restaurace: 

 

Podlahová plocha restaurace:  80 m2 

Základní počet odstavných stání: Oo=30% z 80/6=4 

Základní počet parkovacích míst: Po=70% z 80/6=10 

Součinitel vlivu stupně automobilizace (jedno vozidlo na 2,5 obyvatele):

       Ka=1,25 

Součinitel vlivu polohy území (území bez redukce): 

       Kp=1 

  

Minimální počet parkovacích míst: 

N=Oo · Ka + Po · Ka · Kp = 4·1,25+10·1,25·1=18 

 

Na pozemku je navrženo 21 parkovacích stání z čehož jedno je určeno pro 

parkování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Toto parkovací 

stání bude mít rozměr 3,5 x 5 m a bude označeno příslušným piktogramem. 

Jednotlivá parkovací místa budou od sebe navzájem opticky oddělena 

jinou barvou betonové dlažby. 

 

Obr. 12) Označení parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace 
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5.7.     Vliv na zdraví osob nebo životní prostředí 

Vliv stavby na životní prostředí bude při výstavbě a při provozu stavby. Při realizaci je 

nutné, aby zhotovitel dodržoval zásady na ochranu životního prostředí. 

 
 
 

5.7.1.       Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen použít takové stroje a zařízení, 

které svou hlučností nepřekračují hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozování hlučných strojů v místech, kde dostatečná 

vzdálenost od okolních staveb nezabezpečí hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, bude nutné zabezpečit ochranu proti hluku např. 

akustickými zástěnami či kryty. 

Při výstavbě je nutno zajistit aby hodnoty hluku nepřekročily 

hodnoty stanovené pro dané časové období. Hladiny hluku v období od 

7:00 do 21:00 ve vzdálenosti 2 m od obytných nebo ostatních chráněných 

objektů stanoveny na 60 dB. 

 

5.7.2.       Ochrana proti znečišťování komunikací a  nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby 

nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění 

veřejných komunikací musí být odstraněno. 

V souladu s platnými předpisy bude znečištění seškrábáno, nečistoty 

budou odvezeny a komunikace bude skropena vodou.  

 

5.7.3.       Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel je povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 

produkujících ve výfukových plynech množství škodlivin takové aby 

odpovídalo vyhlášce. Dále je povinen omezit provoz stavebních strojů se 

spalovacími motory na nejmenší možnou míru a je povinen provádět 

pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
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5.7.4.       Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

Po dobu výstavby je nutno zabezpečit aby nedocházelo ke 

znečišťování podzemních vod. Zejména pak se jedná o odvádění 

dešťových vod ze staveništních pracovních a skladovacích ploch a 

stavební jámy vhodným způsobem. 

V případě havarijní situace musí být na stavbě připraveny prostředky 

pro likvidaci následků např. absorbent ropných látek.   

 

 

6. Propočet finančních nákladů všech variant řešení 

Pro celkovou cenovou orientaci v nákladech na stavební dílo je nejdůležitější součástí 

rozpočet, zde by měli být zaznamenány všechny položky a činnosti, které jsou potřeba ke 

vzniku stavebního díla. 

Podkladem pro sestavení rozpočtu je výkaz výměr. Sestavuje se pomocí projektové 

dokumentace a je to výpočet množství jednotek oceňovaných prací.  

Práce HSV a PSV se sestavují pomocí výkazu výměru a oceňují se jednotkovými 

cenami stavebních prací, cenami specifikací (materiálů nezapočtených v cenách stavebních 

prací), či hodinovými zúčtovacími sazbami. Základní náklady dodávek a montáží jsou 

oceňovány cenami montážních prací. Tyto ceny si může dodavatel určit sám, na základě 

vlastního uvážení a výzkumu, nebo vyčíst různých rozpočtářských programů (builtpower, 

kros, apod.) a katalogů (katalogy směrných cen stavebních prací – KCSP, sborník 

plánovaných cen materiálů SPCM). 

Pro variantu č. 1 byl zpracován položkový rozpočet. Výpočet finančních nákladů pro 

variantní řešení č. 2 byl zpracován na základě cenových ukazatelů pro rok 2012. Dle Jednotné 

klasifikace stavebních objektů jsem řešený objekt zatřídila jako 801.7 Budova pro společné 

ubytování a rekreaci s konstrukčně materiálovou charakteristikou 1) Svislá nosná konstrukce 

zděná z cihel, tvárnic, bloků. Po zatřízení objektu jsem určila cenu za 1 m3 obestavěného 

prostoru, která činí 5 607 Kč.  Dle tohoto ukazatele jsem vypočetla orientační cenu obou 

variant.  
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Tab. 2) Tabulka orientační ceny objektu dle cenových ukazatelů pro rok 2012 

  

Varianta obestavěný prostor (m3) orientační cena bez DPH (Kč) 

varianta č. 1 3560 19966527 

varianta č. 2 3552 19916064 

 
 

6.1. Propočet finančních nákladů varianty č. 1 

Rozbor položkového rozpočtu varianty č. 1 v příloze xxx členěný podle prací hlavní 

stavební výroby, přidružené stavební výroby, montáží a vedlejších rozpočtových nákladů. 

 

6.1.1.       Náklady na HSV 

Celkově náklady na HSV byly vykalkulovány 9 241 544 Kč bez 

DPH. Nejvýznamnějším dílem či kapitolou jsou svislé konstrukce s téměř 

23 % podílem na celkových nákladech HSV. 

 

 

 

 

Tab. 3) Tabulka HSV varianty č. 1 s procentním vyjádřením jednotlivých kapitol na 

celkovém HSV 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

zemní práce 610068 6,6 

Zakládání 1636269 17,7 

svislé konstrukce 2117188 22,9 

vodorovné konstrukce 810408 8,8 

Komunikace 915406 9,9 

úprava povrchů 2016371 21,8 

ostatní kce 1135833 12,3 

Celková cena 9241544   
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6.1.2.       Náklady na PSV 

Celkově oddíl prací PSV byl vykalkulován podle přiloženého 

rozpočtu na 6 639 339 Kč bez DPH. Největší procentní podíl na tomto 

oddílu mají zámečnické práce – 42,5 %. 

 

Tab. 4) Tabulka PSV var. 1 s procentním vyjádřením jednotlivých kapitol PSV na 

celkovém PSV 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

izolace proti vodě 85575 1,3 

živičné krytiny 145341 2,2 

Tepelné izolace 382065 5,8 

ZTI 1368682 20,6 

ÚT 618760 9,3 

konstrukce tesařské 149893 10,6 

konstrukce truhlářské 400285 2,3 

konstrukce klempířské 70688 2,4 

tvrdé krytiny 45837 1,1 

konstrukce zámečnické 2823384 42,5 

podlahy z dlaždic 597385 8,9 

podlahy povlakové 108427 1,6 

obklady keramické 240127 3,6 

Malby 101930 1,5 

Celková cena 6639339   

 

6.1.3.       Montážní práce 

Celkově oddíl montážních prací byl vykalkulován podle přiloženého 

rozpočtu na 2 224 152 Kč. Největší procentní podíl na tomto oddílu mají 

elektromontáže – 56 %. 
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Tab. 5) Tabulka montážních prací var. 1 s procentním vyjádřením jednotlivých kapitol 

montážních na celkových montážních pracích 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

elektromontáže 1246112 56,0 

VZT 518960 23,3 
montáže sdělovací a zabezpečovací 
techniky 459080 20,7 

Celková cena 2224152   

 

 

6.1.4.       Vedlejší rozpočtové náklady 

Celkové plánované náklady na variantu č. 1 novostavby penzionu 

s restaurací v Petrovicích u Karviné byly vyčísleny na 1 415 428 Kč, cena 

je uvedena bez DPH.  

 

 

 
Tab. 6) Tabulka oddílu vedlejších rozpočtových nákladů var. 1 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

Mimostaveništní doprava 320495 2,0 

Zařízení staveniště 912444 5,0 

Kompletační činnost 182489 1,0 

celková cena 1415428   

 

 

6.1.5.       Rekapitulace celého plánovaného rozpočtu 

Celkové plánované náklady na variantu č. 1 novostavby penzionu 

s restaurací v Petrovicích u Karviné byly vyčísleny na 19 508 955 Kč, cena 

je uvedena bez DPH. 
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6.2. Propočet finančních nákladů varianty č. 2 

Rozbor rozpočtu varianty č. 2 v příloze xxx podle prací HSV, PSV a montáží. 

 

6.2.1.      Náklady na HSV 

Celkově náklady na HSV byly vykalkulovány 9 046 206 Kč bez 

DPH. Nejvýznamnějším dílem či kapitolou jsou svislé konstrukce s téměř 

26 % podílem na celkových nákladech HSV. 

 

Tab. 7) Tabulka HSV varianty č. 2 s procentním vyjádřením jednotlivých kapitol HSV 

na celkovém HSV 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

zemní práce 339336 1,7 

Zakládání 718593 3,6 

svislé konstrukce 2335427 25,8 

vodorovné konstrukce 1317420 25,8 

Komunikace 2019960 22,3 

úprava povrchů 1397264 21,4 

ostatní kce 479062 5,3 

celková cena 9046206   

 

 

6.2.2.       Náklady na PSV 

Celkově oddíl prací PSV byl vykalkulován podle přiloženého 

rozpočtu na 7 124 111 Kč bez DPH. Největší procentní podíl na tomto 

oddílu mají konstrukce zámečnické – 20,7 %. 
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Tab. 8) Tabulka oddílu prací PSV s procentním vyjádřením jednotlivých kapitol PSV 

na celkovém PSV var.2 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

izolace proti vodě 259491 1,3 

živičné krytiny 259491 1,3 

tepelné izolace 439140 2,2 

ZTI 896303 12,6 

ÚT 49960 0,8 

konstrukce tesařské 299413 4,2 

konstrukce truhlářské 1417225 19,9 

konstrukce klempířské 518983 7,3 

tvrdé krytiny 79843 0,1 

konstrukce zámečnické 1477108 20,7 

podlahy z dlaždic 459101 6,4 

podlahy povlakové 279452 3,9 

obklady keramické 678671 9,5 

malby 59882 0,8 

celková cena 7124111   

 

6.2.3.       Montážní práce 

Celkově oddíl montážních prací byl vykalkulován podle přiloženého 

rozpočtu na 2 215 662 Kč bez DPH. Největší procentní podíl na tomto 

oddílu mají elektromontáže – 55,8 %. 
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Tab. 9) Tabulka oddílu montážních prací s procentním vyjádřením jednotlivých kapitol 

montážních na celkových montážních pracích 

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

elektromontáže 1237577 55,8 

VZT 518983 23,4 

montáže sdělovací a 

zabezpečovací techniky 459101 20,7 

celková cena 2215662   

 

 

6.2.4.       Vedlejší rozpočtové náklady 

Celkové plánované náklady na variantu č. 1 novostavby penzionu 

s restaurací v Petrovicích u Karviné byly vyčísleny na 1 426 565 Kč, cena 

je uvedena bez DPH.  

 
Tab. 10) Tabulka oddílu vedlejších rozpočtových nákladů  

 

  celková cena v Kč procento z celkové ceny (%) 

Mimostaveništní doprava 323406 2,0 

Zařízení staveniště 919299 5,0 

Kompletační činnost 183860 1,0 

celková cena 1426565   

 

6.2.5.       Rekapitulace celého plánovaného rozpočtu 

Celkové plánované náklady na variantu č. 2 novostavby penzionu 

s restaurací v Petrovicích u Karviné byly vyčísleny na 19 812 542 Kč, cena 

je uvedena bez DPH. 
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6.3. Porovnání finančních nákladů všech variant řešení 

Porovnáním finančních nákladů obou variant zjistíme, že se jejich vzájemná cena 

výrazně neliší. Rozdíl v ceně uvedené bez DPH jednotlivých variant činí 303 587 Kč. 

V procentech je to pak tj. 1,5%. Tento rozdíl hodnotím jako zanedbatelný a volbu finálního 

řešení proto neovlivní. 
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7. Závěr 

Na závěr si můžeme celou diplomovou práci shrnout. V první části jsem zjednodušeně 

popsala územní řízení. 

V druhé části jsem provedla rekapitulaci základních poznatků o současném stavu 

vymezeného území. Závěrem této části bylo zhodnocení stavebního pozemku, ze kterého 

vyplynulo, že staveniště je pro zamýšlenou stavbu vhodné. 

V další části jsem popsala jednotlivé varianty návrhu prověřovaných v konceptu 

diplomové práce. Na konci tohoto odstavce jsem provedla výběr finálního řešení. Při 

zhodnocení jednotlivých variant vyplynulo, že výhodnější je z hlediska větší variability 

využití varianta druhá. 

Dále jsem podrobněji popsala výsledný návrh se důrazem na vnitřní provozní členění 

objektu, konstrukční  řešení, inženýrské sítě, dopravní řešení a řešení statické dopravy. 

Poslední část jsem věnovala propočtům finančních nákladů všech variant řešení. 

Provedla jsem  rozbor finančních nákladů podle hlavní stavební výroby, přidružené stavební 

výroby, montáží a vedlejších rozpočtových nákladů. Na závěr jsem provedla porovnání 

finančních nákladů na zhotovení obou variant ze kterého vyplynulo, že cenový rozdíl činící 

303 587 Kč, v procentech pak 1,5 % je zanedbatelný a nebude zohledněn při výběru finálního 

řešení. 
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