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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je zpracování dokumentace pro stavbu 

hotelu s restaurací v Rožnově pod Radhoštěm. Budova je určena pro krátkodobé 

ubytování 50 osob. Budova je funkčně rozdělena na hotelovou část a restauraci. 

Jedná se o samostatně stojící objekt ve tvaru písmene L. Budova je navržena jako 

klasická budova se zděným systémem. Hotelová část je řešena jako dvoupodlažní se 

zděným systémem a šikmou střechou. Restaurační část je řešena jako dvoupodlažní 

se suterénem. Tato část je také ze zděného systému a se šikmou střechou. Budova 

má 22 dvoulůžkových pokojů, 1 apartmán pro 4 osoby a 1 pokoj pro osoby se 

sníženou pohyblivostí, restauraci a technické zázemí. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
hotel, restaurace, vysoce tepelně izolační zdivo, součinitel prostupu tepla, 

energetický štítek, šikmá střecha, nucené větrání se zpětným získáváním tepla, 

podlahové vytápění 

ABSTRACT  

The subject of this diploma thesis is the elaboration of documentation for the 

construction of a hotel with a restaurant in Rožnov pod Radhoštěm. The building is 

designed for short-term accommodation of 50 people. The building is functionally 

divided into a hotel part and a restaurant part. It is a detached object L-shaped 

building. The building is designed as a classic building with masonry system. The 

hotel part is designed as a two-storey with masonry system and sloping roof. The 

restaurant part is designed as a two-storey with basement. This part is also from 

masonry system and with sloping roof. The building has 22 double rooms, 

1 apartment for 4 people and 1 room for people with reduced mobility, restaurant 

and technical facilities. 

KEYWORDS  

hotel, restaurant, high thermal insulation masonry, heat input coefficient, 

energy label, sloping roof, mechanical ventilation with heat recovery, underfloor 

heating  
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ÚVOD 
Předmětem diplomové práce je vypracování dokumentace pro provedení 

stavby novostavby hotelu s restaurací v Rožnově pod Radhoštěm. Stavba je 

koncipována jako samostatně stojící budova na zastavitelné ploše pro hromadnou 

rekreaci. Objekt slouží k rekreaci, krátkodobému ubytování a stravování v 

restauračním zařízení.  

Objekt je funkčně rozdělen na hotelovou část a část restaurace. Hotelová část 

je určená pro krátkodobé ubytování 50 lidí. V 1.NP až 2.NP se nachází 22 

dvoulůžkových pokojů, 1 apartmán pro 4 osoby a 1 pokoj pro osoby se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Každý hotelový pokoj obsahuje vlastní koupelnou. 

Příslušné zázemí pro zaměstnance a provoz hotelu se nachází v 1.NP i 2.NP. 

Restaurační část je navržena jako dvoupodlažní zděná podsklepená se 

šikmou střechou. Restaurační část je tvořena samotnou restaurací, terasou a 

zázemím pro zaměstnance. Technické zázemí objektu se nachází v 1.PP a v 2.NP 

restaurační části. 

Diplomová práce je členěna na hlavní textovou část, která zahrnuje průvodní 

zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zprávu architektonicko-stavebního řešení a 

výkresovou část v přílohách. V samostatných přílohách jsou zpracované studie 

objektu, situační výkresy, výkresy architektonicko-stavebního řešení, požárně 

bezpečnostní řešení , které obsahuje zprávu požární bezpečnosti a příslušné výkresy 

a posouzení objektu z hlediska stavební fyziky (tepelně technické posouzení, 

akustické posouzení a posouzení osvětlení). 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navržení objektu s téměř nulovou 

spotřebou energie , který by svou dispozicí a konstrukčním uspořádáním splňoval 

požadavky vycházející z platných norem, vyhlášek a předpisů.  

 



 

 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

HOTEL NA VALAŠSKU  
HOTEL IN WALLACHIA  
 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Adriana Šubová  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. SYLVA BANTOVÁ, Ph.D.  

BRNO 2021  



PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 11 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A  .1.1 ÚDA JE O STA V Ě 
NÁZEV STAVBY:  Hotel na Valašsku 

MÍSTO STAVBY:  Radhošťská, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Rožnov pod Radhoštěm [742937] 

PARCELNÍ ČÍSLA:  3728/105, 1743/3, 1742/1, 1741/1, 1740/1 

STUPEŇ DOKUMENTACE:  DPS (dokumentace provádění stavby) 

A  .1.2 ÚDA JE O STA VE NÍKOVI 
INVESTOR:  Město Rožnov pod Radhoštěm 

Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

A  .1.3 ÚDA JE O ZPRA COVA TELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTA CE 
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ: 
Projektant:  Adriana Šubová 

Kalná nad Hronom, Červenej armády 172/46, 935 32 Kalná nad 

Hronom 

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ: 
Projektant:  Adriana Šubová 

Kalná nad Hronom, Červenej armády 172/46, 935 32 Kalná nad 

Hronom 

VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VZDUCHOTECHNIKA: Dodá specializovaná profese 

SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ INSTALACE: Dodá specializovaná profese 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO 101 Hotel a restaurace 

SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy 

IO 100 Příprava území, terénní úpravy 

IO 200 Přípojka vodovodu 

IO 201 Rozvody vnitřního vodovodu 

IO 300 Přípojka jednotné kanalizace 

IO 301 Rozvody kanalizace splaškové 

IO 302 Rozvody kanalizace dešťové 

IO 400 Přípojka silnoproudu 

IO 500 Přípojka slaboproudu 

IO 600 Sadové úpravy 

IO 700 Prostor pro odpad 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 

• Územní plán města Rožnov pod Radhoštěm 

• Informace z katastru nemovitostí 

• Informace o poloze inženýrských sítí 

• Platné normy, vyhlášky, předpisy a podklady výrobců 

 

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR 

vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
A) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU, ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ 

A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S CHARAKTEREM 
ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ, 

Objekt se nachází v zastavitelném území města Rožnov pod Radhoštěm, 

v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm [742937] ve Zlínském kraji. V katastru 

nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost. Pozemky jsou 

nezastavěné s mírným sklonem 3-7°. Pozemky se nachází v CHKO Beskydy. Stavba 

bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. Všechny přípojky 

k objektu budou budovány nově. Bude nutné udělat přeložku vodovodu. Pozemek 

je přímo napojen na komunikaci I. třídy. Na pozemku budou k dispozici na zpevněné 

a odvodněné ploše parkovací místa pro hosty a zaměstnance. 

Výřez z katastru nemovitostí s vyznačením předmětných pozemků 

B) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO REGULAČNÍM PLÁNEM 
NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NAHRAZUJÍCÍ 
ANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, 

Navržená projektová dokumentace není v rozporu s územním rozhodnutím, 

regulačním plánem, veřejnoprávní smlouvou ani územním souhlasem.  
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C) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, V PŘÍPADĚ 
STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Projekt je v souladu s novým územním plánem města. Navrhovaná stavba 

splňuje požadavky návrhu územně plánovací dokumentace. Stavba je umístěna na 

okraji města, kde byla budova tohoto charakteru územně plánována. Nachází se 

v území vyčleněném územním plánem jako území pro budoucí výstavbu hromadné 

rekreace (RH 570). Tato oblast města se dá charakterizovat jako oblast hromadné 

rekreace s malým zastoupením rodinných domů.  

Výřez z územního plánu s vyznačením předmětného pozemku 

D) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z 
OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ, 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky z 

obecných požadavků na využívání území. 

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

Podmínky budou zohledněny ve všech částech projektové dokumentace.  

F) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ – GEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ 
PRŮZKUM APOD., 

V rámci přípravy na stavbu bytového domu nebyl proveden žádný geologický a 

hydrogeologický průzkum, který je doporučeno provést před započetím samotní 

výstavby. Výsledek průzkumů musí být odevzdán statikovi, pro přesné řešení 

základových konstrukcí. 
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CHARAKTERISTIKA POZEMKU Z PŮDNÍHO FONDU 
Genetický půdní představitel:  regozem arenická (RGr), pararendzina arenická 

(PRr), kambizem arenická (KAr), fluvizem 

arenická (FLr) 

Půdotvorný substrát:   štěrky a písky 

Radonový index:    1 

Hydrologická skupina:   A - půdy s vysokou rychlostí infiltrace 

Infiltrace a propustnost:  vysoká (od 0,20 mm.min-1) 

Retenční vodní kapacita:   nízká (do 100) 

Využitelná vodní kapacita:   nízká (do 79 l.m-2) 

Skeletovitost:    slabě skeletovitá (obsah skeletu 10-25 %) 
Hloubka půdy:   půda hluboká (do 60 cm) 

Zemina na pozemku je schopná absorbovat dešťovou vodu ze zpevněných ploch 

střechy objektu. Půda není trvale ani periodicky zamokřená. Není vhodná 

k zatravnění, zalesnění a stavbě nádrží. Půda není ohrožena větrnou erozí. Pozemek 

spadá do sedmého klimatického regionu (mírně teplý, vlhký).  

G) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  
Pozemek se nachází ve IV. stupni zóny ochrany přírody CHKO Beskydy, chráněné 

oblasti přirozené akumulace vod a zemědělském půdním fondu. Dále se území 

nenachází v žádném zvláště chráněném území, záplavovém území ani jiném 

chráněném území. 

H) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
APOD, 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, ani ve výrazně svažitém terénu. 

Nejsou tedy stanoveny žádné podmínky pro takovéto území. 

I) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY 
NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ, 

Stavba se nachází na okraji města. Vliv stavby na okolní stavby bude minimální. 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje za hranice pozemku. Při realizaci stavby 

budou použity materiály a technologie, které budou mít minimální negativní vliv na 

životní prostředí. Při stavebních pracích bude kladen důraz na minimalizaci hluku a 

nepříznivých vlivů na okolí stavby a čistění vozidel před odjezdem ze stavby.  

Během stavebních prací se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí stavby. 

Investor ve spolupráci s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní 

účinky na okolí minimalizovány. Po dobu výstavby ani při jejím dalším užívání 

nedojde k překročení limitů uvedených v příslušných předpisech pro škodlivé 

exhalace, hluk, teplo, otřesy a vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních 

komunikací. Při vykládání materiálu a montážních pracích může dojít k lokálnímu 

poškození a znečištění stávajících zpevněných ploch. Povrchy zasáhnuté nebo 

narušené výstavbou budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního 

stavu. 

Při výkopech základů a zemních pracích se vykopaná zemina dle kvality použije 

jako zpětný zásyp nebo se část odveze na skládku. Po dokončení stavby bude 

pozemek zatravněn a bude zde vysazena zeleň. 
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Stavba svým charakterem a provozem bude mít minimální negativní vliv na 

životní prostředí, jedná se o zařízení pro ubytování na přechodnou dobu. Záměr 

taktéž nepodléhá stanovisku EIA. Při provozu penzionu budou vznikat pouze 

dešťové a splaškové odpadní vody. Dešťové vody ze střechy budou sváděny do 

nádrže na dešťovou vodu s přepadem do vsakovacího jezírka. Dešťové vody ze 

zpevněných ploch parkoviště budou předčištěny v odlučovači ropních látek a 

lehkých kapalin a následně sváděny do nádrže na dešťovou vodu s přepadem do 

vsakovacího jezírka. Odpadní potrubí bude svedeno do splaškové kanalizace. V 

objektu bude vznikat dále běžný komunální odpad od uživatelů a provozu 

restaurace. Komunální odpad bude řešen sběrem do nádob na odpad, které budou 

pravidelně vyváženy při svozu komunálního odpadu. Odpad ze stavby bude tříděn 

a likvidován podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.  

J) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN, 
Pozemky jsou v současnosti zatravněny a z malé části zastavěny stavbami 

převážně dočasného charakteru. Dále jsou požadavky na kácení dřevin, které budou 

nahrazeny novými. Před samotnou výstavbou bude sejmuta ornice, která bude 

uskladněna na staveništi a následně použita na terénní úpravy. 

K) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA, 

Pozemky se nachází v zemědělském půdním fondu.  Hodnota BPEJ=72112 

(8027 m2). Vzhledem k této skutečnosti bude podána žádost o vyjmutí pozemků 

z pozemkového fondu. Pozemky spadají do IV. stupně ochrany zemědělského 

půdního fondu. Jedná se o produkčně málo významnou půdu.   

L) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY – ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA 
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOŽNOST 
BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU K NAVRHOVANÉ STAVBĚ, 

Komunikačně bude bytový dům napojen zpevněnými plochami na veřejnou 

komunikaci I. třídy. Technická infrastruktura je plně vybudována. V těsné blízkosti 

pozemku se nachází vodovod, kanalizace, silnoproud a slaboproud.  

M) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE, 

Žádné věcné, časové, podmiňující, vyvolané nebo související investice nejsou v 

době zpracování projektové dokumentace známy. 

N) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE 
STAVBA PROVÁDÍ, 

PARCELNÍ ČÍSLA:  3728/105, 1743/3, 1742/1, 1741/1, 1740/1 

OBEC:     Rožnov pod Radhoštěm [544841] 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:  Rožnov pod Radhoštěm [742937] 

DRUH POZEMKŮ:   trvalý travní porost 
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O) SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH VZNIKNE 
OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO, 

Ochranná pásma na pozemku 3728/105: 

• slaboproud – 1,5 m od osy trasy kabelů 

• silnoproud – 1m od osy trasy kabelů 

Ochranné pásmo na pozemcích 1740/1, 1741/1, 1742/1743/1: 

• vodovod – 1,65 m od osy vodovodního řádu 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
A) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY; U ZMĚNY STAVBY ÚDAJE 

O JEJICH SOUČASNÉM STAVU, ZÁVĚRY STAVEBNĚ TECHNICKÉHO, PŘÍPADNĚ 
STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU A VÝSLEDKY STATICKÉHO 
POSOUZENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, 

Jedná se o novostavbu hotelu s restaurací a přilehlých zpevněných ploch. 

B) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Objekt slouží k rekreaci, krátkodobému ubytování a stravování v restauračním 

zařízení. 

C) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
Stavba je svým charakterem trvalá. 

D) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z 
TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY, 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 403/2020 

Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb. Navržená 

novostavba je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby ve znění vyhlášky č. 323/2017 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

E) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU 
ZOHLEDNĚNY PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ, 

Podmínky budou zohledněny ve všech částech projektové dokumentace. 

Stavebník zajistí před zahájením výstavby vytyčení veškerých inženýrských sítí. 

F) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (KULTURNÍ 
PAMÁTKA APOD.) 

Pozemek se nachází v CHKO Beskydy, v oblasti přirozené akumulace vod a 

zemědělském půdním fondu. Dále se území nenachází v žádném zvláště chráněném 

území, záplavovém území ani jiném chráněném území. 
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G) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY – ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ 
PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH 
VELIKOSTI APOD., 

KAPACITY NAVRHOVANÉHO OBJEKTU: 

Hotel:   23 dvoulůžkových pokojů = 46 lidí 

  1 apartmán = 4 lidi 

  Celkem: 50 lidí 

Restaurace:  stálá místa = 60 míst 

  sezónní místa = 28 míst 

Celkem: 88 lidí 

Parkoviště:  místa pro hosty = 37 míst 

z toho 2 pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

místa pro zaměstnance = 3 místa 

místa pro zásobování = 1 místo 

Celkem: 41 míst 

ZASTAVĚNÁ PLOCHA: 1250,37 m2  

OBESTAVNĚNÝ PROSTOR: 8970 m3 

PARKOVIŠTĚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 1984,76 m2 

UŽITNÁ PLOCHA: 1.PP: 287,20 m2 

1.NP: 1029,27 m2 

2.NP: 914,64 m2 

Celkem: 2231,11 m2  

H) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY – POTŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ A HMOT, 
HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A 
DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD., 

Objekt bude napojen na veřejné sítě – vodovod, rozvody NN, slaboproud, 

kanalizační síť a komunikační sítě. Technické zázemí objektu je tvořeno technickou 

místností a strojovnou vzduchotechniky. Tepelně technické vlastnosti stavebních 

konstrukcí a výplní otvorů odpovídají vyhláškám a předpisům na požadovaný 

součinitel prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. Projektovaná stavba splňuje 

požadavky na energetickou náročnost stavby podle zákona 406/2000 Sb.  

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY: 
S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu v objektu, bude nakládáno ve 

smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Provozem stavby bude vznikat pouze 

běžný komunální odpad, odvoz a likvidace odpadů při provozu bude řešena 

specializovanou firmou, se kterou investor bude řešit odvoz a likvidaci odpadu. 

Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního 

odpadu. Odpad bude tříděn na směsný odpad, papír, sklo, plasty. Kovy budou 

odváženy do sběrných surovin, papír, sklo a plasty budou ukládány do kontejnerů 

pro tříděný odpad, vyřazené elektrické zařízení bude odváženo do sběrného dvoru 

případně ukládáno do kontejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a akumulátory 

budou odvezeny do kontejnerů pro elektroodpad, nebo sběrných dvorů. 

Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na 

bezpečné zajištění jejich skladování. Jednotlivé nádoby pro komunální odpad budou 

umístěny ve vyhrazeném prostoru, kde budou odpady přechodně skladovány, než 
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budou předány odborné firmě k likvidaci – v souladu s příslušnými předpisy. 

Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná firma.  

ODPAD Z ČINNOSTI UŽIVATELŮ 

Poř. č. Název Kategorie 
Kód 

odpadu 

1 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 

2 Plastové obaly O 15 01 02 

3 Kovové obaly O 15 01 04 

4 Kompozitní obaly O 15 01 05 

5 Skleněné obaly O 15 01 07 

6 Papír a lepenka O 20 01 01 

7 Sklo O 20 01 02 

8 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 

stravoven 
O 20 01 08 

9 Textilní materiály O 20 01 11 

10 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 

11 Baterie a akumulátory O 20 01 34 

12 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení N 20 01 35 

13 Plasty O 20 01 39 

14 Kovy O 20 01 40 

15 Biologicky rozložitelný odpad O 20 02 01 

16 Směsný komunální odpad O 20 03 01 

17 Objemný odpad O 20 03 07 

I) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY – ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, 
ČLENĚNÍ NA ETAPY, 

Zahájení výstavby: 05/2021 

Ukončení výstavby: 10/2022 

Stavba bude provedena ve dvou etapách. 

1. Etapa-Hotel a restaurace a přípojky inženýrských sítí 

2. Etapa-zpevněné plochy 

Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po výběrovém řízení na 

dodavatele stavby.  

J) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 
Cena byla stanovena na základě cenového ukazatele 801.7 Budovy pro společné 

ubytování a rekreaci průměrnou hodnotou 6700 Kč/m3 obestavěného prostoru 

822.2 Komunikace pozemní hodnotou 900 Kč/m2.  

Hotel a restaurace:  8970 * 6700 = 60 100 000 Kč 

Zpevněné plochy: 1985 * 900 = 1 786 500 K
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A. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. ÚČEL OBJEKTU, FUNKČNÍ NÁPLŇ, KAPACITNÍ ÚDAJE 
Účelem stavby je realizace novostavby hotelu a restaurace v Rožnově pod 

Radhoštěm. Stavba je koncipována jako samostatně stojící budova na ploše pro 

výstavbu hromadné rekreace. V objektu se nachází dvanáct obytných buněk. 

2. ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt je funkčně rozdělen na hotelovou část a restauraci. Hotelová část je 

navržena jako zděná dvoupodlažní se šikmou střechou. V 1.NP až 2.NP se nachází 

22 dvoulůžkových pokojů, 1 apartmán pro 4 lidi a 1 pokoj pro osoby se sníženou 

schopností pohybu. Každý hotelový pokoj obsahuje vlastní koupelnou. Příslušné 

zázemí pro zaměstnance a provoz hotelu se nachází v 1.NP i 2.NP. Restaurační část 

je navržena jako dvoupodlažní zděná podsklepená se šikmou střechou. Restaurační 

část je tvořena samotnou restaurací, terasou a zázemím pro zaměstnance. 

Technické zázemí objektu se nachází v 1.PP a v 2.NP restaurační části.  

Objekt je tvořen dvěma obdélníky. Fasádu bude tvořit probarvená omítka na 

hotelové části a kamenný obklad na restaurační části. Krov bude opatřen 

keramickou pálenou krytinou. Okolní zpevněné plochy budou provedeny ze 

zatravňovací dlažby. Pokoje pro hosty jsou orientovány na východ a západ. Vchody 

do restaurace a hotelu pro hosty jsou orientovány na jih. Vchod pro zaměstnance 

do zázemí restaurace je orientován na sever.  

3. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Část 

restaurace i vstupní prostory jsou řešeny bezbariérově podle předpisů platných v 

době výstavby. Dále je jeden pokoj koncipován a projektován pro využívání osob s 

pohybovým či jiným postižením. 

V rámci vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb splňuje objekt zejména tyto body: 

• samotný přístup ke stavbě je vytýčený přirozenými nebo umělými vodícími 

liniemi 

• sklon plochy před vstupem bude pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 

1:50 (2,00 %) 

• vstupy do objektů budou mít šířku nejméně 1 250 mm, hlavní křídlo 

dvoukřídlých dveří bude umožňovat otevření nejméně 900 mm 

• klika dveří bude umístěna nejvýše 1 100 mm od podlahy 

• povrch pochozích ploch bude rovný, pevný a upravený proti skluzu 

• nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo 

hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo úhel kluzu nejméně 10° 

• výškové rozdíly pochozích ploch v objektu nebudou vyšší než 20 mm 

• prostory, ve kterých se předpokládá pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu, odpovídají manévrovacím schopnostem vozíku pro osoby s 

pohybovým omezením, respektive jeho bezkoliznímu průjezdu 

• jednotlivé dveře mezi těmito prostory jsou navržené se světlou průchozí šířkou 

min. 900 mm., všechny tyto dveře jsou řešeny bez prahu a budou doplněny 

okopovým plechem pro zvýšení mechanické odolnosti. 
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• vstupní dveře a dveře do společných prostor budou bez prahů.  

• bude vyhrazeno parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a 

orientace.  

V restauraci jsou navrženy bezbariérové záchodové kabiny o rozměrech min. 2150 

x 1800 mm. V kabině bude umístěná: záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděv, 

prostor pro odpadkový koš, sklopná madla a bude vybavena signalizačním 

systémem nouzového volání. Umyvadlo bude opatřeno stojánkovou výtokovou 

baterií s pákovým ovládáním. Po obou stranách záchodové mísy budou sklopná 

madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a budou umístěna 800 mm nad podlahou. 

Tato madla budou přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Otevírání dveří šířky 

min. 800 mm bude provedeno směrem ven z kabiny 

4. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
Objekt je navržen jako klasická zděná stavba o dvou podlažích se šikmou 

střechou. Část restaurace je podsklepená. Jednotlivé fasády objektu jsou řešeny s 

vlivem na orientaci ke světovým stranám a s možností tepelných zisků v zimním 

období. V rámci výstavby budou na pozemku vybudovány zpevněné plochy pro 

odstavení vozidel, prostor pro uložení odpadu, vsakovací jezírko a chodníky. 

ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
Stavba bude realizována v mírně svažitých terénních podmínkách, dle 

geologických map v lokalitě s podložím tvořeným půdami hlinitopísčitými. Po 

skončení výkopových a zemních prací obecně je nutno provést předání základové 

spáry geologem a v souladu s ČSN 73 1001 provést ověření únosnosti základové 

půdy. Základová spára nesmí být žádným způsobem narušena nebo znehodnocena. 

S ohledem na nařízení vlády č. 591/2006 Sb. musí být výkopy hlubší jak 1,30 m 

paženy nebo svahovány v předepsaném sklonu pro daný druh zeminy. Veškeré 

zemní práce budou prováděny podle ČSN 73 6133 a ČSN EN 1610 a v souladu s 

platnými bezpečnostními předpisy, normami a vyhláškami souvisejícími s těmito 

pracemi.  

Základovou konstrukci budou tvořit základové pásy z betonu třídy C25/30, 

výztuž bude svázaná formou věncové výztuže z třídy oceli B 505 B.  Základové pasy 

budou vysoké 500 mm. V nepodsklepené části budou pásy doplněny tvarovkami 

ztraceného bednění do úrovně podkladního betonu 1.NP. Základová spára bude 

v hloubce nejméně 1200 mm pod terénem. Podkladní deska tl. 150 mm bude 

z betonu vyztuženého kari sítí podle statického návrhu. Jako izolace spodní stavby 

proti vlhkosti a radonu bude použito souvrství modifikovaných SBS asfaltových pásů 

s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Před započetím betonáže bude do základové 

spáry uložen zemnící pásek FeZn pro uzemnění hromosvodu a elektroinstalace.  

V nepodsklepené časti je navrženo odvětrání podloží ve štěrkovém zásypu 

pomocí odsávacího perforovaného a horizontálního sběrného potrubí. Potrubí musí 

být rovnoměrně rozloženo a zavedeno do každé sekce ohraničené základovými pasy 

a napojeno na svislé odvětráni vyvedeno nad střešní konstrukci. Hydroizolace musí 

být vyvedena na obvodové konstrukce min 250 mm nad vnější povrch provozní 

vrstvy. 
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SVISLÉ KONSTRUKCE 
Boční připojení stěn je provedeno stěnovými sponami kotvenými do nosné 

konstrukce. Zdění, kotvení, dilatace stěn, kluzná napojení se budou provádět v 

souladu s technickými podmínkami výrobce a platných norem, zejména 

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí a ČSN 73 2310 Provádění zděných 

konstrukcí. Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je nutné vyplnit PUR 

pěnou, maltou apod., aby byly splněny požadavky na protihlukovou a protipožární 

ochranu. Spára mezi horní hranou nenosného zdiva a spodním lícem monolitické 

stropní desky musí umožnit volný požadovaný zbytkový průhyb stropní konstrukce, 

aby nedošlo k přenosu zatížení do zděných nenosných příček a stěn a následně i do 

podlahy. 

Obvodové konstrukce podzemního podlaží jsou z tvarovek ztraceného 

bednění tloušťky 400 mm zateplené izolací z XPS. Nosné stěny jsou z tvarovek 

ztraceného bednění tloušťky 300 mm a nenosné příčky jsou z tvarovek ztraceného 

bednění tloušťky 150 mm. 

Obvodové konstrukce nadzemních podlaží jsou z vysoce tepelněizolačního 

zdiva z lehčených keramických cihel vyplněných minerální vlnou se součinitelem 

prostupu tepla bez omítek U=0,13 W/m2K. Vnitřní nosné stěny budou akustické 250 

mm tlusté tvarovky typu THERM s váženou laboratorní neprůzvučností Rw=57 dB, 

akustické 300 mm tlusté tvarovky typu THERM s váženou laboratorní 

neprůzvučností Rw=56 dB a monolitické železobetonové stěny tloušťky 300 mm. 

V objektu jsou navrženy i železobetonové sloupy pro vynesení schodiště a galerie ve 

2.NP. Nenosné příčky budou z keramických akustických tvarovek tloušťky 115 mm 

typu THERM s váženou laboratorní neprůzvučností Rw=46 dB.  

Cementovláknité předstěny a šachtové stěny budou využity v místě 

hygienického zázemí pro vedení instalací. Budou provedeny jako systémové 

certifikované skladby. Pro kvalitu materiálů a provedení jsou rozhodující ustanovení 

příslušných norem a prováděcí směrnice a technologické postupy výrobce. Nosný 

systém bude ze systémových kovových R-UW a R-CW profilů.  

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Vodorovné nosné konstrukce stropů budou ze železobetonu (beton C25/30, 

výztuž B 505 B) tloušťky 250 mm. Desky jsou navrženy jako působící v jednom směru 

a křížem vyztužené spojité prostě uložené nad nosnými vnitřními a obvodovými 

konstrukcemi.  

Nad otvory budou osazeny keramické nosné překlady, které budou 

odpovídat danému typu a šířce stěny. Jde tedy o systémové keramicko-betonové 

překlady o různých tloušťkách a délkách, které musí být zvoleny dle rozpětí 

překlenutého otvoru a zároveň dodržet výrobcem doporučené uložení po stranách 

otvorů. Nad vybranými otvory budou umístěny speciální překlady pro umístění 

vnějších žaluzií. Od délky 2000 mm tyto překlady musí být spřaženy s věncem. 

V některých místech tvoří překlad nad otvory železobetonový věnec. 

  V objektě jsou navrženy 4 schodiště. V hotelové části jsou tři. Dvě slouží jako 

úniková, budou monolitické železobetonové s mezipodestou uložené na průvlacích 

a sloupech. Průvlaky budou v místě nosných stěny uloženy do antivibračních bloků. 

V části recepce je navrženo dřevěné schodiště s mezipodestou, které slouží pro 

přístup do 2.NP. Poslední schodiště slouží pro přístup do technického zázemí 
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objektu. Mezi 1.PP a 1.NP bude dvouramenné s mezipodestou a mezi 1.NP a 2.NP 

tříramenné s mezipodestou. Schodiště bude železobetonové monolitické uložené 

do železobetonových stěn. Hlavní podesta je vždy na úrovní podlaží a je tvořena 

stropní deskou. Povrchová úprava schodišťových ramen ze železobetonu bude 

provedena z keramické dlažby s protiskluznou úpravou korespondující s dlažbou 

umístěnou ve společných prostorách objektu. Pro konstrukci zábradlí bude použito 

nerezové zábradlí a madla z nerezové pásoviny. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 
Výplně vnějších otvorů budou řešeny dřevohliníkovými výrobky s izolačním 

trojsklem, rámy v odstínu dle investora. Některé otvory bytů budou zastíněny 

vnějšími žaluziemi. Tepelně technické a ostatní parametry výrobků musí vyhovět 

požadavkům této dokumentace, požadavkům platných předpisů a norem a jejich 

doložení musí být součástí nabídky uchazeče. Tepelný most v oblasti vchodových 

dveří je přerušen pomocí teplého dveřního prahu z kompozitu. Výrobky budou 

dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech osazovacích a nastavovacích 

profilů, těsnícího a kotevního materiálu, výztužných profilů, lištování, tmelení, 

lemovacích a napojovacích profilů, opravy souvisejícího pásu podlahoviny ap., 

uchazeč předloží statický výpočet vyztužení nejčastěji se opakujícího okna. Výrobky 

osadí výhradně odborná firma certifikovaná výrobcem systému. Okna budou 

splňovat minimální hodnotu součinitele prostupu tepla uváděné v Energetickém 

štítku obálky budovy. Provedení oken musí vyhovovat ČSN 73 0532 a ČSN EN 12 354-

2 a být v souladu se zákonem 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky zvuku a vibrací. Provedení oken musí vyhovovat požadavku Rw=35 dB. 

Provedení oken musí splňovat požadavky ČSN 73 0540–2:2012 z hlediska kritických 

povrchových teplot na styku rám okna a ostění.  

Interiérové dveře budou dřevěné v obložkových dřevěných zárubních a 

v ocelových zárubních pro dodatečnou montáž. Protipožární dveře budou s 

požadovanou odolností podle řešení PBŘ, které je obsaženo v samostatné příloze 

v části D.1.3. – Požárně bezpečnostní řešení. Revizní a instalační dvířka umístěna v 

instalačních šachtách budou v provedení „neviditelných“ dvířek, tj. dvířka pod 

omítková / pod obklady s otevíracím mechanismem v podobě „klik“ systému. Rám 

revizních dvířek je z ocelového pozinkovaného plechu s otevíratelným poklopem z 

cemetovláknité desky. Na revizní dvířka jsou podle technické zprávy PBŘ kladeny 

požadavky na požární odolnost, instalační/revizní šachty jsou samostatným 

požárním úsekem. 

Po osazení a utěsnění všech výplní otvorů a instalaci parozábrany bude 

proveden Blower-door test kvůli odstranění netěsností podle ČSN EN 13829. 

Netěsnosti je nutné odstranit z důvodu pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce 

obvodového pláště, kde působením chladného vzduchu může dojít ke kondenzaci 

vlhkosti. Zařízení blower door sestává z velkoprůměrového ventilátoru zasazeného 

v rámu s plachtou ve dveřích v obvodové stěně, pomocí kterého je vytvořen v 

budově podtlak i přetlak při tlakovém rozdílu 50 Pa. 

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 
Zastřešení je navrženo jako dvouplášťová sedlová šikmá střecha ve tvaru L. 

Hlavní hydroizolační vrstva je tvořena skládanou pálenou střešní plochou krytinou. 
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Doplňkovou hydroizolaci tvoří samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s vložkou 

z polyesterové rohože. Jako parozábrana bude použitý sbs modifikovaný asfaltový 

pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou rohoží. Střešní 

konstrukce bude zateplena nadkrokevní izolací z pir desek, deklarovaná hodnota 

součinitele tepelné vodivosti 0,026 W/m·K. Konstrukce krovu bude pohledová. Jako 

záklop budou použity obkladové palubky ze sibiřského modřínu s hranami 

opatřenými perem a drážkou. Na střeše bude záchytný systém umožňující bezpečný 

pohyb na střeše a údržbu střechy. Pro odvedení srážkových vod budou použity 

podokapní žlaby. Voda ze střechy objektu bude odvodněna do nádrže s přepadem 

do vsakovacího jezírka. 

PODHLEDY 

Sádrokartonové podhledy budou instalovány ve všech místnostech kromě 

pár místností podzemního podlaží. Sádrokartonové podhledy jsou montované 

podle pokynů výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného plechu 

připevněné ke stropní konstrukci, v tomto případě k monolitické železobetonové 

desce. Maximální dovolený průhyb roštu mezi závěsy je 3 mm. V restauraci bude 

namontován akustický podhled se skrytou podkonstrukcí.  

PODLAHY 

Provedení pokládky podlahové krytiny a podlah z keramické dlažby je 

přípustné až po dokončení vedení instalací podlahového vytápění v podlahách. 

Rovinatost musí být zajištěna v přípustné odchylce 2 mm / 2 m, v místnostech s 

laminátovou podlahou je rovinatost předepsána s odchylkou 2 mm / 1 m. Dlažba 

bude provedena jako protiskluzová se součinitelem smykového tření dle platných 

norem, nejméně μ=0,6. V prostorách s mokrým provozem protiskluznost R11. Ve 

skladbě podlahy s dlažbou v mokrém provozu bude hydroizolační stěrka. Stěrka 

bude vytažena do výšky 300 mm na stěnu, v místnosti sprch bude stěrka aplikována 

až do horní hrany keramického obkladu stěny. Stěrka bude v rozích zpevněna 

vloženou systémovou páskou. Dilatační spára v podlahách je tl. 50 mm a je vyplněna 

dilatačním samolepícím profilem a zatmelena tmelem na bázi polymeru v 

místnostech s nášlapní vrstvou z barevného nátěru nebo zakončena hliníkovou 

lištou v místnostech s nášlapní vrstvou z keramické dlažby. 

VÝTAH 

Výtah je navržen pouze pro potřeby zásobování restaurace. Klec výtahu bude 

mít šířku 900 mm a hloubku 1000 mm. Světlá šířka výtahových dveří bude 700 mm 

a výtahové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné. Tento 

výtah není navržen ani nebude sloužit jako evakuační v případě požáru. 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY, OCHRANA ZDRAVÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ 
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a předpisy. Při realizaci 

prací musí být tyto práce prováděny v souladu s platnými předpisy na úseku 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, a to zejména vyhláškou č. 362/2005 

Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsou 
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pracovníci prováděcí firmy povinni používat osobní ochranné pomůcky a dodržovat, 

bezpečnostní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a systémů. Pracovníci budou o 

práci s jednotlivými systémy proškoleni. 

6. STAVEBNÍ FYZIKA 
A. TEPELNÁ TECHNIKA 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540 – 

Tepelná ochrana budov a tyto požadavky splňují. Ve všech skladbách konstrukcí 

tvořících obálku budovy je dosaženo doporučených nebo nižších hodnot součinitele 

prostupu tepla U a dalších požadovaných veličin podle ČSN 73 0540-2 (2011). Blíže 

viz přílohy C Technická zpráva stavební fyziky a D.1.1.12 Skladby konstrukcí ve složce 

D.1.1 Dokumenty podrobností. 

B. OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ 

Objekt vyhovuje požadavkům na denní osvětlení. Vyhovující denní osvětlení musí 

mít vnitřní prostory určené pro trvalý pobyt lidí během dne. Odstup navrženého 

objektu je od okolní stávající zástavby dostatečný, vzhledem k umístění stavby 

nedojde k zastínění od okolních budov. Blíže viz příloha C Technická zpráva stavební 

fyziky ve složce D.1.1 Dokumenty podrobností. 

C. AKUSTIKA 

Veškeré konstrukce splňují normové požadavky na hodnoty vzduchové a 

kročejové neprůzvučnosti. Blíže viz přílohy C Technická zpráva stavební fyziky a 

D.1.1.12 Skladby konstrukcí ve složce D.1.1 Dokumenty podrobností. 

D. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

Všechny konstrukce jsou navrženy s ohledem na požadavky ČSN 73 0540 – 

Tepelná ochrana budov a tyto požadavky splňují. V objektě je navrženo nucené 

větrání pomocí vzduchotechniky se zpětným získáváním tepla. Vzduchotechnické 

jednotky budou umístěny ve strojovně vzduchotechniky ve 2.NP na antivibračních 

podložkách. Místnosti budou vytápěny nízkoteplotním podlahovým topením. Jako 

zdroj tepla je navržené tepelné čerpadlo vzduch-voda umístěné v technické 

místnosti v 1.PP. Jako doplňkový zdroj tepla jsou navržené fotovoltaické solární 

panely na střeše objektu. Ke stavbě byl vypracován energetický štítek obálky budovy, 

na jehož závěru byla budova zatříděna do třídy B – úsporná budova viz příloha C 

Technická zpráva stavební fyziky ve složce D.1.1 Dokumenty podrobností. 

7. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ OCHRANU KONSTRUKCÍ 
Objekt je navržen dle požadavků platných ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 a zásad 

pro navrhování požární bezpečnosti staveb tak, aby bylo splněno:  

• zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,  

• omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

• omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

• umožnění evakuace osob a zvířat,  

• umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

Objekt bude rozdělen do požárních úseků. Každý úsek bude oddělen požárně 

dělícími konstrukcemi. Odstupové vzdálenosti objektu od okolních pozemků jsou 

dány jeho konstrukčním řešením a vzdáleností od okolních parcel a jsou vyhovující. 

Podrobnosti viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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8. ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ 
A O POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 

Použité materiály a jakost provedení budou splňovat podmínky příslušných 

norem a legislativních předpisů, které se danou problematikou zabývají. 

9. POPIS NETRADIČNÍCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A ZVLÁŠTNÍCH 
POŽADAVKŮ NA PROVÁDĚNÍ A JAKOST NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ 

Nejsou požadovány žádné netradiční technologické postupy ani požadavky na 

provádění
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ZÁVĚR 
Cílem diplomové práce byl návrh a zpracování projektu novostavby hotelu s 

restaurací, novostavba je situována na existujících pozemcích, doposud 

nezastavěných parcelách. Diplomová práce byla vyhotovena v souladu s platnou 

legislativou, normami, vyhláškami a zákony. Byly splněny požadavky zadání. Objekt 

splňuje požadavky z hlediska požární bezpečnosti staveb, tepelné techniky, akustiky 

a osvětlení. Projekt je vyhotoven ve stupni dokumentace pro provedení stavby.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
Při zpracování diplomové práce byly použity platné právní předpisy a 

technické normy ke dni zpracování. 

ZÁKONY 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

Zákon č.  258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č.  201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č.  334/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších 

předpisů; 

Zákon č.  114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění ve znění pozdějších předpisů; 

Zákon č.  133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů ve znění 

pozdějších předpisů; 

Zákon č.  320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru české republiky a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

VYHLÁŠKY A NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov; 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů; 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb; 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) ve znění pozdějších předpisů; 

Vyhláška č. 23 /2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 

pozdějších předpisů; 

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

státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

ve znění pozdějších předpisů; 
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Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky ve znění 

pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní 

prostředí ve znění pozdějších předpisů; 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů. 

TECHNICKÉ NORMY 
ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN EN ISO 52016-1:2019 Energetická náročnost budov – Potřeba energie na 

vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 1: 

Výpočtové postupy 

ČSN 73 0532:2020 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 73 0525:1998 Akustika – projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné 

zásady 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z3:2019 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 36 0020:2015 Sdružené osvětlení 

ČSN EN 17037:2019 Denní osvětlení budov 

ČSN EN 17037:2019 Denní osvětlení budov 

ČSN EN 1997-1:2006 + A1:2014 Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla 

ČSN EN 1996-1-1:2013 + A1 NA ed. A:2014 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-

1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1996-1-2 ed. 2:2013 Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

ČSN 73 6133:2010 + Z1:2016 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací 

ČSN 01 3495:1997 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

ČSN 01 8013:1996 Požární tabulky 

ČSN 06 1008:1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 73 0802 + Z3:2020 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810:2016 + Opr.1:2020 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0818:1997 + Z1:2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 

ČSN 73 0821, ed. 2:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 

ČSN 73 0831:2011 + Z2:2020 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory  

ČSN 73 0833:2010 + Z2:2020 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 

ubytování 
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ČSN 73 0872:1996 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru 

vzduchotechnickým zařízením 

ČSN 73 0873:2003 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0875:2011 Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

ČSN EN 1610:2017 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN EN 354:2011 Prostředky ochrany osob proti pádu - Spojovací prostředky 

ČSN EN ISO 9972 :2017 Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - 

Tlaková metoda 

ČSN EN 1838:2015 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení 

ČSN ISO 3864-1:2012 Grafické značky, Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky-

Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 

EN ISO 6946:2020 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel 

prostupu tepla - Výpočtová metoda 

EN ISO 13788:2019 Tepelně vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků - 

Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace 

uvnitř konstrukce - Výpočtové metody 

ČSN EN 13501-2:2017 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - 

Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

vzduchotechnických zařízení 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Značka   Veličina       Jednotka           

L Hladina akustického tlaku       [dB] 

LAeq,s Maximální přípustná hladina     

  akustického tlaku váženého filtrem typu A   [dB] 

LnW  Kročejová neprůzvučnost       [dB] 

Rw Vzduchová neprůzvučnost      [dB] 

pv výpočtové požární zatížení      [kg.m-2] 

p požární zatížení       [kg.m-2] 

pn  nahodilé požární zatížení      [kg.m-2] 

ps  stálé požární zatížení      [kg.m-2] 

a součinitel odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 

b součinitel odhořívání z hlediska stavebních podmínek 

(součinitel odvětrání)      [-]  

c součinitel vlivu požárně bezpečnostních zařízení a opatření [-]  

an součinitel pro nahodilé požární zatížení    [-]   

as součinitel pro stálé požární zatížení    [-] 

Sp vymezená plocha       [m2]   

Spo požárně otevřená plocha      [m2] 

po procento požárně otevřených ploch    [%] 

d1 odstupová vzdálenost      [m]  

S podlahová plocha       [m2] 

So plocha otvorů       [m2] 

ho výška otvorů        [m2] 

im převažující návrhová vnitřní teplota    [°C]   

e návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

U  součinitel prostupu tepla      [W/(m2.K)] 

Uem průměrný součinitel prostupu tepla    [W/(m2.K)] 

Uem, N rc doporučený součinitel prostupu tepla    [W/(m2.K)] 
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https://cze.sika.com/cs/produkty-pro-stavebnictvi/podlahy.html
https://www.wienerberger.cz/
https://baumit.cz/produkty
https://www.fatrafloor.cz/
https://www.knaufinsulation.cz/produkty
https://www.vytahy-voto.cz/vytahy/nakladni/


 

 
44 

Uem, N rq požadovaný součinitel prostupu tepla    [W/(m2.K)] 

HT měrná ztráta prostupem tepla     [W/K] 

Ac celková podlahová plocha      [m2]  

 

Značka   Název   

DPS  dokumentace 

provádění stavby 

KÚ  katastrální území 

SO  stavební objekt 

ČR  Česká republika 

BH  bydlení hromadné 

CHKO  chráněná krajinní oblast 

BPEJ  bonitovaná půdní 

ekologická jednotka 

PP  podzemní podlaží 

NP  nadzemní podlaží 

Sb.  Sbírky 

č.  číslo 

NN  nízké napětí 

Poř.č.  pořadové číslo 

Kč  korun českých 

°  stupeň 

°C   stupeň Celsia 

tzn.  to znamená  

VZT  vzduchotechnika 

CHL  chlazení  

ÚT  ústřední topení  

ZTI  zdravotechnika 

ELE  elektro 

SLB  slaboproud 

SLN  silnoproud 

SBS  styrén-buten-styrén  

Al  hliník 

FeZn  pozinkovaná ocel 

ŽB  železobeton 

min  minuty  

hod  hodiny 

kW  kilowatt 

§   paragraf 

O  ostatní odpady 

ČSN  česká technická norma 

ČSN EN  převzatá 

(harmonizovaná) 

evropská norma 

apod.   a podobně 

PUR  polyuretan 

 

 

Značka   Název   

Rw vzduchová 

neprůzvučnost 

LnW   kročejová 

neprůzvučnost  

tj.  tj. 

např.  například 

S  sever 

V  východ 

J  jih 

Z  západ 

Pa  pascal 

PVC-P  měkčený 

polyvinylchlorid 

SDK  sádrokarton 

MVČR  ministerstvo vnitra 

české republiky 

MMR ČR  ministerstvo pro místní 

rozvoj české republiky 

h  požární výška 

Č.M.  číslo místnosti 

N01.01/N5 vícepodlažní požární 

úsek 

N01.02 nadzemní požární úsek 

PÚ  požární úsek 

SPB  stupeň požární 

bezpečnosti 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková 

cesta 

KS  konstrukční systém 

DP1, DP3 konstrukční části 

R  mezní stav nosnosti 

konstrukce 

E  mezní stav celistvosti  

I  mezní stav tepelné 

izolace  

W  mezní stav radiace z 

povrchu  

C  samozavírač 

tl.  tloušťka 

tech.  technický 

konst.  konstrukce 
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kce  konstrukce 

EC  Eurocode 

Tab.  tabulka 

PO  požární odolnost  

PHP  přenosný hasící přístroj 

PBS  požární bezpečnost 

staveb 

PBŘ  požárně bezpečnostní 

řešení 

TZPO  technická zpráva 

požární ochrany 

 

 

 


