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(1) Směrnice děkana k VŠKP v platném znění; (2) Stavební zákon č. 183/2006 Sb. v platném 

a účinném znění; (3) Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném a účinném znění; 

(4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb. v platném 

a účinném znění; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Další předpisy související s řešeným tématem; 

(8) Platné technické normy ČSN, EN, ČSN EN ISO; (9) Katalogy stavebních materiálů, 

konstrukčních systémů, stavebních výrobků; (10) Odborná literatura a (11) Vlastní dispoziční 

řešení budovy s architektonickým návrhem.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby zadané budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie, částečně podsklepené. Cíle: Vyřešení dispozice budovy 

s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených materiálů 

a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby a Územního plánu včetně Regulativů pro výstavbu na daném území. Dokumentace bude 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a bude obsahovat část A, část 

B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné 

návrhy budovy, návrhy dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy 

základů a rozměrů nosných prvků a prostorovou vizualizaci budovy, a také modulové schéma 

budovy. Výkresová část bude obsahovat výkresy situací, základů, půdorysů podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 konstrukčních detailů, výkres(y) sestavy 

dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce všech podlaží. Součástí dokumentace budou dle 

D.1.1. bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů, popř. další specializované 

části. V rámci stavebně fyzikálního posouzení objektu budou uvedeny údaje o splnění požadavků 

stavebního řešení pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Dokumentace bude dále 

obsahovat koncepci větrání, vytápění a ohřevu vody. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana k VŠKP v platném znění. Všechny části dokumentace budou zpracovány 

s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem 

pro VŠKP bez podpisu. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 

stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném a účinném znění a j) "Závěr". V souhrnné 

technické zprávě a ve stavebně fyzikálním posouzení objektu budou uvedeny použité zásady 

návrhu budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Součástí elektronické verze VŠKP bude 

i poster formátu B1 s údaji o objektu, příklady dispozičního řešení v půdorysech a řezech, a také 

jeho grafickou vizualizací (minimálně exteriér objektu) včetně začlenění objektu do prostředí 

a okolní zástavby.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 

závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání 

a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, 

že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Lubor Kalousek, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace návrhu novostavby 

hotelu v obci Lipno nad Vltavou blízkosti vodní nádrže Lipno. Jedná se o objekt se třemi 

nadzemními podlažími, s neobytným podkrovím a s částečným podsklepením, kde 

se budou nacházet podzemní garáže pro ubytované a technické zázemí hotelu. Objekt 

bude sloužit pro ubytování celkem 70 osob ve 27 hotelových pokojích. Dále je objekt 

vybaven hotelovou restaurací, posilovnou, masážemi a saunou. 

Konstrukční systém je navržený jako zděný z cihelného systému Heluz, doplněný 

železobetonovým skeletovým systémem. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno. 

Pouze obvodové zdivo v suterénu je z bednících tvarovek vyplněné prostým betonem. 

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami. 

Zastřešení je navrženo dvěma zaoblenými protilehlými pultovými střechami ve dvou 

úrovních vynesenými střešními vazníky a dále doplněno střechou plochou vegetační. 

Moderní vzhled podtrhují použité materiály. Mezi ně patří prosklené zábradlí balkonů 

čí teras a jejich umístění, dále kombinace fasády barvy bílé s fasádním obkladem 

z vláknocementových desek v imitaci dřeva. Při návrhu byl kladen důraz na zvýšený 

komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu hotelu.  

hotel, tři nadzemní podlaží, částečně podsklepený, hotelové pokoje, zděný systém, 

skelet, bednící tvarovky, kontaktní zateplení, vegetační střecha, pultová zaoblená 

střecha, komfort  

This diploma thesis contains design documentation of of a new hotel in Lipno nad 

Vltavou near the Lipno reservoir. It is a building with three floors, a non-residential 

attic and a partial basement, where there will be underground garages for guests and 

technical facilities of the hotel. The building will accommodate a total of 70 people in 

27 hotel rooms. The building is also equipped with a hotel restaurant, gym, massages 

and a sauna. 

The structure of the building is designed as masonry system manufactured by Heluz, 

supplemented by a reinforced concrete skeletal system, outside walls have a contact 

thermal isulation. Only the basement walls are made of permanent concrete 

framework. Horizontal structures are made of reinforced concrete monolithic slabs. 

The roofing is designed with two rounded opposite counter roofs in two levels raised 

by roof trusses and further supplemented by a flat vegetation roof. 

The modern look is underlined by the materials used. These include the glazed railings 

of balconies or terraces and their location, as well as the combination of white facades 

with facade cladding made of fiber-cement boards in imitation wood. The design was 

concentrated on high user comfort and overall modern concept of the hotel.  

hotel, three storey, partly basement, hotel rooms, masonry system, skeleton, 

permanent framework, contact thermal insulation, vegetation roof, counter rounded 

roof, comfort



Bc. Nikola Kováčiková Rekreační hotel Lipno. Brno, 2022. 58 s., 654 s. příl. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí práce Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.  



 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Rekreační 

hotel Lipno je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 8. 1. 2022  

   Bc. Nikola Kováčiková 
autor práce  

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Rekreační hotel Lipno zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 8. 1. 2022  

   Bc. Nikola Kováčiková 
autor práce  
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Ráda bych poděkovala svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Luboru 

Kalouskovi, Ph.D. za odbornou pomoc, cenné rady a užitečné připomínky při tvorbě 

této práce, též za vroucný přístup a trpělivost.  

Děkuji také své rodině, přátelům a především mému příteli za plnou podporu po 

celou dobu studia.  

 

V Brně dne 14.01.2022 

 
Bc. Nikola Kováčiková 

autor práce 
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Úvod 

Cílem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace návrhu 

novostavby hotelu v obci Lipno nad Vltavou blízkosti vodní nádrže Lipno. Jedná se o 

objekt se třemi nadzemními podlažími, s neobytným podkrovím a s částečným 

podsklepením, kde se budou nacházet podzemní garáže pro ubytované a technické 

zázemí hotelu. Objekt bude sloužit pro ubytování celkem 70 osob ve 27 hotelových 

pokojích. Dále je objekt vybaven hotelovou restaurací, posilovnou, masážemi a 

saunou. 

Konstrukční systém je navržený jako zděný z cihelného systému Heluz, doplněný 

železobetonovým skeletovým systémem. Obvodové zdivo je kontaktně zatepleno. 

Pouze obvodové zdivo v suterénu je z bednících tvarovek vyplněné prostým 

betonem. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými 

deskami. Zastřešení je navrženo dvěma zaoblenými protilehlými pultovými 

střechami ve dvou úrovních vynesenými střešními vazníky a dále doplněno střechou 

plochou vegetační. 

Hotelové pokoje se nachází ve 2.NP a 3.NP a každý má k dispozici svůj balkon, 

případně terasu. Pokoje orientovány na jih jsou s výhledem na přehradu. Při návrhu 

byl kladen důraz na zvýšený komfort při užívání a celkový moderní koncept objektu 

hotelu. 

Moderní vzhled podtrhují použité materiály. Mezi ně patří prosklené zábradlí 

balkonů čí teras a jejich umístění, dále kombinace fasády barvy bílé s fasádním 

obkladem z vláknocementových desek v imitaci dřeva.  

Pro návštěvníky restaurace jsou k dispozici parkovací stání situované na sever od 

objektu. 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření návrhu budovy pro ubytování, které 

respektuje platné zákony a normy, splňuje požadavky na užívání a plní svou 

požadovanou funkci. 



 

 



11 

 

Obsah 
A Průvodní zpráva ....................................................................................................... 12 

A.1 Identifikační údaje ........................................................................................... 12 

A.1.1 Údaje o stavbě ........................................................................................... 12 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi ................................................................................ 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ................................. 12 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ........... 13 

A.3 Seznam vstupních podkladů ......................................................................... 14 

 

  



12 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(Ve smyslu přílohy č. 13. vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 

Rekreační hotel Lipno 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků), 

Místo stavby:  Lipno nad Vltavou  

Kraj:   Jihočeský 

Katastrální území: Lipno nad Vltavou 

Parcela číslo:  160/1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo  

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba).  

Jméno a příjmení: David Novák 

Adresa:  Spojovací 1586/22, 370 05 České Budějovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), 

identifikační číslo osoby, adresa sídla, 

Jméno a příjmení: Bc. Nikola Kováčiková 

IČO:     

Místo podnikání: Brno 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Jméno a příjmení: Bc. Nikola Kováčiková 

č. autorizace:    

obor autorizace: pozemní stavby  

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

Stavební část: 

Jméno a příjmení: Bc. Nikola Kováčiková 

č. autorizace:    

obor autorizace: pozemní stavby 

Požárně bezpečnostní řešení: 

Jméno a příjmení:      Bc. Nikola Kováčiková   

č. autorizace:    

obor autorizace: pozemní stavby 

Stavební fyzika: 

Jméno a příjmení:      Bc. Nikola Kováčiková   

č. autorizace:    

obor autorizace:  pozemní stavby 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
SO 01 – Objekt investorského záměru – hotel 

SO 02 – Objekt investorského záměru – zastřešená terasa 

SO 03 – Komunikační plochy – příjezdová komunikace 

SO 04 – Prostor pro parkování osobních automobilů - restaurace 

SO 05 – Prostor pro parkování – autobus 

SO 06 – Prostor pro parkování osobních automobilů – zaměstnanci 

SO 07 – komunikační plochy – chodník 
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SO 08 – Rampa do podzemních garáží 

SO 09 - Prostor pro skladování komunálního odpadu 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena - označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného 

inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření, 

Stavební úřad: Vyšší Brod 

 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby, 

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení byla 

zpracována v běžném rozsahu. 

 

c) další podklady. 

- požadavky investora 

- vyjádření o existenci sítí 

- územní plán obce Lipno nad Vltavou 

- katastrální mapa obce Lipno nad Vltavou 

- vyjádření sítí 

- vizuální prohlídka stavební parcely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 08.01.2022 

 

 Bc. Nikola Kováčiková 

Autor práce 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(Ve smyslu přílohy č. 13. vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) 

B Souhrnná technická zpráva 

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, 

Stavební pozemek se nachází na okraji obce Lipno nad Vltavou. Obec Lipno nad 

Vltavou spadá do působnosti Jihočeského kraje. Pozemek je na katastrálním území 

Lipno nad Vltavou. Lokalita a zájmový pozemek spadá do území určené pro plochy 

rekreace. V současnosti na sousedních pozemcích již stojí objekty pro ubytování. 

Jedná se o zastavěné území obce Lipno nad Vltavou. Pozemek 160/1 je v ÚP 

vyznačen jako proluka PR4 určená k zástavbě pro rekreaci. 

Zájmový pozemek má č. parcely 160/1, v KÚ Lipno nad Vltavou. Pozemek je vedený 

v KN jako trvalý travní porost. V současnosti se na pozemku nachází travní porost. 

Plocha pozemku je 34 063 m2.  Pozemek p.č. 160/1 je svažitý k severní straně 

s výškovým rozdílem cca 5 m. Tento pozemek se nově rozdělil na dílčí častí a to 

160/1a a 160/1b. Stavba se dále provádí na nové části č. parcely 160/1b o výměře 

16 315,13 m2. Pozemek na území bude komunikačně napojen novým sjezdem 

vybudovaným ze severní strany pozemku na stávající komunikaci II. třídy.  

Navrhovaná stavba hotelu je na pozemku umístěna v souladu s umisťováním staveb 

pro rekreaci. Stavba je dle ÚP navržena na pozemku určeném pro plochy rekreace. 

Charakter stavby nebude mít vliv na změnu využití a zastavěnost území.  

Řešené území se nachází na výškové úrovni cca 731,37– 736,72 m.n.m.  

Na tomto pozemku bude umístěna stavba hotelu se zpevněnými plochami a 

zemním vsakem. Vzhledem k tomu, že pozemek má způsob ochrany nemovitosti, je 

třeba část pozemku vyjmout ze ZPF. 

Bližší specifikace pozemku je zřejmá ze situace stavby: C3 Koordinační situace. 

 

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, 

Navrhovaný objekt s projektovou dokumentací je v souladu s územním souhlasem 

i územním plánem pro danou oblast. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Navrhovaná stavba hotelu je určena pro ubytování. Stavba parkovacích stání bude 

před objektem a v podzemní části objektu.  

Dle platného územního plánu a jeho změn v době zpracování projektové 

dokumentace (leden 2022) se plánované objekty nachází v zastavěném území obce 

Lipno nad Vltavou určeném pro rekreaci (značené PR4), kde hlavní využití dle 

platného ÚP pro území je následující: 

Hlavní využití  

- vymezené plochy za účelem zajištění podmínek pro rekreaci v kvalitním 

prostředí  

- pozemky staveb pro ubytování a rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení 

související s rekreací – např. veřejných prostranství, občanského vybavení, 

veřejných tábořišť, přírodních koupališť, rekreačních luk a dalších pozemků 

související dopravní, technické a turistické infrastruktury  

- plochy rekreace se z důvodu rozlišení zastavitelnosti dělí v grafické části na 

plochy rekreace s nízkým procentem zastavitelnosti – do 20% a plochy 

rekreace nad 20% 

 

Přípustné využití  

- plochy pro sport a relaxaci  

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro potřeby vyvolané hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným využitím území na vlastních pozemcích  

- plochy pro lázeňství  

- plochy pro bydlení umožňující nerušený a bezkonfliktní pobyt 

 

Podmíněně přípustné využití  

- činnosti, děje a zařízení obchodu a drobné, sousedství a obytnou pohodu 

nenarušující činnosti, děje a zařízení malého rozsahu  

- obchody, provozovny veřejného stravování, nerušící provozovny služeb 

sloužící převážně pro denní potřeby obyvatel přilehlého území velikosti 

lokality, zařízení administrativní 

 

Nepřípustné využití  

- veškeré činnosti, děje a zařízení, které zátěží narušují prostředí, nebo takové 

důsledky vyvolávají druhotně  

- činnosti, děje a zařízení chovatelské a pěstitelské, které buď jednotlivě, nebo v 

souhrnu překračují stupeň zátěže stanovený obecně závaznými předpisy o 

ochraně zdraví pro tento způsob využití území  

- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy 

a pro přívěsy těchto nákladních vozidel, nákupní zařízení, zařízení dopravních 
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služeb a autobazary, dlouhodobě dočasné stavby nesouvisející s hlavním, 

přípustným a podmíněně přípustným územím 

 

PR4  

- zastavitelnost: 35%  

- výška zástavby: 3 nadzemní podlaží a střecha s možností využití podkroví  

- tvar střechy: šikmá (pultová, sedlová, jiná) střecha, plochá střecha pouze jako 

doplňková k šikmé střeše 

 

Z výše uvedeného vyplívá, že vše je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území, 

Pro daný objekt nebyly vydány výjimky z obecných požadavků na využívání území. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí této dokumentace. 

 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Nebyli provedeny žádné průzkumy ani rozbory. Vycházeno z dostupných informací 

o průzkumech z okolí. 

Na pozemku prozatím nebylo prováděno radonové měření, proto byl záměr zařazen 

do středního radonového rizika. Měření podobného charakteru budou probíhat až 

v dalších fázích záměru. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 

záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma apod., 

Zájmové území se nenachází v památkové rezervaci ani v památkové zóně. Území 

není zařazeno mezi zvláštně chráněné území. Nejedná se o chráněnou krajinnou 

oblast. Území se nenachází v záplavové, ani poddolované části obce. 

Celé řešené území leží v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje – nádrž Lipno 

(Loučovice). 
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Při provádění stavebních prací je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských 

sítí dle vyjádření jednotlivých správců. 

Umístěním řešené stavby hotelu vznikne pásmo požárně nebezpečného prostoru 

kolem objektu. Pásmo nebude zasahovat na parcely sousedních pozemků.  

 

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

Pozemky se nenachází v záplavové části obce a ani v poddolovaném území. 

  

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

odtokové poměry v území, 

Prováděné stavební práce nebudou mít žádný negativní vliv na sousední stavby a 

pozemky. Veškeré odpady a materiály vzniklé při demolici či stavebních pracích 

budou ekologicky zlikvidovány oprávněnou firmou. Po dokončení stavby budou 

všechny dotčené pozemky upraveny do původního stavu. Uvedenou stavební 

činností stavby nedojde ke změnám odtokových poměrů v území.  

Hluk z provozu a z činnosti automobilů, strojů a zařízení pro nakládání a zemní práce 

nepřesáhne normové hodnoty pro zastavěné a obydlené území. 

Při realizaci stavby je povinností dodavatele stavby eliminace negativních vlivů (tj. 

čištění dopravních prostředků před výjezdem na veřejnou komunikaci, popř. čištění 

komunikace, kropení, dobrý technický stav vozidel apod.). Dodavatel stavby bude 

investorem zavázán k používání takových stavebních mechanizmů, která budou 

odpovídat předpisům z hlediska životního prostředí. Dále bude časově omezen 

provoz stavebních mechanismů, a to maximálně od 7.00 do 19.00. hodiny. 

 

Řešené území se nachází na výškové úrovni cca 734,00 m.n.m, Pozemek je svažitý 

k severní straně. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch jsou svedeny do 

retenční nádrže o min. objemu cca 70 m3. Objem vsaku bude upřesněn. Stavba 

hotelu a parkovacího stání nebude mít vliv na odtokové poměry.  

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Na pozemku stavebníka určeném pro stavební práce se vyskytují vzrostlé dřeviny, 

křoviny, porosty aj., které však nezasahují do prostoru výstavby. 

Vzrostlé stromy na řešeném pozemku a ostatní vzrostlé stromy na sousedních 

pozemcích v blízkosti stavby budou chráněny prkenným bedněním kolem kmenu. 

Při provádění stavebních prací v blízkosti vzrostlých stromů, je nutno dodržovat 

postupy prací dle ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.  
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Demolice na pozemku stavebníka nebudou probíhat. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Pozemek pro stavbu č. parc 160/1, k.ú. Lipno nad Vltavou se nachází v zastavěném 

území obce Lipno nad Vltavou a je veden jako trvalý travní porost. Podle zákona 

334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu bude třeba část pozemku, 

který už nebude být moci využít pro zemědělské účely nutno vyjmout ze ZPF. Jedná 

se o severní část pozemku od cyklostezky a následující plocha pro vyjmutí ze ZPF je: 

Parcelní číslo pozemku Plocha m2

160/1b 8896,11

Celkem 8896,11
 

 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě, 

Inženýrské sítě jsou v dané lokalitě stávající a jsou vedeny nedaleko pozemku 

investora. Stavební objekt bude tedy napojen na stávající inženýrské sítě.  

Pozemek č. parc. 160/1b na území bude komunikačně napojen novým sjezdem 

vybudovaným ze severní strany pozemku na stávající komunikaci č. 163 - silnice II. 

třídy. Sjezd bude povolovaný samostatným řízením. Povolení užívání komunikace 

bude ošetřeno smlouvou o věcném břemenu. 

Připojení objektu na el. energii bude řešeno do nového el. pilíře, který bude umístěn 

v severní části pozemku a dále nepojeno na hotel. Připojení objektu na plynovod 

bude řešeno pře pilíř s umístěným HUP. Dále bude objekt napojen přípojkou na 

vodovodní řád připojovacím potrubím d32x3,0 (DN25). Dále bude objekt napojen 

novou přípojkou na telekomunikační síť. Splaškové vody budou svedeny potrubím 

DN 150 do stávající splaškové kanalizace. Dešťové vody budou svedeny přes 

záchytnou nádrž do vsakovacího zařízení umístěného ve východní části pozemku 

č. 160/1b. 

Hotel je přístupný z komunikace a cyklostezky minimální komunikací šířky 1 500 

mm, podélný a příčný sklon splňuje požadované podmínky, tj. podélný sklon 

maximálně 1:16 a příčný sklon 1:100 (1%). Maximální výškový rozdíl nepřesahuje 20 

mm. 

 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Nejsou žádné časové vazby stavby podmiňující, vyvolané ani související investice. 
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Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní zástavbu. Veškeré přípojky sítí 

objektu budou realizovány v rámci stavby nového objektu.  

Nejsou nutné přeložky známých nadzemních a podzemních vedení inženýrských sítí. 

Veškeré inženýrské sítě na dotčeném pozemku jsou zakresleny v dokumentaci a 

koordinační situaci stavby. 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Dotčené pozemky stavbou 

Parcelní číslo:    160/1 

Obec:    Lipno nad Vltavou [545597] 

Katastrální území:    Lipno nad Vltavou [684309] 

Číslo LV:    1189 

Výměra [m2]:    34 063 

Druh pozemku:    trvalý travní porost 

Vlastnické právo: Nadace ZOO Lipno, Masarykovo nám. 261, 39811 

Protivín 

Dále pozemek s parcelním číslem 601/1, kde bude vybudována nová 

příjezdová komunikace. 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo. 

Umístěním řešené stavby hotelu vznikne pásmo požárně nebezpečného prostoru 

kolem objektu. Pásmo nebude zasahovat na parcely sousedních pozemků.  

 

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, zastřešené terasy, zpevněných ploch a parkovacím 

stáním před objektem.  
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b) účel užívání stavby, 

Stavba hotelu bude sloužit k ubytování a rekreaci. Parkovací stání jako stavba 

doplňková pro hotel k parkování osobních automobilů. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalé stavby. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby, 

Nebyly vydány žádná rozhodnutí a výjimky ve věci technických požadavků na stavby. 

Projektová dokumentace respektuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.  

Stavba spadá do posuzování dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání.  

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů nejsou součástí této projektové 

dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1) – kulturní památka apod., 

Navrhovaný objekt nevyžaduje ochranu stavby podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

Plochy pozemků pro stavbu: 

parc. č. 160/1b     16 315,13 m2 

Zastavěné plochy: 

Zastavěná plocha hotelu + terasy   1 136,12 m2 

Zastavěná plocha parkovacího stání    366,85 m2 

Zpevněné plochy (příjezdová komunikace, chodník, rampa) 1 622,18 m2 
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Zastavěná plocha celkem    3 125,15 m2 

Procento zastavění     19,15% 

Obestavěné prostory: 

Obestavěný prostor hotelu    18 564,58 m3 

Užitné plochy: 

Užitná plocha 1.S     729,69 m2 

Užitná plocha 1.NP     972,47 m2 

Užitná plocha 2.NP     919,05 m2 

Užitná plocha 3.NP     906,10 m2 

Celková užitná plocha místností hotelu  3 527,31 m2 

Počet funkčních jednotek:  27 hotelových pokojů 

Počet uživatelů:     70 osob pro ubytování 

      15 zaměstnanců 

      72 kapacita restaurace 

 

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., 

Potřeba vody 

potřeba vody dle vyhlášky 48/2014 Sb.: 

Druh potřeby     Směrné číslo roční potřeby vody 

Hotelový pokoj s WC a koupelnou  45 m3/lůžko/rok=45000 l/lůžko/ rok 

Sauna, welness    10 m3/lůžko/rok=10000 l/lůžko/ rok 

Restaurace     8 m3/osoba/rok=8000 l/osoba/ rok 

Zaměstnanci     18 m3/osoba/rok=18000 l/osoba/ rok 

Celková potřeba vody    45x70 + 10x70 + 8x72 + 18x15 =  

4 696 m3/rok 

         4 969 000/365 = 13 613,7 l/den 
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Množství splaškových a dešťových vod 

Průměrné roční množství splaškových vod (odpovídá roční potřebě pitné vody) a činí  

4 696 m³/rok. 

Dešťové vody z objektů budou svedeny do zemního vsaku umístěného na pozemku 

stavebníka. Min. objem vsaku bude 70 m3. Objem vsaku bude upřesněn. 

Qr = i . A . C 

A - půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m2] 

C - součinitel odtoku dešťových vod [-] 

i - intenzita srážek = 0,03 l/s.m2 

Půdorysný průmět šikmé střechy novostavby hotelu = 875,96 m² 

Výpočtový odtok dešťové vody ze šikmé střechy objektu při dané intenzitě = 26,28 

l/s  

Spotřeba zemního plynu 

Dle dodání dílčí části dokumentace.  

Energetická bilance: 

Dle dodání dílčí části dokumentace 

Odhad: 

Hlavní jistič před elektroměrem: 32A/3f 

Předpokládaná spotřeba el.energie za rok: cca 158 400 kWh/rok 

Třída energetické náročnosti 

Třída energetické náročnosti viz Dokladová část – Průkaz energetické náročnosti 

budovy. Vyhodnocení kategorie B. 

Hospodaření s odpady a jejich následná likvidace při provádění stavební činnosti 

Před objektem je vymezený prostor pro nádoby na komunální odpad. 

Při realizaci stavebních prací se předpokládá se vznikem následujících druhů 

odpadů. Při třídění odpadů a jejich následné likvidaci bude dodržována Vyhláška 

ministerstva životního prostředí č. 381/ 2001 Sb., zákon č. 185/2001 Sb. A Vyhláška 

MŽP č. 383/2001 Sb. Dodržení hospodaření s odpady, tj. způsob zneškodnění, 

zužitkování a odstranění odpadních látek a energií při stavebních prací se 

předpokládá následovně: 
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Přehled předpokládaných odpadů vzniklých při stavebních pracích 

 

Katalog. Název    Kategorie Způsob nakládání (likvidace)  

číslo                       

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly   O Recyklace 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 

 látek nebo obaly těmito látkami znečištěné N Recyklace 

17 01 01  Beton    O Kovový kontejner, odvoz na skládku 

17 01 02  Cihly     O Kovový kontejner, odvoz na skládku 

17 01 03  Tašky a keramické výrobky  O Kovový kontejner, odvoz na skládku 

17 01 07 Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků  O Recyklace 

17 02 01  Dřevo    O Recyklace 

17 02 02  Sklo     O Recyklace 

17 02 03  Plasty    O Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod  

číslem 17 03 01   O Recyklace 

17 04 01  Měď, bronz, mosaz   O Recyklace 

17 04 02  Hliník    O Recyklace 

17 04 04  Zinek     O Recyklace 

17 04 05  Železo a ocel    O Recyklace 

17 04 07  Směsné kovy    O Recyklace 

17 04 11  Kabely    O Recyklace 

17 05 04  Zemina a kamení  O Užití k terénním úpravám na pozemku 

17 06 04  Izolační materiály  O Kovový kontejner, odvoz na skládku 

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry O Kovový kontejner, odvoz na 

skládku 
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Během realizace, odstraňování staveb nebo jejich částí je nutno veškeré odpady 

třídit. Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů se musí 

přednostně využít jako celek k jejich původnímu účelu. Během realizace stavebních 

prací nebudou vznikat nebezpečné odpady. 

Odpady na bázi zdiva, betonu a kameniva je možno využít: 

- jako upravený stavební odpad 

- jako stanovený stavební výrobek 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy, 

- stavební povolení    04/2022 

- výběrové řízení   04/2022 

- zahájení stav. prací   07/2022 

- dokončení výstavby  12/2024 

 

j) orientační náklady stavby. 

Orientační cena stavebního objektu byla stanovena dle výpočtu zjednodušenou 

metodou výpočtu obestavěného prostoru dle ceníku JKSO pro rok 2021. 

Objem stavby:  18 564,58   m3 

Cena za 1 m3 bez DPH dle 801.7 v JKSO:         7 860,- Kč/m3 

Předpokládané náklady na stavbu:  145 917 599,- Kč 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 08.01.2022 

 

 Bc. Nikola Kováčiková 

Autor práce 
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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ STAVBY 

(Ve smyslu přílohy č. 13. vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění pozdějších předpisů) 

D Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

Diplomová práce se detailněji zaměřuje pouze na stavební objekt SO 01 – Hotel. 

Následující stavební objekty souvisejí pouze s tímto objektem. 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 

objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1a) Technická zpráva 

D.1.1.a)1. Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Navržený objekt je hotel sloužící primárním účelem pro dočasné ubytování. Je 

dodržen požadavek schváleného územního plánu města Lipno nad Vltavou pro 

dané území. Jedná se o podsklepenou budovu se třemi nadzemními podlažími a 

neobytným podkrovím. 

Maximální počet nadzemních podlaží    3 

Počet podzemních podlaží      1 

Maximální výška zástavby      18,240 m 

Počet ubytovaných celkem      70 

Počet parkovacích stání garáže  23 + 2 pro osobu pohyblivě postiženou 

Počet parkovacích stání restaurace 15 + 1 pro osobu pohyblivě postiženou 

Počet parkovacích stání zaměstnanci    5 

Počet parkovacích stání autobus     1  

počet hotelových pokojů celkem     27   

obestavěný prostor celkem      18 564,58 m3  
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D.1.1.a)2. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Navržený objekt hotelu je třípodlažní s podsklepením a neobytným podkrovím. 

Objekt je umístěn min. 37,185 m od severní hranice pozemku a 15 m od východní 

hranice. Parkovací stání leží v severní části od objektu. Pozemek není oplocen.   

Přístup k objektu je zajištěn otevřenou plochou z příjezdové komunikace.   

Hotel je půdorysu ,,L“ o rozměrech 30,37 m/44,27 m. Hlavní podélná osa objektu je 

situovaná směrem sever/jih. Zastřešení je navrženo dvěma protilehlými pultovými 

střechami ve dvou úrovních vynesenými střešními vazníky a dále doplněno střechou 

plochou vegetační.  Nejvyšší hřeben je umístěna ve výšce +18,240 m od 0,000, která 

je na úrovni čisté podlahy 1.NP. 

Hlavní vstup do objektu je 2x ze severní strany vstupními dveřmi do zádveří. Ze 

zádveří je umožněn přístup do hotelové haly nebo hotelové restaurace. Z hotelové 

haly je vstup do posilovny se svým hygienickým zázemím či úschovny kol/lyží, z které 

je umožněn východ ven. Též se z haly dostaneme ke schodišti s výtahem, z kterého 

se dostaneme k hotelovým pokojům a do podsklepené části s garáží a technickým 

zázemím hotelu. Vstup pro zaměstnance se nachází ze západní strany objektu. 

Dostaneme se do hlavní chodby, z které je přístup do kanceláří, šaten zaměstnanců 

s hygienickým zázemím, denní místnosti, skladů, restaurační kuchyně. 

V druhém nadzemním podlaží se dostaneme do welness zóny, kde se nachází 

masáže a sauny. Dále se v tomto podlaží nachází 11 hotelových pokojů, z tohož 

jeden z pokojů je navrhován jako invalidní. Třetí nadzemní podlaží slouží pouze pro 

ubytování, kde se nachází 16 hotelových pokojů, kdy jeden z pokojů je opět invalidní. 

Každý hotelový pokoj má balkon či terasu 

Materiálové řešení a barevné řešení: 

Řešená stavba je založena na základových betonových pasech a patkách. Obvodové 

svislé nosné konstrukce jsou navrženy zděné z cihelných broušených bloků Heluz, 

v suterénu z bednících tvarovek vylitých betonem. Vnitřní nosné zdivo je též 

z cihelných broušených bloků Heluz, doplněné sloupovými monolitickými prvky z 

železobetonu. Příčkové zdivo a mezipokojové zdivo je navrženo z keramických 

příčkovek. Sloupy navrhnuty železobetonové. Stropní konstrukce je tvořena 

monolitickými železobetonovými deskami. Průvlaky navrženy monolitické 

železobetonové. Schodiště dodáno prefabrikované železobetonové. Pro ztužení 

objektu budou provedeny železobetonové ztužující věnce, které budou součástí 

stropu. Překlady nad otvory jsou navrženy převážně systémové, místy doplněny 

železobetonovými. Hlavní zastřešení je navrženo dvěma protilehlými pultovými 

střechami ve dvou úrovních vynesenými střešními vazníky a dále doplněno střechou 

plochou vegetační se spádovou vrstvou z betonu o sklonu 3°. Okna plastová 

osazená trojsklem barva šedočerná – antracit. Vstupní dveře, HS portály a 

francouzská okna v 1.NP hliníková osazeny trojskly, rám v barvě šedočerné – 
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antracit. Vnitřní dveře dýhované s obložkovou zárubní. Vnitřní parapety oken budou 

blíže specifikovány investorem, navrhnuty plastové.  

Fasádní vnější omítka – kontaktní zateplení + finální povrchová úprava je navržena 

tenkovrstvá silikátová omítka středně-zrnná zrnitosti 2 mm, barva bílá lomená, 

fasádní obklad z vláknocementových desek v imitaci dřeva na ocelovém roštu. Sokl 

– zateplen XPS (peripetrické desky) tl. 120 mm s podkladní stěrkou se sítí + finální 

povrchová úprava je navržena marmolit, barva – odstín šedobílá (při realizaci 

upřesní investor dle vzorníku dodavatele).   

Klempířské prvky jsou navrženy v souladu s ČSN 73 3610 budou provedeny z 

pozinkovaného ocelového plechu s polyuretanovou povrchovou úpravou v barvě 

šedo-černé – antracit.  

 

D.1.1.a)3. Bezbariérové užívání stavby 

Stavba spadá do posuzování dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání. Je nutno z tohoto hlediska 

posuzovat. 

Hotel je přístupný z komunikace a cyklostezky minimální komunikací šířky 1 500 

mm, podélný a příčný sklon splňuje požadované podmínky, tj. podélný sklon 

maximálně 1:16 a příčný sklon 1:100 (1%). Maximální výškový rozdíl smí být 20 mm. 

Objekt je řešen bezbariérově. K hotelu je přístup po rampě o minimální šířce 1 500 

mm s maximálním sklonem 1:16 a podélným sklonem 1%. Před vstupem do objektu 

musí být plocha o rozloze nejméně 1 500 x 1 500 mm. Přístup do všech prostorů 

určených pro užívání veřejnosti je zajištěno vodorovnými komunikacemi, 

bezbariérovými rampami či výtahy. Na každém podlaží se nachází jeden 

bezbariérově řešený hotelový pokoj. 

 

D.1.1.a)4. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozně je objekt řešený jako standartní hotel s wellness centrem, přístupný 

hlavními vchody umístěnými na severní stěně objektu, kterými je umožněn přístup 

do restaurace či hotelové haly, ze které je přístup dále do objektu. Parkovací stání 

bude před objektem ze severní strany a v podzemní části objektu. 

Podrobnější provozní řešení je zřejmé z výkresové části PD.  

V objektu se nachází technická místnosti se dvěma plynovými kotly a záložním 

kotlem. Rozvod tepla po objektu bude zajištěn pomocí soustavy otopných těles 

umístěných v jednotlivých místnostech či podlahovými konvektory. Kotle budou 

napojeny na plynovod. Spaliny budou odvedeny komínem nad střechu objektu. 

Jedná se o objekt pro ubytování, ve kterém se nenachází výrobní technologie. 
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D.1.1.a)5. konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

a) stavební řešení 

Objekt  je půdorysně tvaru „L“. Jedná se o zděnou stavbu z keramických bloků a 

bednících tvarovek založenou na základových pasech a patkách z prostého betonu. 

Nosnou konstrukci tvoří obvodové zdivo zakončené ŽB věncem. Průvlaky, sloupy a 

schodiště navrženo železobetonové. Objekt je zastřešen šikmou střechou, doplněný 

plochou střechou vegetační. Překlady jsou řešeny systémovými prvky či 

železobetonem. Příčkové dělící zdivo je řešeno také z keramických tvarovek. Objekt 

je kontaktně zateplen.  

Výplně otvorů u objektu jsou řešeny plastovými okny a hliníkovými dveřmi či HS 

portály zasklené trojskly.  

  

b)  konstrukční a materiálové řešení 

1) Přípravné práce 

Před zahájením stavebních prací je nutné zdokumentovat technický stav všech 

stávajících okolních objektů v bezprostřední blízkosti řešené stavby a prvků (vně i 

uvnitř objektů), včetně fotodokumentace a pasportizace. 

Před zahájením zemních prací se objekt vytyčí lavičkami. Také se zřetelně označí 

výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky.  

V rámci přípravy území budou provedeny dále pak tyto práce: oplocení celého 

staveniště v předem určeném rozsahu, přesné vytýčení veškerých stávajících 

inženýrských sítí, příprava staveništních přípojek pro napojení na jednotlivá média 

(voda, kanalizace, NN). 

Před započetím prací bude v rozsahu navržených staveb, zpevněných ploch a 

navržených inženýrských sítí sejmuta ornice (tl. cca 150 mm) a bude řádně uložena 

na příslušnou skládku či deponována na pozemku stavebníka. 

Následně budou provedeny výkopy pro základové pasy a domovní rozvody 

inženýrských sítí. 

Zemní práce budou probíhat dle výsledků a doporučení geologického posudku 

parcely, který bude proveden při započetí zemích prací přizváním geologa, 

popřípadě podle pokynů projektanta či příslušné osoby.  

 

2) Demoliční práce 

Objekt je novostavba a neuvažuje se s demoličními pracemi. 
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3) Výkopové práce 

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení veškerých inženýrských 

sítí na místě. Postup prací v jejich ochranných pásmech a v blízkosti těchto 

inženýrských sítí budou prováděny za podmínek a technického dozoru správců nebo 

majitelů těchto inženýrských sítí. 

Výkopové práce budou prováděny strojně s ručním dokopem na základové spáře a 

v blízkosti stávajících objektů a stávajících inženýrských sítí.  

Základová spára musí být ve všech místech stavby před zabetonováním převzata 

geologem a statikem.  

Při zemních a stavebních pracích bude nutné dbát ochrany základových spár dle 

platných ČSN. 

Základová spára bude provedena minimálně do nezámrzné hloubky pod upravený 

terén, přesná hloubka základové spáry (a tvary a typ základových konstrukcí) ve 

všech místech stavby bude určena a převzata na místě geologem a statikem. 

Dále budou prováděny výkopové rýhy pro umístění dešťové kanalizace z nových 

střech, kde vytěžená zemina bude deponována vedle výkopů a po uložení přípojek 

s bezpečnostními prvky bude výkop zasypán. Výkop bude hutněn pro zabránění 

pozdějšího sednutí (propadu) terénu. 

V rámci výkopových prací bude také provedena vsakovací zkouška a na základě této 

zkoušky upravena velikost vsakovací nádrže. 

 

4) Základové konstrukce 

Před betonáží a uložením zemnícího pásku základovou spáru převezme geolog. O 

převzetí bude sepsán protokol. Přesná hloubka základové spáry (tvary a typ 

základových konstrukcí) ve všech místech stavby bude určena a převzata na místě 

geologem a statikem. Veškeré základové konstrukce nutno zakládat min. 300 mm 

do únosného terénu a 1 200 mm do nezámrzné hloubky pod úroveň upraveného 

terénu. Před samotnou betonáží základových pasů se do základové spáry vloží 

zemnící pásek FeZn 30/4. Základové pasy budou z betonu C 20/25 XC2, před 

betonáží nutno provést do bednění prostupy pro vedení rozvodů instalací a před 

betonáží základové desky rozvody pod deskou rozvést. Po provedení a zatvrdnutí 

základových pasů a položení všech chrániček instalací se provedou zásypy. Prostor 

150 mm pod horní hranou základů bude vyplněn zhutněným štěrkovým násypem 

(alt. betonový recyklát). Podkladní zákl. deska tl. min 150 mm bude provedena z 

betonu C20/25 XC2, vyztužená 2x KARI 6/150-6/150 ve spodním a horním okraji s 

minimálním přesahem sítí 200 mm. Podkladní ŽB deska probíhá přes základové 

pasy, vytváří tak souvislý stabilní podklad pro radonovou izolaci a hydroizolaci. Patky 

budou při horním povrchu opatřeny KARI sítí 6/100/100 s krytím 35 mm. 

Hloubky založení jsou zřejmé z výkresové části PD, kde je uvažováno se založením 

do stávající únosné zeminy. 
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5) Svislé konstrukce 

Obvodové nosné stěny a sloupy: 

Obvodové nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných broušených bloků Heluz 30 

UNI tl. 300 mm, založené na zakládací tepelně izolační maltu Heluz, zdivo zděné na 

maltu pro tenké spáry Heluz s kontaktním zateplením EPS 70F tl. 160 mm, v místě 

obkladu zatepleno minerální izolací vloženou do ocelového roštu. Vnější zdivo 300 

mm s tenkovrstvou probarvenou omítkou, vnitřní omítka vápenocementová 

jádrová. Zdivo v suterénu z bednících tvarovek Prefa BTB 50//30/25 (P+D) na MC 

vylité betonem.  

Vnitřní nosné stěny a sloupy: 

Vnitřní nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných broušených bloků Heluz 30 UNI 

tl. 300 mm, založené na zakládací tepelně izolační maltu Heluz, zdivo zděné na maltu 

pro tenké spáry Heluz. Vnitřní omítka vápenocementová jádrová. Sloupy 

železobetonové čtvercového průřezu 300/300 mm - beton C30/37, ocel B 500B. 

Příčkové zdivo: 

Dělící příčky z broušených příčkovek Heluz 11,5 tl. 115 mm a Heluz 14 tl. 140 mm. 

Pro místnosti se zvýšeným požadavkem na akustiku jsou navrženy příčky Heluz AKU 

20 splňující min. neprůzvučnost vnitřních dělících konstrukcí mezi hotelovými pokoji 

R´w= 47 dB. Veškeré vnitřní zdivo založené na zakládací maltu Heluz, zdivo zděné 

na maltu pro tenké spáry Heluz.  

Výtahová šachta: 

Pro vertikální přepravu osob ubytovaných je navržen výtah s velikostí kabiny 1100 x 

2100 mm a dveřmi o šířce 900 mm. Výtahová šachta má vlastní jádro a propojuje 

všechna podlaží objektu. Její stěny jsou navrženy jako železobetonové - beton 

C30/37, ocel B 500B. Výtahová šachta bude akusticky oddělena od stropních desek 

– stěny šachty budou 200mm tlusté. Rozměr výtahové šachty je 1850 x 2500 mm. 

Pro vertikální přepravu zaměstnanců je navržen výtah s velikostí kabiny 1000 x 1250 

mm a dveřmi o šířce 800 mm. Výtahová šachta má vlastní jádro a propojuje všechna 

podlaží objektu. Její stěny jsou navrženy jako železobetonové - beton C30/37, ocel B 

500B. Výtahová šachta bude akusticky oddělena od stropních desek – stěny šachty 

budou 200mm tlusté. Rozměr výtahové šachty je 1600 x 1650 mm. 

6) Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvořena monolitickými železobetonovými vetknutými deskami 

o tl. 200 mm. Stropní konstrukce na předsazeném zádveří tvořeno železobetonovou 

monolitickou deskou o tl. 125 mm. U obou případů jde o beton C30/37, ocel B 500B. 

Konstrukce průvlaků navrženy železobetonové - beton C30/37, ocel B 500B o šířce 

300 mm a výšce 500 mm. 



35 

 

7) Schodiště 

       Schodiště pro hosty je tříramenné s šířkou ramene 1 500 mm a pro 

zaměstnance tříramenné s šířkou ramene 1 250 mm. Schodiště je železobetonové 

prefabrikované. V úrovní stropů probíhá napojení přes ozub. Ramena budou 

uloženy na prefabrikovanou mezipodestu, která bude uložena do obvodové stěny 

do kapes přes bloky pro tlumení hluku. Povrch bude opatřen keramickou dlažbou. 

Madla zábradlí se bude kotvit dodatečně na chemické kotvy. 

8) Věnce a překlady 

Překlady do nosných stěn jsou navrženy systémové Heluz 23,8 či nosné roletové 

překlady Heluz a do příček překlady ploché Heluz 11,5 a 14,5. Stavebník si před 

realizací upřesní, do jakých oken bude požadovat osazení roletových překladů, 

navrženo do místností kanceláří a hotelových pokojů. Nad garážovými vraty navržen 

železobetonový monolitický překlad 300/375 mm a výklenku v 1.NP rohový 

železobetonový překlad 300/500 mm. 

Stropní věnec je součástí stropní desky, tedy železobetonový monolitický 300/450 

mm, beton C30/37, ocel B 500B.  

9) Konstrukce zastřešení 

Šikmou střechu tvoří nosná konstrukce z vazníků. Jedná se o zaoblený tvar pultových 

střech. Na stropní konstrukci bude parotěsná vrstva z asfaltového modifikovaného 

pásu z SBS asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a dále bude zateplena 

izolační vrstvou z EPS 150, na které bude položena difuzně otevřená folie lehkého 

typu. Na konstrukci vazníků bude celoplošné prkenné bednění, na které se položí 

doplňková hydroizolační vrstva z difuzně otevřené folie lehkého typu. Nakonec se 

položí dřevěné latě a kontralatě, na které se položí hliníková střešní krytina. 

Plochá zelená střecha řešena spádovou vrstvu z betonového potěru o sklonu 3% od 

50 mm. Na betonovou vrstvu bude nalepen asfaltový pás z modifikovaného SBS 

asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Na pás bude položena drenážní vrstva 

z PE rohože. Izolační vrstvu bude tvořit polystyren EPS 150 ve dvou vrstvách o 

celkové tloušťce 220 mm. Na tepelnou izolaci bude položeno souvrství tří 

asfaltových pásů, 2x s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a 1x z PE rohože. 

Poslední pás slouží jako ochrana pro prorůstání kořínků. Na ochrannou vrstvu te 

položí perforovaná folie z HDPE, na kterou se umístí filtrační vrstva z netkané textilie 

a dále substrát pro extenzivní zeleň a předpěstovaná vegetační rohož. V prostoru 

stěn výlezu bude vegetační vrstva nahrazena praným říčním kamenivem v šířce 500 

mm. 

10) Podlahy  

Podlahu v garáži tvoří asfaltový modifikovaný hydroizolační pás, betonová 

mazanina, extrudovaný polystyren, PE folie a vyztužená betonová mazanina 

opatřena epoxidovým nátěrem. V technické místnosti je podlaha opatřena 

nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. 
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Podlahy v 1.NP jsou rozděleny na podlahy na zemině a na stropní konstrukci nad 

suterénem. Podlahy na zemině jsou opatřeny hydroizolačním asfaltovým pásem 

z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, dále tepelně 

izolační deskou z EPS 150 ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 120 mm. Roznášecí 

vrstva podlahy tvořena vyztuženou betonovou mazaninou a jako nášlapná vrstva je 

použita keramická dlažba či vinylová podlaha. Suterénní strop je ze spod zateplen 

izolačními deskami z kamenné vlny. Na stropě je vytvořena instalační vrstva 

z lehčeného betonu s keramickým kamenivem. Kročejovou izolaci tvoří 

elastifikovaný polystyren, na kterém je roznášecí vrstva z vyztužené betonové 

mazaniny a nakonec nášlapná vrstva z betonu či vinylu. 

Podlahy ve 2.NP tvoří instalační vrstva z lehčeného betonu s keramickým 

kamenivem, kročejová izolace z elastifikovaného polystyrenu, betonová mazanina 

vyztužená a nášlapná vrstva z keramické dlažby či vinylu. 

Přesné specifikace materiálů a podlah viz D.1.1.13 Výpis skladeb. 

 

11) Podhledy a sádrokartonové konstrukce 

Sádrokartonový podhled bude proveden na ocelový rošt z desek bílých tl. 12,5 mm, 

v místech se zvýšenou vlhkostí provést podhled deskami odolnými proti vlhkosti 

(barva zelená). Mezi rošt bude vložena parotěsná zábrana s přelepenými spoji. 

Provedení roštu a jeho kotvení bude řešeno dle technologie konkrétního výrobce 

SDK konstrukce. 

12) Izolace (tepelné, akustické, hydroizolace) 

Proti vodě: 

 Hydroizolace v podlahách 1. PP a 1.NP budou sloužit proti pronikání radonu 

a bude z asfaltových modifikovaných pásů Glastek 40 Special Mineral tl. 4 

mm. V případě provádění hydroizolace svislé z asfaltových pásů pod úrovní 

terénu budou pásy nataveny i na obvodové zdivo a vodotěsně spojeny s 

vodorovnými hydroizolačními pásy svislá izolace musí být vytažena min. 300 

mm nad upravený terén. Pásy budou sloužit i jako protiradonová izolace. 

Veškeré prostupy izolací budou plynotěsně utěsněny. 

 Hydroizolace na terase tvořena asfaltovými hydroizolačními pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu. Jedná se o tyto asfaltové pásy – Glastek 30 sticker 

ultra tl. 3 mm s nosnou vložkou ze skleněné tksniny a  Elastek 50 special 

decor 5,3 mm s nosnou vložkou z PE rohože. 

 Hydroizolace v ploché střeše asfaltové hydroizolační pásy z modifikovaného 

SBS asfaltu – Glastek 30 sticker ultra tl. 3 mm s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny, Glastek 40 special mineral tl. 4 mm s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny a Elastek 50 garden tl. 5,3 mm s nosnou vložkou z PE rohože. 

 Izolace na obvodových stěnách pod úrovní upraveného terénu a opěrných 

stěnách budou chráněny proti protržení nopovou folií případně XPS. 

 Dále bude použita PE fólie do podlahových konstrukcí jako separační vrstva. 
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 Pojistné izolace ve střeše budou vzduchotěsně slepeny v obou směrech 

páskou. 

 V sádrokartonových podhledech nutno provést parotěsné izolace 

vzduchotěsně spojeny slepením. 

 

Tepelná izolace: 

 Do podlah na zemině bude použita tepelná izolace z podlahových desek EPS 

150 (λD=0,035 W/m.K). V suterénu použita izolace z desek XPS (λD=0,034 

W/m.K). 

 V podlahách uložených na stropech použita kročejová izolace 

z elastifikovaného polystyrenu (Rigifloor 4000) (λD=0,044 W/m.K). 

 Zateplení suterénního stropu deskami z kamenné vlny pojené organickou 

pryskyřicí tl. 100 mm (λD=0,040 W/m.K). 

 Tepelná izolace střechy provedena z EPS 150 (λD=0,035 W/m.K). 

 Obvodové stěny kontaktně zatepleny deskami EPS 70 F tl. 160 mm (λD=0,039 

W/m.K). V místě obkladu použity desky z minerální plsti tl. 160 mm (λD=0,034 

W/m.K). 

 Sokl a základové konstrukce zatepleny po celé výšce deskami XPS nebo 

perimetrickými deskami. Tloušťka zateplení 120 mm (λD=0,035 W/m.K). 

 

Akustické izolace:  

 Nutno dostatečně oddilatovat podlahy od svislých stěn, aby nedocházelo k 

přenosu kročejového hluku z podlah do stěn. 

 Neprůzvučnost vnitřních dělících konstrukcí mezi hotelovými pokoji musí 

splňovat R´w= 47 dB. 

13) Výplně otvorů  

Venkovní dveře – Hliníkové, konstrukční tl. min. 82,5 mm. Venkovní dveře 

budou s bezpečnostním kováním. Povrchová úprava kování chrom satén. 

Zasklení dveří bezpečnostním trojsklem sklem CONNEX. Zasklení dveří min. 

od výšky 400 mm. Součinitel prostupu tepla dveří max. UD= 0,9 W/m2K. 

Výplňové kazety tepelněizolační. Barva šedo-černá antracit. 

Vnitřní dveře – Otvíravé dřevěné dýhované (dub) s obložkovou zárubní. 

Kování vzhled chrom satén. Zasklení vnitřních dveří Matelux čirý. 

Okna – Plastová konstrukční tl. min. 82,5 mm se středovým těsněním. Okna 

bez meziskelního členění, barva černo-šedá antracit. Kování okna 

celoobvodové (otvíravé, sklápěcí, mikroventilace), zasklení tepelně izolačním 

trojsklem max. UW= 0,9 W/m2K. Hloubka zasklívací drážky min. 25 mm.  

Střešní výlez – nutno osadit výklopný střešní výlez o rozměrech 540 x 830 

mm. 

Výlez do půdního prostoru a střešního prostoru – Nutno osadit výklopný 

výlez se schodištěm 700/1400 mm. Výlezy jsou umístěny ve 3.NP. Schodiště 

musí splňovat vzduchotěsnost třídy 4, požární a tepelné požadavky. 
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Garážová vrata – Sekční vrata na elektrický pohon s prolisy, min. Ud = 1,4 

W/m2K, barva: šedo-černá antracit. 

Podrobná specifikace viz viz D.1.1.14 Výpis výplní otovrů. 

14) Povrchové úpravy 

Vnější omítky - Vnější fasádní omítky budou provedeny finální povrchovou úpravou 

tenkovrstvou probarvenou omítkou středně-zrnná zrnitosti 2 mm, barva bílá 

lomená. Fasádní obklad řešen vláknocementovými deskami v dekoru dřeva. 

 Sokl – zateplen XPS (peripetrické desky) tl. 120 mm s podkladní stěrkou se sítí + 

finální povrchová úprava je marmolit, barva odstín šedo-bílá (při realizaci upřesní 

investor dle vzorníku dodavatele).  

Vnitřní omítky – provedeny vápenocementové jádrové.  Omítnuté plochy budou 3x 

vybíleny.  

Obklady keramické do výše 2 500 mm a 2 300 mm. V ostatních místnostech s 

dlažbou provést keramický soklík v = 80 mm. Pod obklady a dlažby u sprchového 

koutu a na WC nutno provést hydroizolační stěrku.  

V místnostech s podlahami z Vinylu budou po obvodech stěn provedeny plastové 

soklové lišty. 

Povrchy podlah budou provedeny z keramické dlažby a vinylu. Dle výběru 

stavebníka. 

Dřevěné povrchy budou opatřeny lazurou, barva dle výběru investora (návrh světle 

hnědá). Jedná se o prvky podbití střechy. 

 

15) Klempířské a zámečnické konstrukce, doplňkové truhlářské konstrukce 

Klempířské konstrukce: 

Klempířské prvky jsou navrženy v souladu s ČSN 73 3610 z pozinkovaného 

ocelového plechu s polyuretanovou povrchovou úpravou v barvě šedo-černé – 

antracit.  

Okapové žlaby, svody a doplňky – Satjam Niagara z pozinkovaného ocelového 

plechu s polyuretanovou povrchovou úpravou, barva: šedo-černá antracit. 

Ostatní klempířské prvky jsou venkovními parapety oken a oplechování atiky, které 

jsou navrženy ze stejného materiálu včetně barevnosti. 

 

Zámečnické konstrukce: 

Jedná se o ocelové vnitřní zábradlí a držadla madel a ocelové zábradlí balkonů či 

teras s výplní skleněných desek. Dále vnější ocelová konstrukce únikového 

schodiště. Barva šedo-černá antracit. 

Doplňkové truhlářské konstrukce: 

Podbití přesahů střechy palubkovými obklady. Palubky na pero-drážku. 

Schodišťová madla jsou tvořeny truhlářským výrobkem. 
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16) Řešení okolních ploch: 

Po dokončení stavby bude nově proveden okapový chodníček a nové zpevněné 

plochy pro vjezd na pozemek. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové 

dlažby, příjezdová komunikace z asfaltu, okapový chodníček bude proveden pomocí 

kačírku, alt. betonová dlažba. Ostatní plochy dotčené stavbou budou navráceny do 

původního stavu a osety travním semenem a případně osázeny rostlinami a keři. 

Dále budou vysázeny nové stromy. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a 

nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během stavebních prací a užívání 

při řádné údržbě, nemohli způsobit destruktivní poškození kterékoli části, náhlé 

nebo postupné zřícení, nezpůsobily nepřípustné přetvoření nebo kmitání 

konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční 

způsobilost stavby nebo její části, poškození nebo ohrožení připojených technických 

zařízení, ohrožení provozu pozemních komunikací a sítí technického vybavení 

v dosahu stavby, nepřiměřené porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem, 

přetížením nebo následkem selhání lidského činitele. Stavební konstrukce a 

stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu 

plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům 

zatížení a nepříznivých vlivů prostředí, a to i předvídatelným mimořádným 

zatížením, která se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby.  

 

D.1.1.a)6. Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

V rámci bezpečnosti při užívání stavby se vychází z platných norem a bezpečnostních 

předpisů, které budou v době užívání stavby dodrženy. Jedná se především o zákon 

č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby bylo sníženo riziko nehod a poškození 

na minimum, např. uklouznutí, zranění výbuchem, pád, náraz, vloupání, popálení… 

K jednotlivým zařízením i instalacím a rozvodům, je-li třeba, bude vystavena revizní 

zpráva a výrobcem předepsanými intervaly dodržena pravidelná kontrola stavu 

zařízení, instalace nebo rozvodu. 

 

D.1.1.a)7. Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – 

hluk, vibrace – popis řešení 

Tepelně technické posouzení je provedeno programem Tepelná technika 1D 

(DEKsoft) a výstup je uveden ve složce 06 stavební fyzika v přílohách. Výpočty bylo 

dokázáno, že všechny konstrukce vyhoví na doporučenou hodnotu prostupu tepla 

U a nejnižší povrchové teplotě po ploše.  
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Z akustického posouzení, které je ve stejné složce jako příloha je prokázáno, že 

vnitřní konstrukce vyhoví na vzduchovou i kročejovou neprůzvučnost. Dále budou 

dodrženy požadavky dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále budou splněny požadavky z vyhl. Č. 268/200* Sb. o technických požadavcích na 

stavby ohledně osvětlení a oslunění místností. Pobytové prostory budou osvětleny 

denním světlem. Veškeré prostory budou osvětleny uměle zářivkovými nebo 

žárovkovými svítidly zaručujícími dostatečnou intenzitu osvětlení v jednotlivých 

prostorech dle příslušných ČSN.  

U objektu nebyly shledány žádné požadavky na vibrace. Vzhledem k využití objektu 

k bydlení se nepředpokládá vznik, nežádoucích vibrací v objektu a působení na 

okolní stavby. 

Veškeré zmíněné požadavky jsou splněny. 

 

D.1.1.a)8. Zásady hospodaření energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Norma udává požadavek na nejnižší povrchovou teplotu konstrukce pomocí 

požadované hosnoty fRsi,N. Ta je určená pro návrhovou teplotu vnitřního vzduchu θai 

= 21,0 °C a pro θe = -18 °C. 

Požadavky na součinitel prostupu tepla U pro jednotlivé typy kcí posuzovány a 

navrhovány, aby splňovali doporučené hodnoty. 

b) energetická náročnost stavby 

 Novostavby dnes spadají do kategorie energetické třídy B tj. úsporná. Objekt 

byl posuzován jako budova s téměř nulovou spotřebou energií. Průměrný součinitel 

prostupu tepla obálkou budovy je Uem=0,60 W/m2K a vyhoví tak normovým 

hodnotám. Detailněji tento výpočet najdete v příloze ve složce 6 Stavební fyzika. 

 

D.1.1.a)9. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Nebyl proveden průzkum. Objekt byl navrhován na ochranu proti střednímu 

radonovému riziku. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Kovové konstrukce nebo výztuž železobetonových konstrukcí bude izolována od 

zdrojů bludných proudů (zemí) a od jiných kovových konstrukcí, které mohou být 

ohroženy bludnými proudy, tak aby neexistoval žádný neúmyslný přímý kontakt se 

zdroji bludných proudů. 

Ochrana objektu před účinky blesku bude řešena dle ČSN EN 623051-4. Na objektu 

bude osazen bleskosvod připojený na zemnící pásek FeZn 30/4 mm uložený pod 
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základy rodinného domu. Jímací vedení bude provedeno pomocí jímacích tyčí, které 

se umístí tak, aby v ochranném pásmu hromosvodu byly veškeré části střechy. 

Uzemnění jímací soustavy bude provedeno přes zkušební svorky. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V dané lokalitě nebylo potřeba řešit. 

d) ochrana před hlukem 

Ochrana proti hluku z vnějšího prostředí, zejména z dopravy, je zajištěna použitím 

stavebních materiálů, včetně výplně stavebních otvorů s dostatečnou vzduchovou 

neprůzvučností. 

c) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto není třeba realizace 

protipovodňových opatření. 

 

D.1.1.a)10. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Kompletní vyhodnocení požárního bezpečnostního řešení je v samostatné části 

projektové dokumentace ve složce 05 „D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení“. 

 

D.1.1.a)11. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Všechny navrhované konstrukce musí splnit vlastnosti uvedené v projektové 

dokumentaci (př. Beton – požadovaná třída betonu, pevnost oceli, součinitel tepelné 

vodivosti atp.). Tyto vlastnosti budou prokázány technickými listy. Materiály budou 

uskladněny na staveništi a následně zabudovávány do konstrukcí v souladu 

s požadavky a technickými listy výrobců pro zajištění požadovaných vlastností a 

jakosti provedení. 

 

D.1.1.a)12. popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Objekt byl navržený běžnými dostupnými materiály a nebyly navrženy žádné 

vyloženě netradiční konstrukce. Není tedy nutné vytvářet technologický postup. 

Materiály jsou tradiční, jejich technologické postupy obecně známé nebo 

předepsané výrobcem. 
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D.1.1.a)13. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby - obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel nestanovil požadavky na vypracování výrobní s dílenské dokumentace, 

rozsahem a charakterem stavby tato dokumentace není nutná. 

 

D.1.1.a)14 stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami 

Zakrývané konstrukce a jejich jakost bude vždy kontrolována v souladu 

s technickými postupy a před pokračováním v pracích, žádné kontroly nad rámec 

požadované nejsou. 

 

D.1.1.a)15 Technická infrastruktura 

a) Územní řešení, stavby, vedení a zařízení technického vybavení 

Objekt bude napojen na místní stávající inženýrské sítě určené pro veřejnou 

potřebu. Napojení bude provedeno dle požadavků provozovatelů jednotlivých sítí. 

 

b) Zásobování elektrickou energií 

Objekt bude napojen na stávající podzemní elektrického vedení nízkého napětí. 

Napojení bude pomocí nové elektrické přípojky vedené v zemi do nového elektro 

pilíře na severní straně investora a dále bude vedeno vnějším domovním rozvodem 

do hotelu. Napojení provede provozovatel elektrické soustavy dle platných 

předpisů. 

 

c) Zásobování teplem 

V objektu se nachází technická místnosti se dvěma plynovými kotly a záložním 

kotlem. Rozvod tepla po objektu bude zajištěn pomocí soustavy otopných těles 

umístěných v jednotlivých místnostech. Kotle budou napojeny na plynovod. Spaliny 

budou odvedeny komínem nad střechu objektu. 

 

d) Zásobování plynem 

Objekt bude připojen na veřejný podzemní STL plynovod pomocí nové přípojky, 

která bude vyústěna do objektu HUP na severní straně pozemku investora. Dále 

bude plyn veden vnějším domovním rozvodem do objektu hotelu. 
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e) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 

Vnitřní slaboproudé rozvody budou navrženy dle platných norem. Umístění zásuvek 

a osvětlovacích těles bude řešeno v dalším stupni PD. Objekt bude opatřen řádně 

uzemněným hromosvodem dle ČSN EN 62305-1, 2, 3 a 4. Na střeše bude osazeno 

jímací zařízení a svody hromosvodu. 

 

f) Zásobování vodou 

Objekt bude napojen nově vybudovanou přípojkou na vodovodní řád pro veřejnou 

spotřebu s ochranným pásmem 1,5 m. Přípojka bude zakončena ve vodoměrné 

šachtě, kde bude umístěn vodoměr. Šachta bude umístěna dle požadavků 

provozovatele vodovodu v blízkosti severní hranice pozemku. Dále bude vodovod 

veden vnějším domovním rozvodem do objektu hotelu. 

 

g) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Jednotlivé rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou předmětem této práce. V praxi 

budou zpracované posudky a projektové dokumentace odborníky z TZB. 

 

D.1.1.a)16 Zásady organizace výstavby 

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

Veškeré materiály nutné pro výstavbu budou zajišťovány po přilehlé komunikaci. 

Veškerá potřebná media (voda, elektro) budou odebírána z místního řádu na 

pozemku stavebníka a ze stávajícího elektro-pilíře vyvedení odbočky pro staveništní 

rozvaděč.   

Přesné spotřeby medií pro realizaci stavby nejsou známu, spotřeby jednotlivých 

medií budou závislé na zvolené technologii výstavby dodavatelem stavby. 

 

b) odvodnění staveniště, 

Dešťové vody nebudou nikterak sváděny a budou přirozeně vsakovány na terénu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Pro stavbu budou využívány zpevněné plochy a komunikace na severní straně 

pozemku. 

Potřebná elektrická energie pro stavbu bude zajišťována odebíráním z mobilní 

skříně napojené na elektrický pilíř, pojízdná elektrická skříň bude mít vlastní 

elektroměr. 
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Pro stavbu bude zřízen odběr vody z místního řádu zbudováním nové vodovodní 

přípojky, která bude zakončena na pozemku stavebníka provizorní vodoměrnou 

šachtou, která bude v průběhu realizace nahrazena plnohodnotnou šachtou, 

případně přímo při budování přípojky bude vodoměrná šachta osazena hned.  

Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu novým sjezdem, který bude v 

rámci stavby vybudovaný.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Prováděné stavební práce nebudou mít žádný negativní vliv na sousední stavby a 

pozemky. Stavba nebude mít žádný vliv na okolní pozemky nebo stavby na nich. V 

případě potřeby záboru sousedního pozemku si stavebník zajistí písemný souhlas 

majitele pozemku. 

 

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

dřevin, 

V případě provádění stavebních prací v blízkosti vzrostlých stromů, je nutno 

dodržovat postupy prací dle ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – 

Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Demolice nebudou probíhat, jedná se o novostavbu. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště  

V době realizace stavebních úprav není uvažováno se záborem sousedních 

pozemků. V případě potřeby záboru sousedního pozemku si stavebník zajistí 

písemný souhlas majitele pozemku. Jedná se případně o stavbu lešení pro aplikaci 

fasádních úprav atd. 

 

D.1.1.a)17 výpis použitých norem. 

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PB  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

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

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

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

 akustických vlastností stavebních výrobků  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  
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ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení  

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

b) Výkresová část 

viz přílohy 

c) Dokumenty podrobností 

viz přílohy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 08.01.2022 

 

 Bc. Nikola Kováčiková 

Autor práce 
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Závěr 
Cíl této diplomové práce je navržení kompletní zhotovení projektové dokumentace 

od studie až po prováděcí dokumentaci novostavby hotelu v lokalitě Lipno nad 

Vltavou. Za předpokladu dodržení projektové dokumentace, vznikne ucelený 

funkční celek hotelu s restaurací, posilovnou, masážemi a saunami.  

Novostavba splňuje kritéria moderního ubytování se zaměřením na rodiny, byla 

tedy navrhována prostornost hotelových pokojů. Hotel má poskytnout pohodlný 

pobyt a rekreaci využitím wellness pro rodiny i jednotlivce.  

Celý projekt je navržen v souladu s předepsanými normami a zadaných kritérií. Při 

projektování jsem dále použila potřebné vyhlášky, předpisy a technické listy 

výrobců. 

Zadání diplomové práce je v určeném rozsahu vypracovanou projektovou 

dokumentací dodržené. Součástí práce je zpracovaná projektová dokumentace, 

výkresy detailů, požárně bezpečností řešení stavby a stavební fyziky.  

K vypracování diplomové práce jsem využila znalosti získané po dobu studia, z 

uvedených informačních zdrojů, poznatků z praxe a odborných rad od vedoucího 

diplomové práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce  

DP  diplomová práce  

PD  projektová dokumentace  

DPS  dokumentace pro provádění stavby  

NP  nadzemní podlaží  

1.S  suterén  

PT původní terén 

ÚT upravený terén 

OZN. označení 

ŽB železobeton  

ETICS  certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn  

EPS  expandovaný polystyren 

XPS expandovaný polystyren 

SO 01 označení stavebního objektu 

p. č.  parcelní číslo  

KÚ  katastrální území 

ČSN EN eurokód  

ČSN česká technická norma 

vyhl. vyhláška  

Sb.  sbírka zákona  

Kč  koruna česká 

Ks kusů  

tl.  tloušťka  

d tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

č.  číslo 

M měřítko 

DN průměr 

Tab.  tabulka  

pozn.  poznámka  

kce  konstrukce  

m n. m. metrů nad mořem 

B.p.v. Balt po vyrovnání 

ρ objemová hmotnost[kg/m3] 

h výška 

min.  minimální 

max.  maximální 

mm  milimetr 
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m  metr 

m2  metr čtvereční 

m3 metr krychlový 

V objem 

MPa megapascal, jednotka tlaku 

° stupně 

% procento 

TUV teplá užitková voda 

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou pevnost v tlaku 20 MPa a 

 charakteristickou krychlovou pevnost v tlaku 25 MPa 

Rdt výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

HDPE vysoko hustotní polyethylen 

FeZn pozinkované železo 

λ  návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K)] 

λd  deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/m·K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/m2·K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/m2K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)] 

Uem, N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/m2·K)] 

UN,rq  součinitel prostupu tepla požadovaný [W/(m2·K)] 

UN,rec  součinitel prostupu tepla doporučený [W/(m2·K)] 

A  celková ochlazovaná plocha [m2] 

Ag  plocha zasklení okna [m2] 

Af  plocha rámu okna [m2] 

lg  délka distančního rámečku [m] 

Ψg  lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku 

UW  součinitel prostupu tepla okna [W/m2·K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)] 

Ue  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/m2·K)] 

Ui  výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/m2·K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [m2·K)/W] 

Rsi  odpor při prostupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K)/W] 

Rse  odpor při prostupu tepla na venkovní straně konstrukce [m2·K)/W] 

Rsik  tepelný odpor při prostupu tepla v koutu konstrukce [m2·K) /W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θsi,min,N  požadovaná hodnota teploty odpovídající nejnižšímu dovolenému 

 teplotnímu faktoru vnitřního prostředí [-] 

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

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu v zimním období [°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutu konstrukce [°C] 
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Δθi  teplotní přirážka [°C] 

ξRsi  pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-] 

ξRsik  pomocný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukci v koutě [-] 

φe  relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

A1, A2, B, C, D, E, F  třídy reakce na oheň 

PBS  požární bezpečnost staveb  

PÚ  požární úsek  

SPB  stupně požární bezpečnosti  

DP1 nehořlavý konstrukční systém  

OB3 obytné budovy třetí kategorie 

R mezní stav únosnosti 

E mezní stav celistvosti 

I mezní strav tepelné izolace 

REI 120 požární odolnost konstrukce  

N1.01-II  označení požárního úseku-stupeň požární bezpečnosti 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

ÚC  úniková cesta 

CHÚC  chráněná úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

h  požární výška objektu [m] 

ho  výška otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m] 

hs  světlá výška prostoru [m] 

hu  výška požárního úseku [m] 

S  celková plocha P.Ú. [m2] 

Si  plocha místností v požárním úseku [m2] 

So   celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú.  

  [m2] 

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo  požárně otevřená plocha [m2] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

p   požární zatížení stále a nahodilé [kg/m2] ps požární zatížení stále      

  [kg/m2] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a   součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska     

                  charakteru hořlavých látek [-] 

d  odstupové vzdálenosti [m] 

s  součinitel podmínek evakuace 

l  délka posuzovaného obvodového anebo střešního pláště P.Ú. [m] 

E  počet evakuovaných osob 

M  hmotnost hořlavých látek [kg] 

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí 
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O  označeni odpadů ostatních v katalogu odpadů 

N  označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů 

Ce  součinitel expozice závislý na typu krajiny [–] 

Ct  tepelný součinitel [–] 

Sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem [kN/m2] 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

TUV  teplá užitková voda 

V  obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3] 

A/V  objemový faktor tvaru budovy [m-1] 

B  činitel teplotní redukce [–] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 

i  tvarový součinitel závislý na sklonu střechy [–]
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