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ABSTRAKT 
 
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
hotelu na okraji městské časti Chlum města Zlín. Objekt je navržen jako samostatně stojící v 
mírně svažitém terénu na parcele č. 1262. Hotel je situován bezbariérovým vchodem na 
jihozápad. Stavba má 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Nachází se v ní celkem 14 hotelových 
pokojů a 3 apartmány z nichž jeden je řešen jako bezbariérový. V hotelu se nachází restaurace, 
wellness a posilovna. Konstrukčně je budova navržena jako tradiční zděná stavba. Obvodové 
zdivo, stejně jako vnitřní nosné zdivo je z cihelných tvárnic a obvodové suterénní zdivo je 
z betonových tvárnic ztraceného bednění. Objekt je opatřen kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS a mezi okenními výplněmi je navržen estetický dřevěný obklad. Stropní 
konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Stavba je založena na 
základových pasech z prostého betonu. Zastřešení objektu nad 2NP je navrženo jako plochá 
vegetační střecha, nad 3NP jako plochá střecha s násypem z kameniva. 

 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 
Diplomová práce, hotel, restaurace, wellness, posilovna, balkon, objekt ve svahu, plochá 
střecha, ETICS, dřevěný obklad, Zlín – Chlum 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
The aim of the diploma thesis is to develop the design documentation for the construction of 
hotel on the outskirts Chlum, the district of of the city of Zlín. The building is designed as free-
standing in a sloping terrain on plot no. 1262. The hotel is situated with a barrier-free entrance 
to the southwest. The building has a basement and 3 above-ground floors. There are a total of 
14 rooms and 3 suites, one of which is designes as a barrier free. In the hotel there is restaurant, 
wellness and gym. The structure of the building is proposed as traditional masonry building. 
The external walls as well as internal walls are from brick blocks and the external walls in the 
basement are from concrete blocks of permanent formwork. The building is equipped with a 
contact thermal insulation system ETICS and an aesthetic wooden cladding is designed between 
the windows. The ceiling structures are designed as a reinforced concrete monolithic slabs. The 
building is based on foundation strips made of plain concrete. The roof structure above 2NP is 
designed as a flat vegetation roof, above 3NP as a flat roof with an aggregate embankment. 

 
KEYWORDS      
 
Diploma thesis, hotel, restaurant, wellness, gym, balcony, object on the slope, warm flat roof, 
ETICS, cladding of wood, Zlín-Chlum  
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Úkolem diplomové práce je vypracování dokumentace hotelu na okraji městské časti Chlum 
města Zlín. Samostatně stojící objekt v mírně svažitém terénu má 3 nadzemní a 1 podzemní 
podlaží.  
 
Cílem diplomové práce bylo správné 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. Dále správné navržení objektu z hlediska  statiky, 
požární bezpečnosti, tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. 
 
Dispoziční řešení je navrženo dle platných norem a předpisů. V objektu je navrženo 14 
hotelových pokojů a 3 apartmány s celkovou kapacitou 37 osob. Apartmán v 1NP je navržen 
jako bezbariérové pro osoby s omezenou schopností pohybu.  
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 

a) název stavby 

   
o Hotel Návrší, 

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

 
o Katastrální území Lhotka u Zlína (636053), p. č. 1262, p. č. 438/43 

 
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá 
nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 
 
Nová stavba hotelu. Jedná se o trvalou stavbu. 

 
A1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

 
o Lukáš Svoboda, Králova 719, Zlín 760 01 

 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

 
o Stavebníkem je fyzická osoba. 

 
c) obchodní firma nebo název, IČ osoby, adresa sídla (právnická osoba). 

 
o Stavebníkem je fyzická osoba. 
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A1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ osoby, místo podnikání (fyzická osoba 
podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ osoby, adresa sídla (právnická osoba), 

Bc. Josef Pančocha 
 Tř. T. Bati 333, 
 Zlín 760 01 

josef.pancocha@vutbr.cz  

 
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 jejich autorizace, 

 
o Ing. Roman Brzoň, Ph.D. 

 
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 jeho autorizace. 

 

o Všechny části projektové dokumentace: 

Bc. Josef Pančocha 
 Tř. T. Bati 333, 
 Zlín 760 01 

josef.pancocha@vutbr.cz  
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 
TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavební objekty: 
 

o SO 01 – Hotel – základní obdélníkový tvar o rozměrech 45,85 x 21,3 m, výška 
objektu je 11,8 m 
 

o SO 02 – Vjezd a zpevněné plochy – zhotoveny ze vsakovacích  roštů vyplněnými 
betonovou dlažbou. 

 
o SO 03 – Parkoviště – navrženo pro 26 osobních automobilů + 2 stání pro invalidy. 

Parkovací plocha navržena ze vsakovacích roštů se zatravněním. 
 
o SO 04 – Oplocení, celková délka 321,5 m. 
 
o SO 05 – Nakládání s dešťovými vodami – voda ze střech je svedena do ležaté 

dešťové kanalizace, poté do přečerpávací jednotky a přes filtrační jednotku do 
retenční nádrže odkud je částečně použita jako užitková voda, nebo pokračuje dále 
do vsakovacího objektu. Odvedení vody ze zpevněných ploch a parkovišť pouze 
při silném přívalovém dešti do odvodňovacích žlabů, poté potrubím do revizní 
šachty a přes odlučovač ropných látek do veřejné dešťové kanalizace. Potrubí 
přípojky se uloží do pískového lože. Délka přípojky 5 m. Materiál PVC KG DN 
300. 

 
o SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace – vedena v zemi v plastovém potrubí KG 

DN 300 uloženém do pískového lože, délka přípojky 19,5 m. 
 
o SO 07 – Vodovodní přípojka – vedena v zemi v potrubí z PE 100 uloženém do 

pískového lože, vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku před budovou, délka 
přípojky 3,5 m. 

 
o SO 08 – Přípojka plynovodního středotlakého potrubí, délka přípojky 4,5 m. 

 
o SO 09 – Přípojka NN el. energie – připojení bude na pozemku před objektem a 

bude vedena v chráničce do hlavního domovního rozvaděče, délka přípojky 4,0  m. 
 
o S0 10 – Opěrné zdi 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 
 

o  Územní plán města Zlín 
o  Studie hotelu Návrší 
o  Informace z katastru nemovitostí 
o  Profese – geodet, statik, požární specialista, zdravotechnik, topenář, elektrikář 

 

 
 

 
 

VYPRACOVAL: Bc. JOSEF PANČOCHA 

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. ROMAN BRZOŇ, Ph.D. 
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B1. 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, 

 
o Pozemek je mírně svažitý, klesá od severu k jihu. Nachází se na okraji městské 

častí Chlum města Zlín v zastavitelné ploše.  V současné době je pozemek 
využíván jako louka. Přes okraj pozemku prochází nadzemní vedení vysokého 
napětí, ale stavba svým umístěním nezasahuje do ochranného pásma. Oblast je z 
části zastavěná penziony a rodinnými domy. Navrhovaná stavba svým 
charakterem nenarušuje dané území. Přístup k pozemku je zajištěn z místní 
komunikace III. třídy. 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

 
o Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Zlín, tedy dle 

územního plánu zhotoveného v prosinci roku 2019. Řešený pozemek   se nachází 
v ploše RH – plochy pro rekreaci. 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, 

 
o Žádné rozhodnutí ani výjimky nejsou známy. 

 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
o Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou vypsána v dokladové části projektové 

dokumentace. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, 

 
o Uvedené průzkumy na pozemku nebyly realizovány. Jako zdroje informací byly 

použity radonové a geologické mapy. Na základě těchto zdrojů se předpokládá 
základová půda F3 – hlína písčitá, návrhová únosnost základové půdy Rdt=275 
kPa. Stupeň radonového rizika je zde nízký. 
 

 
 

 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 
o Stavba nemá výrazný vliv na okolí. Řešené území se nenachází v památkové zóně 

ani v CHKO. Pozemek se okrajově nachází v ochranném pásmu nadzemního 
vedení vysokého napětí s ochranným pásmem 7m, stavba svým umístěním do 
ochranného pásma nezasahuje. 
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g) poloha vzhledem k záplavovému území apod., 

 
o Území stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

 
Obrázek 1:Elektronický digitální povodňový portál 

 
Obrázek 2:Důlní díla a poddolování 

 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území, 

 
o Navrhovaná stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 

Stavba, kromě přípojek inženýrských sítí a napojení na stávající komunikaci, 
bude prováděna pouze na pozemku investora. Na střeše objektu bude umístěna 
jednotka vzduchotechniky a fotovoltaické panely, vzhledem ke vzdálenosti 
navrhovaného objektu od okolní zástavby se dá předpokládat, že hygienické 
limity nebudou překročeny. Odtokové poměry se výrazně nezmění. 
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i) požadavky a asanace, demolice, kácení dřevin 

 
o Žádné požadavky nejsou. Nedojde k žádné demolici, asanaci ani kácení dřevin. 

 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 
o Stavba vyžaduje zábor půdy ze zemědělského půdního fondu. Jedná se o plochu 

2994 m2 z parcely č. 1262, která se nachází v BPEJ 6.14.40 třída ochrany III.. 
Stavba nevyžaduje zábor půdy z lesnického fondu. Před realizací tedy stavebník 
požádá příslušné orgány životního prostředí o souhlas s odnětím ze zemědělského 
půdního fondu. Skládka ornice bude umístěna na pozemku investora. 

 
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

  
o Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude zajištěno navrhovaným 

sjezdem na místní komunikaci. Napojení na technickou infrastrukturu pomocí 
projektovaných přípojek NN elektrické energie, splaškové a dešťové kanalizace, 
vodovodu a plynovodu, které se napojí na prodloužené inženýrské sítě ze 
stávajících sítí. Dešťová voda ze střech je svedena přes přečerpávací a filtrační 
jednotku do retenční nádrže, odkud je částečně použita jako užitková voda, nebo 
pokračuje dále do vsakovacího objektu. Přístup k navrhované stavbě je řešen 
bezbariérově po chodníku ke hlavnímu vstupu na jihozápadní straně objektu. 
Bude vybudován nový chodník k navrhovanému objektu. Na pozemku je 
navrženo parkoviště pro 26 osobních automobilů + 2 stání pro invalidy. 

 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

 
o Před realizací objektu bude nejprve vybudováno prodloužení řadů inženýrských 

sítí. Řešeno v samostatném řízení. 

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

 
o p. č. 1262 6171,0 m2 

Majitel: Lukáš Svoboda, Králova 719, Zlín 760 01 
o p. č. 438/43 55,0 m2 

Majitel: Lukáš Svoboda, Králova 719, Zlín 760 01 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo., 

 
o p. č. 1262 6171,0 m2 

Majitel: Lukáš Svoboda, Králova 719, Zlín 760 01 
o p. č. 438/43 55 m2 

Majitel: Lukáš Svoboda, Králova 719, Zlín 760 01 
o p. č. 438/14 1158 m2 

Majitel: Petr Konečný, V sadech 38, Zlín 760 01 
o p. č. 1255 856 m2 

Majitel: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, Zlín 760 01 
 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejím současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí, 

 
o Jedná se o novostavbu hotelu. 

 
b) účel užívání stavby, 

 
o Stavba pro rekreaci a ubytování. 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

 
o Trvalá stavba. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

 
o Žádné výjimky nejsou požadovány, požadavky na bezbariérové užívání stavby 

jsou splněny. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 
o Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části projektové 

dokumentace. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 
 

o Stavba nepodléhá jiným právním předpisům. 

 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost apod., 

 
o zastavěná plocha:  944 m² 
o obestavěný prostor:  9740 m3 
o užitná plocha:  1982 m² 

o funkční jednotky:  17 
 
 
    OZNAČENÍ                      PLOCHA                     POČET OSOB 
 

Pokoj 1 30 m² 2 
Pokoj 2 30 m² 2 
Pokoj 3 30 m² 2 
Pokoj 4 30 m² 2 
Pokoj 5 30 m² 2 
Pokoj 6 30 m² 2 
Pokoj 7 30 m² 2 
Pokoj 8 30 m² 2 
Pokoj 9 30 m² 2 
Pokoj 10 30 m² 2 
Pokoj 11 30 m² 2 
Pokoj 12 30 m² 2 
Pokoj 13 30 m² 2 
Pokoj 14 30 m² 2 
Apartman  

bezbar. 
59,5 m² 3 

Apartman 1 59,5 m² 3 
Apartman 2 59,5 m² 3 
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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 budovy apod. 

 
o Hospodaření s dešťovou vodou: 
 
Voda ze střech je svedena do ležaté dešťové kanalizace, poté do přečerpávací 
jednotky a přes filtrační jednotku do retenční nádrže odkud je částečně použita jako 
užitková voda, nebo pokračuje dále do vsakovacího objektu. Vsakování vody 
z účelové komunikace a parkovišť je řešeno pomocí vsakovacích roštů firmy ASIO, 
které umožňují přirozené vsakování a zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a 
uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů. Při silném 
přívalovém dešti jsou plochy spádovány do odvodňovacích žlabů odkud je voda 
svedena do revizní šachty a přes odlučovač ropných látek do veřejné dešťové 
kanalizace. Chodníky kolem objektu jsou navrženy z betonové dlažby se spárami 
umožňující přirozené vsakování vyspádované do okolního travnatého porostu. 

 
o Produkované odpady: 
Běžný komunální odpad bude odvážen v rámci systému města. Odpad bude 
shromažďován v kontejnerech na pozemku a pravidelně odvážen oprávněnou 
organizací. Stejně tak tříděný odpad (papír, sklo, plasty).  

 
o Dle energetického štítku obálky budovy spadá stavba do třídy B – velmi úsporná. 

Výpočet EŠOB přílohou složky č. 6. 

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

 
o Realizace hotelu začne probíhat po vydání společného povolení. Stavba bude 

dokončena v březnu roku 2024. 
 

Provizorní sjezd, přípojky inženýrských sítí, hrubá stavba – březen 2022 - listopad 
2022 
Hrubá stavba, výplně, vnitřní nenosné konstrukce, instalace – prosinec 2022 - 
červenec 2023 
Zařizovací předměty, povrchové úpravy, fasáda, zpevněné plochy  – srpen 2023 - 
březen 2024 

 
j) orientační náklady stavby 

 
o 10000 kč/m3 obestavěného prostoru => 

9740 x 10000 = 97 400 000,- Kč 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 
o Daný pozemek se nachází na území, které je zastaveno několika penziony a 

rodinnými domy. Pozemek se nachází v ploše RH – plochy pro rekreaci. Terén 
na pozemku klesá od severu k jihu. Navržená stavba svým charakterem nijak 
nenarušuje okolní zástavbu. Navrhovaný objekt bude samostatně stojící, má jedno 
podzemní a tři nadzemní podlaží. Příjezd k budově bude zajištěn vjezdem na 
místní komunikaci na jihozápadní straně pozemku. K místní komunikaci je       dům 
natočen jihozápadní stranou. Objekt je obdélníkového tvaru 45,85 x 21,3 m a je 
navržen ve dvou výškových úrovních, ubytovací část hotelu má 3 nadzemní 
podlaží a část se službami hotelu má 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží. 

 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 
o Hotel je částečně podsklepený, část objektu se službami hotelu má dvě nadzemní 

podlaží a jedno podzemní podlaží, ubytovací část hotelu má tři nadzemní podlaží. 
Půdorysný tvar objektu je obdélník o rozměrech 45,85 m x 21,3 m a výška je 11,8 
m. Zastřešení nad 2NP je navrženo jako plochá vegetační střecha, nad 3NP jako 
plochá střecha s násypem z kameniva. Odvodnění je řešeno pomocí vtoků s 
potrubím umístěným v instalačních šachtách. Balkony jsou odvodněny pomocí 
terasových vtoků se spádem k dešťovým svodům, které jsou skryté v příčce mezi 
jednotlivými balkony. 

o Dům bude vyhotoven jako tradiční zděný systém z cihelného zdiva. Stropní 
konstrukce budou řešeny jako železobetonové desky. 

o Objekt bude zateplen systémem kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
s tenkovrstvou silikonovou omítkou bílé barvy, soklová část je navržena omítkou 
šedé barvy. Mezi okenními výplněmi  je navržen estetický dřevěný obklad 
z borovice lesní, tyto místa jsou řešeny jako provětrávaná fasáda. Okna a vstupní 
dveře budou plastová v barvě antracit. Střešní krytina bude povlaková 
z asfaltových pásů s atestem proti prorůstání kořenů, část objektu se službami 
hotelu je zastřešena vegetační střechou. Vystupující část komínu nad úroveň 
střešní konstrukce bude upravena omítkou bílé barvy. 

o Podzemní podlaží je uzpůsobeno zejména ke službě wellness pro ubytované hosty 
s vlastními šatnami a hygienickým zázemím pro muže a ženy. Mimo wellness se 
v suterénu nachází recepce, sklady špinavého a čistého prádla, technická 
místnost, strojovna VZT pro CHÚC, serverovna fotovoltaiky a také šatny 
s hygienickým zázemím pro personál hotelu. 

 
 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE HOTEL NÁVRŠÍ TEXTOVÁ ČÁST 
Bc. JOSEF PANČOCHA  2021/2022 
  

24 
 

o Vstup do prvního nadzemního podlaží se nachází na jihozápadní straně objektu. 
Ze vstupu do objektu se přes zádveří dostaneme do vstupní haly s recepcí, ze které 
je přístup do lobby baru a na chodbu vedoucí k hotelovým pokojům nebo do 
restaurace. Dále se zde nachází kuchyně pro hotelovou restauraci, místnosti 
zařízení hotelu, a také bezbariérový hotelový pokoj. Bezbariérový pokoj je tvořen 
předsíní, samostatným WC, koupelnou, ložnicí, kuchyní propojenou s jídelnou a 
obývacím pokojem, ze kterého je přístup do venkovních prostorů. 

o Druhé nadzemní podlaží je z části uzpůsobeno pro ubytování hostů a z části pro 
služby hotelu. Ze služeb hotelu zde najdeme posilovnu, školící místnost, video 
místnost, kanceláře a kuchyňku pro personál. V ubytovací části druhého 
nadzemního podlaží je 9 hotelových pokojů vždy pro dvě osoby. Pokoje se 
skládají z předsíně, samostatné koupelny a ložnice se vstupem na balkon. 

o Ve třetím nadzemním podlaží najdeme pouze 5 hotelových pokojů pro dvě osoby 
se stejným rozmístěním místností. Nachází se zde také dva prostorné apartmány  
vždy pro 3 osoby složené z předsíně, samostatného WC a samostatné koupelny, 
kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem, ložnicí. Z obývacího pokoje i z ložnice 
je možnost vstupu na balkon. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

o Provozní řešení hotelového domu je v souladu s platnými předpisy. Technologie 
výroby budou řešeny dle technologických předpisů daných výrobců. Hotel tvoří 
17 ubytovacích jednotek. V domě je z hlavního vstupu přístup na schodiště a k 
evakuačnímu výtahu. V prvním podlaží se nachází 1 bezbariérový apartmán. Ve 
druhém podlaží najdeme 9 hotelových pokojů a ve třetím 5 pokojů a dva prostorné 
apartmány. Personál pro obsluhu a provoz hotelu má své šatny v suterénu i  
s hygienickým zázemím. Pro pohyb personálu po výškových úrovních hotelu je 
navrženo samostatné schodiště. Pro ubytované hosty je navrženo samostatné 
schodiště v ubytovací části objektu. Špinavé ložní prádlo z hotelových pokojů bude 
uloženo v místnosti č. S05 Prádlo špinavé a poté odváženo do čistírny smluvenou 
společností. V podsklepené části objektu se nachází wellness se šatnami pro muže a 
ženy. Wellness je navržen se sladkovodním bazénem rozměru 6x3 m, dále nadzemní 
vířivka pro 5 osob a parní sauna s ochlazovací kádí. Hotelová restaurace je kapacitně 
navržena zejména pro hotelové hosty, pro veřejnost je navržen salónek.  Ve druhém 
nadzemním podlaží je navržena posilovna, školící místnost a video místnost. 
Všechny dveře do těchto prostorů služeb hotelu budou opatřeny cedulí s provozními 
hodinami. Dále se ve druhém nadzemním podlaží nachází dvě kanceláře 
s hygienickým zázemím a kuchyňkou pro ohřev jídla. Prostor je od veřejné chodby 
oddělen prosklenou příčkou s dveřmi, které budou obsahovat ceduli ,, Vstup pouze  
pro personál“. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

o Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 
pohybu jsou řešeny dle požadavků vyhlášky č. 399/2009 Sb. pro bezbariérové 
užívání. Přístup k hlavnímu vstupu je po chodníku v požadovaném sklonu pro 
bezbariérový přístup (maximálně 1:12 = 8,33%). 

o Přístupná místa pro veřejnost jsou řešena bezbariérově, v přízemí a ve 2NP je 
navrženo bezbariérové WC. Všechna podlaží jsou přístupná výtahem a schodiště 
pro pohyb hostů je navrženo dle zásad výše uvedené vyhlášky.  

o V bezbariérovém apartmánu jsou všechny místnosti řešeny tak, aby osoba se 
sníženou schopností pohybu mohla pohodlně využívat veškeré prostory, tedy také 
dle zásad vyhlášky. 399/2009 Sb.. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

o Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna provedením stavby v souladu s 
projektovou dokumentací a vybavením prostředků požární ochrany. Všechny 
instalované celky musí mít požadované atesty s osvědčením a musí být podrobeny 
výchozí revizi. Stupnice každého nástupního a výstupního ramene schodiště bude 
výrazně barevně odlišena od okolí. Je nutné respektovat zákon č. 309/2006 Sb., 
vyhlášku č. 48/1982 (se změnami 324/1990 Sb., 201/1991 Sb., 192/2005 Sb.). Při 
provádění stavby je také nutno splnit podmínky normy ČSN 73 0205 a ČSN EN 
1196-2 Eurokód 6. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 

S0 01 – Hotel 
o Hotel je navržen jako zděná stavba z cihelného zdiva, podzemní podlaží je 

vyzděno z tvarovek ztraceného bednění. Nenosné zdivo je navrženo také 
z cihelného zdiva a z SDK příček. Úroveň čisté podlahy v 1NP je označena jako 
0,000 = 272,000 m n. n. B.p.v. Schodiště domu jsou tříramenné monolitické. V 
zrcadle schodiště se nachází evakuační výtah pro 8 lidí. Šířka schodišťového 
ramene je 1400 mm, mezipodesty 1400 mm. Schodiště bude vyhotoveno jako 
železobetonová monolitická konstrukce, uložení ve zdivu a stropní konstrukci 
pomocí prvků pro izolaci proti kročejovému hluku. Objekt bude založen na 
základových pasech z prostého betonu vybetonovaných do výkopu. Na základové 
pasy bude navazovat nadezdívka z tvárnic ztraceného bednění kvůli dosažení 
nezámrzné hloubky, dále celoplošná podkladní betonová mazanina z betonu 
C25/30, která se vyztuží kari sítí. Stropní konstrukce budou vyhotoveny jako 
monolitické železobetonové desky tloušťky 250 mm. V úrovni stropní konstrukce 
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bude po obvodu a po střední nosné zdi vyhotoven ztužující věnec. Objekt je 
zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s hydroizolační vrstvou z asfaltových 
pásů s atestem proti prorůstání kořenů. Zastřešení objektu nad 2NP je navrženo 
jako plochá vegetační střecha, nad 3NP jako plochá střecha s násypem 
z kameniva. Balkony jsou odvodněny pomocí terasových vtoků do dešťových 
svodů, které jsou skryté v balkonové příčce. Fasáda objektu je navržena jako 
ETICS s fasádní tenkovrstvou silikonovou omítkou bílé barvy, soklová část 
v barvě tmavě šedé. V místech mezi okenními výplněmi je navržen estetický 
dřevěný obklad z borovice lesní, tato část fasády je řešena jako provětrávaná 
fasáda. Dřevěný obklad je proveden skrytou montáží pomocí fasádních klipů.  

 
SO 02 – Vjezd a zpevněné plochy 

o Zhotoveny ze vsakovacích plastových roštů vyplněnými betonovou dlažbou tl. 60 
mm. Plochy jsou spádovány v 0,5% směrem k vsakovacím roštům se zatravněním.  
Navržený vsakovací rošt s betonovou dlažbou je únosný pro pojezd osobními a 
občasně nákladními automobily. Vsakování přes zeolity, tedy filtrace přes 
adsorpční materiál. Podkladní vrstvy zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a 
uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů.   

 
Obr.: Princip výrobce ASIO 
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SO 03 – Parkoviště  

o Navrženo pro 26 osobních automobilů + 2 stání pro invalidy. Parkovací plocha 
pod objektem má rozměr 25,5x5,0 m a nad objektem 28,5x5,0 m. Z parkoviště je 
přístup na místní komunikaci přes posuvnou bránu. Lemování parkoviště bude 
provedeno z prefabrikovaných obrubníků. Parkovací plocha navržena ze 
vsakovacích plastových roštů se zatravněním z již vypěstované trávy. Vsakovací 
rošt se zatravněním je určen průměrnou intenzitu provozu a parkovací místa. 
Vsakování přes vegetační vrstvu, tedy biologické čistění. Podkladní vrstvy 
zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad 
působením mikroorganismů. 

 

 
Obr. : Navržené zpevněné plochy a parkoviště 

 
SO 04 – Oplocení 

o Oplocení bude provedeno kolem celého pozemku investora v celkové délce 321,5 
m výšky 1,8 m. Oplocení je navrženo z gabionových zídek a sloupků s mezerami 
vyplněnými hliníkovými lamelami v barvě antracit.  

 
SO 05 – Nakládání s dešťovými vodami 

o Voda ze střech je svedena do ležaté dešťové kanalizace, poté do přečerpávací 
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jednotky a přes filtrační jednotku do retenční nádrže odkud je částečně použita 
jako užitková voda, nebo pokračuje dále do vsakovacího objektu. Vsakování 
vody z účelové komunikace a parkovišť je řešeno pomocí vsakovacích roštů 
firmy ASIO, které umožňují přirozené vsakování a zabezpečí zachycení 
nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením 
mikroorganismů. Při silném přívalovém dešti jsou plochy spádovány do 
odvodňovacích žlabů odkud je voda svedena do revizní šachty a přes odlučovač 
ropných látek do veřejné dešťové kanalizace. Délka přípojky 5 m. Materiál PVC 
KG DN 300. Chodníky kolem objektu jsou navrženy z betonové dlažby se 
spárami umožňující přirozené vsakování vyspádované do okolního travnatého 
porostu.  

 
SO 06 – Přípojka splaškové kanalizace 

o Splaškové vody z navrženého objektu jsou svedeny do ležaté kanalizace pod 
základy objektu, před objektem budou větve kanalizace spojeny v revizní šachtě 
odkud začíná přípojka splaškové kanalizace. Přípojka je vedena v zemi v 
plastovém potrubí KG DN 300 uloženém do pískového lože o mocnosti 
minimálně 100 mm. Obsyp potrubí pískem o minimální výšce 300 mm nad horní 
úroveň potrubí. Přípojka délky 19,5 m. Při souběhu a křížení inženýrských sítí 
budou dodrženy minimální rozměry dle ČSN 73 6005. 

 
SO 07 – Vodovodní přípojka 

o Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovod PCV 100, který je ve 
správě Moravské vodárenské a. s. Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku 
před budovou, délka přípojky 3,5 m. Vodoměrná sestava bude umístěna v objektu 
za první obvodovou zdí, což je v technické místnosti S12. Potrubí je vedeno 
v minimální hloubce 1200 mm pod upraveným terénem v pískovém loži o 
mocnosti minimálně 100 mm a s ochranou signalizační fólií. Zásyp potrubí bude 
hutněn po vrstvách bez těžké mechanizace. Při souběhu a křížení inženýrských 
sítí budou dodrženy minimální rozměry dle ČSN 73 6005. 

 
SO 08 – Přípojka plynovodu STL 

o Objekt je připojen pomocí přípojky ke stávajícímu vedení. Na hranici pozemku 
na západní straně bude umístěn hlavní uzávěr plynu. Přípojka délky 4,5 m. Při 
souběhu a křížení inženýrských sítí budou dodrženy minimální rozměry dle ČSN 
73 6005. 

 
SO 09 – Přípojka NN elektrické energie 

o Přípojka NN el. energie bude vybudována v předstihu a bude zajišťovat 
zásobování staveniště elektrickou energií. Přípojka bude napojena na veřejnou síť 
na západní straně pozemku kde bude zřízena elektro skříň s rozvaděčem, ze které 
bude pokračovat vnější domovní rozvod, který bude ukončen pojistkovou skříní 



 
DIPLOMOVÁ PRÁCE HOTEL NÁVRŠÍ TEXTOVÁ ČÁST 
Bc. JOSEF PANČOCHA  2021/2022 
  

29 
 

v technické místnosti v podzemním podlaží. Délka přípojky 4,0  m. 
 

SO 10 – Opěrné zdi 

o Kvůli svažitosti terénu a vytvoření parkoviště je nutno realizovat opěrné zídky, 
které budou zajišťovat stabilitu zpevněné plochy, poloha zídek viz. C.03 
Koordinační situace, výškové řešení zídek viz D.1.1.01 Osazení objektu do 
terénu. 

 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

 
o Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu, detailní řešení viz 

výkres základů D.1.2.01. Nosný systém objektu je tvořen obvodovými stěnami 
tloušťky 300 mm a vnitřním nosným zdivem tloušťky 250 mm z cihelných 
tvárnic. Zdivo podzemního podlaží je tvarovek ztraceného bednění tloušťky 300 
mm vyplněných betonem C25/30 a vyztužených betonářskou výztuží B500B. 
Mezipokojové stěny jsou řešeny z SDK příček tl. 200 mm dvojitě opláštěnými. 
Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické konstrukce 
tloušťky 250 mm s konzolami tloušťky 180 mm. Přechod mezi stropem a 
konzolou pomocí izolačních ISO nosníků pro přerušení tepelného mostu. 
Překlady nad otvory budou v místech do světlosti 3 m systémové, překlady nad 
většími otvory budou řešeny jako železobetonové monolitické. Objekt bude 
zateplen systémem kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tenkovrstvou 
silikonovou omítkou bílé barvy, soklová část je navržena omítkou šedé barvy. 
Mezi okenními výplněmi  je navržen estetický dřevěný obklad z borovice lesní, 
tyto místa jsou řešeny jako provětrávaná fasáda. Okna a vstupní dveře budou 
plastová v barvě antracit. Střešní krytina bude povlaková z asfaltových pásů 
s atestem proti prorůstání kořenů 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 

 
o Mechanické odolnosti a stability bude dosaženo provedením stavby dle 

projektové dokumentace. Mechanická odolnost a stabilita je v projektové 
dokumentaci zajištěna vhodnou volbou materiálů a dimenzemi prvků. Základové 
konstrukce, zdivo, ŽB věnce a ŽB průvlaky a překlady budou posouzeny statikem 
a podloženy statickým výpočtem. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) technické řešení 
 

o Splašková kanalizace – slouží k odvodu odpadní vody od jednotlivých 
zařizovacích předmětů umístěných v koupelnách, WC nebo v kuchyni. Ležaté 
svody vedené pod podkladním betonem v suterénu budou z plastového potrubí 
PP HT. Spoje potrubí budou provedeny s použitím těsnících pryžových proužků. 
Potrubí bude uloženo ve spádu minimálně 2 %. Stoupací potrubí v instalačních 
šachtách a připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude z plastového 
potrubí PP HT. Větrací potrubí se vyvede 0,5 m nad úroveň střešní konstrukce, 
kde bude potrubí ukončeno pomocí větrací hlavice. Splaškové vody jsou svedeny 
do veřejné splaškové kanalizace. 

 

o Dešťová kanalizace – odvádí srážkové vody ze střechy. Kanalizace je řešena na 
pozemku investora. Z objektu je voda svedena do vsakovacího objektu na 
jihozápadní straně objektu. Zpevněné plochy jsou navrženy ze vsakovacích roštů 
a při silném přívalovém dešti jsou zpevněné plochy spádovány do žlabů, ze 
kterých je voda svedena potrubím přes odlučovač ropných látek do veřejné 
dešťové kanalizace. 

 

o Vnitřní vodovod – slouží k rozvodu pitné vody a teplé užitkové vody po objektu 
k zařizovacím předmětům. Teplá voda bude připravovaná v zásobníkovém 
ohřívači poháněným tepelným čerpadlem země-voda (vrt) a s případným 
elektrickým dohříváním v technické místnosti. Rozvody potrubí budou 
v plastovém izolovaném potrubí umístěném v instalačních šachtách a 
v podhledech, v předstěnách a případně v podlaze. 

 
o Vytápění objektu – zdrojem bude tepelné čerpadlo země-voda (vrt). Vytápění 

objektu bude řešeno pomocí podlahového vytápění. Ohřátá voda slouží jako topné 
medium pro rozvod podlahového teplovodního vytápění. V objektu je instalován 
komín v technické místnosti pro možnost změny způsobu vytápění objektu, 
například pro připojení plynového kotle. 

 

o Elektřina – Zdrojem elektrické energie bude přípojka NN elektrické energie a 
fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše nad 3NP. Rozvody silnoproudu 
po objektu vodiči CYKY umístěnými pod omítkou nebo v podhledech do 
rozvodných krabic. Vodiče slaboproudu budou instalovány do rozvodných 
chránících trubek dimenzovaných i pro možnost budoucího rozšíření rozvodu. U 
akustického zdiva budou drážky pro rozvody elektřiny vedeny v předstěnách. 
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o Bleskosvod – Hotel bude ochráněn před zásahem blesku instalací bleskosvodu 
po ploché střeše se svody do zemnícího pásku osazeného do betonu při 
výkopech a betonáži základů.  

 
 

b) výčet technických a technologických zařízení. 
 

o Pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu je navrženo tepelné čerpadlo země-voda 
(vrt), vrty na západní straně pozemku 3x Ø 150 mm hloubky 100 m. V objektu je 
navrženo vzduchotechnické zařízení pro první podzemní a první nadzemní 
podlaží. Přívodní a odvodní potrubí vzduchotechniky je vyvedeno nad střechu 
budovy, strojovna umístěna na střeše nad 2NP. Dále je v objektu navržená 
samostatná vzduchotechnická jednotka pro větrání chráněné únikové cesty, která 
má strojovnu a přívod vzduchu v suterénu v místnosti strojovna  VZT CHÚC, 
odvodní potrubí je vyvedeno nad střechu. Na střeše nad 3NP je navržena 
fotovoltaika pro pokrytí energie chodu tepelného čerpadla, serverovna umístěna 
v samostatné místnosti v suterénu č. S14 Serverovna fotovoltaiky. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

o Podrobné znění dle D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

Zpracoval: Bc. Josef Pančocha 

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

o Navržené konstrukce v objektu splňují požadavky na tepelnou ochranu budov dle 
ČSN 73 0540-2:2011. Podrobné znění dle technické zprávy – Stavební fyzika. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů 
stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – 
vibrace, hluk, prašnost apod. 

 

o Větrání v objektu je pro podzemní podlaží a první nadzemní podlaží navrženo 
jako nucené pomocí VZT, pro druhé a třetí podlaží je navrženo větrání přirozené. 
Koupelny a WC jsou větrány axiálním ventilátorem. Zdrojem pro vytápění je 
tepelné čerpadlo země-voda (vrt), ohřátá voda putuje trubkovým rozvodem 
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podlahového vytápění. Osvětlení objektu je přirozené a doplněné o stropní a 
nástěnná světla. Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno vodovodní 
přípojkou na veřejný vodovod. Odvedení splaškových vod z objektu je řešeno 
pomocí přípojky na veřejnou kanalizace. Navrhovaný objekt nebude zdrojem 
hluku, vibrací ani prašnosti. Předpokládáme, že hygienické podmínky od zdroje 
hluku z VZT nebudou překročeny. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 
o Stavba se nachází v oblasti s nízkým radonovým rizikem. Objekt bude před 

radonem ochráněn správným navržením celoplošné hydroizolace z asfaltových 
pásů s nosnou vložkou ze skelné tkaniny a pes rohože na podkladní betonové 
mazanině vyztužené kari sítí. 

 
Obr.: Komplexní radonová informace 

b) ochrana před bludnými proudy 
 

o Bludné proudy se kolem stavby nevyskytují. 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
 

o Technická seizmicita se zde nepředpokládá. 
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d) ochrana před hlukem 
 

o Ochrana proti hluku šířícímu se vzduchem z vnějšího prostoru: 
Před objektem se nachází pouze příjezdová místní komunikace. Dle hlukové 
studie lze předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v příloze č. 3, část A) 
nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru 
navrhované stavby překročeny. 

 
Obrázek 3:Hlukové mapy 

 
o Ochrana proti kročejovému hluku 

Navrženou skladnou podlahy jsou splněny vážené normové hladiny 
akustického tlaku kročejového zvuku. Podlahy budou konstrukčně 
provedeny jako plovoucí, jsou tedy odděleny od svislých nosných stěn 
pružným materiálem. Akustické zdivo bude založeno na asfaltových 
pásech. Schodiště uloženo pomocí prvků pro přerušení kročejového hluku.  
 

o Ochrana proti hluku z technických zařízení 
Všechna potrubí a zabudovaná technická zařízení vytvářející hluk a vibrace 
jsou umístěna a instalována tak, aby se co nejvíce omezil přenos hluku a 
vibrací do stavební konstrukce. 
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o Ochrana okolí před hlukem vytvářeným z VZT jednotky 
Umístění je v dostatečné vzdálenosti od okolní zástavby. Lze tedy tvrdit, že 
provozem nebudou překračovány hygienické limity pro okolní venkovní 
chráněný prostor. Hygienické limity – pro denní dobu LAeq,8h=50 dB, pro 
noční dobu LAeq,1h=40 dB pro zdroj hluku v chráněném venkovním prostoru 
staveb § 12 odst. 1, 3 ve spojení s přílohou č. 3, část A) nařízení vlády ČR 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
e) protipovodňová opatření 

 
o Budova se nenachází v záplavovém území. 

 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

 
o Výše uvedené vlivy se zde nevyskytují. 

 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 
o  Dešťová voda je řešena na pozemku investora, pouze částečný odvod do veřejné 

dešťové kanalizace (PVC KG DN 300) ze zpevněných ploch při silném 
přívalovém dešti. Přípojka bude řešena na  západní straně pozemku č. 1262. 

o  Splaškové odpadní vody z objektu jsou odvedeny do veřejné splaškové 
kanalizace (PVC KG DN 300). Přípojka zhotovena na jihozápadní straně 
pozemku č. 1262. 

o  Zásobování vodou je řešeno vodovodní přípojkou z místního vodovodního řadu, 
potrubí PE 100. Přípojka je ukončena vodoměrnou šachtou na západní straně 
pozemku č. 1262. 

o  Zásobování elektrickou energií je řešeno přípojkou NN elektrické energie, na 
západní straně pozemku č. 1262, která se přivede ze sloupu nadzemního 
elektrického vedení. 

o  Objekt je připojen pomocí přípojky ke stávajícímu vedení plynovodu na západní 
straně pozemku č. 1262. Na hranici pozemku na západní straně bude umístěn 
hlavní uzávěr plynu. 

  
Všechny trasy a místa připojení technické infrastruktury jsou řešeny na výkresu 
C.03 Koordinační situace. 
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 

o  NN elektrické energie – délka přípojky 4,0 m 

o  Vodovodní přípojka – délka přípojky 3,5  

o  Plynovodní nízkotlaké potrubí – délka přípojky 4,5 m 

o  Přípojka splaškové kanalizace – délka přípojky 19,5 m 

o  Nakládání s dešťovými vodami – délka přípojky 5,0 m 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérového opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 
o Příjezd k navrhovanému objektu bude zajištěn navrženým sjezdem na místní 

komunikaci na jihozápadní straně pozemku. Bezbariérový přístup k objektu pro 
invalidy je řešen pomocí chodníku k hlavnímu vstupu. 

 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 
o Hotel bude napojen navrženým sjezdem na místní komunikaci III. třídy z 

jihozápadní strany. Sjezd bude zabezpečen posuvnou bránou. Místní komunikace 
v místě navrženého objektu končí, rozhledové poměry budou vyhovující. 

 
c) doprava v klidu 

 
o Vedle objektu se nachází parkoviště pro 26 osobních automobilů + 2 parkovací 

stání slouží pro invalidy. Na západní straně objektu je navržen prostor pro 
parkování jízdních kol. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 

 
o Cyklistické stezky se zde nenachází. Chodníky pro pěší kolem hotelu jsou 

navrženy z betonové dlažby uložené do podkladní vrstvy tvořené vibrovanou 
kamennou drtí frakce 4-8 mm v tloušťce 40 mm, pod kterou se nachází kamenný 
drť frakce 8-16 mm tloušťky 150 mm. Jelikož se v okolí pozemku nenacházel 
chodník pro pěší, bude tedy vybudován nový ze zámkové dlažby uložené do 
podkladních vrstev z kameniva. 
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 
a) terénní úpravy 

 
o Okolí stavby je mírně svažité. Bude provedena skrývka ornice a vykopána 

stavební jáma, svahování v poměru b:h 1:2. Po dokončení veškerých stavebních 
prací včetně zpevněných ploch bude okolí objektu srovnáno a zatravněno. Pro 
prostory parkoviště je nutné vytvořit ve svahu opěrné zídky. 
 

 b) použité vegetační prvky 

 
o Po dokončení veškerých prací se plocha kolem objektu zatravní a před objektem 

budou vysazeny okrasné dřeviny a keře. 

 
c) biotechnická opatření 

 
o Žádná biotechnická opatření nejsou. 

 
 

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

 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 
o Provoz navrhovaného objektu nebude vytvářet škodlivé látky. Běžný 

vyprodukovaný komunální odpad bude odvezen v rámci systému města Zlín. 
Odpad se bude shromažďovat v kontejnerech a bude pravidelně vyvážen 
oprávněnou organizací. Stejně tak tříděný odpad (papír, sklo, plasty) se v místním 
systému sbírají. Stavba ani budoucí provoz nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Prostor pro umístění kontejnerů na pozemku je patrný z výkresu C.03 
Koordinační situace. 

 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

 
o Žádné chráněné dřeviny ani stromy se zde nenachází, ekologické funkce v krajině 

navrhovaná stavba nenaruší. 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

 
o Stavba se nenachází v oblasti chráněných území Natura 2000. 

 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem, 

 
o Není součástí. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo-li vydáno, 

 
o Není součástí. 

 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

 
o Ochranná pásma inženýrských sítí viz výkres C.03 Koordinační situace. 
o Další nová ochranná pásma nevznikají. 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

o Objekt negativně neovlivní životní podmínky v dané lokalitě. Nevznikají zdravotní 
rizika. Při realizaci stavby bude pozemek oplocen plotem do výšky 1,8m pro 
zamezení vstupu nepovolaným osobám. 

 

 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 
o Pro zásobování staveniště elektrickou energií je nutno provést přípojku NN 

elektrické energie v předstihu. Také zásobování vodou bude zajištěno v předstihu 
vodovodní přípojkou. 
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b) odvodnění staveniště, 

 
o Stavební jáma bude vyspádována a případně bude voda odčerpána. Okolí 

staveniště bude odvodněno přirozeným vsakováním do travnatého terénu. 
 
 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 
o Napojení na dopravní infrastrukturu bude zajištěno sjezdem na místní komunikaci 

III. třídy. Vozidla odjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, než vjedou na 
místní komunikaci. Sjezd a komunikace na stavbě bude tvořena z betonových 
panelů. Na technickou infrastrukturu je staveniště napojeno pomocí přípojek NN 
elektrické energie a vodovodu. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 
o Realizace navrhovaného objektu nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani 

pozemky. Zhotovitel stavby je povinen zajistit pořádek a neznečišťování 
veřejných prostor (místní komunikace). V případě znečištění je zhotovitel 
povinen očištění provést ihned. V případě porušení veřejného prostoru je povinen 
po dokončení stavby uvést vše do původního stavu. Okolí nebude nadměrně 
zatěžováno hlukem, vibracemi ani prachem. 

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

 
o Staveniště musí být během výstavby oploceno plotem do výšky 1,8m pro 

zamezení vstupu nepovolaným osobám. Nedojde k žádné demolici, asanaci ani 
kácení dřevin. 

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory staveniště, 

 
o Výstavba nevyžaduje dočasné a trvalé zábory. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

 
o Navrhovaná stavba nevyžaduje obchozí trasy. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

 
o Seznam předpokládaných odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. O katalogu 

odpadů. 
 
 

Číslo 
odpadu 

Název Zařazení Způsob 
likvidace 

Odhad 
(t) 

17 01 01 Beton O Skládka odpadu 0,5 

17 01 02 Cihly O Skládka odpadu 0,2 

17 02 01 Dřevo O Skládka odpadu 0,05 

17 02 02 Sklo, skelná vata O Skládka odpadu 0,02 

17 02 03 Plasty O Skládka odpadu 0,05 

17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka odpadu 0,05 

17 04 05 Železo a ocel O     Sběrný dvůr 0,05 

17 05 04 Zemina O Skládka odpadu 0,4 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka odpadu 0,05 

17 01 27 Barvy, lepidla O Skládka odpadu 0,02 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

 
o Skrývka ornice bude provedena v tloušťce 200 mm. Poté se vykope stavební jáma 

a provedou se rýhy na základové pasy. Zemina bude umístěna na pozemku 
investora p. č. 1262 a použije se později jako vrchní vrstva terénních úprav.  
Deponie umístěná na severovýchodní straně pozemku nepřesáhne výšku 1,5 m. 
Ornice nesmí být použita k hrubým terénním úpravám. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 
o Během realizace navrhovaného objektu je nutno brát ohled na ochranu životního 

prostředí. Stavební stroje opouštějící stavbu budou vždy očištěny od nečistot, aby 
nedocházelo ke znečištění místní komunikace III. třídy. Likvidace stavebních 
odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel je 
povinen uchovávat. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů, 

 
o Při provádění stavby je důležité a nutné respektovat veškeré dané předpisy BOZP 

a PO. Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a musí dodržovat zásady 
bezpečnosti své osoby i okolí. Navrhovaný objekt bude splňovat všechna 
bezpečnostní kritéria. Všichni pracovníci jsou povinni nosit pracovní oděv, 
kvalitní obuv, bezpečnostní helmu a ochranné rukavice. Tyto požadavky 
vyplývají z právních předpisů dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, 
rovněž při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
Zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 
o Realizací objektu nebudou dotčeny žádné okolní stavby. 

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

 
o Na místní komunikaci III. třídy budou po dobu výstavby umístěny dopravní 

značky informující o možné výjezdu vozidel ze stavby. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

 
o Žádné speciální podmínky pro provedení nejsou stanoveny. 
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 

o Realizace hotelu začne probíhat po vydání společného povolení. Stavba bude 
dokončena v březnu roku 2024. 

 
Provizorní sjezd, přípojky inženýrských sítí, hrubá stavba – březen 2022 - listopad 
2022 
Hrubá stavba, výplně, vnitřní nenosné konstrukce, instalace – prosinec 2022 - 
červenec 2023 
Zařizovací předměty, povrchové úpravy, fasáda, zpevněné plochy  – srpen 2023 - 
březen 2024 

o Předání stavby březen 2024 

 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

o Stavba hotelu bude napojena na veřejný vodovod. Splaškové vody budou z objektu 
odvedeny přípojkou do veřejné splaškové kanalizace. Z ploché střechy a balkonů 
je voda svedena pomocí odpadního potrubí umístěného v instalačních šachtách do 
retenční nádrže odkud je částečně použita jako užitková voda, nebo pokračuje dále 
do vsakovacího objektu. 

 
VYPRACOVAL: Bc. JOSEF PANČOCHA 

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. ROMAN BRZOŇ, Ph.D. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Základní údaje o objektu 

Dokumentace pro provádění stavby řeší novostavbu hotelu v mírně svažitém terénu. 
 

o zastavěná plocha: 944 m² 
o obestavěný prostor: 9740 m3 
o užitná plocha:  1982 m² 
o funkční jednotky: 17 

 
 
    OZNAČENÍ                  PLOCHA                  POČET OSOB 
 

Pokoj 1 30 m² 2 

Pokoj 2 30 m² 2 

Pokoj 3 30 m² 2 

Pokoj 4 30 m² 2 

Pokoj 5 30 m² 2 

Pokoj 6 30 m² 2 

Pokoj 7 30 m² 2 

Pokoj 8 30 m² 2 

Pokoj 9 30 m² 2 

Pokoj 10 30 m² 2 

Pokoj 11 30 m² 2 

Pokoj 12 30 m² 2 

Pokoj 13 30 m² 2 

Pokoj 14 29 m² 2 

Apartman  
bezbar. 

59,5 m² 3 

Apartman 1 59,5 m² 3 

Apartman 2 59,5 m² 3 
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Urbanistické a architektonické řešení 

Daný pozemek se nachází na území, které je zastaveno několika penziony a rodinnými 
domy. Pozemek se nachází v ploše RH – plochy pro rekreaci. Terén na pozemku klesá od 
severu k jihu. Navržená stavba svým charakterem nijak nenarušuje okolní zástavbu. 
Navrhovaný objekt bude samostatně stojící, má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. 
Příjezd k budově bude zajištěn sjezdem na místní komunikaci na jihozápadní straně 
pozemku. K místní komunikaci je dům natočen jihozápadní stranou. Objekt je 
obdélníkového tvaru 45,85 x 21,3 m a je navržen ve dvou výškových úrovních, ubytovací 
část hotelu má 3 nadzemní podlaží a část se službami hotelu má 1 podzemní a 2 nadzemní 
podlaží. Dům bude vyhotoven jako tradiční zděný systém z cihelného zdiva. Stropní 
konstrukce budou řešeny jako železobetonové desky. Objekt bude zateplen systémem 
kontaktním zateplovacím systémem ETICS s tenkovrstvou silikonovou omítkou bílé 
barvy, soklová část je navržena omítkou šedé barvy. Mezi okenními výplněmi  je navržen 
estetický dřevěný obklad z borovice lesní, tyto místa jsou řešeny jako provětrávaná fasáda. 
Okna a vstupní dveře budou plastová v barvě antracit. Střešní krytina bude povlaková 
z asfaltových pásů s atestem proti prorůstání kořenů, část objektu se službami hotelu je 
zastřešena vegetační střechou. Vystupující část komínu nad úroveň střešní konstrukce bude 
upravena omítkou bílé barvy. 
 

 

Dispoziční řešení 

Podzemní podlaží je uzpůsobeno zejména ke službě wellness pro ubytované hosty 
s vlastními šatnami a hygienickým zázemím pro muže a ženy. Mimo wellness se 
v suterénu nachází recepce, sklady špinavého a čistého prádla, technická místnost, 
strojovna VZT pro CHÚC, serverovna fotovoltaiky a také šatny s hygienickým zázemím 
pro personál hotelu. Vstup do prvního nadzemního podlaží se nachází na jihozápadní 
straně objektu. Ze vstupu do objektu se přes zádveří dostaneme do vstupní haly s recepcí, 
ze které je přístup do lobby baru a na chodbu vedoucí k hotelovým pokojům nebo do 
restaurace. Dále se zde nachází kuchyně pro hotelovou restauraci, místnosti zařízení 
hotelu, a také bezbariérový hotelový pokoj. Bezbariérový pokoj je tvořen předsíní, 
samostatným WC, koupelnou, ložnicí, kuchyní propojenou s jídelnou a obývacím 
pokojem, ze kterého je přístup do venkovních prostorů. Druhé nadzemní podlaží je z části 
uzpůsobeno pro ubytování hostů a z části pro služby hotelu. Ze služeb hotelu zde najdeme 
posilovnu, školící místnost, video místnost, kanceláře a kuchyňku pro personál. 
V ubytovací části druhého nadzemního podlaží je 9 hotelových pokojů vždy pro dvě 
osoby. Pokoje se skládají z předsíně, samostatné koupelny a ložnice se vstupem na balkon. 
Ve třetím nadzemním podlaží najdeme pouze 5 hotelových pokojů pro dvě osoby se 
stejným rozmístěním místností. Nachází se zde také dva prostorné apartmány  vždy pro 3 
osoby složené z předsíně, samostatného WC a samostatné koupelny, kuchyně s jídelnou a 
obývacím pokojem, ložnicí. Z obývacího pokoje i z ložnice je možnost vstupu na balkon.  
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Bezbariérové řešení 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu jsou 
řešeny dle požadavků vyhlášky č. 399/2009 Sb. pro bezbariérové užívání. Přístup 
k hlavnímu vstupu je po chodníku v požadovaném sklonu pro bezbariérový přístup 
(maximálně 1:12 = 8,33%). 
Přístupná místa pro veřejnost jsou řešena bezbariérově, v přízemí a ve 2NP je navrženo 
bezbariérové WC. Všechna podlaží jsou přístupná výtahem a schodiště pro pohyb hostů 
je navrženo dle zásad výše uvedené vyhlášky.  
V bezbariérovém apartmánu jsou všechny místnosti řešeny tak, aby osoba se sníženou 
schopností pohybu mohla pohodlně využívat veškeré prostory, tedy také dle zásad 
vyhlášky. 399/2009 Sb.. 
 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

Zemní práce 

Pozemek, na kterém se objekt nachází, je v mírně svažitém terénu, klesá od severu k jihu. 
Bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm. Poté se vykope stavební jáma a 
provedou se rýhy na základové pasy. Zemina bude umístěna na pozemku p. č 1262. 
Základová půda F3 – hlína písčitá, návrhová únosnost základové půdy Rdt=275 kPa. 

 

Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy ze základových pasů z prostého betonu C20/25. 
Spodní úroveň základového pasu podsklepené části (základová spára) je v hloubce -4,980 
m, spodní úroveň základového pasu nepodsklepené části je v hloubce -1,590. Na 
nepodsklepené části objektu je základový pas opatřen nadezdívkou z tvarovek ztraceného 
bednění výšky 250 mm pro dosažení nezámrzné hloubky. Tvarovky budou vyplněny 
betonem C25/30 – XC2 a vyztuženy betonářskou výztuží B500B. Na základové pasy bude 
navazovat podkladní betonová mazanina z betonu C25/30 – XC2 v tloušťce 150 mm, 
která bude vyztužena kari sítí. V nepodsklepené části objektu bude na podkladní betonové 
mazanině proveden železobetonový základový práh pro srovnání zdící výšky z důvodu 
napojení podsklepené části, výška prahu 105 mm a šířka dle zdiva nad ním, práh bude 
vyztužen dvěma pruty betonářské výztuže B500B v podélném směru. Pro správné 
provedení koutového spoje bude součástí základové konstrukce přizdívka z tvarovek 
ztraceného bednění tloušťky 150 mm.  
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Hydroizolace, opatření proti radonu 

Hydroizolační vrstvu základové konstrukce tvoří dvojice SBS asfaltových 
modifikovaných pásů tloušťky 4 mm, pás na spodní straně je vyztužen vložkou ze skelné 
tkaniny a pás na horní straně je vyztužen vložkou z polyesterové rohože. Je navržen 
koutový spoj hydroizolačních pásů, pro správné provedení spoje je vyzděna přizdívka 
z tvarovek ztraceného bednění tloušťky 150 mm, na kterou se hydroizolační pásy nataví. 
Přizdívka bude vyplněna betonem C25/30 a vyztužena betonářskou výztuží B500B 
v horizontálním i vertikálním směru. Svislá hydroizolace bude vytažena minimálně 300 
mm nad úroveň přilehlého upraveného terénu. V místě přechodu podsklepené části do 
nepodsklepené bude asfaltová pás s vložkou ze skelné tkaniny vytažený po celé výšce 
podsklepené části a poté napojen na hydroizolační souvrství nepodsklepené části.  
Z důvodu navržení podlahového vytápění v konstrukci ve styku se zeminou je nutno pod 
objektem provést odvětrání podloží systémem perforovaného PVC potrubí. Jako odsávací 
potrubí bude použito potrubí DN 65 a sběrné potrubí bude DN 100. Potrubí nesmí ležet 
blíže jak 500 mm od obvodových základových pasů. Potrubí bude uloženo ve vrstvě 
kameniva frakce 16-32 mm tl. 150 mm pod podkladním betonem. Drenážní násyp se před 
betonáží podkladního betonu zakryje geotextílií 500 g/m2. Půdní vzduch bude odveden 
stoupacím potrubím nad střechu objektu, kde bude potrubí ukončeno větrací hlavicí. Po 
dokončení stavby se provede měření koncentrace radonu v budově a v případě zjištění 
nevyhovujících hodnot, bude větrací hlavice nahrazena odtahovým ventilátorem. 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo podzemního podlaží bude vyzděno z tvarovek ztraceného bednění 
tloušťky 300 mm, které se vyplní betonem C25/30 a vyztuží se betonářskou ocelí B500B 
v horizontálním a vertikálním směru. Obvodové zdivo nadzemních podlaží bude vyzděno 
z cihelných broušených tvárnic tloušťky 300 mm. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny 
z cihelných akustických tvárnic tloušťky 250 mm 300 mm, mezipokojové stěny budou 
zhotoveny z SDK příček tl. 200 mm dvojitě opláštěnými. Nenosné stěny jsou vyzděny 
z cihelných tvárnic tloušťky 140 mm. Zdivo bude lepeno na maltu pro tenké spáry, první 
vrstva zdiva bude osazena na zakládací maltu tloušťky 20 mm. Akustické zdivo bude 
založeno na asfaltových pásech. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou ve všech patrech řešeny jako železobetonové monolitické desky 
tloušťky 250 mm z betonu C25/30 – XC1 a oceli B500B. Po obvodu objektu a v místě 
vnitřních nosných stěn bude objekt v úrovni stropní konstrukce ztužen železobetonovým 
věncem z betonu C25/30 – XC1 a betonářskou ocelí B500B. Balkony budou provedeny 
jako železobetonové konzoly tl. 180 mm s přerušením tepelného mostu pomocí ISO 
nosníků. Překlady nad otvory budou v místech do světlosti 3 m systémové, překlady nad 
většími otvory budou řešeny jako železobetonové monolitické. 
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Konstrukce schodiště 

Konstrukce schodiště je řešena jako železobetonové desky uložené v obvodovém zdivu a 
stropní konstrukci, tloušťka mezipodesty je 200 mm a tloušťka schodišťových ramen je 
150 mm. Šířka schodišťového ramene je 1400 mm, mezipodesty 1400 mm. V zrcadle 
schodiště se nachází evakuační výtah pro 8 lidí. Nástupní a výstupní rameno schodiště 
z podzemního podlaží má rozměr 10x155,6/300 a za výtahový prostorem je umístěné 
rameno 5x155,6/300 mm. Nástupní a výstupní rameno schodiště vedoucího z prvního 
nadzemního podlaží do druhého má rozměr 10x166,0/300 a za výtahovým prostorem je 
umístěné rameno rozměru 5x160,0/300. Nástupní a výstupní rameno schodiště z druhého 
nadzemního podlaží do třetího má rozměr 9x159,09/300 a za výtahovým prostorem je 
umístěné rameno 4x159,06/300 mm. Schodiště je uloženo pomocí systémových prvků pro 
omezení přenosu vibrací a kročejového hluku. Okolní stěny jsou od konstrukce schodiště 
odděleny pomocí pružného materiálu na bázi elastické pryže. 

 

Střešní konstrukce 

Střechy navrhovaného objektu jsou řešeny jako jednoplášťové ploché střechy. Střecha 
nad 2NP je navržena jako vegetační plochá střecha s extenzivní zelení. Vstup na tuto 
střechu je zajištěn z chodby ve 3NP. Střecha nad 3NP je navržena se stabilizačním 
násypem z praného říčního kameniva. Vstup na střechu je pomocí požárního žebříku ze 
střechy nad 2NP. Spádování střech je provedeno pomocí spádových klínů z tepelné 
izolace ve spádu 3 % směrem ke střešním vpustím. Hydroizolační vrstvu ploché střechy 
tvoří dvojice modifikovaných sbs asfaltových pásů, spodní asfaltový pás samolepící 
s nosnou vložkou ze skelné tkaniny tl. 4 mm, vrchní asfaltový pás s vložkou z pes rohože 
a atestem proti prorůstání kořenů. Parotěsnící vrstva (doplňková hydroizolace) bude 
provedena z asfaltového modifikovaného pásu s hliníkovou vložkou tl. 4 mm. Atikové 
zdivo bude vyzděno do výšky dvou řad, na které bude navazovat železobetonový věnec 
výšky 250 mm provedený po obvodu střechy. Oplechování atikového zdiva bude 
provedeno ve spádu 5 % směrem dovnitř střešní konstrukce. Odvodnění plochých střech 
je zajištěno pomocí střešních vtoků DN 125 mm a potrubí vedeném v instalačních 
šachtách. Nouzové odvodnění je navrženo pomocí pojistných přepadů umístěných 50 mm 
nad přilehlou hydroizolací. Na vegetační střeše bude v místech kolem atiky a vtoků v šířce 
500 mm proveden násyp z praného říčního kameniva frakce 16-32 mm. Technická 
zařízení umístěná na střeše, jako strojovna vzduchotechnické jednotky a fotovoltaické 
panely, budou osazena na nožkách technologií SOL-F pro minimální perforaci 
asfaltových pásů. 
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Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou provedeny plastové s izolačním trojsklem 4-18-4-18-4 s čirým 
zasklením, dutiny vyplněny argonem. Ug = 0,5 W/m2K, Uf = 0,76 W/m2K, Rw = 47 dB. 
Okna, vchodové dveře budou provedeny v barevném provedení ral 7016 antracit. 
Provedení okenních výplní viz detaily D.1.1.14, D.1.1.15, D.1.1.16 a výpis venkovních 
výplní otvorů viz D.1.1.18. 

Podlahové konstrukce 

Konstrukce podlah jsou navrženy ve formě těžké plovoucí podlahy, oddělení podlahy od 
ostatních konstrukcí pomocí minerální vlny tloušťky 15 mm. Nášlapná vrstva ve vlhkých 
prostorech a v prostorech domovního vybavení je tvořena keramickou dlažbou. 
V obytných místnostech jednotlivých hotelových pokojů je nášlapná vrstva tvořena 
kobercem a na chodbách vinylovými dílci. Konkrétní výpis skladeb konstrukcí viz příloha 
D.1.1.17 Výpis skladeb konstrukcí. 

Povrchové úpravy 

Omítky ve vnitřních prostorech jsou tvořeny z cementového postřiku, jádrové omítky a 
vnitřního štuku. V kuchyních, koupelnách a na samostatných WC je navržen keramický 
obklad. Podhledy jsou navržené plné i kazetové, plné podhledy jsou ze sádrokartonových 
desek, kazetové jsou navrženy z kazet na bázi minerální vlny. Zateplení objektu je 
provedeno z fasádních desek z čedičové vlny s podélným vláknem. Vnější povrchovou 
vrstvu obvodových konstrukcí tvoří tenkovrstvá silikonová omítka. V místě mezi 
okenními výplněmi je navržen dřevěný obklad z borovice lesní. 

 
 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 

Viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 
Stavební fyzika 

 
Viz samostatná příloha Stavební fyzika. 

 
 
 

 

VYPRACOVAL: Bc. JOSEF PANČOCHA 

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. ROMAN BRZOŇ, Ph.D.  
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Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby hotelu. 
Prvním krokem bylo zhotovení architektonické studie objektu, ve které bylo provedeno 
navržení dispozičního řešení všech podlaží včetně konstrukční soustavy a nosného systému. 
Poté architektonická studie sloužila jako podklad pro vypracování projektu na úroveň 
projektové dokumentace pro provádění stavby. Byly zpracovány části architektonicko 
stavebního řešení, části stavebně konstrukčního řešení, požární bezpečnosti a stavební fyziky. 
 
Objekt je navržen tak, aby byly veškeré požadavky na provoz budovy, energetickou náročnost, 
požární bezpečnost splněny. Diplomová práce mi přinesla spoustu nových zkušeností, 
vědomostí a poznatků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ZÁVĚR 



DIPLOMOVÁ PRÁCE HOTEL NÁVRŠÍ TEXTOVÁ ČÁST 
Bc. JOSEF PANČOCHA  2021/2022 
  
 

52 
 

 
 
 

 

Právní předpisy – vyhlášky, zákony, nařízení vlády 
 

[1] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky č. 323/2017 Sb. 

[2] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky 
č. 405/2017 Sb. 

[3] Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

[4] Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

[5] Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

[6] Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
vyhlášky č. 83/2016 Sb. 

[7] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

[8] Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění vyhlášky 
č. 230/2015 Sb. 

[9] Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky 
č. 246/2001 Sb. 

[10] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 

[11] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění zákona č. 223/2015 Sb. 

[12] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb. 

[13] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
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[14] Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 3/2020 Sb. 

[15] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění NV č. 241/2018 Sb. 

[16] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV 
č. 136/2016 Sb. 

[17] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o podmínkách ochrany zdraví při práci, ve znění 
NV č. 246/2018 Sb. 

[18] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky  

[19] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Normy 
 

[20] ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů 
stavební části 

[21] ČSN 73 4301 Obytné budovy 

[22] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 

[23] ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

[24] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

[25] ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

[26] ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

[27] ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 
ubytování 

[28] ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu 
osobami 
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[29] ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 
vodou 

[30] ČSN 73 0821, ed.2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost 
stavebních konstrukcí 

[31] ČSN 73 4200 Komíny – Všeobecné požadavky 

[32] ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 

[33] ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 

[34] ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární 
bezpečnosti staveb 

[35] ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

[36] ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

[37] ČSN 73 0540-3 Tepelná technika budov – Část 3: Návrhové hodnoty 
veličin 

[38] ČSN 73 0540-4 Tepelná technika budov – Část 4: Výpočtové metody 

[39] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a 
souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - 
Požadavky 

[40] ČSN EN ISO 12354-
1 

Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností 
budov z vlastností stavebních prvků – Část 1: 
Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

[41] ČSN 73 0525 Projektování v oboru prostorové akustiky – 
Všeobecné zásady 

[42] ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

[43] ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení 
obytných budov 

[44] ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovní prostor – Metoda 
stanovení hodnot 

[45] ČSN 73 30 50 Zemní práce – Všeobecná ustanovení 
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[46] ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

[47] ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 

[48] ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické 
a plynovodní instalace 

[49] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

[50] ČSN 736110 Projektování místních komunikací 

[51] ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

[52] ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování 

[53] 

 

ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 
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BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

B.p.v.   Balt po vyrovnání (výškový systém) 

cca   cirka 

č.   číslo 

ČSN česká technická norma 

ČSN ISO mezinárodní technická norma 

dl. délka 

DN jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

DPS dokumentace pro provádění stavby 

EPS   expandovaný polystyren, elektrická požární signalizace 

HI   hydroizolace 

ks   kus 

max.   maximálně 

min.   minimálně 

m n. m.  metry nad mořem 

MŽP   Ministerstvo životního prostředí 

NN   nízké napětí 

NP   nadzemní podlaží 

NV   nařízení vlády 

ozn.   označení 

PBŘ   požárně bezpečnostní řešení 

p. č.   parcelní číslo 

PE   polyethylen 

pes   polyester 

PSČ   poštovní směrovací číslo 

PT   původní terén 

PTH   Porotherm 

PU   polyuretan 

5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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p.ú.   požární úsek 

PVC   polyvinylchlorid 

RD   rodinný dům 

RŠ   rozvinutá šířka, revizní šachta 

S   suterén 

S-JTSK systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadnicový 
systém) 

Sb. sbírky 

SDK   sádrokarton 

SO stavební objekt 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

TI   tepelná izolace 

tl. tloušťka 

UT upravený terén 

VO   vsakovací objekt 

VUT   Vysoké učení technické 

vyhl. vyhláška 

VZPP   ve znění pozdějších předpisů 

XPS   extrudovaný polystyren 

ŽB   železobeton 

 
A - celková plocha obálky budovy [m2] 

Ai - plocha í-té teplosměnné konstrukce z vnějších rozměrů [m2] 

bi - teplotní redukční činitel í-té konstrukce [-]  

di - tloušťka í-té vrstvy konstrukce [m] 

fRsi - teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,cr - kritický faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 
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HT - měrná ztráta prostupem tepla včetně vlivu tepelných mostů a tepelných vazeb 
[W×K-1] 

k2 - korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [0-2 dB] 

L´nw - vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku [dB] 

Lnw - laboratorní hodnota hladiny kročejového zvuku [dB] 

L´nw,N - maximální možná vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku [dB] 

Mc,a - roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce [kg×m-2] 

Mc,N - maximální roční dovolené množství zkondenzované vodní páry uvnitř 
konstrukce [kg×m-2] 

RT - tepelný odpor při prostupu tepla konstrukcí [m2×K×W-1] 

Rsi - tepelný odpor při přestupu tepla na straně interiéru [m2×K×W-1] 

Rse - tepelný odpor při přestupu tepla na straně exteriéru [m2×K×W-1] 

R´w - vážená stavební vzduchová neprůzvučnost [dB] 

Rw - laboratorní hodnota vzduchové neprůzvučnosti stavební konstrukce [dB] 

R´w,N - minimální normou požadovaná hodnota vážené stavební vzduchové 
neprůzvučnosti [dB] 

Uem - průměrný součinitel prostupu tepla [W×m-2×K-1] 

ΔUtbm - průměrný vliv tepelných vazeb [W×m-2×K-1] 

λi - součinitel tepelné vodivosti í-té vrstvy konstrukce [W×m-1×K-1] 

θai - návrhová teplota interiéru [°C] 

θe - návrhová teplota exteriéru [°C] 

ρi - relativní vlhkost interiéru [°C] 
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SLOŽKA Č. 1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 
 
V01 SITUACE STUDIE       1:350  2 A4 
V02 PŮDORYS 1S        1:125  2 A4 
V03 PŮDORYS 1NP       1:125  2 A4 
V04 PŮDORYS 2NP       1:125  2 A4 
V05 PŮDORYS 3NP       1:125  2 A4 
V06 ŘEZ A-A´        1:125  2 A4 
V07 ŘEZ B-B´        1:125  2 A4 
V08 POHLED JIHOZÁPADNÍ      1:125  2 A4 
V09 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ      1:125  2 A4 
V10 POHLED JIHOVÝCHODNÍ      1:125  2 A4 
V11 POHLED SEVEROZÁPADNÍ      1:125  2 A4 
V12 VIZUALIZACE 1       -  2 A4 
V13 VIZUALIZACE 2       -  2 A4 
V14 VIZUALIZACE 3       -  2 A4 
V15 VIZUALIZACE 4       -  2 A4 
V16 VIZUALIZACE 5       -  2 A4 
V17 POSTER        -  1 B1 
 
 
 

SLOŽKA Č. 2 – SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
C.01 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ    1:2000  2 A4 
C.02 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     1:750  2 A4 
C.03 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES     1:250  8 A4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. SEZNAM PŘÍLOH 
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SLOŽKA Č. 3 – D.1.1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.1.01  OSAZENÍ OBJEKTU DO TERÉNU    1:200  8A4 
D.1.1.02 PŮDORYS 1S       1:50  10 A4 
D.1.1.03 PŮDORYS 1NP      1:50  18 A4 
D.1.1.04 PŮDORYS 2NP      1:50  16 A4 
D.1.1.05 PŮDORYS 3NP      1:50  16 A4 
D.1.1.06 ŘEZ A-A       1:50  10 A4 
D.1.1.07 ŘEZ B-B´       1:50  16 A4 
D.1.1.08 PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY    1:50  18 A4 
D.1.1.09 POHLED JIHOZÁPADNÍ, SEVEROZÁPADNÍ   1:50  16A4 
D.1.1.10  POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, JIHOVÝCHODNÍ  1:50  16 A4 
D.1.1.11  DETAIL A – NAPOJENÍ PODSKLEPENÉ ČÁSTI  1:5  8 A4 
D.1.1.12  DETAIL B – ATIKA + POJISTNÝ PŘEPAD   1:5  4 A4 
D.1.1.13  DETAIL C – KOUTOVÝ SPOJ     1:5  4 A4 
D.1.1.14  DETAIL D – NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORU  1:5  4 A4 
D.1.1.15  DETAIL E – PARAPET OKENNÍHO OTVORU   1:5  4 A4 
D.1.1.16  DETAIL F – OSTĚNÍ OKENNÍHO OTVORU   1:5  4 A4 
D.1.1.17  VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ    1:5  86A4 
D.1.1.18  VÝPIS VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ   -  31A4 
D.1.1.19  VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ     -  23A4 
D.1.1.20 VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ    -  5 A4 
D.1.1.21  VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ    -  3 A4 
D.1.1.22 VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ    -  2 A4 
D.1.1.23 VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ    -  6 A4 
 
 
 
SLOŽKA Č. 4 – D.1.2 – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.2.01 ZÁKLADY       1:50  21 A4 
D.1.2.02 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1S    1:50  8 A4 
D.1.2.03 VÝKRES TVARU STROPU NAD 1NP    1:50  16 A4 
D.1.2.04 VÝKRES TVARU STROPU NAD 2NP    1:50  16 A4 
D.1.2.05 VÝKRES TVARU STROPU NAD 3NP    1:50  8 A4 
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SLOŽKA Č. 5 – D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
D.1.3.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZP. ŘEŠENÍ  -  26A4 
D.1.3.02 SITUACE - PBŘ      1:250  8 A4 
D.1.3.03 PŮDORYS 1S - PBŘ      1:50  8 A4 
D.1.3.04 PŮDORYS 1NP - PBŘ      1:50  16 A4 
D.1.3.05 PŮDORYS 2NP - PBŘ      1:50  16 A4 
D.1.3.06 PŮDORYS 3NP - PBŘ      1:50  16 A4 
D.1.3.07 VÝPOČTY FIRE-NX      -  70A4 
 
 
SLOŽKA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 
 
P.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA – STAVEBNÍ FYZIKA     24A4 
P.02  SKLADBY POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ     25A4 
P.03  TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ    83A4 
P.04  ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY     12A4 
P.05  POSOUZENÍ 2D TEPLOTNÍHO POLE      9 A4 
P.06  POSOUZENÍ LETNÍ A ZIMNÍ STABILITY     16A4 
P.07  AKUSTIKA         9 A4 
 
 
SLOŽKA Č. 7 – POSUDKY, VÝPOČTY, SPECIFIKACE 
 
01 VÝPOČET ZÁKLADŮ         14 A4 
02 NÁVRH SCHODIŠTĚ         3 A4 
03 VÝPOČET STROPNÍCH KONSTRUKCÍ      5 A4 
04 NÁVRH ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY      4 A4 
05 VÝPOČET ODSTAVNÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ     2 A4 
06 VÝPOČET OBJEMU VSAKOVACÍHO OBJKETU     3 A4 
07 VÝPOČET OBJEMU RETENČNÍ NÁDRŽE      1 A4 
 
 
SLOŽKA Č. 8 – TECHNICKÉ LISTY 
 
TECHNICKÉ LISTY                     67A4 
 
 
 
 
 

Bc. Josef Pančocha 


