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Anotace  

Stavba se bude nacházet u obce Slupečná poblíž přehradní nádrže Lipno. Bude umístěna na 

pozemku, který se svažuje k jihu.  

Stavba je navržena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní. Technologie stavby je zděná. 

Konstrukční systém je navržen podélný stěnový, ztužený v příčném směru vnitřními nosnými 

stěnami. Jako hlavní stavební materiál jsou použity betonové tvárnice od firmy BS Klatovy.  

Základové konstrukce jsou navrženy plošné a to z prostého betonu i železobetonu.  

Stropní konstrukce jsou navrženy tuhé železobetonové prefabrikované a prefamonolitické 

systému BS Klatovy.  

Zastřešení je navrženo sklonitou střechou. Nosná konstrukce je tvořena dřevěným krovem 

vaznicové soustavy. Výška hřebenu střechy, včetně krytiny je +13,650m (vztaženo od 

relativní výšky 0,000). Výška komínové hlavy je +14,400m. Krytina je navržena profilovaná 

plechová Lindab Goodlock.  

Klíčová slova  

Horský hotel, plošné základy, kapacita 68 osob (včetně zaměstnanců), zděná stavba, 

prefabrikované stropní konstrukce, železobetonové monolitické schodiště, vaznicová soustava 

krovu, hliníková krytina, sauna, stravovací provoz, plné podsklepení, svažitý terén  

 

Abstract 

 

The building will be situated by the village Slupečná near the Lipno dam and located on the 

land that slopes to the south.  

It’s designed as a separately standing, four-storey. The technology of implementation is a 

brick. The construction system is designed as a longitudinal wall system stiffened in the 

transverse direction inner supporting walls. The concrete breeze blocks from the company BS 

Klatovy are used as main building material.  

Basic constructions are designed as planar and out of plain concrete and reinforced concrete. 

Stiff reinforced concrete prefabricated and prefamonolitic ceiling constructions from the 

company BS Klatovy are designed. 

Roofing is designed with tilt roof. The bearing construction is made up of purlin system of 

wood truss. Height of the roof ridge, including the covering is +13.650 m (considering 

relative height of 0.000). The height of the chimney head is +14.400 m. Profiled metal roof 

covering Lindab Goodlock is designed. 

 

Keywords 

 

Mountain hotel, planar foundations, capacity of 68 persons (including employees), brick 

building, prefabricated ceiling constructions, reinforced concrete monolithic staircase, purlin 

system of roof truss, aluminum roof covering, sauna, catering, with a cellar, sloping terrain. 

 



Bibliografická citace VŠKP 
  
SKALA, Zdeněk. Horský hotel. Brno, 2013. 33 s., 497 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Věra 
Maceková, CSc.. 







SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 

 
- LITERATURA A SKRIPTA: 

 
- Klimešová – Nauka o pozemních stavbách, CERM – 2005, Brno 
- Košíčková I., Eliáš L. Nauka o budovách II, Brno 2008 
- Čupr K. TZB I, Brno 2006 
- Zákon č.183.2006 Sb., o územním plánování a střevním řádu (stav. zákon) 
- Neufert, Navrhování staveb, Consult Invest 
- Kadlčák, Jaroslav; KYTÝR, Jiří. Statika stavebních konstrukcí I. Brno : 

VUTIUM, 1998. 349 s. 
- KADLČÁK, Jaroslav; KYTÝR, Jiří. Statika stavebních konstrukcí II. Brno : 

VUTIUM, 2001. 431 s.  
 

- NORMY: 
 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 73 0540 – 1: 2005 – Tepelná technika budov – Část 1: Terminologie 
- ČSN 73 0540 – 2: 2007 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
- ČSN 73 0540 – 3: 2005 – Tepelná ochrana budov – Část 3 + Z1 + Z2 + Z3: 

Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování 
- ČSN 73 0810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 73 0818 + Z1 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
- ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních 

konstrukcí 
- ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární 

vodou 
- ČSN 73 0833 + Z1 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 

ubytování 
- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - 

Zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - 

Zatížení 
 

- VYHLÁŠKY: 
 

- Vyhláška č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška č.246/2001 Sb., o požární prevenci 
- Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností a orientace 
- Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch  
- Vyhláška č.238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 

sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch 



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

 
- NAŘÍZENÍ VLÁDY: 

 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 

- ZÁKONY 
 

- Zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
- Zákon č.185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů



- WEBOVÉ STRÁNKY: 
 

www.tzb-info.cz 
www.knauf.cz 
www.isover.cz 
www.rako.cz 
www.ferona.cz 
www.schiedel.cz 
www.juta.cz 
http://www.rockwool.cz/ 
http://www.betonstavby.cz/ 
http://dektrade.cz/ 
http://www.cemix.cz/ 
http://www.schindler-cz.cz/ 
http://www.ferona.cz/ 
http://www.anticor.cz/katalog/dilatacni-pasy/ 
http://www.rubbertech.cz/inpage/pryzove-pasy/ 
http://www.pk-fischer.cz/ 
http://www.ceresit.cz/ 
http://www.kronospan.cz/firma/ 
http://www.juta.cz/ 
http://www.ytong.cz/ 
http://www.strongtie.dk/ 
http://www.presbeton.cz/ 
http://www.slavona.cz/ 
http://www.cetris.cz/ 
http://www.best.info/ 
http://www.topteramo.cz/ 
www.colorlak.cz/ 
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONZULTACE: 
 
 
Ing. Věra Maceková, CSc – odborný asistent, Ústav pozemního stavitelství, FAST, VUT v 
Brně 



Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
U   součinitel prostupu tepla      [ W/(m²K) ] 
di   tloušťka i – té vrstvy      [ m ] 
λ součinitel tepelné vodivosti      [ W/(m.K) ] 
R  tepelný odpor        [ m²K/W ] 
Rsi, Rse tepelný odpor na vnitřním povrchu a vnějším povrchu  [ m²K/W ] 
frsi  teplotní faktor vnitřního povrchu     [ - ] 
µ  faktor difúzního odporu      [ - ] 
Mc,a  roční množství zkondenzované vodní páry   [ W/K ] 
Mev,a    roční množství vypařené vodní páry     [ kg/ m²K ] 
θi  návrhová vnitřní teplota      [ °C ] 
θe  návrhová vnější teplota      [ °C ] 
HT  měrná tepelná ztráta přechodem tepla   [ W/K ] 
Uem  průměrný součinitel tepelného odporu   [ W/(m²K) ] 
C16/20  třída betonu ( krychelná pevnost/ válcová pevnost ) 
R   třída oceli (betonářská výztuž 10 505, 500 MPa mez kluzu, 280 MPa dovolené  

namáhání) 
Rdt  návrhová únosnost zeminy      [ kPa ] 
α  sklon od vodorovné roviny      [ ° ] 
ρ  objemová hmotnost           [ kg/m3 ] 
S  plocha         [ m² ] 
m  hmotnost        [ kg ] 
F  působící síla        [ kN ] 
h1  podchodná výška       [ m ] 
h2  průchodná výška       [ m ] 
v výška prvku        [ m ] 
š  šířka prvku       [ m ] 
d  tloušťka konstrukcí       [ m ] 
KV konstrukční výška       [ mm ] 
SV  světlá výška        [ mm ] 
TI  tepelná izolace 
HI  hydroizolace 
ŽB  železobeton 
XPS  extrudovaný polystyren 
EPS  expandovaný pěnový polystyren 
PÚ  požární úsek 
PBS  požární bezpečnost staveb 
SPB  stupeň požární bezpečnosti     [ - ] 
d  odstupové vzdálenosti 
PHP   přenosné  hasicí přístroje 
ÚC  úniková cesta 
POP  požárně otevřená plocha 
PD     projektová dokumentace 
Po     procento požárně otevřených ploch              [ % ] 
l     délka otvoru                 [ m ] 
hu     výška otvoru                 [ m ] 
Sp      požárně otevřená plocha                [ m² ] 
Pv      požární ztížení                 [ kg/ m² ] 
A plocha průřezu [m2] 



Anet plocha oslabeného průřezu [m2] 
Ce součinitel okolního prostředí [-] 
E modul pružnosti [Pa] 
I moment setrvačnosti [m4] 
L délka [m] 
Lcr vzpěrná délka [m] 
M ohybový moment [N.m] 
N normálová síla; osová síla [N] 
V  smyková síla [N] 
W průřezový modul [m3] 
A; B; F; P; R; W; H     označení sil [N] 
c0 součinitel orografie [-] 
cdir součinitel směru větru [-] 
cseason součinitel ročního období [-] 
cpe vnější součinitel tlaku [-] 
f spojité rovnoměrné zatížení [N/m] 
g stálé zatížení [N/m]; [N/m2] 
h výška konstrukce [m] 
i poloměr setrvačnosti [m] 
kn součinitel definovaný příslušnou tabulkou [-] 
kr součinitel terénu [-] 
l délka [m] 
m hmotnost [kg] 
s  zatížení sněhem [N/m2] 
f rovnoměrné spojité zatížení [N/m] 
q proměnné zatížení [N/m]; [N/m2] 
qp maximální hodnota dynamického tlaku   
 (dynamický tlak při nárazu větru) [Pa] 
t tloušťka [m] 
tw tloušťka stojiny [m] 
vb,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru [m/s] 
vb základní rychlost větru [m/s] 
vm střední rychlost větru [m/s] 
w tlak větru [N/m2] 
we vnější tlak větru [Pa] 
w průhyb [m] 
z  výška nad zemí [m] 
ze referenční výška pro zatížení vnějšího povrchu větrem [mm] 
z0 parametr drsnosti terénu [m] 
z0,II parametr drsnosti terénu kategorie II [m] 
α; β; γ označení úhlů [°] 
γ poměr šířky pásu k dvojnásobku tloušťky jeho stojiny [-] 
γM dílčí součinitel únosnosti [-] 
γG;Q dílčí součinitel zatížení [-] 
δ deformace; průhyb [m] 
λ štíhlost [-] 
λ1 hodnota štíhlosti pro výpočet poměrné štíhlosti [-] 
λ poměrná štíhlost pro vybočení [-] 
µ tvarový součinitel zatížení sněhem [-] 
ρ měrná hmotnost [kg/m3] 



σ normálové napětí [Pa] 
σd výpočtové normálové napětí [Pa] 
χ součinitel vzpěrnosti [-] 
 
Dolní indexy: 

k  charakteristická hodnota 
d výpočtová hodnota 
y hodnota vztažená k ose y-y 
z  hodnota vztažená k ose z-z 
min minimální hodnota 
max maximální hodnota 
lim; mez mezní hodnota 
Rd návrhová únosnost 
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a) Identifikační údaje 

1.1 Zpracovatel projektové dokumentace 

Projektant:  Bc. Zdeněk Skala 
Číslo autorizace: - 
Obor autorizace:  - 
Adresa:  K Lomu 1027, Starý Plzenec, 332 02 

1.2 Identifikační údaje stavby a investora 

Název stavby: Horský hotel Na Stráni 
Stavebník:  p. Bohumil Poslední 
Kontaktní adresa: Plešivecké náměstí 523, 381 01 
 
Místo stavby: K Přehradě 29, Lipno nad Vltavou 382 78 
Okres:  Český Krumlov 
Katastrální území: Lipno nad Vltavou 
Parcelní číslo: 355/1, 355/2, 355/3 
Vlastník parcely: Golf Point a.s. 
Kontaktní adresa: Ratajova 1113/8, Praha, Kunratice, 148 00 
 
Charakter stavby:  Horský hotel 
Účel stavby: Přechodné ubytování 
Stavební úřad: Český Krumlov 
 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
majetkoprávních vztazích 
 

Hotel bude umístěn na pozemku doposud nevyužívaném. V blízkém okolí se nachází několik 
rodinných domů. Vybraná parcela sloužila jako trvalý travní porost. Není zasíťována a 
nevyskytují se na ní žádné objekty ani vzrostlá zeleň.  V blízkém okolí vede místní 
komunikace, doprovázena sítěmi. Pozemek není oplocen, je svažitý. Sklon je proměnný, 
nejvýše však 13%. Věcná břemena nejsou známa.  
 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 

Byl proveden hydrogeologický průzkum. Na základě tohoto průzkumu byl určen druh zeminy, 
písek s příměsí jemnozrnné zeminy (ozn. S3). Tato zemina je velmi vhodná pro zakládání. 
S ohledem na složitost stavby, kdy hotel je navržen jako plně podsklepený a má tři nadzemní 
podlaží, došlo k zatřídění do II.geotechnické kategorie. Zemina je propustná, podzemní voda 
se nachází v hloubce přibližně 10m pod nejhlubší základovou spárou. 
Průzkum radonového rizika ukázal, že prostor pro umístění stavby patří do středního 
radonového rizika. 
Hotel bude napojen na místní komunikaci zřízením soukromé dvouproudé příjezdové cesty 
šířky 8m včetně jednostranného chodníku. 
Současně při budování příjezdové komunikace budou provedeny přípojky na veřejnou 
kanalizační síť, veřejný vodovod, NN, nízkotlaký plynovod a sdělovací síť. Revizní šachta na 
kanalizační přípojce, vodoměrná šachta, HUP budou umístěny na stavebním pozemku. Skříň 
s elektroměrovým rozvaděčem bude umístěna na hranici pozemku. 



Příjezdová komunikace včetně přípojek bude vedena přes  všechny výše uvedené pozemky. 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Přípojky objektu k veřejným sítím budou provedeny na základě pokynů vlastníků sítí. 
Napojení příjezdové komunikace na místní veřejnou komunikaci bude provedeno v souladu 
s požadavky dotčeného stavebního úřadu. 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba byla navržena s ohledem na požadavky současně platné legislativy, zejména pak na 
zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášku č.499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb, vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vyhlášku č.268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby, vyhlášku č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 
plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona 
 

Na krajském úřadě byl podán podnět ke zpracování regulačního plánu podle §64 oddílu 3 
stavebního zákona. Regulační plán byl vydán s platností do konce roku 2015. V návaznosti na 
schválení regulačního plánu byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, které bylo 
vydáno na základě územního řízení veřejnou vyhláškou s účastníky podle §85 odst. 2 
stavebního zákona a územního řízení s dotčenými orgány.  
Objekt nesplňuje požadavky na jednoduchou stavbu podle §104 odst. 1 stavebního zákona a 
nelze ji provézt na základě ohlášení, proto bylo zažádáno a vydáno příslušné stavební 
povolení.  
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 
v dotčeném území 
 

Novostavba nebude mít vliv statického rázu na okolní domy. V průběhu výstavby lze 
předpokládat zvýšení hlučnosti a prašnosti v blízkém okolí. Výstavba nebude probíhat v době 
nočního klidu.  
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Předpokládané zahájení stavby: 06/2013 
Předpokládané ukončení výstavby: 11/2015 
 
V průběhu roku 2013 se předpokládá provedení hrubých zemních prací, základových 
konstrukcí. Na začátku roku 2014 se začne pracovat na hrubé stavbě, která by měla být do 
konce tohoto hotova včetně zabudování výplní otvorů. Poté budou probíhat práce PSV 
(přidružené stavební výroby). 
 

i) Statistické údaje 

Orientační hodnota stavby:  23.360.200 Kč 
Celková užitná podlahová plocha: 1712m2 
Počet obytných jednotek:  24 
Obestavěný prostor stavby:  8620m3 
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1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Zhodnocení staveniště 

Staveniště je svažité na jih. Porostlé lučními travami. Sklon je proměnný, jeho největší hodnota je 
okolo 13%. Nevyskytují se na zde žádné stavební či jiné objekty ani vzrostlá zeleň. Pozemek není 
oplocen. Nejsou známy žádné inženýrské sítě vedené skrz parcelu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Stavba je navržena jako samostatně stojící. Obsahuje jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. 
Půdorys má tvar dvou navzájem do sebe zaklíněných obdélníků pod úhlem 45°. Objekt je umístěn 
na pozemku nakloněném k jihu, poskytujícím výhled na přehradní nádrž Lipno. V bezprostředním 
okolí se nenacházejí žádné jiné objekty. 

Budova je zastřešena šikmou střechou s proměnným sklonem od 20° do 41° a mnoha vikýři. 
Krytina je navržena lehká plechová, hnědé barvy. Fasáda je navržena béžová s výplněmi otvorů 
hnědé barvy. Markýzy chránící hlavní vstupy do objektu jsou dřevěné a též hnědé barvy. 
Klempířské prvky jsou navrženy z pozinkovaného plechu a natřeny hnědým nátěrem. 

 

c) Technické řešení 

Stavba bude založena na plošných základových konstrukcích, pasech a patkách. Ty budou 
přebetonovány armovanou podkladní deskou tloušťky 150mm. Pasy jsou navrženy převážně 
z prostého betonu, patky železobetonové.  
Stavba je navržena jako zděná. Obvodové stěny budou vyzděny z liapor-betonových tvárnic 
tl.400mm, vnitřní nosné stěny budou vyzděny z betonových tvárnic tl.250mm. Svislé nosné 
konstrukce jsou doplněny železobetonovými sloupy. 
Stropní konstrukce jsou navrženy v kombinaci prefabrikovaných železobetonových panelů a 
prefamonolitické konstrukce skládající se z nosníků a betonových vložek. Vodorovné nosné 
konstrukce jsou doplněny železobetonovými průvlaky. 
Schodiště je navrženo železobetonové monolitické se současně nabetonovanými stupni.  
V hotelu jsou navrženy dvě výtahové šachty. Veřejná šachta bude tvořena ocelovou konstrukcí, 
opláštěnou skleněnými tabulemi, vedlejší šachta bude vyzděna z betonových tvárnic tl.175mm. 
Konstrukce zastřešení je navržena dřevěná, tvořená krovem vaznicové soustavy. 
Omítky jsou navrženy z výroby firmy Cemix. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu, kterou obsahuje a zpřístupňuje 
místní komunikace probíhající v blízkosti stavebního pozemku. 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Přístup ke stavbě bude umožněn příjezdovou komunikací šířky 8m s jednostranným 1,5m širokým 
chodníkem, která bude nově budována a bude napojena na místní komunikaci. Parkovací stání, pro 
ubytované i zaměstnance, budou řešeny na vlastním pozemku.  
Současně při budování příjezdové cesty budou zřízeny i přípojky k veřejným sítím. Jednat se bude 
o přípojku na veřejnou kanalizaci, vodovod, nízkotlaký rozvod plynu, NN a sdělovací síť. Revizní 
kanalizační šachta o průměru 800mm, vodoměrná šachta o rozměrech 600/800mm a HUP budou 
umístěny na vlastním pozemku. Skříň s elektroměrovým rozvaděčem bude umístěna na hranici 
pozemku. 

 
 



f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí. Likvidace odpadů se bude řídit zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 

 

Bezbariérový vstup do objektu je navržen pomocí vnější částečně zakryté rampy se sklonem 5,7%. 
V 1NP jsou umístěny toalety pro tělesně pohybově postižené. Bezbariérový přístup v rámci 
jednotlivých podlaží je zajištěn navržených výtahem. V podlaží 1S je umožněn přístup do prostor 
sauny i posilovny, ovšem nejsou zde řešeny potřebné prostory pro hygienu těchto osob s výjimkou 
společného WC. Přístup na terasu je opět umožněn pomocí vnější, nekryté, rampy se sklonem 
5,7%. 
Bezbariérové řešení stavby bylo provedeno dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

 

Hydrogeologickým průzkumem bylo zjištěno, že základová půda je velmi vhodná pro zakládání, 
jedná se o písek s příměsí jemnozrnné zeminy (S3) o základní únosnosti 275kPa. Zemina je 
propustná. Hladina spodní vody byla určena zhruba 10m pod úrovní nejnižší základové spáry. 
Koncentrace radonu byla určena měřením na místě stavby. Výsledkem bylo stanovení středního 
radonového rizika. 
Historické nálezy nebyly zjištěny. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 

 

Vytyčení objektu je uvažováno pomocí dvou bodů PB1 a PB2 uvedených na situačním výkresu 
Prvý bod je charakterizován jako průnik rohu sousední stavby p. Františka Lisého do přilehlého 
terénu. Druhý bod představuje kanalizační poklop na místní komunikaci. Vzdálenost těchto bodů 
je 108,080m při výškové diferenci 2,686m. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 

 

Stavba se dělí na objekty: 
    -stavební-  SO1 objekt hotelu  
       SO2 plot nově budovaný 
     

-inženýrské-  SO3 přípojka vodovodní 
       SO4 přípojka kanalizační 
       SO5 přípojka plynovodní 
       SO6 přípojka el. energie 
       SO7 přípojka – sdělovací síť 
 
 
 



k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativním prováděním stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 

 

Staveniště se nenachází v blízkosti jiných objektů. Nehrozí tedy žádné negativní vlivy na okolní 
zástavbu. V průběhu stavby bude okolí nadprůměrně znečištěné hlukem a zvýší se i prašnost. 
Vozidla budou před výjezdem na místní komunikace řádně čištěna. 
 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Pracovníci budou před zahájením činnosti řádně proškoleni. Budou používat potřebné ochranné 
pomůcky.  
Veškeré činnosti budou prováděny podle plané legislativy, předně podle nařízení vlády č.591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 
 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

Zatížení ve svislém směru je přenášeno do podloží nosnými stěnami obvodovými, vnitřní nosnou 
podélnou stěnou a příčnými nosnými stěnami. V prostorech, kde nebylo možné využít stěnové 
konstrukce jsou navrženy železobetonové sloupy. Stěny jsou vyzděny z betonových, resp. liapor- 
betonových tvárnic pevnostní třídy P10. V oblasti zastřešení je svislé zatížení přenášeno 
dřevěnými sloupy do nosných stěn, případně do stropních průvlaků. 
Vodorovné zatížení je zachyceno již zmíněnými vnitřními nosnými stěnami a dále navrženými 
tuhými stropními konstrukcemi, které jsou podporovány železobetonovými ztužujícími věnci. 
Konstrukce krovu je ztužena proti účinkům vodorovných sil ztužidlem, které přenáší tyto síly do 
nosných stěn. 
 

3) Požární bezpečnost 

Požární bezpečnost řešena samostatným projektem, přiloženým k projektové dokumentaci stavby. 
 

4) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Odpadní splaškové vody jsou odváděny do přečerpávací nádrže vně objektu, odkud jsou hnány 
do veřejné kanalizační stoky. Dešťové vody jsou zachycovány v podzemní nádrži, odkud budou 
čerpány do objektu a využívány ke splachování a údržbě. Nadbytek dešťové vody bude 
odčerpáván do kanalizační stoky. 
Likvidace odpadů bude prováděna podle současně platného zákonu č.185/2001 Sb. zákon o 
odpadech. 
Místnosti určené pro pobyt osob jsou navřeny tak, aby byly dostatečně prosvětleny a větrány. 
Ochrana osob proti radonu je realizována formou hydroizolačního souvrství dvou živičných 
pásů. K vytápění objektu budou sloužit dva kotle první na plyn, druhý na dřevo. 
 

5) Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena tak, aby bylo možné ji bezpečně používat. Jednotlivá schodišťová ramena 
obsahují vždy stupně o stejné šířce a výšce v úrovni výstupní čáry. Schodiště jsou doplněna 
zábradlím se svislou výplní. Vzdálenost prvků výplně ve svislém směru je nejvýše 80mm. Výplň 
s vodorovnými prvky se nedoporučuje s ohledem na volný pohyb dětí. Podchodné a průchodné 
výšky jsou splněny. Výtahové systémy budou odpovídat současným bezpečnostním předpisům. 
 



6) Ochrana proti hluku 

Konstrukce oddělující jednotlivé prostory mezi sebou a od vnějšího prostředí odpovídají 
požadavkům normy ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Instalační šachty budou řádně 
izolovány. Potrubí způsobující hluk a chvění budou obaleny technickou izolací. 
 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky norem ČSN 730540. 
 

8) Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 

Stavba je řešena pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu, nikoli orientace. 
Dispoziční a konstrukční řešení je navrženo v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt se nachází v pásmu středního radonového rizika. Proti účinku radonu bylo navrženo 
hydroizolační souvrství dvou živičných pásů, z čehož jeden obsahuje hliníkovou, radonu 
nepropustnou, fólii. Vnitřní prostředí bude větráno přirozeně, případně nuceně. 
Hladina spodní vody se nachází v takové úrovni pod základovou spárou, že nebude mít žádné 
nežádoucí vlivy na stavbu. 
Není znám případ zvýšené seismické aktivity ani kaveren v oblasti stavebního pozemku včetně. 
 

10) Ochrana obyvatelstva 

Objekt je umístěn mimo záplavová území. V bezprostřední blízkosti se nevyskytuje žádná 
vzrostlá zeleň, která by ohrozila obyvatele nenadálým pádem. 
 

11) Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody jsou částečně zadržovány v retenční nádrži a využívány ke splachování a údržbě 
objektu. Přebytek je společně s odpadními vodami odváděn do veřejné kanalizační stoky. 
Nakládání s odpadními vodami bude v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákon o odpadech. 

 

b) Zásobování vodou 

Objekt je zásobován vodou z veřejného vodovodu. Přípojka bude provedena pomocí HDPE 
potrubí, jehož dimenzi určí projekt TZB. 
 

c) Zásobování energiemi 

Objekt je zásobován plynem a elektrickou energií z veřejných sítí. Přípojky a jejich dimenze určí 
samostatné projekty TZB. 
 

d) Řešení dopravy 

Napojení stavby na místní komunikaci je navrženo pomocí nově budované příjezdové cesty šířky 
8m včetně jednostranného 1,5m širokého chodníku. Vozidla budou parkována na vlastním 



pozemku stavby na zpevněných plochách k tomuto účelu zbudovaných. Zpevněné plochy budou 
provedeny ze zámkové dlažby. Příjezdová cesta bude mít asfaltový povrch. 
 

e) Povrchové úpravy okolí 

Dotčené nezastavěné a nezpevněné plochy budou upraveny mechanizací a osety travou. 
 

f) Elektronické komunikace 

Objekt bude napojen na satelitní síť, každá obytná jednotka bude mít vlastní televizor. Současně 
bude provedeno bezdrátové připojení k internetu pomocí sítě Wifi, které bude k dispozici pouze 
uvnitř objektu a pouze pro ubytované. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Nejsou známa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne:      Vypracoval: Bc. Zdeněk Skala 
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1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší stavbu hotelového objektu pro ubytování, resp. bydlení, která je 
plánována na stavební parcele č.355/1 v okrese Český Krumlov. Objekt bude sloužit 
k přechodnému ubytování, bydlení a rekreaci. Kapacita návštěvníků je 58 osob. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a 
užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

Hotelový objekt je navržen podsklepený se třemi nadzemními podlažími. Půdorys objektu tvoří 
dva obdélníky navzájem do sebe zaklíněné pod úhlem 45°. Zastřešení je tvořeno šikmou 
střechou, jejíž nosná konstrukce je tvořena dřevěným krovem vaznicové soustavy. Hlavní 
vstup do objektu je orientován na sever, vstup na terasu je orientován na jih, vstup vedlejší 
(převážně pro zaměstnance) na severovýchod. 
Hlavním vstupem vejdeme do přijímací haly, kde je umístěna recepce, malý obchod se 
sportovními potřebami a servisem, a také úschovnou lyží. Pokud se vydáme vlevo, budeme 
procházet kolem schodiště a prosklené výtahové šachty, následují toalety pro hosty. Dále se 
nachází restaurační část objektu s minibarem. Na restaurační část navazuje kuchyňský provoz a 
prostory určené pro zaměstnance. 
V podlaží 1S, do kterého lze sejít po schodišti nebo sjet výtahem, se nachází prostory určené 
pro rekreaci a sport hostů včetně potřebného zázemí, s jistým omezením pro osoby tělesně 
postižené. Jedná se o prostory posilovny a sauny. Přímo proti schodišti, resp. výtahové šachtě 
se nachází vstup na terasu. V tomto podlaží jsou dále místnosti technické (garáž, kotelna, sklad 
paliva apod.) a provozní (sklad prádla, prádelna včetně prostoru pro sušení). 
V navazujících dvou nadzemních podlažích, tedy 2NP a 3NP, se nacházejí hotelové pokoje 
spolu se zaměstnaneckými, které jsou orientovány na severovýchodní část stavby. 
Každá obytná buňka obsahuje zádveří, pokoj a hygienické zázemí. Místnosti jsou přirozeně 
osvětleny a větrány. 
Okolí stavby je ve značné míře upraveno zpevněnými plochami. V severní části parcely jsou 
navržena parkovací stání. Pro osobní automobily se zde bude nacházet 23 stání, včetně 2 stání 
pro parkování osob tělesně postižených, a dvě stání pro autobusy. V jižní části převažuje 
upravený travní porost lučního typu. Nachází se zde zpevněná plocha, již nazvána jako terasa. 
Bude tu umístěn zahradní nábytek pro posezení. Terasa je bez obsluhy. 
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 

Užitná plocha:     1712m2 
Zastavěná plocha:    511,965m2 
Obestavěný prostor:    8620m3 
Orientace:  Hlavní vstup je orientován na sever, vstup na terasu na jih a vedlejší 

vstup (zaměstnanecký) na severovýchod. Okna hotelových pokojů 
jsou orientována na sever, západ a jih. 

Osvětlení:   Přirozené okny o odpovídající ploše. 
Oslunění:  Není omezeno překážkami jako stromy či jinými budovami. 

 
 



d) Technické a konstrukční řešení objektu jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
 

Projekt řeší stavbu obytného objektu mající funkci hotelu. 
 

d1) Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny na základě vytyčení stavby podle situačního výkresu. Vytyčení 
bude provedeno pomocí dřevěných laviček umístěných v každém rohu či zlomu půdorysného 
průmětu stavby na terén. Vytyčení se bude provádět před samotnými zemními pracemi. 
Nejdříve bude sejmuta ornice do hloubky 200mm, která se uloží na staveništi a po dokončení 
stavby bude použita na terénní úpravy. Hlavní výkopové práce budou prováděny pomocí 
mechanizace, např. kolového rypadla.. Vedlejší a jemné výkopové práce budou provedeny 
ručně. Zhruba 1/3 výkopku bude uložena na staveništi a po dokončení spodní stavby se použije 
na hrubé terénní úpravy, násypy apod. Zbytek výkopku bude odvezen na nejbližší deponie. 
Hlavní stavební jáma bude roubena záporovým pažením, které bude po dokončení hrubé 
stavby odstraněno. Zemina jež bude využita pro vyplnění výkopu okolo stěn bude zhutněna po 
vrstvách 200mm na hodnotu 0,25MPa. 
Základové spáry budou před betonáží základových konstrukcí překontrolovány a bude 
odstraněna sesutá zemina. Základové spáry železobetonových konstrukcí – patek, případně 
vyztužených pasů budou podbetonovány vrstvou hubeného betonu minimální pevnostní třídy 
C16/20 o tloušťce 80mm. Na tento podklad se usadí a zajistí potřebná armatura. 

 
d2) Základové konstrukce 

Stavba je založena na plošných základových konstrukcích. Převážnou část tvoří základové 
pasy, které jsou doplněné o základové patky pod železobetonovými sloupy. Stupeň vlivu 
prostředí byl uvažován XC2 – mokré, občas suché prostředí. Pevnostní třída betonu 
základových konstrukcí bude minimálně třídy C25/30. Průřez základového pasu pod 
obvodovými stěnami byl předběžně určen na 800/500mm, pod vnitřními nosnými stěnami 
v podélném směru 1000/700mm, pod vnitřními nosnými příčnými stěnami 500/500mm. 
Rozměry základových patek byly předběžně stanoveny pro sloup č.1 – 1700/750/1700, pro 
sloup č.2 1200/800/1900 a pro sloup č.3 500/500/500mm. 
Výška základů již zahrnuje podkladní betonovou desku tloušťky 150mm, která bude 
betonována po jejich dokončení. Podkladní betonová deska bude vyztužena kari sítěmi o 
velikosti ok 150/150 a průměru drátu 6mm. 
Po technologické přestávce bude na podkladní beton v ploše budoucích nosných stěn nataven 
podkladní asfaltový pás Dekglas G200 S40. 

 
d3) Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny ze systému Livetherm výrobce BS Klatovy. 
Obvodové stěny budou vyzděny z tvárnic Livetherm TOL 400Z P10. Tvárnice mají v sobě 
zabudovanou 140mm silnou tepelně-izolační vrstvu na bázi polystyrenu. Vnitřní nosné stěny 
budou provedeny z betonových tvárnic TNB 240/Lep198 P10 v podlažích 1S a 1NP, z liapor-
betonových tvárnic TNL 240 P6 tloušťky 240mm v podlažích 2NP a 3NP a z betonových 
tvárnic TNB 175/Lep198  P10 tloušťky 175mm. 

 
d4) Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce budou provedeny z prefabrikovaných železobetonových panelů 
výrobce BS Klatovy tloušťky 200mm a prefamonolitických skládaných stropních konstrukcí 
téhož výrobce při téže tloušťce. 
 
 



d5) konstrukce schodiště 

Navržená schodiště budou provedena železobetonová se současně nabetonovanými stupni. 
Tloušťka schodišťové desky byla předběžně určena na 140mm. Schodišťové stupně budou 
povrchově upraveny teracem výrobce Topteramo, název výrobky je Granex a tloušťka 
teracových dlaždic je 20mm. 
d6) zastřešení 
Konstrukce zastřešení je navržena dřevěná. Tvoří ji krov vaznicové soustavy. Dimenze 
jednotlivých prvků a statický výpočet je součástí projektové dokumentace. 
 
d6) Komínová tělesa 

Je navrženo 1 komínové těleso. Založeno je rozšířené části základového pasu vnitřní nosné podélné 
stěny. Jedná se o výrobek řady UNI***PLUS  s označením UNI 16L20 výrobce Schiedel. Komín 
obsahuje 2 průduchy a jednu větrací šachtu. Vnější rozměry jsou 360/810mm. Na těleso bude napojen 
kotel na tuhá a plynná paliva. 

 
d7) Podlahy 

V podlaží 1S je konstrukce podlahy těžká plovoucí. Tepelný izolant tvoří expandovaný 
polystyren od výrobce Isover, výrobní název Perimetr. Tloušťka izolantu je po obvodě 
exponovaných vnějších stěn 140mm do vzdálenosti 1,5m od vnitřního líce zdiva, poté je 
navržena tloušťka 100mm. Tato vrstva je překryta PE fólií a následně je betonována deska o 
tloušťce odpovídající příslušné nášlapné vrstvě (viz příloha č.5 – skladby konstrukcí). 
Podlahová konstrukce v 1NP je navržena jako těžká. Zvuková a zároveň kročejová izolace je 
navržena tloušťky 40mm od výrobce Isover, výrobní název T-N. Tato vrstva je překryta PE 
fólií a dále je nanesena vrstva polystyrenbetonu při tloušťce odpovídající závěrečné nášlapné 
vrstvě. 
Podlahová konstrukce podlaží 2NP a 3NP odpovídá podlahové konstrukci 1NP s tím rozdílem, 
že je zde použita izolace Isover T-N tloušťky pouze 30mm. 
Nášlapné vrstvy budou v rámci objektu tvořeny především teracem Granex tl.20mm 
(Topteramo), PVC, keramickou dlažbou Rako tl.10mm. 
Skladby podlah jsou uvedeny v samostatné příloze č.3. 
 
d8) Svislé nenosné konstrukce - příčky 

Svislé nenosné konstrukce budou provedeny z příčkových liapor-betonových tvárnic BS 
Klatovy TP 12-L P2 tloušťky 120mm s podlažích 1S a 1NP, příčkovek pórobetonových Ytong 
P2-500 tloušťky 100mm v podlaží 1S a ze sádrokartonových příček Knauf W152  tloušťky 100 
a 150mm ve všech nadzemních podlažích. 

 
d9) Výplně otvorů 

Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné od výrobce Slavona. Europrofil okenních a dveřních 
výplní nese označení SC92. Výplně jsou zaskleny izolační trojsklem, případně PIR pěnou 
uloženou mezi desky. Hodnoty součinitele prostupu tepla se pohybují okolo 0,7 W/m2K. 
Povrchová úprava je provedena výrobcem preferovaným nátěrem tmavě hnědé barvy. 
Vstupní dveře do objektu jsou vždy osazeny do rámových zárubní. 
Vnitřní dveře jsou v podlaží 1S a dalších podřadnějších prostorech osazeny do ocelové 
lisované zárubně. V podlažích 1NP, 2NP a 3NP převažují zárubně obložkové.  

 
d10) Úpravy povrchů 

Omítky budou provedeny omítkovými směsmi Cemix. Stěny budou omítány jádrovými 
omítkami. Obvodové stěny budou opatřeny lehčenou jádrovou omítkou Cemix 032 tloušťky 
15mm, následně povrchově dolazeny štukem Cemix 033 tloušťky 5mm. Ostatní stěny, vyjma 
sádrokartonových příček a pórobetonových příček, budou opatřeny jádrovou omítkou Cemix 



012 tloušťky 15mm a přetaženy štukem Cemix 033 tloušťky 5mm. Pórobetonové příčky Ytong 
budou upraveny pouze štukem ve dvou vrstvách, vyztužených Perlinkou. 
Stropní konstrukce budou povrchově upraveny štukem Cemix 033 ve vrstvě tloušťky 5mm. 
Nátěr bude použit Remal Plus. 
Fasáda stavby bude omítnuta jádrovou lehčenou omítkou Cemix 032 tloušťky 15mm a 
upravena hrubým štukem Cemix 023h. Na závěr bude použita fasádní silikonová barva, odstín 
okrová. 
 
d11) Vodorovné nenosné konstrukce - podhledy 

Mezi vodorovné nenosné konstrukce patří podhledové konstrukce v 1NP a 3NP.  
V přízemí je z důvodu splnění akustických požadavků navržen sádrokartonový podhled Knauf 
Cleaneo D127 s přímým děrováním 8/18 B4 připevněné na nosný rošt tvořený profily „CD“ 
60/27 a zavěšené pomocí kombinovaného závěsu na stropní nosné konstrukci. 
V prostorách podkroví se jedná  také o sádrokartonový podhled. Použity jsou desky Knauf 
Diamant tloušťky 12,5mm, které jsou zavěšené pomocí „CD“ profilů, přímých závěsů a 
střešních latí na kleštinách a krokvím krovu. 

 
d12) Klempířské prvky 

Klempířské prvky a výrobky budou provedeny z pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 
0,6mm a opatřeny nátěrem hnědé barvy. Střešní krytina bude provedena lehká z ocelového 
plechu výrobce Lindab. Obchodní název použité „taškové“ krytiny je Goodlock. Tloušťka 
plechu použitého pro výrobu krytiny je 0,6mm. Barva krytiny bude tmavě hnědá. 
Střešní žlaby a háky jsou navrženy o průměru 150mm, půlkruhové. Svislé odpadní potrubí je 
pak DN100. Oplechování komínu, úžlabí, nároží parapetů bude provedeno taktéž 
z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6mm. 

 
d13) Zámečnické výrobky 

Budou provedeny podle požadavků investora. 
 
d14) Truhlářské výrobky 

Budou provedeny podle požadavků investora. 
 
d15) Výtahy 

Budou použity výtahy od výrobce Schindler, typ 3100. Jedná se o trakční výtahy.  
Hlavní výtah, určený pouze pro veřejnost, je navržen k přepravě osob tělesně postižených. 
Vnitřní rozměr klece je 1100/1400mm. Vstupní dveře budou mít rozměr 900/2100. Nosnost 
výtahu je 630kg a je určen až pro 8 osob. Výtahová šachta je navržena ocelové konstrukce, 
opláštěné skleněnými tabulemi. Dno šachty je tvořeno betonovou mazaninou, odizolovanou od 
podkladní betonové desky  tepelnou izolací Isover Perimetr tl.100mm. Strop šachty bude 
proveden z dřevěné konstrukce, skladba N. V případě potřeby stropu o větší nosnosti musí být 
proveden z ocelové konstrukce, jež není předmětem tohoto projektu. 
Druhý výtah, určený primárně pro potřeby personálu, má vnitřní rozměry klece 1000/1250mm. 
Nosnost je 450kg a je určen až pro 6 osob. Rozměry vstupu jsou 800/2000mm. Výtahová 
šachta je zděná, povrchová úprava stěn omítkami. Dno šachty je provedeno z betonové 
mazaniny, která bude odizolovaná tepelnou izolací Isover Perimetr tl.100mm. Strop šachty 
bude proveden z dřevěné konstrukce, skladba N. V případě potřeby stropu o větší únosnoti 
musí být proveden ze železobetonové desky tl.100mm. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Stavební konstrukce jsou navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadavky řady norem 



ČSN 73 0540. 
Podrobné posouzení konstrukcí je řešeno v samostatné příloze č.1 

 
f) Způsob založení s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydro-geologického průzkumu 
 

Stavba bude založena na plošných základových konstrukcích, pasech a patkách. Na základě 
hydrogeologického průzkumu jde o základové poměry odpovídající II.geotechnické kategorii.  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Veškeré odpady budou zpracovány 
v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., zákon o odpadech. Parkovací stání budou upravena tak, 
aby bylo zabráněno unikání ropných a podobných látek do okolí. 
 
 

h) Dopravní řešení 
 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude řešeno zbudováním zpevněné příjezdové 
komunikace s asfaltovým povrchem o šířce 8m včetně 1,5m širokého jednostranného 
chodníku. 
Komunikace na vlastním pozemku je minimální šířky 5m o maximálním sklonu 7,2%. 
Zhotovena bude ze zámkové dlažby, stejně tak i parkovací stání. 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
 

Objekt se nachází v pásmu středního radonového rizika. Proti účinku radonu bylo navrženo 
hydroizolační souvrství dvou živičných pásů, z čehož jeden obsahuje hliníkovou, radonu 
nepropustnou, fólii. Vnitřní prostředí bude větráno přirozeně, případně nuceně. 
Hladina spodní vody se nachází v takové úrovni pod základovou spárou, že nebude mít žádné 
nežádoucí vlivy na stavbu. 
Není znám případ zvýšené seismické aktivity ani kaveren v oblasti stavebního pozemku 
včetně. 
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Stavba byla navržena s ohledem na požadavky současně platné legislativy, zejména pak na zákon 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášku č.499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb, vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, vyhlášku č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
vyhlášku č.269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.2 Výkresová část 

a) Studie 

Průvodní zpráva 
Situace    M= 1:500 
Půdorys 1S   M= 1:125 
Půdorys 1NP   M= 1:125 
Půdorys 2NP   M= 1:125 
Půdorys 3NP   M= 1:125 
Řez A-A   M= 1:100 
Pohled východní   M= 1:125 
Pohled západní   M= 1:125 
Pohled jižní   M= 1:125 
Pohled severní   M= 1:125 
Semestrální práce 
Schémata (krov, stropní konstrukce aj.) 
 

b) Prováděcí projekt 

Situace    M= 1:200 
Půdorys 1S   M= 1:50 
Půdorys 1NP   M= 1:50 
Půdorys 2NP   M= 1:50 
Půdorys 3NP   M= 1:50 
Skladba stropu 1S  M= 1:50 
Skladba stropu 1NP  M= 1:50 
Skladba stropu 2NP  M= 1:50 
Výkres krovu   M= 1:50 
Základy    M= 1:50 
Řez A-A   M= 1:50 
Řez B-B    M= 1:50 
Pohled jižní, západní  M= 1:100 
Pohled východní, severní  M= 1:100 
Detail I    M= 1:10 
Detail II    M= 1:10 
Detail III   M= 1:2 
Detail IV   M= 1:2 
Detail V    M= 1:2 
Detail VI   M= 1:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 Stavebně konstrukční část 

1.2.1 Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
 

Stavba je navržena jako samostatně stojící. Technologie provádění je zděná. Konstrukční 
systém je navržen podélný stěnový ztužený v příčném směru vnitřními nosnými stěnami. 
Hlavním stavebním materiálem jsou betonové tvárnice. 
Stropní konstrukce jsou navrženy tuhé železobetonové prefabrikované a prefamonolitické. 
Zastřešení je navrženo sklonitou střechou. Nosná konstrukce je tvořena dřevěným krovem 
vaznicové soustavy. Výška hřebenu střechy, včetně krytiny je +13,650m (vztaženo od relativní 
výšky 0,000). Výška komínové hlavy je +14,400m. 
 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
 

Stavba je navržena z výrobků a materiálů certifikovaných. Dodavatel předá investorovi, 
popřípadě technickému dozoru, certifikáty od jednotlivých výrobků a materiálů. 
 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 
návrhu nosné konstrukce 
 

Hodnoty užitných zatížení:  1,5kN/m2 pro podlahovou plochu 
3,0kN/m2 pro schodiště 

Hodnoty proměnných zatížení:  2,264kN/m2 pro sníh 
 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
 

Stavba bude provedena bez využití speciálních prvků, materiálů či postupů. 
 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 
stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 
 

Je třeba dbát zvýšené pozornosti při odstraňování pažící konstrukce a hutnění zásypů 
v blízkosti suterénních stěn. Hutnící zařízení nesmí vydávat nepřiměřeně velké rázy, aby 
nedošlo k poškození stěny. 
 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňo-
vání konstrukcí či prostupů 
 

Provádění prací popsaných výše se netýká tohoto projektu. 
 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Před zakrytím konstrukcí, majících vliv na kvalitu a použitelnost stavby, musí být přizván 
technický dozor. Tento dozor provede kontrolu a vydá souhlas či nesouhlas doplněný o způsob 
nápravy. Kontrola musí být ve formě zápis uvedena ve stavebním deníku. 
 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software 
 

- Katastrální mapa 



- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
- Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
- Vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 
- Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Norma ĆSN 730540 Tepelná ochrana budov 
- Norma ČSN 730532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  
 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 
stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem 

 

Nejsou známy. 
 

1.2.2 Výkresová část 

Viz výkresová část výše. 
 

1.2.3 Statické posouzení 

Základní předpoklady provozuschopnosti stavby byly dodrženy volbou a uspořádáním nosných 
konstrukcí. Statické posouzení svislých a vodorovných nosných konstrukcí je třeba provézt 
dodatečně, jelikož není předmětem tohoto projektu s výjimkou konstrukce zastřešení. 
Statické posouzení musí provézt autorizovaná osoba v oblasti statiky staveb. 
 

1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této zprávy. PBŘS je řešeno samostatným projektem, který na nachází ve 
složce C3 této projektové dokumentace. 
 

1.4 Technika prostředí staveb 

Není předmětem této projektové dokumentace. Musí být doloženo samostatně autorizovanou 
osobou v oblasti techniky prostředí staveb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne:                    Vypracoval: Bc. Zdeněk Skala 




