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Abstrakt 
Novostavba  hotelu v Janských Lázních s restaurací. Stavba je čtyřpodlažní, částečně 

podsklepená, zastřešená sedlovou střechou. Objekt je zděný z vápenopískových tvárnic 

Silka. Hotel je  určen pro ubytování a stravování hostů. 

 

Abstract 
Hotel in Janské Lázně with restaurant. The building has four floors and its’s partly cellar  

with saddle roof. The building is from lime-sand blocks Silka. Hotel is determine for 

accommodation and alimentation of visitors.. 

 

Klíčová slova 
- novostavba 

- hotel 

- restaurace 

- sedlová střecha 

- částečné podsklepení 

- vápenopískové tvárnice 

- projektová dokumentace 

- diplomová práce 

- technická zpráva 

 

Keywords 
- new build 

- hotel 

- restaurant 

- saddle roof 

- partly cellar 

- lime-sand blocks 

- project documentation 

- masters’s thesis 

- technical report 

 

 

 

 



 5

Bibliografická citace VŠKP 
PILC, Zdeněk. Novostavba Hotelu v Janských Lázních: diplomová práce. Brno, 2015. 

54 s., 493 s. příloh. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního 

stavitelství. Vedoucí diplomové práce: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje. 

 

 

 

V Brně dne 15.1.2015                                                                ............................................                                                                                                                                       

                                                                                                             Bc. Zdeněk Pilc 



 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
Na tomto místě chci poděkovat mému vedoucímu diplomové práce panu Ing. Radimu 

Kolářovi, Ph.D. za cenné rady, ochotu a čas věnovaný tomuto projektu Dále chci 

poděkovat mé manželce a rodičům za podporu během celého studia. 

 

 

 

V Brně dne 15.1.2015                                                                ............................................                                                                                                                          

                                                                                                             Bc. Zdeněk Pilc 



 8

Obsah 

• Úvod 

• Vlastní text práce 

• A Průvodní zpráva 

� A.1 Identifikační údaje 

• A.1.1 Údaje o stavbě 

• A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

• A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

� A.2 Seznam vstupních podkladů 

� A.3 Údaje o území 

� A.4 Údaje o stavbě 

� A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

• B Souhrnná technická zpráva 

� B.1 Popis území stavby 

� B.2  Celkový popis stavby 

• B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních 

jednotek 

• B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

• B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

• B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

• B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

• B.2.6 Základní charakteristika objektu 

• B.2.7 Základní charakteristika technických a 

technologických zařízení 

• B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

• B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

• B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí 

• B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 

vnějšího prostředí 

� B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

� B.4 Dopravní řešení 

� B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

� B.7 Ochrana obyvatel 

� B.8 Zásady organizace výstavby 



 9

• D.1.1.A Technická zpráva 

• Závěr 

• Seznam použitých zdrojů 

• Seznam použitých zkratek a symbolů 

• Seznam příloh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Úvod 
Diplomová práce se zabývá návrhem Hotelu s restaurací v obci Janské Lázně, 

které se nacházejí v podhorské oblasti nedaleko města Trutnov. Nedaleko stavební 

parcely se nachází ski areál a taktéž lázeňská kolonáda. Na pozemcích investora se 

nacházejí dvě ubytovací zařízení, která jsou určena k demolici. Z tohoto důvodu vznikl 

požadavek na vybudování nového hotelu. Součástí požadavku je vytvořit restauraci 

s obsluhou. Aby byl hotel schopen naplnit svou kapacitu, která činí 54 osob, i v turisticky 

méně atraktivním období, je zde navržena školící místnost. Dále je požadavek na zařízení 

lyžárny, kolárny a kočárkárny. Součástí restaurace je bar a kuchyň včetně zázemí. 

Aby hotel zapadl do horského prostředí je navržen jako čtyřpodlažní, částečně 

podsklepený, se sedlovou střechou a vikýři. Suterén bude obložen z umělého kamene a 

poslední nadzemní podlaží včetně štítů a vikýřů bude obloženo fasádními palubkami. 

Součástí práce jsou posudky stavební fyziky, díky nimž byl návrh proveden se 

všemi platnými vyhláškami a normami. Objekt byl navržen, tak aby všechny konstrukce 

byly spolehlivé, s co nejdelší životností. Užívání objektu musí být bezpečné a objekt 

nesmí mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 

Diplomová práce se skládá ze studijních a přípravných prací, kde bylo cílem dle 

místních podmínek dané lokality navrhnout takovou stavbu, která by svým 

architektonickým ztvárněním zapadala do prostředí a plnila požadovanou funkci. Dále byl 

vypracován projekt pro realizaci stavby, jehož součástí je výkresová část, požárně 

bezpečnostního řešení a technika prostředí, které se soustředí na funkčnost jednotlivých 

konstrukcí, ale i objektu jako celku. 
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A.1 Identifika ční údaje 

A.1.1 Údaje o stavb ě 

a) Název stavby: Novostavba sportovního hotelu v Janských Lázních 

 

b) Místo stavby 

 

Místo stavby:    Janské Lázně 

Okres:     Trutnov 

Katastrální území:   657239 Janské Lázně 

Parcelní čísla pozemků:  48/1, zastavěná plocha a nádvoří 

16/1, ostatní plocha 

16/3, ostatní plocha 

362, ostatní plocha 

316, ostatní plocha 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno, p říjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  

b) jméno, p říjmení, obchodní firma, I Č, bylo-li p řiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, I Č, bylo-li p řiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 

Jméno a příjmení: František Nyč 

Obchodní firma: NP Relax 

IČ: 01483802 

Místo podnikání: Na Struze 138, 541 01 Trutnov 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p říjmení, obchodní firma, I Č, bylo-li p řiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název ( právnická osoba), I Č, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla 

 

Fyzická osoba 

Jméno a příjmení:    Zdeněk Pilc 

Místo podnikání:    U hřiště 629, 541 02 Trutnov 

 

b) jméno a p říjmení hlavního projektanta v četně čísla, pod kterým je zapsán v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů nebo Českou 

komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů činných ve výstavb ě, s vyzna čeným 

oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace 

 

Hlavní projektant:    Ing. Jan Chaloupský 

Číslo autorizace:    ČKAIT 1023811 

Obor autorizace:    pozemní stavby 

 

c) jména a p říjmení projektant ů jednotlivých částí projektové dokumentace v četně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizova ných osob vedené Českou 

komorou architekt ů nebo Českou komorou autorizovaných inženýr ů a technik ů 

činných ve výstavb ě, s vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jejich 

autorizace 

 

BOZP: Ing.                                        Pavel Zlámal 

Geodetická kancelář:                        Geodézie Krkonoše 
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A.2 Seznam vstupních podklad ů 
a) základní informace o rozhodnutích nebo opat řeních, na jejichž základ ě byla 

stavba povolena (ozna čení stavebního ú řadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opat ření) 

 

Rozsah stavby podléhá stavebnímu povolení. 

Označení stavebního úřadu:  stavební úřad Janské Lázně    

 nám. Svobody 273 

54225 Janské Lázně 

 

Datum vyhotovení:     16.10. 2014 

Číslo jednací:                 102315 

 

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

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provád ění stavby 

Dokumentace pro provedení stavby. Projektová dokumentace obsahuje části A až 

E dle vyhlášky 62/2013 Sb. Vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení. Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech 

umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 

c) další podklady 

- katastrální mapa portál ČÚZK 

- vizuální prohlídka pozemků 

- fotodokumentace pozemků 

- hydrogeologický a geologický průzkum 

- stanovení radonového rizika 

- technické příručky a návody výrobců stavebních materiálů a hmot 

- normy ČSN 
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A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází v centru města Janské Lázně nedaleko kolonády. 

Jedná se o parcely spadající pod k.ú. 657239 Janské Lázně parcely p.p.č: 

48/1, zastavěná plocha a nádvoří 

16/1, ostatní plocha 

16/3, ostatní plocha 

362, ostatní plocha 

316, ostatní plocha 

 
Na parcelách investora se nacházejí dva objekty, které jsou určeny k demolici. 

Dále se na pozemcích kromě travního porostu a stromů nachází také asfaltová příjezdová 

cesta, která bude taktéž zrušena. 

 

b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů (památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území apod.) 

Parcely se nacházejí v zóně rozsáhlého chráněného území ve vnitřním lázeňském 

území, ochranné pásmo 1. stupně. 

Pod dotčenými parcelami se nenachází přírodní léčivý zdroj minerální vody. Je 

nutné získat souhlas pro umístění stavby na pozemek od ministerstva zdravotnictví. 

Na pozemcích ani v jeho okolí se nenachází žádné ložiska nerostných surovin. 

 

c) údaje o odtokových pom ěrech 

Celá stavba je odvodněna přes střešní vtoky, které jsou napojeny na plastové 

jímky a odtud jsou svedeny do zásobních nádrží a využity k technologickým potřebám. 

Voda ze zásobních nádrží bude také využívána na zalévání zahrady. Přebytečná voda, 

která nebude využita, bude odvedena přepadem ze zásobníků do vsakovacích studní. 

Dešťová voda z parkovacích ploch bude odvedena do dešťové kanalizace. 

 

d) údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ření, pop řípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Projektová dokumentace je v souladu s územním plánem města Janské Lázně. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve řejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop řípadě s regula čním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s  povolením stavby a v p řípadě 

stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 

s územn ě plánovací dokumentací 

Není předmětem této projektové dokumentace. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území  

V rámci projektové dokumentace, byly dodrženy obecné požadavky na využití 

území. 

 

g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 

Požadavky dotčených orgánu dané jejich písemným vyjádřením k dokumentaci, 

byly splněny a byly zapracovány do projektové dokumentace. A musí být dodrženy i při 

realizaci jednotlivých stavebních objektů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádné výjimky ani úlevové řešení. 

 

i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic 

Není žádný seznam souvisejících a podmiňujících investic. 

 

j) seznam pozemk ů a staveb dot čených umíst ěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 
místo stavby: 

obec Janské Lázně, okres Trutnov 

k.ú. 657239 Janské Lázně: 

48/1, zastavěná plocha a nádvoří 

16/1, ostatní plocha 

16/3, ostatní plocha 

362, ostatní plocha 

316, ostatní plocha 
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pozemky dot čené stavbou : 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 48/1, zastavěná plocha a nádvoří 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela 16/1, ostatní plocha 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 16/3, ostatní plocha 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 362, ostatní plocha 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 316, ostatní plocha 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 214/1, silnice III. třídy 

 

sousední parcely: 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 214/1, silnice III. třídy 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 315/1, ostatní komunikace 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 22/3, ostatní komunikace 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 22/4, ostatní plocha 

k.ú. 657239 Janské Lázně, parcela číslo 48/2, zastavěná plocha a nádvoří 

 

A.4 Údaje o stavb ě 
 

a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Účelem stavby je ubytování a stravování. 

 

c) trvalá nebo do časná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů1) (kulturní památka apod.) 

Stavba nemá žádné zvláštní údaje o ochraně stavby podle jiných právních 

předpisů. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 

požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Jsou dodrženy všechny požadavky o technických požadavcích na stavby. 

Bezbariérové užívání staveb je zabezpečeno dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Uvažuje se 1 parkovací místo pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.  
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f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 

právních p ředpis ů2) 

Požadavky dotčených orgánu dané jejich písemným vyjádřením k dokumentaci, 

byly splněny a byly zapracovány do projektové dokumentace. A musí být dodrženy i při 

realizaci jednotlivých stavebních objektů. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá žádné výjimky a úlevové řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, užitná 

plocha, po čet funk čních jednotek a jejich velikosti, po čet uživatel ů / pracovník ů 

apod.) 

 

Zastavěná plocha:    1 312,55 m2 

Obestavěný prostor:    10 168 m3 

Užitná plocha:    2 3575 m2 

 

Počet pokojů pro ubytování:  27 pokojů  

Počet lůžek:     54 lůžek    

Počet míst v restauraci  65 míst 

Počet míst na terase:   32 míst 

Školící místnost:   28 míst 

 

 

Počet pracovníků:      15  

Počet parkovacích míst:    18 + odstavné stání pro autobus z toho 1x OSSPO 

 

i) základní bilance stavby (pot řeby a spot řeby médií a hmot, hospoda ření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy od padů a emisí apod.) 

 

zásobování pitnou vodou 

Vodovodní přípojka, zásobující pitnou vodou navržený objekt, bude napojena  

na veřejný vodovodní řád, vedoucí při severní hranici pozemku. 

 

zásobování provozní vodou 

Provozní voda pro funkci technologického zařízení bude odebírána z nově 

vybudovaných zásobních nádrží na pozemku, které jsou zásobovány dešťovou vodu. 
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Záložním zdrojem bude stejná vodovodní přípojka, jako pro zásobování pitnou vodou. 

Voda ze zásobních nádrží bude také využívána na zalévání zahrady. Přebytečná voda, 

která nebude využita bude odvedena přepadem ze zásobníků do vsakovacích studní. 

 

zásobování elekt řinou 

Elektrická rozvodná skříň bude umístěna na jižním okraji pozemku, za odstavným 

stáním pro autobus 

Elektrická přípojka nízkého napětí bude připojena odbočením od rozvodného 

zařízení provozovatele distribuční sítě. Přípojka bude končit v přípojkové skříni umístěné 

na hranici pozemku. 

 

zásobování teplem 

Objekt bude napojen na místní teplovod a bude vytápěn dálkově pomocí 

předávací stanice tepla umístěné v technické místnosti. Přípojka bude napojena na 

teplovod při východní hranici pozemku. Spolu s vytápěním bude výměníková stanice 

zajišťovat i ohřev teplé užitkové vody. 

 

možnosti likvidace odpad ů 

splaškové vody:  

budou svedeny do stávající splaškové kanalizace na jižním okraji pozemku nově 

vybudovanou přípojkou. 

 

dešťové vody: 

            budou svedeny do nově vybudovaných zásobních nádrží a využívány pro 

technologickou potřebu vody. Přebytečná voda, která nebude využita bude odvedena 

přepadem ze zásobníků do vsakovacích studní. 

 

komunální odpad, plastový odpad, zdravotnický odpad, papír, plasty: 

odpad bude tříděn a skladován v nádobách na odpad ve skladech vratných a 

nevratných obalů a následně pravidelně odvážen. Nádoby na odpad budou barevně 

odlišeny podle druhu shromažďovaných odpadů. 

 

biologicky rozložitelný odpad: 

odpad potravin bude skladován v chlazeném skladu odpadků a bude pravidelně 

vyvážen, papír bude odvážen do sběru a organický odpad z úpravy zahrady bude drcen a 

kompostován v severovýchodním rohu pozemku. 
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j) Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná doba výstavby je 24 měsíců. 

 

I. Etapa  zařízení staveniště - příjezdové komunikace, oplocení, zpevněné plochy 

pro skladování materiálu, stavební buňka, sociální zázemí – 2 týdny 

II. Etapa   vytýčení budoucí stavby, sejmutí ornice, výkopy – 2 týdny 

III. Etapa základy – 1 měsíc 

IV. Etapa hrubá stavba – svislé a vodorovné konstrukce – 16 měsíců 

V. Etapa dokončovací práce – 6 měsíců 

VI. Etapa úprava terénu a okolí stavby – 1 měsíc 

 

k) Orienta ční náklady stavby 

 

Předpokládané náklady: 61 720 000,- Kč 

Dle cenového ukazatele pro rok 2013 - 6070 Kč/m3 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická za řízení 
Stavba není dělena na objekty. Oddělení jednotlivých provozů je horizontální po 

jednotlivých podlažích: 

1.PP technické zázemí a administrativa 

 1.NP vstupní hala s recepcí a restaurace s kuchyní 

 2.NP, 3.NP, 4.NP ubytování hostů 

 

V objektu se nenachází žádné technologie výroby 
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B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemkové parcely číslo 48/1, 16/1, 16/3, 362, 316 v k.ú. 657239 Janské Lázně 

jsou určeny k zastavění stavbou občanského vybavení malé a střední velikosti.. Pozemek 

se nachází mimo záplavová území s 15,5% klesáním k jihu. Nadmořská výška terénu se 

pohybuje od 623,20 m.n.m. po 632,33 m.n.m. Pozemek je zastavěn dvěma penziony 

určenými k demolici. Na pozemku se nacházejí jehličnaté stromy a keře, z nichž bude 

uchován nejvzrostlejší smrk na jižní hranici. Současná příjezdová asfaltová cesta vedoucí 

k penzionům bude odstraněna. 

 

b) výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 

Bylo provedeno geodetické měření, vizuální prohlídka staveniště a pořízena 

fotodokumentace stávajícího stavu. Byl proveden geologický a hydrologický průzkum. 

Geologický průzkum byl proveden firmou Global – Geo, s.r.o. 500 03 Hradec Králové na 

p.p.č.48/1, zastavěná plocha a nádvoří. Hornina pro založení stavby v hloubce  

1,60 – 3,00 m G4GM - písčito-hlinitý štěrk tuhé konzistence 

 

Tab. 1 Pevnosti zemin Rd [kPa] 

Třída Symbol 

Tabulková únosnost Rd 

šířka základu – b [m] 

0,5 1,0 3,0 6,0 

G1 GW 500 800 1000 800 

G2 GP 400 650 850 650 

G3 G-F 300 450 700 500 

G4 GM 250 300 400 300 

G5 GC 150 200 250 200 

data v tabulce převzata z ČSN 73 1001 Zakládání staveb 

 

Stejnou firmou byl proveden i hydrogeologický průzkum. Podle mapy 

hydrogeologického členění náleží zájmové území do rajónu základní vrstvy č. 6414 

Krystalinikum Jizerských hor v povodí Jizery a Krkonoš zahrnující metamorfity 

krystalinika, proterozoika a paleozoika. Zvodeň tohoto rajónu s puklinovou propustností 

má volnou až mírně napjatou hladinu podzemní vody. Kolektor je dotován buď přímou 

infiltrací srážek nebo vzdáleným přítokem na výchozech v místech absence deluviálních 
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sedimentů, které působí jako poloizolátor. HPV lze očekávat v hloubce přesahující 20 m 

pod terénem.  

Vzhledem ke střednímu radonovému riziku bude nutné provést ochranná opatření 

zamezující případnému vnikání radonu do objektu. Pro eliminaci radonu bude použita 

protiradonová izolace provedená na všech konstrukcích v přímém kontaktu se zeminou. 

Tato izolace bude současně tvořit funkci hydroizolace. Objekt je nutno dostatečně 

odvětrávat. 

 

c) stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Parcely se nacházejí v zóně rozsáhlého chráněného území ve vnitřním lázeňském 

území, ochranné pásmo 1. stupně. 

Pod dotčenými parcelami se nenachází přírodní léčivý zdroj minerální vody. Je 

nutné získat souhlas pro umístění stavby na pozemek od ministerstva zdravotnictví. 

Na pozemcích ani v jeho okolí se nenachází žádné ložiska nerostných surovin. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 

Parcela se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

pom ěry v území 

Stavba nebude mít žádný vliv na okolní stavby ani pozemky. Odtokové poměry se 

vlivem stavby nezmění. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Pozemek je zastavěn dvěma penziony určenými k demolici. Na pozemku se 

nacházejí jehličnaté stromy a keře, z nichž bude uchován nejvzrostlejší smrk na jižní 

hranici. Současná příjezdová asfaltová cesta vedoucí k penzionům bude odstraněna. 

Součástí novostavby hotelu jsou terénní a sadové úpravy, tudíž odstraněné 

křoviny a stromy budou nahrazeny novými dřevinami. 

 

g) požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Návrhem řešení nedojde k záboru PUPFL ani k jinému dotčení lesních pozemků. 
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h) územn ě technické podmínky (zejména možnost napojení na st ávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Napojení objektu na stávající sítě, bude pomocí nových přípojek. Stávající sítě se 

nacházejí v blízkosti parcely při severní, jižní a východní hranici. Nejprve se provede 

zasíťování k hranici pozemku. Přípojky budou na elektřinu, vodovod, teplovod, kanalizaci 

a telekomunikační síť. Odpadní vody budou z objektu odváděny kanalizačním potrubím 

do městského řádu. Dešťové vody budou odváděny do nově vybudovaných zásobních 

nádrží a využívány na technologické potřeby, či zalévání zahrady. Nadbytečná dešťová 

voda bude odvedena do vsakovacích studní. 

Jižní hranici pozemku kopíruje parcela číslo 214/1, silnice III. Třídy, na kterou bude 

napojeno parkoviště před hotelem. V této komunikace také probíhá dešťová a splašková 

kanalizace, elektřina a sdělovací kabely, na které bude objekt napojen. Přípojka teplovodu 

bude napojena na teplovodní vedení probíhající pod komunikací na parcele číslo 22/3 - 

ostatní komunikace. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád probíhající pod 

komunikací na parcele číslo 315/1 - ostatní komunikace. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby podmiňující vyvolané, související 

investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Stavba je určena pro širokou veřejnost k ubytování a stravování. 

Základní kapacity: 

 

Zastavěná plocha:    1 312,55 m2 

Obestavěný prostor:    10 168 m3 

Užitná plocha:    2 3575 m2 

 

Počet pokojů pro ubytování:  27 pokojů  

Počet lůžek:     54 lůžek    

Počet míst v restauraci  65 míst 

Počet míst na terase:   32 míst 

Školící místnost:   28 míst 

 



 25

Počet pracovníků:      15  

Počet parkovacích míst:    18 + odstavné stání pro autobus z toho 1x OSSPO 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Územní regulace je řešena v souladu s územním plánem města Janské Lázně. 

Stavba bude umístěna v zastavěném území v souladu s územním plánem.  Výškové a 

polohové umístění stavby na pozemku nijak nenarušuje urbanistický ráz zástavby. 

Všechny podmínky na výstavbu jsou dodrženy. 

 

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

řešení 

Objekt prostorově navržen tak, aby zapadal do okolní zástavby, a ladil s horským 

prostředím. Hotel je navržen jako čtyřpatrová budova obdelníkového půdorysu  se 

sedlovou střechou, hlavním sedlovým vikýřem a menšími vikýři s pultovou střechou. Na 

jižní fasádě objektu jsou navrženy balkóny a rohové lodžie. Suterén objektu je částečně 

zapuštěn do terénu a je přístupný přímo z parkoviště. Na jižní straně je před objektem 

navržen parčík se zelení a lavičkami. Vstup do objektu je z jižní komunikace, na kterou 

bude navazovat nově navržená cesta z drceného dolomitického vápence, která navazuje 

na terénní schodiště, jehož hlavní podesta je před vstupem do haly s recepcí.  

Terasa restaurace situována na jih je přístupná buď po rampě z hlavní podesty 

před vstupem, nebo cestou ve svahu na východní části pozemku. Objekt bude zateplen 

systémovým zateplením ETICS a natřen pastelově oranžovou barvou. Sokl a obvodové 

stěny suterénu budou obloženy kamenným obkladem nepravidelného tvaru. Obvodové 

stěny 4.NP budou obloženy dřevěnými palubkami a natřeny barvou ořech, stejně tak 

budou natřeny přiznané prvky krovu. Okna v restauraci jsou navržena plastová v barvě 

ořechu velikosti 1,5 x 2,0 m, okna v pokojích pro hosty hotelu jsou velikosti 1,0 x 1,75 m. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Oddělení jednotlivých provozů je horizontální po jednotlivých podlažích: 

1.PP technické zázemí a administrativa 

1.NP vstupní hala s recepcí a restaurace s kuchyní 

2.NP, 3.NP, 4.NP ubytování hostů 

 

V objektu se nenachází žádné technologie výroby 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb bude budova řešena jako bezbariérová. Do všech podlaží 

bude umožněn přístup pomocí výtahů. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace bude vymezeno u vstupu 1 parkovací místo. Vstup do objektu pro OSSPO je 

navržen přes 1.PP. Sjezd na terasu restaurace z hlavní podesty před vstupem je navržen 

po rampě se sklonem 8%. 

 

B.2.5 Bezpečnost p ři užívání stavby  

Stavba je navržena a provedena v souladu s vyhláškou 268/2009., o technických 

požadavcích na stavby, §15 bezpečnost při provádění a užívání staveb. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu  

 

a) stavební řešení 

 Objekt je navřen jako čtyř patrová budova se suterénem. Hotel je obdelníkového 

půdorysu  se sedlovou střechou, hlavním sedlovým vikýřem a menšími vikýři s pultovou 

střechou. Na jižní fasádě objektu jsou navrženy balkóny a rohové lodžie. Suterén objektu 

je částečně zapuštěn do terénu a je přístupný přímo od parkoviště, které se nachází na 

západní straně pozemku. 

 

b) konstruk ční a materiálové řešení 

Objekt je navržen z příčného stěnového systému. Objekt bude založen na 

základových pásech do hloubky minimálně 1,2 m pod úroveň upraveného terénu. 

 

- základy z prostého betonu 

- svislé nosné konstrukce z vápenopískové tvárnice Silka S12-1800 300x248x248 mm 

- vodorovné nosné konstrukce z ŽB křížem vyztuženéých stropních desek, 

 ŽB a prefabrikované překlady RZP 

- schodiště ze železobetonu 

- nosné konstrukce krovu dřevěné 

- svislé nenosné konstrukce z vápenopískové tvárnice Silka S20-2000 tl.150 mm a 

pórobetonových tvárnic Ytong tl.50 mm 

- vnější opěrné stěny ze ŽB do ztraceného bednění BEST tl.300 mm 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Mechanická odolnost a stabilita použitých materiálu je odvozena z katalogu 

výrobce jednotlivých materiálu. Jednotlivé statické posouzení konstrukcí bude provedeno 

statikem. Stavba je navržena, aby odolávala vnějším vlivům v daných klimatických 

podmínkách. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických 

zařízení 

 

a) technické řešení 

Vzduchotechnická jednotka bude zavěšena pod stropem v 1.PP v kuchyni. Sloužit 

bude pro výměnu a ohřev vzduchu v části restaurace a kuchyně. Je navržena jednotka 

s elektrickým ohřívačem s příkonem 2 x 1500 W a průtokem 5600 m3/h.  Vzduch bude 

nasávat z venkovního prostoru na východní straně fasády. Znehodnocený vzduch se 

bude odvádět do venkovního prostředí na východní fasádě pod střešní rovinou. Objekt 

bude napojen na místní teplovod a bude vytápěn dálkově pomocí předávací stanice tepla 

umístěné v technické místnosti. Přípojka bude napojena na teplovod při východní hranici 

pozemku. Spolu s vytápěním bude výměníková stanice zajišťovat i ohřev teplé užitkové 

vody.  

Náhradní dodávka elektrické energie bude zajištěna záložním zdrojem 

dieselagregátu umístěného na severní části pozemku s kapotou odolávající 

povětrnostním vlivům. Generátor bude vybaven automatickým systémem spouštění při 

výpadku elektrického proudu s minimální dobou chodu 45 minut.  

 

b) výčet technických a technologických za řízení. 

Technická zařízení jsou v přízemí, kde je strojovna vzduchotechniky a technická 

místnost s výměníkovou stanicí.  

 

B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 

 

Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) rozdělení stavby a objektu do požárních úsek ů 

b) výpo čet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a st avebních výrobk ů včetně  

    požadavk ů na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

d) zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 
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e) zhodnocení odstupových vzdálenosti a vymezení po žárně nebezpečného 

prostoru, 

f) zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně  

    rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu ( přístupové komunikace, 

zásahové  

    cesty), 

h) zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí,  

    vzduchotechnická za řízení), 

i) posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními, 

j) rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek. 

 

Viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 

 

a) kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Viz samostatná příloha D.1.4 Technika prostředí staveb. 

 

b) energetická náro čnost stavby 

Energetický průkaz budovy dle požadavků vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické 

náročnosti budov, včetně zařazení stavby do vyhovující klasifikační třídy viz příloha D.1.4 

Technika prostředí staveb. Objekt byl zařazen do klasifikační třídy C vyhovující. 

 

c) posouzení využití alternativních zdroj ů energii. 

Objekt není navržen tak, aby získal energii z alternativních zdrojů. Jsou zde pouze 

pasivní zdroje, se kterými je počítáno v tepelně technickém hodnocení. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na  pracovní a 

komunální prost ředí  

Stavba splňuje všechny hygienické požadavky. Stavba nebude ohrožovat zdraví 

ani zdravé životní podmínky. Životní prostředí nebude stavbou nijak narušeno. 

 

Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, zásobování vodou, 

likvidace odpad ů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, 

prašnost, apod.) 
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Zásobování pitnou vodou 

Vodovodní přípojka, zásobující pitnou vodou navržený objekt, bude napojena  

na veřejný vodovodní řád, vedoucí při severní hranici pozemku. 

 

Zásobování provozní vodou 

Provozní voda pro funkci technologického zařízení bude odebírána z nově 

vybudovaných zásobních nádrží na pozemku, které jsou zásobovány dešťovou vodu. 

Záložním zdrojem bude stejná vodovodní přípojka, jako pro zásobování pitnou vodou. 

Voda ze zásobních nádrží bude také využívána na zalévání zahrady. Přebytečná voda, 

která nebude využita, bude odvedena přepadem ze zásobníků do vsakovacích studní. 

 

Zásobování elekt řinou 

Elektrická rozvodná skříň bude umístěna na jižním okraji pozemku, za odstavným 

stáním pro autobus 

Elektrická přípojka nízkého napětí bude připojena odbočením od rozvodného 

zařízení provozovatele distribuční sítě. Přípojka bude končit v přípojkové skříni umístěné 

na hranici pozemku. 

 

Zásobování teplem 

Objekt bude napojen na místní teplovod a bude vytápěn dálkově pomocí 

předávací stanice tepla umístěné v technické místnosti. Přípojka bude napojena na 

teplovod při východní hranici pozemku. Spolu s vytápěním bude výměníková stanice 

zajišťovat i ohřev teplé užitkové vody. 

 

Likvidace odpad ů 

Tab. 2 Likvidace odpadů vzniklých během užívání stavby 

Čislo 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Způsob zneškodnění 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O výkup, odborná firma 

15 01 02 plastové obaly O výkup, odborná firma 

15 01 06 směsné obaly O odborná firma 

20 01 02 sklo O výkup, odborná firma 

20 03 01 směsný komunální odpad O odborná firma 

 

Systémy v ětrání 

V objektu je navrženo nucené větrání a chlazení v 1.NP, kde je situována 

restaurace a kuchyň. VZT jednotka bude umístěna pod stropem v 1.NP. Zbytek objektu 
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bude větrán přirozeně okny.  Chráněná úniková cesta typu B je vybavena přetlakovým 

větráním s rozdílem tlaků mezi CHÚC a přilehlými požárními úseky 25 Pa. Podrobněji 

větrání únikové cesty viz D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

Osvětlení 

Osvětlení bude denním osvětlením, v pozdních hodinách a při nedostatečném 

osvětlení přirozeném bude využíváno osvětlení umělé. 

 

Ochrana proti hluku a vibracím   

Během výstavby bude zvýšená prašnost, může také dojít ke zvýšené hlučnosti, 

která bude časově omezena pouze na denní dobu od 8 hodin do 16 hodin. 

Nepředpokládá se vznik vibrací. Konstrukce jsou navrženy tak, aby během užívání stavby 

chránili vnitřní prostory a osoby v nich, před zdroji hluku a vibrací. 

 

Ochrana proti zne čišt ění komunikací  

Vozidla, opouštějící staveniště budou před výjezdem řádně očištěna. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího 

prost ředí 

 

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmici ta, hluk, protipovod ňová 

opat ření apod. 

 

a) ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Podle radonové mapy, byla parcela zařazena do kategorie jako parcela se 

středním radonovým indexem. Bude nutné provést ochranná opatření zamezující 

případnému vnikání radonu do objektu. Pro eliminaci radonu bude použita protiradonová 

izolace provedená na všech konstrukcích v přímém kontaktu se zeminou. Tato izolace 

bude současně tvořit funkci hydroizolace. Objekt je nutno dostatečně odvětrávat. 

 

b) ochrana p řed bludnými proudy 

Stavba se nenachází v místě, kde by se mohly vyskytovat bludné proudy. 

 

c) ochrana p řed seizmicitou 

Nepředpokládá se žádná seizmicita, která by měla vliv na stavbu. 
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d) ochrana p řed hlukem 

Stavba je navržena tak, aby odolávala nepřiměřené hladině hluku. 

 

e) protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v povodňové oblasti. Protipovodňová opatření nejsou 

navržena. 

 

B.3 Připojení a technickou infrastrukturu 

 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Napojovací místa jsou vyznačeny ve výkresu Situace. Nejprve je nutno přivést 

přípojky k hranici pozemku. Jižní hranici pozemku kopíruje parcela číslo 214/1, silnice III. 

Třídy. V této komunikace také probíhá splašková kanalizace, elektřina a sdělovací kabely, 

na které bude objekt napojen. Přípojka teplovodu bude napojena na teplovodní vedení 

probíhající pod komunikací na parcele číslo 22/3 - ostatní komunikace. Vodovodní 

přípojka bude napojena na vodovodní řád probíhající pod komunikací číslo 315/1 - ostatní 

komunikace. 

 

b) Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

• Vodovod HDPE 100 SDR 11 

• Dešťové potrubí PVC-U KGEM DN 150 mm 

• Splaškové potrubí PVC-U KGEM DN 200 mm 

• Teplovod HDPE 100 SDR 11 

 

B.4 Dopravní řešení  
 

a) popis dopravního řešení 

Vjezd do centra města je zakázán (mimo dopravní obsluhu nebo na povolení 

městského úřadu, například pro zaměstnance, zájezdový autobus, či OSSPO). 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukt uru 

Jižní hranici pozemku kopíruje parcela číslo 214/1, silnice III. třídy, na kterou bude 

napojeno parkoviště před hotelem a bude zde rozšířena silnice a vybudováno odstavné 

stání pro autobus v délce 18m. Na severní hranici bude vytvořen sjezd z pozemní 

komunikace na parcele číslo 315/1, který bude určen pro zásobování a vývoz odpadu. 
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c) doprava v klidu 

U budovy je zřízeno parkoviště pro 17 osobních automobilů a 1 místo pro osoby s 

omezenou schopnosti pohybu a orientace. Dále vybudováno odstavné stání pro autobus 

v délce 18m. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky. 

Při jižní hranici pozemku za silnicí III. třídy se nalézá stezka pro pěší. Vzhledem 

k řídké dopravě v centru města bude přístupová cesta do objektu napojena na stávající 

silnici III. třídy. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
 

a) terénní úpravy  

 Nejprve se sejme ornice v tloušťce 0,2 m a odveze skládku na severovýchodní 

hranici pozemku investora. Ornice bude následně použita při dokončovacích terénních 

úpravách. Na pozemku budou vytvořeny cesty pro pěší z drceného dolomitického 

vápence a parkoviště z betonové zámkové dlažby. 

 

b) použité vegeta ční prvky 

Po dokončení stavebních prací bude vysázena zeleň. 

 

c) biotechnická opat ření 

Parkovací plochy budou odvodněny do veřejné kanalizace. Vody srážkové budou 

svedeny do nově vybudovaných zásobních nádrží a využívány pro technologickou 

potřebu vody. Přebytečná voda, která nebude využita, bude odvedena přepadem ze 

zásobníků do vsakovacích studní. 

 

B.6 Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana  
 

a) vliv stavby na životní prost ředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

 

Ovzduší   

 Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší. V kuchyni restauračního zařízení 

bude instalována vzduchotechnika, která bude filtrovat odpary. 
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Hluk 

Během provozu nebude vznikat nadměrný hluk, který by měl negativní vliv na okolí 

 

Ochrana vod   

Kanalizace pro odvod splaškových vod a vod z parkovišť bude zaústěna do 

veřejné dešťové a splaškové kanalizace. 

 

Odpady 

splaškové vody:  

Budou svedeny do stávající splaškové kanalizace na jižním okraji pozemku nově 

vybudovanou přípojkou. 

 

dešťové vody: 

            Budou svedeny do nově vybudovaných zásobních nádrží a využívány pro 

technologickou potřebu vody. Přebytečná voda, která nebude využita bude odvedena 

přepadem ze zásobníků do vsakovacích studní. Voda z parkovišť bude odvedena do 

dešťové uliční kanalizace. 

 

komunální odpad, plastový odpad, zdravotnický odpad, papír, plasty: 

Odpad bude tříděn a skladován v nádobách na odpad ve skladech vratných a 

nevratných obalů a následně pravidelně odvážen. Nádoby na odpad budou barevně 

odlišeny podle druhu shromažďovaných odpadů. 

 

biologicky rozložitelný odpad: 

Odpad potravin bude skladován v chlazeném skladu odpadků a bude pravidelně 

vyvážen, papír bude odvážen do sběru a organický odpad z úpravy zahrady bude drcen a 

kompostován v severovýchodním rohu pozemku. 

 

Ochrana p ůdy 

Při práci se stroji nesmí dojít ke kontaminaci půdy vlivem úniku ropných látek do 

zeminy, která by v takovém případě musela být ihned vytěžena. Vzhledem nenáročné 

údržbě objektu se nepředpokládá únik ropných látek. 
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b) vliv stavby na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů 

ochrana rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 

V blízkosti parcely se nenachází žádné ochranné dřeviny, rostliny, ani živočichové. 

 

c) vliv stavby na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území. 

 

d) návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Dle EIA daný záměr výstavby novostavby hotelu nepodléhá posuzování vlivu na 

životní prostředí. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů. 

Nejsou navrhovaná žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva. 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochranný obyvatelstva jsou splněny. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 

a) pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zjišt ění 

Jednotlivé energie budou zajištěny ze staveništních přípojek. 

 

b) odvodn ění staveništ ě 

 HPV při hydrogeologickém průzkumu nebyla zastižena je předpokládána ve více 

než 20 m, tudíž nebude potřeba odčerpávání během výstavby. Případná dešťová voda 

bude vsáknuta do zeminy. 

 

c) napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude napojeno na přípojky elektřiny a vody. Příjezdová cesta a vstup 

jsou zajištěny z přilehlé pozemní komunikace. Pro zásobování stavby elektrickou energií 

bude sloužit nová přípojka NN a její staveništní rozvaděč. 
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d) vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci se bude usilovat o snížení negativních vlivů na minimum - hlučnost  

a prašnost. Stavební práce budou prováděny pouze v průběhu dne. Majitelům objektů  

v nejbližším okolí stavby budou poskytnuty informace o započetí prací vykazující 

negativní účinky. Mechanismy vyjíždějící ze stavby budou vždy řádně očištěny. Nakládání 

s odpady bude probíhat dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou separovány, následně využitelné budou 

odevzdány do sběru, ostatní budou uloženy na řízenou skládku. Na stavbě nedojde  

ke spalování odpadu. 

 Pro zabezpečení bezpečnosti v okolí stavby a zamezení vstupu nepovolaným 

osobám na staveniště bude staveniště v průběhu stavby oploceno do výšky 1,8 m. V 

místě vjezdu na pozemek bude umístěna brána. Okolí stavby bude opatřeno výstražnými  

a informačními cedulemi. 

 

e) ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

dřevin 

Staveniště bude oploceno drátěným plotem do výšky 1,8 m a opatřeno zákazem 

vstupu na staveniště nepovolaným osobám. Vjezd na staveniště bude pomocí vstupní 

brány, která je uzamykatelná. Bude stanovena pracovní doba, aby nedocházelo k rušení 

obyvatel. Na pozemku budou demolovány dva objekty a káceny jehličnaté stromy a keře. 

Kacení a demolice budou provedeny pověřenými osobami. 

 

f) maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude v celém rozsahu na pozemku investora a tak nebudou žádné jiné 

zábory než na pozemku investora. Zábory jsou navrženy jako dočasné, na dobu výstavby 

objektu. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace 

 

Tab. 5 Předpokládané odpady a jejich likvidace vzniklé v průběhu výstavby 

viz tabulka 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Sejmutá ornice bude ponechána na skládce umístěné na staveništi. Zemina 

z výkopových prací bude uložena též na pozemku investora a následně bude použita na 

terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena na deponii 
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i) ochrana životního prost ředí při výstavb ě 

 

Ovzduší   

Do ovzduší budou během výstavby uvolňovány pouze emise výfukových plynů 

z používané techniky. Tyto emise nezvýší zátěž ovzduší v dané lokalitě. Při používání 

stavby nebude ovzduší nijak zatěžováno. 

 

Hluk 

Během výstavby může také dojít ke zvýšené hlučnosti, která bude časově 

omezena pouze na denní dobu od 8 hodin do 16 hodin. S používáním stavby se 

neuvažuje se zvýšením hluku v okolí. 

 

Ochrana vod   

Kanalizace pro odvod splaškových vod a vod z parkovišť bude zaústěna do 

veřejné dešťové a splaškové kanalizace. 

 

Odpady 

Vzniklé v průběhu výstavby jsou určeny v tabulce z katalogu odpadů, kde je také 

určen způsob zneškodnění. Odpad z provozu bude tříděn a skladován v nádobách na 

odpad ve skladech vratných a nevratných obalů a následně pravidelně odvážen. Nádoby 

na odpad budou barevně odlišeny podle druhu shromažďovaných odpadů. 

 

Tab. 3 Likvidace odpadů vzniklých během výstavby stavbě 

Čislo 

odpadu 
Název odpadu 

Kategorie 

odpadu 
Způsob zneškodnění 

10 13 14 odpadní beton a betonový kal O odborná firma 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O výkup, odborná firma 

15 01 02 plastové obaly O výkup, odborná firma 

15 01 03 dřevěné obaly O výkup, odborná firma 

17 01 01 beton O odborná firma 

17 01 02 cihla O odborná firma 

17 01 03 keramika O odborná firma 

17 02 01 dřevo (stavební dřevo, obaly) O odborná firma 

17 02 03 plast O výkup, odborná firma 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N odborná firma 

17 04 05 železo a ocel O výkup, odborná firma 
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17 04 07 směsné kovy O výkup, odborná firma 

17 04 08 odpad kabelů O odborná firma 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 O odborná firma 

17 05 01 zemina a kemeny O odborná firma 

17 06 04 izol. mat. neuvedené pod 17 06 01 O odborná firma 

20 01 01 papír a kartony O výkup, odborná firma 

20 01 11 textilní materiál O výkup, odborná firma 

20 02 01 biologicky rozložitelný materiál O odborná firma 

20 03 01 směsný komunální odpad O odborná firma 

 

Ochrana p ůdy 

Při práci se stroji nesmí dojít ke kontaminaci půdy vlivem úniku ropných látek do 

zeminy, která by v takovém případě musela být ihned vytěžena. Odstavené stroje 

opatříme olejovou vanou, pro případný únik olejů. 

 

j) zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 

koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních p ředpis ů 

 

Zásady bezpe čnosti: 

- zákaz používání alkoholu; 

- používání osobních ochranných pomůcek; 

- pořádek na staveništi; 

- osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení; 

- zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí; 

- dodržování projektu a stanovených technologických postupů; 

- pravidelná školení BOZP; 

- respektování Zákoníku práce 

 

Předpisy: 

 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích  

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů  

a nářadí, 

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

aktuálním znění, 
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- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, 

- 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. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 

 Bezbariérové stavby nebudou dotčeny výstavbou. 

 

l) zásady pro dopravn ě inženýrské opat ření 

Musí být zajištěn bezpečný výjezd staveništních vozidel na komunikaci. Na 

komunikaci před výjezdem ze staveniště, budou osazeny cedule s nápisem „Pozor výjezd 

vozidel ze staveniště“. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 

provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 

Nejsou žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

 

zahájení prací:   březen 2015 

konec prací:    březen 2017 

uvedení do provozu:  červenec 2017 
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Účel objektu 

Cílem bylo navrhnout stavbu, která bude sloužit jako hotel s restaurací pro rekreaci 

v horském prostředí ve městě Janské Lázně pod Černou Horou. Objekt je navřen jako 

čtyř patrová budova se suterénem. 

Objekt bude sloužit široké veřejnosti na ubytování a stravování. Dále je zde školící 

místnost, která může být využita k různým reklamním akcím, školením, či přednáškám. 

Celková kapacita ubytovací části je 54 lůžek v 27 pokojích. Restaurační zařízení 

má celkovou kapacitu 97 osob, z čehož 32 míst se nachází na venkovní zastřešené 

terase a 16 míst v salónu, ten je možný propojit se školící místností, která má kapacitu 28 

míst. Součástí restaurace je také bar.  

 

Kapacitní údaje 

Stavba je určena pro širokou veřejnost k ubytování a stravování. 

Základní kapacity: 

 

Zastavěná plocha:    1 312,55 m2 

Obestavěný prostor:    10 168 m3 

Užitná plocha:    2 3575 m2 

 

Počet pokojů pro ubytování:  27 pokojů  

Počet lůžek:     54 lůžek    

Počet míst v restauraci  65 míst 

Počet míst na terase:   32 míst 

Školící místnost:   28 míst 

 

Počet pracovníků:      15  

Počet parkovacích míst:    18 + odstavné stání pro autobus z toho 1x OSSPO 
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Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ční řešení, bezbariérové 

užívání  

Objekt je prostorově navržen tak, aby zapadal do okolní zástavby, a ladil 

s horským prostředím. Hotel je navržen jako čtyřpatrová budova obdelníkového půdorysu  

se sedlovou střechou, hlavním sedlovým vikýřem a menšími vikýři s pultovou střechou. 

Na jižní fasádě objektu jsou navrženy balkóny a rohové lodžie. Suterén objektu je 

částečně zapuštěn do terénu a je přístupný přímo z parkoviště. Na jižní straně je před 

objektem navržen parčík se zelení a lavičkami. Vstup do objektu je z jižní komunikace na 

kterou bude navazovat nově navržená cesta z drceného dolomitického vápence, která 

navazuje na terénní schodiště, jehož hlavní podesta je před vstupem do haly s recepcí.  

Terasa restaurace situována na jih je přístupná buď po rampě z hlavní podesty 

před vstupem, nebo cestou ve svahu na východní části pozemku. Objekt bude zateplen 

systémovým zateplením ETICS a natřen pastelově oranžovou barvou. Sokl a obvodové 

stěny suterénu budou obloženy kamenným obkladem nepravidelného tvaru. Obvodové 

stěny 4.NP budou obloženy dřevěnými palubkami a natřeny barvou ořech, stejně tak 

budou natřeny přiznané prvky krovu. Okna v restauraci jsou navržena plastová velikosti 

1,5 x 2,0 m, okna v pokojích pro hosty hotelu jsou velikosti 1,0 x 1,75 m. 

Dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb bude budova řešena jako bezbariérová. Do všech podlaží 

bude umožněn přístup pomocí výtahů. Pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace bude vymezeno u vstupu 1 parkovací místo. Vstup do objektu pro OSSPO je 

navržen přes 1.PP.  Sjezd na terasu restaurace z hlavní podesty před vstupem je navržen 

po rampě se sklonem 8%. 

 
 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Oddělení jednotlivých provozů je horizontální po jednotlivých podlažích: 

1.PP technické zázemí a administrativa 

1.NP vstupní hala s recepcí a restaurace s kuchyní 

2.NP, 3.NP, 4.NP ubytování hostů 

 

V objektu se nenachází žádné technologie výroby 
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Konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Objekt je navržen z příčného stěnového systému. Objekt bude založen na 

základových pásech do hloubky minimálně 1,2 m pod úroveň upraveného terénu. Stavba 

je obdelníkového půdorysu  se sedlovou střechou, hlavním sedlovým vikýřem a menšími 

vikýři s pultovou střechou. Na jižní fasádě objektu jsou navrženy balkóny a rohové lodžie. 

Suterén objektu je částečně zapuštěn do terénu. 

Základy stavby jsou navrženy jako betonové pasy, které budou v nepodsklepené 

části odstupňovány. Základová spára v hloubce 1,2 m pod úrovní upraveného terénu u 

vnějších základů pod obvodovými stěnami a v hloubce 0,8 m pod základovou deskou pod 

vnitřními nosnými stěnami. V části kde je objekt na náspu bude základová spára na 

rostlém terénu část D.1.1.B Výkresová část, výkres základů. 

Nosné stěny nadzemních podlaží a dělící příčky jsou navrženy z vápenopískových 

tvárnic SILKA tl. 300 a 150 mm, příčky dělící instalační šachty jsou z tvárnic YTONG tl.50 

mm. Stropy jsou navrženy jako železobetonové křížem armované desky tl 250 mm. 

Balkóny jsou řešeny jako konzola stropní desky a tepelný most je eliminován použitím 

ISO nosníků tl. 80 mm. Lodžie budou řešeny jako deska podepřená po dvou na sebe 

kolmých stranách a v protějším rohu bodově podepřena železobetonovým sloupem. 

Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných prvků. Sloupky stojící na 

nosných stěnách vynášející vaznice budou tvořit prosté nosníky. Vaznicemi budou 

vynášeny krokve v proměnné osové vzdálenosti, nejvýše však 1,0 m od sebe. Vrcholové 

vaznice vikýřů jsou navrženy ze dvou svařovaných ocelových U 180 nosníků. Konstrukce 

vikýřů bude provedena vyzděním čelních a bočních stěn, na kterých budou ležet 

pozednice.  

Vnější opěrné stěny budou z betonových tvarovek ztraceného bednění, vyztuženy 

a zality betonem. 

Obvodové stěny podzemního podlaží budou z vápenopískových tvárnic Silka tl. 

300 mm. Obvodové stěny suterénu pod nepodsklepenou částí v kontaktu se zeminou 

budou ze ztraceného bednění Diton tl. 300 mm, vyztuženy a zality betonem. 

Předávací stanice tepla bude v technické místnosti 1.PP, do kterého je vedena 

přípojka teplovodu. Jednotka vzduchotechniky bude umístěna pod stropem v 1.NP. 

Vzduch bude nasávat z venkovního prostoru na severní straně fasády a znehodnocený 

vzduch se bude odvádět do venkovního prostředí na východní fasádě pomocí vnějšího 

potrubí vyvedeného pod střešní rovinou. 

Vnitřní schodiště bude železobetonové uložené do železobetonových trámů a 

nosných stěn. Bude oddilatované od výtahové šachty sparou tl. 20 mm. Vnější schodiště 

bude jednoramenné monolitické betonové se základy se základovou spárou v nezámrzné 

hloubce. 
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Výtahová šachta přes všechna podlaží bude opatřena evakuačním výtahem s 

kabinou o vnitřních rozměrech 1100x2100 mm umožňující přepravu osob na vozíku. 

Výtah bude napojen na náhradní zdroj elektrické energie, který bude osazen na severní 

části pozemku.  

Objekt bude zateplen zateplovacím systémem ETICS s tloušťkou tepelné izolace 

180 mm. Krov bude zateplen minerální vatou tl. 200mm mezi krokvemi a 40mm 

v podhledu. V místě rovného stropního podhledu krovu bude tloušťka tepelné izolace na 

výšku kleštin t.j. 180 mm. 

 
Bezpečnost p ři užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prost ředí 

Jsou dodrženy všechny požadavky o technických požadavcích na stavby dle 

vyhlášky 268/2009 Sb.. Bezbariérové užívání staveb je zabezpečeno dle vyhlášky 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 Během výstavby budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy. Všichni 

pracovníci budou řádně proškoleni, kde tohle proškolení stvrdí svým podpisem ve 

stavebním deníku, kde bude proveden zápis.  

Dále budou dodrženy požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízením vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon 309/2006 Sb. 

O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
Stavební fyzika – tepelná technika, osv ětlení, oslun ění, akustika/ hluk, 

vibrace – popis řešení 

 

Tepelná technika: všechny konstrukce objektu byly navrženy tak, aby splnily požadavek 

na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2 (2011), viz složka C4 - Stavební fyzika. 

 

Osvětlení 

Ve všech pokojích, restauraci a kancelářích v 1.PP je zajištěno přirozené osvětlení 

okny. Spojovací místnosti, technické místnosti a sklady budou osvětleny uměle. Osvětlení 

v objektu vyhoví na požadavky ČSN 73 0580 - 2, viz složka D.1.4 Technika prostředí 

 

Oslun ění 

Na ubytovací zařízení se nevztahují požadavky na proslunění. 
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Akustika / hluk, vibrace  

Mezi-pokojové stěny a stropy byly navrženy tak, aby splnily požadavek vzduchové 

a kročejové neprůzvučnosti dle ČSN 73 0527 viz složka D.1.4 Technika prostředí 

 

Zásady hospoda ření s energiemi, ochran stavby p řed negativními ú činky 

vnějšího prost ředí 

 Energetický průkaz budovy dle požadavků vyhláška č. 78/2013 Sb. o 

energetické náročnosti budov, včetně zařazení stavby do vyhovující klasifikační třídy viz 

složka D.1.4 Technika prostředí. Objekt je klasifikován do skupiny C vyhovující. Objekt 

není navržen tak, aby získal energii z alternativních zdrojů. Jsou zde pouze pasivní 

zdroje, se kterými bude počítáno v tepelně technickém hodnocení. 

Podle radonové mapy, byla parcela zařazena do kategorie jako parcela se 

středním radonovým indexem. Bude nutné provést ochranná opatření zamezující 

případnému vnikání radonu do objektu. Pro eliminaci radonu bude použita protiradonová 

izolace provedená na všech konstrukcích v přímém kontaktu se zeminou. Tato izolace 

bude současně tvořit funkci hydroizolace. Objekt je nutno dostatečně odvětrávat. 

 Oblast není riziková z hlediska povodní, sesuvů půdy, poddolování, seizmicity ani 

z hlediska bludných proudů. 

 

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Viz samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 

 
Údaje o požadované jakosti navržených materiál ů a o požadované jakosti provedení 

Materiály použité při stavebních pracích budou splňovat požadavky příslušných 

technických norem a vyhlášek včetně požadavků na jakost. 

 

Popis netradi čních technologických postup ů a zvláštních požadavk ů na 

provád ění a jakost navržených konstrukcí 

Stavba je navržena a bude provedena obvyklým způsobem. Není zde použito 

netradičních ani zvláštních postupů ani požadavků. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ťované zhotovitelem stavby – obsah 

a rozsah dílenské dokumentace 

 Nejsou kladeny žádné požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby. Není požadována dílenská ani výrobní dokumentace.  
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Stanovení požadovaných kontrol, zakrývaných konstru kcí a p řípadných 

kontrolních m ěření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povi nných 

– stanovených p říslušnými technologickými p ředpisy a normami 

Dodavatel provede základní zkoušky požadované příslušnými normami a předpisy 

s vyhotovením protokolu o provedené zkoušce, nebo zajistí průkaz jiným příslušným 

dokladem. Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. 

Před zakrytím díla musí být provedeny všechny předepsané zkoušky.  

 Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, 

nebo budoucího správce díla.  

 U základových konstrukcí dochází k převzetí základové spáry statikem. Rozložení 

výztuže nosných stěn v 1.PP, stropů, věnců a průvlaků musí být před betonáží 

zkontrolováno statikem. 

 

Výpis použitých norem 

• ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

• ČSN 73 4301 - Obytné budovy 

• ČSN EN 1991-1-1 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Obecná zatížení - Objemové tíhy,  

   vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

• ČSN EN 1991-1-3 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení sněhem 

• ČSN EN 1991-1-4 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem 

• ČSN 73 0540 - 1 - Tepelná ochrana budov - Terminologie 

• ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Požadavky 

• ČSN 73 0540 - 3 - Tepelná ochrana budov - Návrhové hodnoty  

• ČSN 73 0540 - 4 - Tepelná ochrana budov - Výpočtové metody 

• ČSN 73 0818 - PBS - Obsazení objektu osobami 

• ČSN 73 0831 - PBS - Shromažďovací prostory 

• ČSN 73 0833 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování 

• ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou 

• ČSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  

   vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

• ČSN 73 0580 - 1 - Denní osvětlení budov - Základní požadavky 

• ČSN 73 0580 - 2 - Denní osvětlení budov - Denní osvětlení obytných budov 

• ČSN 73 0580 - 4 - Denní osvětlení budov - Denní osvětlení průmyslových budov 

• ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny 

• ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky 
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• ČSN 73 4505 - Podlahy - Společná ustanovení 

• ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

• ČSN 75 5409 - Vnitřní vodovody 

• ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace 

• ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

• ČSN 75 6261 - Dešťové nádrže 

 

Závěr 
 V rámci vysokoškolské diplomové práce byla zpracována studie a dokumentace 

provádění stavby na téma Novostavba hotelu v Janských Lázních, dle platných právních 

požadavků, předpisů a norem. 

Objekt je navřen jako čtyř patrová budova se suterénem. Hotel je obdelníkového 

půdorysu  se sedlovou střechou, hlavním sedlovým vikýřem a menšími vikýři s pultovou 

střechou. Na jižní fasádě objektu jsou navrženy balkóny a rohové lodžie. Suterén objektu 

je částečně zapuštěn do terénu. Při návrhu bylo postupování tak, aby objekt zapadl do 

horského prostředí a nijak neničil ráz okolní zástavby. Pro návrh nosních stěn byly 

zvoleny vápenopískové tvárnice Silka z důvodů vyšší objemové hmotnosti a tím i lepších 

akustických a akumulačních vlastností. Což v letním období zajišťuje nepřehřívání 

interiéru a v zimním období si objekt udrží teplo i přes časové úseky, kdy není vytápěn. 

Jako tepelná izolace byly zvoleny desky z minerálních kamenných vláken pro nadzemní 

část a expandovaný nenasákavý polystyren pro zateplení suterénu. Střecha je zateplena 

minerální vlnou a jako krytina byl zvolen drážkový plech stříbrné barvy. 

Oproti původnímu návrhu a studii byly provedeny změny ve skladbách podlah, kde 

bylo nutné zvýšit výšku podlahy z důvodů nedostatečné tloušťky tepelné izolace. Ze 

stejných důvodů bylo po započítání tepelných bodových mostů od hmoždinek nutné 

zvětšit tloušťku tepelné izolace obvodového plášťě v suterénu ze 100 mm na 120 mm a v 

nadzemních podlažích ze 150 mm na 180 mm. Také v konstrukci krovu proběhly změny, 

které poznamenaly severní fasádu, kde byl původně navržen vikýř s pultovou střechou. 

Následně byl protažen sedlový vikýř umístěný nad čelní fasádou objektu až po severní 

hranu okapu střechy, Došlo tak k protnutí dvou na sebe kolmých hřebenů v různých 

výškách. 

Objekt byl navržen v souladu s platnou legislativou a na základě konzultací 

s vedoucím diplomové práce. 
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Seznam použitých zdroj ů 
ČSN, EN: 

ČSN 73 0540: 2011 Tepelná technika budov 

ČSN 73 0833: 2010 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0802: 2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0818: 1997 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 

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

ČSN 01 3420: 2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 3610: 2008 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 6056: 2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

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

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

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

ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 

ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických  

   vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady 

ČSN 73 4301:2004 + Z1:2005 + Z2/2009 Obytné budovy 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

 

Právní p ředpisy: 

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

              pozdějších předpisů  

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

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

        vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Vyhláška č. 62., kterou se mění vyhl.č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

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

     vibrací 

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

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

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

     znění pozdějších předpisů 
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http://www.lithoplast.cz 

http://www.lite-smesi.cz 

http://www.compacfoam.cz 

http://www.tzbinfo.cz 

http://www.schoeck-wittek.cz 

http://www.schlueter.cz 

http://www.diton.cz 

http://www.veka.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbol ů 
 

HI hydroizolace 

TI tepelná izolace 

ZI zvuková izolace 

PB prostý beton 

ŽB železobeton 

P.Ú. požární úsek 

SPB stupeň požární bezpečnosti 

EPS expandovaný polystyren 

XPS extrudovaný polystyren 

K.Ú. katastrální území 

RŠ revizní šachta 

VŠ vodoměrná šachta 

ZN zásobní nádrž 

VS vsakovací studna 

EM skříň s elektroměrem 

SZE sekundární dieselový zdroj elektrické energie 

P parkoviště 

BUS odstavná plocha autobusu 

PO popelnice 

EV evakuační výtah 

Ψe [W/m*K] lineární činitel prostupu tepla 

fRsi [–] faktor vnitřního povrchu 

Θi [°C] návrhová vnitřní teplota 

Θe [°C] návrhová vnější teplota 

U [W/m2*K] součinitel prostupu tepla 

∆θ10 [°C] pokles dotykové teploty 

Mc [kg/m2*a] roční množství zkondenzované vodní páry 

Mev [kg/m2*a] roční množství vypařitelné vodní páry 

∆θv(t) [°C] pokles výsledné teploty v místnosti 

θai,max [°C] nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti 

∆Θai,max,N [°C] nejvyšší vzestup teploty vzduchu v místnosti 

Uem [W/(m2·K)] Průměrný součinitel prostupu tepla budovy 

HT  [W/K] měrná ztráta prostupem obalových konstrukcí 

R'w [dB] vzduchová neprůzvučnost 
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L'n,w [dB] kročejová neprůzvučnost 

LA,eq [dB] ekvivalentní hladina akustického tlaku 

ρ [kg/m3] objemová hmotnost 

m‘ [kg/m2] plošná hmotnost 

s‘ [Mpa/m] dynamická tuhost 
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