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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem hotelu na Hanáckém nám stí v Krom íži na míst  

p vodních kasáren. Hotel je navržen ve standardu garni*** s 60-ti l žky pro hosty a s 

omezenou možností stravování. Vzhledov  budova navazuje na stávající budovy 

kasáren ohrani ující nám stí. Objekt tvo í centrální ást se vstupní halou a konferen ní 

místností a dv  bo ní k ídla se zázemím hotelu a s restaurací v prvním podlaží a s 

hotelovými pokoji ve druhém a t etím podlaží. Budova je v centrální ásti ty podlažní, 

k ídla jsou t ípodlažní, zast ešená sedlovou st echou s valbami. Z konstruk ního 

hlediska se jedná o zd nou stavbu.  

Klí ová slova 

hotel, garni, nám stí, Krom íž, kasárny, hotelový pokoj, konferen ní místnost 

 

 

 

Abstract 

The diploma thesis deals with a design hotel located on the square Hanácké nám stí in 

Krom íž, in place of the original military barracks. The hotel is designed in garni*** 

standard with 60 beds for quests and hotel is with limited options of catering service. 

The building looks like the existing military barracks bordering the square. The building 

consists of the central part (the entrance hall and the conference room) and the two side 

parts (hotel and restaurant facilities on the ground floor, hotel rooms on the first and 

second floor). The building has four floors in the central part and three floors in the side 

parts, the gable roof with hipped ending. The structural is the masonry wall-system. 

Keywords 

hotel, garni, square, Krom íž, military barracks, hotel room, conference room 
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1. Úvod 

 Diplomová práce se zabývá návrhem hotelu ve standardu garni*** s 60-ti l žky 
pro hosty a s omezenou možností stravování. Navrhovaný objekt je pro pot eby této 
práce osazen na jižní ásti Hanáckého nám stí v Krom íži. V nedávné dob  
zrekonstruované nám stí obklopují stavby bývalých kasáren (z nichž jedna byla pro 
technický stav zbourána) a je zde snaha vedení m sta rozší it kulturní život i mimo 
hlavní centrum. Historická ást m sta Krom íž je jedním z turistických lákadel 
Moravy. Z t chto d vod  vyplynul návrh budovy. Svým vzhledem je kladen d raz na 
za len ní stavby do okolní zástavby nám stí. Zárove  je však brán z etel na spln ní 
požadavk  pro správný a funk ní provoz hotelu z hlediska dispozi ního uspo ádání a 
dále na spln ní požadavk  z hlediska stavební fyziky a požárn  bezpe nostního ešení.  

 Práce je vypracována ve form  projektové dokumentace pro provád ní stavby. 
len ní je na textovou ást a p ílohy. Textová ást obsahuje technické zprávy s popisy 

navržené stavby. P ílohy tvo í projektová dokumentace pro provád ní stavby (vzhledem 
k rozsahu stavby je podrobná výkresová dokumentace zpracováno pouze pro centrální 
ást a západní k ídlo), výpo ty stavební fyziky a specializace diplomové práce - návrh 

kotelny III. kategorie.  
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2. Vlastní text práce 

 

A  PR VODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifika ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb  

 Název stavby  Hotel 

 Místo stavby   Hanácké nám stí, Krom íž 

    katastrální území Krom íž (674834) 

    parcela . 5180, 3743/27, 3743/87 a 3743/41 

    celková plocha parcel  A = 3 418 m2 

 Charakter stavby: novostavba 

 Ú el stavby:  stavba pro do asné ubytování osob (krátkodobé) 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 Název firmy:  PMS Reality a.s. 

 Adresa:  Pivovarská 261 

    78833 Hanušovice 

 I :   476 76 647 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Jméno a p íjmení: Bc. Martin Fianta 

 Trvalé bydlišt : U Stavu II/1266, 768 24 Hulín 

 E-mail:  fiantam1@study.fce.vutbr.cz 
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A.2 Seznam vstupních podklad  

 a)  Stavba  byla  povolena  M stským  ú adem  Krom íž  -  Odbor  ÚP  a  
 stavebního ádu na základ  stavebního povolení ze dne 9.2.2015, íslo jednací 
 241.2015.  
 
   b)  Projektová  dokumentace  pro  provedení  stavby  byla  zpracována  na  
 základ  projektové dokumentace pro stavební povolení z listopadu 2014, 
 zpracovatel Bc. Martin Fianta.  

 

A.3 Údaje o území 

 a) ešené území se nachází v katastru m sta Krom íž, v jeho centrální ásti na  
stavebních  parcelách  .  5180, 3743/27, 3743/87 a 3743/41,  které  jsou  v  majetku  
stavebníka.  P i  budování  p ípojek vodovodu,  kanalizace, plynovodu a telefonu bude 
zasahováno do místní komunikace  na  parcele  .  966/6 a 3743/14 pat ící  m stu 
Krom íž.  Parcela . 3743/14 bude využita pro p íjezdovou komunikaci pro zásobování 
a napojení na stávající komunikaci.  V  jiných  p ípadech  nebude  zasahováno  do  
žádných  okolních pozemk . 
 
 b) ešené  území  nezasahuje  do  žádných  ochranných  pásem,  památkových 
rezervací apod. Pozemek se nenachází v záplavovém území.  
 
 c) Pozemek  se  nachází  v  povodí  eky  Moravy,  svou  polohou  nezasahuje do 
záplavového území. 
 
 d) Navrhovaná stavba se nachází na stavebním pozemku ur eném pro výstavbu 
budovy ob anského vybavení. Na jeho míst  p vodn  stála budova kasáren (z 
p vodních t ech budov ohrani ujících nám stí nyní stojí pouze dv ). Územní souhlas 
byl vydán pod íslem jednacím 241.2015. 
 
 e) Dokumentace  pro  provád ní  stavby  navazuje  na  projektovou  
dokumentaci pro stavební povolení beze zm n, je tedy v souladu s p vodn  
p edloženými dokumenty ( íslo jednací 879.2014).  
 
 f) Navrhovaná stavba se nachází na stavebním pozemku ur eném pro výstavbu 
budovy ob anského vybavení. Návrh není v rozporu s žádnými z požadavk . 
 
 g) Byly   spln ny   veškeré   požadavky   dot ených   orgán ,   viz   projektová 
dokumentace pro stavební povolení. 
 
 h) V projektu není ešeno. 
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 i) V projektu není ešeno. 
 
 j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (viz Tab. . 1) 

Tab. . 1 Dot ené pozemky 

Položka . Parcela . Vlastník, adresa Druh pozemku 

1 3105/22 
M sto Krom íž 
767 01 Krom íž ostatní plocha 

2 3743/8 
M sto Krom íž 
767 01 Krom íž ostatní plocha 

3 3743/82 
Lidl eská republika v.o.s. 

158 00 Praha 5 
ostatní plocha 

4 3743/86 
M sto Krom íž 
767 01 Krom íž ostatní plocha 

5 3743/87 
M sto Krom íž 
767 01 Krom íž 

ostatní plocha 

6 3744/45 
PMS Reality a.s 

788 33 Hanušovice ostatní plocha 

 

 
 

A.4 Údaje o stavb  

 a) Typ stavby   - novostavba 

 b) Ú el užívání  - budova pro do asné ubytování (krátkodobé) 

 c) Stavba trvalého charakteru 

 d) Stavba nepodléhá žádné ochran . 

 

 e) Byly dodrženy veškeré požadavky vztahující se pro daný typ stavby z 

hlediska technických požadavk  na stavby uvedených ve vyhlášce . 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby, a dále z hlediska bezbariérového užívání dle 

vyhlášky . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 

bezbariérové užívání staveb) 

 

 f) Dot ené orgány nevznesly žádné další speciální požadavky. 

 g) V projektu není ešeno. 

  



12 
 

 h) Navrhované kapacity stavby:  

      - zastav ná plocha       994,0 m2 

      - obestav ný prostor    12 177,6 m3 

      - užitná plocha             2 562,0 m2 

  - po et l žek            60 l žek 

  - po et host  - restaurace 45 osob 

 

 i)  Základní bilance stavby 

  - pot eba vody (hotel + restaurace) 

  pr m rná denní spot eba    7 800 l / den 

  hodinová spot eba     324 l / h = 0,09 l/s 

  ro ní spot eba celkem     2 835 m3 / rok 

  pot eba teplé vody     4 350 l / den 

   

  - odtok deš ových vod ze st echy 

  intenzita dešt      i = 0,03 l.s-1.m-2 

  p dorysný pr m t    A = 1 087 m2 

  sou initel odtoku dešt    C = 1 

  odtok deš ových vod ze st echy  Qr= i . A . C = 32,61 l / s 

 

  Deš ové vody nelze akumulovat do nádrže z d vodu prostorových 

možností okolní zástavby. Na základ  dohody se stavebním ú adem a s dalšími 

dot enými orgány je v t chto situacích postupováno podle místního na ízení a deš ové 

vody mohou být vypoušt ny do jednotné kanalizace. 

 

  - klasifika ní t ída obálky budovy C 

  - budova bude vytáp na plynovými kotli (tepelný výkon 18 - 135 kW),  

  

 j) Základní p edpoklady výstavby 

  - p edpokládaná doba výstavby  18 m síc  

  - zahájení výstavby    kv ten 2016 

  - p edpokládaný termín dokon ení  listopad 2017 
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 k) Orienta ní náklady stavby 

  - orienta ní cena 1 m3 obestav ného prostoru 5 628 K  

  - obestav ný prostor     12 177,6 m3 

  - orienta ní hodnota stavby    68 540 000 K  

 

 

A.5 len ní stavby na objekty 

 SO 01  Hotel 

 SO 02  Jednotná kanalizace + revizní šachta 

 SO 03  Vodovodní p ípojka + vodom rná šachta 

 SO 04  Nízkotlaká plynovodní p ípojka + hlavní uzáv r plynu 

 SO 05   P ípojka nízkého nap tí + rozvad  hlavní 

 SO 06  Zpevn né plochy pojízdné 

 SO 07  Zpevn né plochy pochozí 

 SO 08  Terénní a sadové úpravy 
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B  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika stavebního pozemku 

  Stavební pozemky leží na rovinaté krajin  v jižní ásti Hanáckého 
nám stí v centru m sta Krom íž. Je obdélníkového charakteru s p evažující délkou 
strany orientovanou na sever-jih. Celkové rozm ry jsou 110,5 m x 31,5 m. P vodn  na 
tomto míst  stála budova kasáren, totožná budova se nachází na severní a východní 
hranici nám stí. Na severní hranici pozemku se rozléhá nám stí, na jižní hranici je 
nákupní centrum (jednopodlažní) s parkovišt m. Z východní strany obklopuje pozemek 
komunikace II. t ídy, ze západní ásti ve vzdálenosti v tší jak 100 m za íná zástavba 
rodinných dom . 
 
 b) seznam provedených pr zkum  

 - inženýrsko-geologický pr zkum 
  zpracovatel  GEOPRO Zlín, s. r. o 
  vyhodnocení  základová p da je hlína pís itá, pevné konzistence 
     bez nepropustných vrstev 
   
V blízkém okolí byl proveden svislý vrt (Geofond GF P04876) do hloubky 4 m, nebyla 
zastižena podzemní voda, základové pom ry jednoduché. 
 
 - radonový pr zkum 
  zpracovatel  Ing. Libor Kastl 
  vyhodnocení  nízké radonové riziko 
 
 c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma 

 Stavba se nenachází v žádném ochranném pásmu. Cca 300 m od ešeného 
pozemku kon í ochranné pásmo m stské památkové rezervace. 
 
 d) záplavové a poddolované území 

 Záplavové území se nachází v dostate né vzdálenosti. Ohrožení záplavami 
nehrozí  z  d vodu   velkého  výškového  rozdílu  pozemku  a  hladiny   vodního  toku.  
 Pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. 
 
 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky 

 Stavba nemá žádné negativní dopady na okolní stavby a pozemky. Významn  
nem ní stávající pom ry. Bez vlivu stavby na odtokové pom ry území. 
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 f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin 
 Bez požadavk . Navrhovaná stavba se nachází na míst  p vodní budovy 
kasáren, ta byla beze zbytku odstran na. 
 
 g) požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo 
pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa 
 Bez požadavk . 
 
 h) územn  technické podmínky 

 Napojení  na  stávající  dopravní  infrastrukturu  je  zajišt no  stávající  místní 
komunikací z nám stí, v etn  parkovacích míst ze severní strany pozemku.  Napojení  
na  stávající technickou  infrastrukturu  vedenou  podél  místní  komunikace  je  na  
severní  stran  pozemku.  Budou  provedeny  následující  p ípojky  -  vodovod,  
spole ná kanalizace pro splaškovou a deš ovou vodu, nízké nap tí. Nízkotlaký 
plynovod, telefon budou. Deš ová voda bude odvád na spole nou kanalizací. 
 
 i) v cné a asové vazby 

 V projektu není ešeno. 
 
 
 
 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity 

 Stavba je navržena jako objekt pro do asné ubytování (krátkodobé) pro 60 
host . Provoz je funk n  rozd len na prostory pro hosty a prostory pro personál. Dále je 
v budov  umožn no stravování pro hotelové hosty formou snídaní (hotel ve standardu 
garni), v odpoledních a ve erních hodinách je uvažováno s využitím prostoru pro 
ve ejnost, kapacita max. 45 host . Tento prostor je funk n  samostatný. Dále je v 
budov  možnost setkávání ve ejnosti v konferen ní místnosti pro cca 50 osob. 
 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení 

 a) urbanismus 
 Objekt má vzhledov  odpovídat odstran né budov  (vzhled podobn  jako 
zbývající stavby po obvod  nám stí). Plošné omezení je v rámci p vodní stavby (délka 
max. 100 m, ší ka v nejširší ásti m že dosahovat max. 30 m., výška stavby max. 20 m) 
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 b) architektonické ešení 
 Z architektonického hlediska je požadavek na pojetí objemu stavby podobn  
jako p vodní budova kasáren. Tedy výrazná centrální ást a dv  bo ní k ídla, max. 4 
nadzemní podlaží a sedlové st echy s valbami. 
 
 
B.2.3  Celkové provozní ešení, technologie výstavby  

 V projektu není ešeno. 
 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby  

 Stavba umož uje bezbariérové užívání dle platných p edpis  uvedených ve 
vyhlášce . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 Je navrženo 5% pokoj  v bezbariérovém standardu (tj. celkem 2 dvoul žkové 
pokoje), pokoje jsou umíst ny ve východním k ídle ve 2. a 3. nadzemním podlaží. Celá 
stavba je koncipována tak, aby ve ejnosti umož ovala bezbariérové užívání. 
 
 
B.2.5  Bezpe nost p i užívání stavby  

 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovovaly požadavk m 
na bezpe nost p i užívání stavby. 
 
B.2.6  Základní charakteristika objekt   

 a) stavební ešení 
 Budova se skládá ze t í objemových ástí. Centrální ást (vstupní) je navržena 
jako ty podlažní s valbovou st echou z d ev ných vazník . Bo ní ásti jsou t ípodlažní 
se sedlovou st echou (tradi ní soustava) v okrajových ástech s valbou. Veškeré svislé 
konstrukce jsou zd né, op ené do betonových pas , vodorovné nosné konstrukce jsou 
keramobetonové. 
 
 b) konstruk ní a materiálové ešení  
 Objekt  je  založen  na  dvoustup ových  základových  pasech.  Spodní  ást  je z 
prostého  betonu  (ší ka  základu  800  mm,  výška  500  mm),  horní  ást  je  vyzd na 
ze ztraceného  bedn ní  Diton  (ší ka  300  mm)  zalitého  betonem  s  vloženou  
výztuží. Základová  spára  je  v jedné  výškové  úrovni.  Podlahy  spodních  podlaží  leží 
na podkladní  betonové  desce  na  zemin .  Ochrana  proti  spodní vod   a  radonu  je  
zabezpe ena hydroizolací z modifikovaných asfaltových pás  (Bitu-Flex GG) ve dvou 
vrstvách.  
   Obvodové a st ední nosné st ny všech  podlaží  jsou  z  keramických  tvárnic  
Heluz  P15 tlouš ky  300  mm,  dopln né o tepelnou izolaci z EPS (Baumit) v tlouš ce 
160 mm. St ny s obloukovými p eklady ve vstupní hale jsou z keramických tvárnic 
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Heluz PLUS 44 v tlouš ce 440 mm. St ny s požadavkem na akustické vlastnosti jsou z 
keramických tvárnic Heluz AKU 20 tlouš ky 200 mm. D lící p í ky jsou z 
keramických tvárnic Heluz 14 tlouš ky 140 mm. Instala ní šachty jsou vyzd ny z 
keramických p í kovek Heluz 8 tlouš ky 80 mm. 
   Stropy  se   skládají   z   keramobetonových   nosník    Heluz s vložkami Heluz 
Miako, celková tlouš ka stropní konstrukce je 250 mm. Schodišt  jsou železobetonové. 
   Valbová st echa nad centrální ástí je vytvo ena d ev nými vazníky.  St echa  je  
ešena  s  p esahy 600 mm,  sklon st ešních  rovin  je  28°. Ze strany interiéru je v ásti 

konferen ní místnosti podhled z protipožárního sádrokartonu, v podhledu je tepelná 
izolace z kamenné vlny Rockwool v tlouš ce 240 mm. Bo ní k ídla jsou zast ešena 
tradi ní soustavou (ležatá stolice) ve sklonu 28°. K ídla jsou zateplena nad posledním 
keramobetonovým stropem tepelnou izolací z kamenné vlny Rockwool. St ešní krytina 
je navržena ze st ešních pálených tašek tažených Tondach Románská 12. St echa nad 
hlavním schodišt m je plochá, strop je keramobetonový s tepelnou izolací (spádové 
klíny) ze stabilizovaného p nového polystyrenu. Hydroizola ní vrstvu tvo í folie z 
PVC. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita  
 Konstrukce jsou navrženy tak, aby odolávaly veškerým zatížením a 
pov trnostním vliv  dle statických požadavk . 
 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických za ízení 

 V projektu je navržena plynová kotelna III. kategorie. Místnost je p ístupná z 
exteriéru a nachází se v 1. nadzemním podlaží pod hlavním schodišt m. Kotelna slouží 
pro úst ední vytáp ní a centrální oh ev teplé vody. Zdrojem tepla jsou t i plynové 
záv sné kotle v kaskád  o tepelném výkonu 18-135 kW. Vzduch pro spalování je 
nasáván z exteriéru p es v trací m ížku, spalinový vzduch je odvád n do spole ného 
nerezového komína, který je umíst n na fasád  hlavního schodišt . P ívod plynu je z 
exteriéru od hlavního uzáv ru plynu (umíst ní na fasád ). V trání kotelny je navrženo 
také s ohledem na tepelnou stabilitu v letním období (p eh ívání místnosti je vy ešeno 
nuceným v tráním pomocí axiálního ventilátoru). V místnosti se dále nachází 
hydraulický vyrovnáva  dynamických tlak , expanzní nádoba, rozd lova -sb ra  (pro 
celkem šest v tví s odvodem a p ívodem), stacionární zásobník teplé vody o objemu 
750 litr .  
 Ostatní technické ásti nejsou v projektu ešeny  
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B.2.8  Požárn  bezpe nostní ešení 

 a) rozd lení stavby do požárních úsek  
 Stavba je na základ  požadavk  p íslušných norem (zejména SN 73 0833) 
 rozd lena na požární úseky uvedené v následujícím odstavci. 
  
 b) požární riziko a stanovení stupn  požární bezpe nosti 
 Na základ  požadavk  a výpo t  je stavba rozd lena na následující požární 
 úseky se stupn m požární bezpe nosti (podrobn ji viz oddíl D.1.3): 
 

N1.01/N4 - II  CHÚC - A   171,2 m2  
N1.02/N3 - II  Vstupní hala   363,0 m2   
N1.03 - IV.   Úschovna zavazadel      22,4 m2  
N1.04 - II.   Technické zázemí      20,3 m2  
 N1.05/N3 - IV   Zázemí pro hotel  310,7 m2  
N1.06/N3 - II  NÚC západní k ídlo  203,0 m2   
N1.11/N3 - I  NÚC východní k ídlo  201,2 m2    
N1.12 - IV   Restaurace a zázemí  278,9 m2  
N2.01 (N3.01) - II  2-l žkový pokoj    26,5 m2   
N2.02 (N3.02) - II  2-l žkový pokoj    23,3 m2   
N2.03 (N3.03) - II  2-l žkový pokoj    23,3 m2   
N2.04 (N3.04) - II  2-l žkový pokoj    23,3 m2   
N2.05 (N3.05) - II  2-l žkový pokoj    23,3 m2   
N2.06 (N3.06) - II  4-l žkový pokoj    51,4 m2   
N2.07 (N3.07) - II  2-l žkový pokoj ZTP      28,5 m2   
N2.08 (N3.08) - II  2-l žkový pokoj    23,2 m2    
N2.09 (N3.09) - II  2-l žkový pokoj    23,2 m2   
N2.10 (N3.10) - II  2-l žkový pokoj    23,2 m2   
N2.11 (N3.11) - II  2x 2-l žkový pokoj      46,4 m2   
N2.12 (N3.12) - II  1-l žkový pokoj    20,8 m2   
N2.13 (N3.13) - II  2-l žkový pokoj    29,7 m2   
N4.01 - III   konferen ní sál, zázemí 234,7 m2   
N4.02 - II   Strojovna výtahu      2,6 m2   
N4.03 - II   Záložní zdroj el. energie     2,8 m2  
N4.04 - II   Technické zázemí VZT   14,7 m2 

 

 Instala ní šachty tvo í samostatné požární úseky (1.NP - 3.NP) se stupn m 
 požární bezpe nosti II.  
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c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a jejich požární odolnosti 
 Veškeré konstrukce vyhovují z hlediska požární odolnosti. Podrobn ji viz oddíl 
 D.1.3. Konstrukce a jejich skute né požární odolnosti: 
   
 - Obvodová nosná st na Heluz 30 + TI EPS 160 mm REI 180, DP1  
 - Nosná st na Heluz P15 30     REI 180 DP1 
 - Nosná st na Heluz PLUS 44    REI 180 DP1 
 - Akustická st na Heluz AKU 20    REI 120 DP1 
 - Požární SDK st na tepeln  izola ní   EI 60 DP2 
 - P í ka Heluz 14      EI 180 DP1 
 - P í ka Heluz 8      EI 90 DP1 
 - St na výtahových šachet ŽB    REI 120 DP1 
 - Stropní konstrukce keramobetonová Heluz  REI 180 DP1 
 - Schodišt  ŽB      REI 120 DP1 
 - Podhled SDK      EI 45 
 - Požární uzáv ry - d ev né dve e v etn  zárubní  EI 30 DP3 
 - Požární uzáv ry - instala ní šachty    EI 30 DP1  
   
  
 d) zhodnocení evakuace osob, v etn  vyhodnocení únikových cest 
  Na základ  SN 73 0833 byly navrženy únikové cesty pro bezpe nou 
evakuaci osob. Z každého hotelového pokoje je vstup do nechrán né únikové cesty s 
dv ma sm ry úniky - bu to do chrán né únikové cesty nebo schodišt m v nechrán né 
únikové cest  na volné prostranství. Jsou spln ny mezní délky i nejmenší ší ky 
únikových cest. V chrán né únikové cest  typu A se nachází evakua ní výtah. 
 

 

 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn  nebezpe ného 
 prostoru 
  Ší ka požárn  nebezepe ného prostoru je dána hodnotou  odstupové 
vzdálenosti od sálání (troskový stín se zanedbává). Obvodové st ny jsou druhu DP1 se 
systémovým zateplením Baumit Open (EPS-F tl. 160 mm), povrchová úprava o stupni 
ho lavost B. Množství uvoln ného tepla spl uje hodnotu tak, aby se fasáda 
nepovažovala za požárn  zcela otev enou plochu. Odstupové vzdálenosti sáláním 
v míst  požárn  otev ených ploch (otvory na fasád ): 
 

 Severní fasáda 

 - centrální ást   2,90 m 

 - východní k ídlo  1,90 m (v ploše) a 2,80 m (na výstupku) 

 - západní k ídlo  3,60 m (v ploše) a 1,60 m (na výstupku) 
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 Jižní fasáda  - centrální ást   2,20 m 

    - východní k ídlo  2,85 m 

    - západní k ídlo  3,40 m 

 Východní fasáda - centrální ást   2,45 m 

    - východní k ídlo  2,70 m 

 Západní fasáda - centrální ást   2,45 m 

    - západní k ídlo  2,10 m 

 

 f) požární voda 
 Pro zásobování požární vodou slouží v exteriéru stávající nadzemní hydrant, 
který se nachází ve vzdálenosti cca 50 m (max. vzdálenost od objektu je 150 m). Pr m r 
nadzemního hydrantu je min. DN 100 mm. 
 Dle požadavk  SN 73 0833 je nutno zajistit zásobování požární vodou prostory 
hotelových pokoj  a zázemí hotelu. Vnit ní hadicové systémy budou umíst ny v 
krajních polohách nechrán né únikové cesty (vzájemná vzdálenost 24 m) v celkovém 
po tu 4 ks na jedno podlaží s hotelovými pokoji. Další vnit ní odb rní místo bude v 
1.NP u prostoru nechrán né únikové cesty a pokryje požární úsek zázemí hotelu. 
Navržený hadicový systém je s tvarov  stálou hadicí. Hydrant je napojen na vnit ní 
vodovod.  
 
 

 g) p ístupové komunikace 
  P ístupovou komunikaci tvo í stávající jednopruhová silni ní 
komunikace ší ky 3m, která je od objektu vzdálena 13,5 m, ze strany nám stí. U 
požárního hydrantu je tato komunikace rozší ena pro odstavení požárního vozidla. 
 

 h) technická a technologická za ízení stavby 
 - elektroinstalace - Vnit ní rozvody elektroinstalace a p ípojné body budou 
provedeny dle aktuálních požadavk  norem. Objekt bude chrán n p ed bleskem v 
souladu s SN 34 1390. Hlavní rozvad  se nachází na jižní stran  objektu u centrální 
ásti. 

 Evakua ní výtah je vybaven náhradním zdrojem elektrické energie ú inným 60 
minut po vypuknutí požáru (dle SN 73 0802, odst. 9.6.5 b, je požadavek 45 minut). 
Záložní zdroj zárove  slouží pro napájení nouzového osv tlení CHÚC.  
 V objektu je navrženo nouzové osv tlení CHÚC i NÚC dle SN 73 0802, odst. 
9.15.2. Nouzové osv tlení bude funk ní min. po dobu 30 minut (dle SN 73 0833, odst. 
6.3.7), osv tlení musí mít akumulátorové baterie. 
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  - rozvod plynu - Do objektu je p iveden rozvod nízkotlakého plynovodu. 
HUP se nachází na jižní stran  budovy a dále plynovod doveden do prostoru 
technického zázemí v 1.NP (k plynovým kotl m) a po fasád  do prostoru restaura ní 
kuchyn  (1.NP). 
  - spalinová cesta - V objektu je navržen jeden kou ovod umíst ný v 
exteriéru - jednopr duchový Schiedel ICS 25 pr m ru 250 mm (t ívrstvý nerezový 
systém) pro napojení t í plynových kotl  v kaskád . Spalinové cesty odpovídají 
požadavk m SN 73 4301 Komíny a kou ovody - Navrhování,  provád ní  a  
p ipojování  spot ebi   paliv. Vzduch pro spalování je nasáván z exteriéru otvorem 
250x250 mm s protideš ovou žaluzií. Výška komínu je 17,1 m (t leso kotveno dle 
požadavk  výrobce) a ukon ení nad st echou je vyhovující z hlediska minimálních 
výšek (p i použití náv trného úhlu). 
 
 i) požárn  bezpe nostní za ízení 
  V objektu není instalována elektrická požární signalizace (EPS), proto 
musí být instalováno za ízení autonomní detekce a signalizace požáru. Dle SN 73 
0802, odst. 6.5.1 musí být toto za ízení instalováno v každé obytné bu ce (pokud má 
více pokoj , tak i v každém jednotlivém pokoji), dále ve spole ných prostorech (v 
únikové cest  mimo CHÚC).  
 V objektu je navrženo nouzové osv tlení CHÚC i NÚC dle SN 73 0802, odst. 
9.15.2. Nouzové osv tlení bude funk ní min. po dobu 30 minut (dle SN 73 0833, odst. 
6.3.7), osv tlení musí mít akumulátorové baterie. 
 Návrh p enosných hasících p ístroj  (PHP) je proveden dle SN 73 0833 a dále 

SN 73 0802 ((podrobn ji viz oddíl D.1.3). 
 

 
 j) výstražné a bezpe nostní zna ky a tabulky 
  V objektu musí být z eteln  vyzna en sm r úniku. Únikové cesty musí 
být vybaveny bezpe nostními zna kami, tabulkami apod. zejména v místech, kde se 
m ní sm r nebo dochází ke k ížení komunikací. 
 Dále budou ozna eny polohy p enosných hasících p ístroj  výstražnými 
bezpe nostními zna kami a tabulkami. 
 V každém hotelovém pokoji a na za átku každé únikové cesty musí být na 
viditelném míst  evakua ní plán. 
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B.2.9  Zásady hospoda ení s energiemi 

 a) kritéria tepeln  technického hodnocení 
  Veškeré konstrukce spl ují minimáln  požadované hodnoty sou initele 
prostupu tepla. Dále jsou konstrukce ov eny a spl ují požadavky na nejnižší 
povrchovou teplotu (teplotní faktor) v ploše, pokles dotykové teploty podlahy a 
kondenzaci vodních par v konstrukcích. Dále byla ov ena tepelná stabilita vybraných 
místností v lét  a v zim . Podrobn  viz samostatná p íloha (Složka . 6). 
 
 b) energetická náro nost stavby 

  V rámci práce byl proveden výpo et pr m rného sou initele prostupu 
tepla obálky budovy. Stavba spadá do klasifika ní t ídy C (úsporná). 
 
 c) posouzení využití alternativních zdroj  energií 

  V projektu není ešeno. 

 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavbu 

V trání 
 Stavba je navržena tak, aby v tšina místností mohla být v trána p irozen  otvory 
v obvodových st nách. Místnosti uvnit  dispozice (koupelny a toalety) budou odv trány 
nucen  pomocí ventilátor  s vyúst ním do instala ních šachet. Šachty jsou pomocí 
ventila ních turbín na st eše nucen  odv trávány podtlakem. V trání skladovacích 
prostor a prádelen v 1. nadzemním podlaží je pomocí v tracích otvor  (u podlahy a u 
stropu). Navržená vým na vzduchu odpovídá minimální 0,5 násobné vým ny vzduchu. 
Odv trání kotelny je navrženo s ohledem na pot ebu vzduchu pro spalování a dále s 
ohledem na tepelnou stabilitu v letním období (navrženo p etlakové v trání axiálním 
ventilátorem). Prostor výtahových šachet je odv trán podtlakem pomocí ventila ních 
turbín na st eše. V p ípad  požáru je navrženo p etlakové v trání chrán né únikové 
cesty. Konferen ní místnost je z d vodu shromaž ování velkého po tu osob opat ena 
vzduchotechnickým odv tráním (návrh není p edm tem práce).  
 
Vytáp ní 

 zdrojem pro vytáp ní jsou plynové kotle do kaskády o tepelném výkonu 18 - 

135 kW. Vytáp ní je úst ední a je rozd leno do samostatných v tví podle provozu 
(západní k ídlo, východní k ídlo - hotel, východní k ídlo - restaurace, centrální vstupní 
ást a oh ev vzduchu ve VZT jednotce). Kotle jsou v provedení spot ebi  typu B 

(vzduch pro spalování je nasáván z místnosti a spaliny jsou odvedeny komínem do 
vn jšího prost edí). Kotle jsou umíst ny v technickém zázemí v 1.nadzemním podlaží. 
Otopná t lesa jsou navržena desková pod okny a konvektory. 
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Osv tlení 
 Osv tlení místností je p evážn  p irozen  okenními otvory. Ve vedlejších 
místnostech bez požadavku na denní osv tlení je navrženo um lé osv tlení. Z hlediska 
norem nejsou kladeny závazné požadavky na oslun ní hotelových pokoj . P esto jsou 
tyto orientovány na jih s dostate n  velkými prosklenými plochami (s ohledem na 
možné p eh ívání v letním období - zamezeno venkovními okenicemi). Na kancelá e 
hotelu jsou požadavky z hlediska osv tlení - ov ení viz p íloha . 6 - Stavební fyzika) 
 
Zásobování vodou 

Budova hotelu je napojena na ve ejný vodovod. Pot ebné objemy vody: 

  pr m rná denní spot eba    7 800 l / den 

  hodinová spot eba     324 l / h = 0,09 l/s 

  ro ní spot eba celkem     2 835 m3 / rok 

  pot eba teplé vody     4 350 l / den 

 
 
Odpady 
 Splašková kanalizace bude svedena do ve ejné kanalizace. Deš ové vody nelze 
akumulovat do nádrže z d vodu prostorových možností okolní zástavby. Na základ  
dohody se stavebním ú adem a s dalšími dot enými orgány je v t chto situacích 
postupováno podle místního na ízení a deš ové vody mohou být vypoušt ny do 
jednotné kanalizace. 
 P i provozu hotelu a restaurace bude vznikat komunální odpad. Likvidace bude 
provád na dle p íslušných vyhlášek a norem. 
 
Stavba nemá negativní vliv na okolí z hlediska vibrací, hluku nebo prašnosti. 
 

 

B.2.11  Ochrana stavby p ed negativními ú inky vn jšího prost edí 

 a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží 
  Radonové riziko nízké, zajišt ní proti pronikání radonu pomocí 
hydroizolace z modifikovaných asfaltových pás  na podkladním betonu, veškeré 
prostupy ut sn ny. 
 
 b) ochrana p ed bludnými proudy 

  V projektu ne ešeno. 
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 c) ochrana p ed technickou seizmicitou 

  V projektu ne ešeno. 

 

 d) ochrana p ed hlukem 

  Vn jší obvodové konstrukce i výpln  otvor  spl ují požadavky na 
nepr zvu nost. Podrobn ji viz výpo ty stavební fyziky (Složka . 6) 
 

 e) protipovod ová opat ení 

  Stavba se nenachází v záplavovém území. Výška podlahy je minimáln  
200 mm nad okolním upraveným terénem. 
 
 

B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu 

  - vodovodní p ípojka je p ivedena na stavební pozemek z vodovodního adu na 
severní stran  pozemku, Bude zhotovena z PE 100 (DN75), délka 8,8 m. Na trase 
p ípojky bude umíst na vodom rná šachta (AS-VODO A2). Potrubí bude uloženo 
v pískovém loži minimáln  1100 mm pod úrovní upraveného terénu. Výstražná folie 
modré barvy bude uložena 300 mm nad potrubím. 
 
 - jednotná kanaliza ní p ípojka bude napojena na t ech místech na ve ejnou 
stoku na severní stran  pozemku. Materiál p ípojky PVC DN 200, délka do 12 m. Na 
trase bude umíst na revizní plastová šachta pr m ru 600 mm. 
 
 - deš ovou vodu nelze akumulovat do nádrže z d vodu prostorových možností 
okolní zástavby. Na základ  dohody se stavebním ú adem a s dalšími dot enými orgány 
je v t chto situacích postupováno podle místního na ízení a deš ové vody mohou být 
vypoušt ny do jednotné kanalizace. 
 
 - nízkotlaká plynovodní p ípojka bude p ivedena z již existující p vodní 
p ípojky jižní stran  pozemku. P ípojka bude prodloužena a opat ena sk íní s hlavním 
uzáv rem plynu a s m ením. Materiál ocel Bralen DN25. 
 
 - p ípojka nízkého nap tí bude napojena z již existujicí hlavní rozvodné sk ín  
na severní hranici pozemku. Stávající rozvodná sk í  bude p esunuta k fasád  objektu. 
Materiál elektro rozvod  2x 4Bx16. 
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B.4  Dopravní ešení 

 a) popis dopravního ešení 
  Objekt se nachází v prostoru nám stí odkud je také hlavní p ístup. Po 
obvod  nám stí vede místní komunikace se stávajícím stáním pro osobní automobily. 
Ve východní ásti pozemku je navržena p íjezdová komunikace pro zásobování 
restaurace. Ta je napojena na komunikaci II. t ídy v t sné blízkosti východní hranice 
pozemku. 
 
 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  Po obvod  nám stí vede místní komunikace se stávajícím stáním pro 
osobní automobily. Ve východní ásti pozemku je navržena p íjezdová komunikace pro 
zásobování restaurace. Ta je napojena na komunikaci II. t ídy v t sné blízkosti východní 
hranice pozemku. 
 
 c) doprava v klidu 
  V rámci návrhu je v západní ásti z ízeno nové parkování pro personál v 
po tu p ti parkovacích míst pro osobní automobily a jedno vyhrazené místo pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Doprava v klidu je již dop edu vy ešena v 
rámci rekonstrukce nám stí, kde je již v dostate ném po tu z ízeno parkování pro 
osobní automobily s ohledem na využívání okolních staveb širokou ve ejností. 
 
 d) p ší a cyklistické stezky 
  V bezprost ední blízkosti se nenachází žádné stezky. 
 

 

B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 a) terénní úpravy 
  Po dokon ení stavby je po ítáno se zatravn ním okolních nevyužitých 
ploch tak, aby svým vzhledem souvisely s okolní logikou ešení ploch nám stí. V rámci 
stavby nevzniknou požadavky na žádné složité úpravy okolních terénu. Pozemek je 
rovinatý a osazení stavby není v rozporu s okolním terénem. 
 
 b) použité vegeta ní prvky 
  V projektu není ešeno. 
 
 c) biotechnická opat ení 
  V projektu není ešeno. 
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B.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí a jeho ochranu 

 a) vliv stavby na životní prost edí 
  Stavba nebude mít žádné nebezpe né vlivy zhoršující životního prost edí. 
 
 
 b) vliv stavby na p írodu a krajinu 
  Nepo ítá se se žádným negativním vlivem na p írodu a krajinu. 
 
 c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 
  Stavba nezasahuje do soustavy chrán ných území Natura 2000. 
  
 d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo  
 stanoviska EIA 
  V projektu není ešeno. 
 
 e) navrhovaná ochranná pásma 
  V rámci projektové dokumentace pro provád ní stavby nejsou 
navrhována žádná nová ochranná pásma. 
 
 
 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

 Stavba spl uje podmínky územního plánu obce, spl uje tedy základní 
požadavky na situování a stavební ešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva dle 
vyhlášky . 380/2002 Sb. k p íprav  a provád ní úkol  ochrany obyvatelstva. 
 

 

B.8  Zásady organizace výstavby 

 a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot 
  V projektu není ešeno. 
 
 b) odvodn ní staveništ  
  Staveništ  bude odvodn no odvod ovacími kanálky mimo výkopovou 
jámu. V p ípad  pot eby bude do výkopu umíst no erpadlo, aby stojící voda 
nepodmá ela základovou p du. 
 
 c) napojení staveništ  na stávající dopravní infrastrukturu 
  Staveništ  bude napojeno na stávající místní komunikaci na východní 
stran  pozemku. P íjezdová cesta na staveništ  bude ze silni ních panel . 
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 d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky 
  Stavba nebude mít v pr b hu provád ní žádný negativní vliv na okolní 
stavby a pozemky. Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny mimo dobu 
no ního klidu. V p ípad  nebezpe í prašnosti bude provád no kropení vodou. Místní 
komunikace budou pravideln  išt ny od p ípadného zne išt ní vzniklého v d sledku 
stavebních prací. 
 
 e) ochrana okolí staveništ  
  V okolí staveništ  se nenachází žádné objekty, které pot ebují speciální 
ochranu. 
 
 f) maximální zábory pro staveništ  
  P i provád ní kanaliza ních p ípojek bude z ízen do asný zábor p ší 
komunikace. Do asný zábor bude v kv tnu 2016. 
  
 g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb  
  V projektu není ešeno. 
 
 h) bilance zemních prací 
  Objekt je osazen na terén tak, aby vzniklo co nejmén  p ebytk  zeminy. 
Skrývka ornice bude provedena do hloubky 200 mm a ornice bude uložena na 
samostatnou deponii maximální výšky 2000 mm. Další vyt žená zemina bude 
shromaž ována odd len . Místo pro uložení je v západní ásti pozemku. Uložená 
zemina bude použita pro zásypy základových pas  a terénní úpravy. P ebytek zeminy 
bude uložen na ve ejné skládce zeminy. 
  
 i) ochrana životního prost edí p i výstavb  
  Veškeré odpady, které vzniknou p i výstavb  budou náležit  rozt íd ny a 
odvezeny na skládku. Bude brán z etel na ochranu životního prost edí. 
 
 j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi 
  P i výstavb  bude postupováno podle zásad bezpe nosti a ochrany 
zdraví. Všechny osoby pohybující se na stavb  budou používat ochranné pom cky, 
pracovníci nutn  budou dodržovat pracovní oble ení a výbavu. P i práci se stroji a s 
nebezpe nými látkami bude postupováno dle zásad ochrany zdraví. Všichni pracovníci 
budou p ed zapo etím práce seznámeni s riziky a projdou povinným školením, které 
potvrdí svým podpisem. 
 
 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb 
  V projektu není ešeno. 
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 l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení 
  V projektu není ešeno 
 
 m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby 
  Nejsou žádné speciální podmínky pro provád ní stavby. 
 
 n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny 
  - provizorní vyty ení objektu 
  - sejmutí ornice a uložení na stavebním pozemku 
  - vyty ení objektu  a inženýrských sítí, stabilizace bod  
  - zpevn ní p íjezdové komunikace 
  - výkopové práce, uložení zeminy 
  - p íprava a osazení kanaliza ního potrubí a dalších prostup  
  - základové pasy, technologická pauza 
  - vyzd ní druhého stupn  základ  ztraceným bedn ním a zabetonování 
  - podkladní betonová deska na hutn ný podklad, technologická pauza 
  - vodorovná hydroizolace 
  - svislé nosné st ny 1.NP 
  - strop nad 1.NP + technologická pauza 
  - zateplení základ  XPS, provizorní dorovnání terénu 
  - svislé nosné st ny 2.NP 
  - strop nad 2.NP + technologická pauza 
  - svislé nosné st ny 3.NP 
  - strop nad 3.NP + technologická pauza 
  - svislé nosné st ny 4.NP 
  - strop nad ástí 4.NP + technologická pauza 
  - krov nad 3.NP bo ních k ídel 
  - vazníky nad 4.NP 
  - souvrství st ešního plášt  
  - nenosné vnit ní p í ky  
  - okenní otvory a vstupy 
  - vnit ní rozvody 
  - omítky 
  - podlahy  
  - osazení d ev ných zárubní dve í 
  - podhledy 
  - obklady, malby 
  - za izovací p edm ty 
  - vn jší zateplení 
  - terénní úpravy 
  - zpevn né plochy 
  - sadové úpravy 
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D1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ EŠENÍ 

a)  Technická zpráva 

 

D.1.1.a.1  Ú el objektu 

 Objekt je navržen jako stavba pro do asné ubytování (krátkodobé) s možností 
omezeného stravování pro hosty. V 1.nadzemním podlaží je navržena restaurace 
p ístupná pro ve ejnost. 
 
D.1.1.a.2  Funk ní nápl  

 Funkce objektu je vytvo it prostory pro do asné ubytování host  
 

D.1.1.a.3  Kapacitní údaje 

 Kapacitní údaje stavby: 
  - zastav ná plocha  994,0 m2 
  - obestav ný prostor  12 177,6 m3 
  - užitná plocha  2 562 m2 

  - po et l žek  60 l žek 
  - míst v restauraci 45 míst  
 

D.1.1.a.4  Architektonické ešení 

 Z architektonického hlediska budova navazuje na zástavbu po obvodu nám stí. 
Tu tvo í stavby bývalých kasáren. Navrhovaný objekt se nachází na míst  zbourané 
budovy kasáren. Svým vzhledem kopíruje hmoty okolních budov. Skládá se z centrální 
ásti se vstupní halou. Po stranách jsou bo ní k ídla ukon ená vystupujícími ástmi. 

Sedlové st echy ukon ené valbami se sklonem 28° jsou navrženy dle okolních budov. 
Centrální ást je prosv tlena obloukovými okny, bo ní k ídla mají okna v pravidelném 
rastru. Spodní ást (1. nadzemní podlaží) je z exteriérové strany opat eno tmavší 
omítkou se soklem z kamenné dýhy. Fasáda je vodorovn  d lena ozdobnými ímsami. 
Ze severní strany odvrácené od nám stí je vystupující hmota s hlavním schodišt . 
Budova tvo í jižní stranu nám stí a krom  západní strany je viditelná ze silnice ze všech 
stran, z t chto d vodu byl brán z etel na ztvárn ní ve stylu podobném bývalých kasáren. 
 Vnit ní design navazuje na exteriér a zejména vstupní hala je provedena v 
reprezentativním stylu. Hala s recepcí je otev ena do 3. nadzemního podlaží a je 
lemována ochozy s obloukovými otvory. D raz je kladen vzdušnost a velkolepost 
prostoru. Hotelové pokoje jsou standardního typu, tvo eny vstupní p edsíní a pokojem s 
výhledem na jih do klidné ásti m sta Krom íž.  
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D.1.1.a.5  Materiálové ešení 

 Stavba je navržena jako zd na z keramických tvárnic s oplášt ním z p nového 
polystyrenu. Z exteriérové strany je opat ena omítkou v barevnosti odd lující 1. 
nadzemní podlaží, výstupky na fasád  a dekorativní ímsy. Sokl je obložen kamennou 
dýhou pro efekt pevného usazení na terénu. St ešní krytina je z pálených tašek 
vzhledem p ipomínající okolní zast ešení. Vstupní d ev né p íst ešky jsou pod tmav  
ervený nát r se zast ešením z pr hledného polykarbonátu. Výpln  otvor  jsou s rámem 

probarveným do tmav  erveného odstínu. Klempí ské prvky jsou slad ny do neutrální 
šedo erné barvy. 
 Stropní konstrukce jsou zvýšeny pro v tší sv tlou výšku, podlahové konstrukce 
jsou navrženy zejména jako keramické dlažby v designu kamene. V hotelových 
pokojích je pro pocit teplé podlahy navrženo linoleum v designu b leného d eva. 
Vnit ní omítky jsou ve sv tlém odstínu (slonová kost). Vnit ní dve e jsou d ev né s 
finální úpravou imitující vzhled b leného dubu s r znou orientací vláken. V centrální 
vstupní ásti jsou dvouk ídlové dve e prosklené do oblouku. Okenní rámy jsou z vnit ní 
strany upraveny do odstínu b leného d eva. 
 
 

D.1.1.a.6  Dispozi ní ešení 

 Stavba je dispozi n  rozd lena podle jednotlivých provoz . Tomu také 
odpovídají jednotlivé hmoty. Centrální ást je ešena jako vstupní hala s recepcí a se 
zázemím pro p íchozí hosty. Vstupní hala je otev ená do 3. nadzemního podlaží, kde je 
zastropena. Po obvod  jsou ochozy s p ístupy do bo ních k ídel. V zadní ásti haly je 
hlavní schodišt  s výtahem. V posledním (4.) podlaží se nachází konferen ní místnost 
v etn  vlastního zázemí. 
 Bo ní západní k ídlo slouží v prvním pat e pro provoz hotelu, nachází se zde 
zázemí pro vedení hotelu a dále skladovací prostory pro pot eby údržby hotelových 
pokoj . Bo ní východní k ídlo je v 1. nadzemním podlaží využito pro restauraci v etn  
veškerého zázemí. Restaurace slouží pro stravování hotelových host  (bez vlastní 
plnohodnotné kuchyn , jídla jsou dovážena) a ve ve erních hodinách pro ve ejnost. 
 Ve druhém a t etím nadzemním podlaží bo ních k ídel se nachází hotelové 
pokoje. Navrženy jsou p edevším dvoul žkové pokoje. K dispozici je v každém podlaží 
vždy jeden ty l žkový apartmán s kuchyní, jeden jednol žkový pokoj a jeden pokoj 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Každý pokoj obsahuje p edsí  se 
vstupem do koupelny a samotný pokoj s orientací oken na jižní stranu. Z každého 
pokoje jsou dv  možnosti úniku v p ípad  požáru (hlavní schodišt  a vedlejší únikové 
schodišt  v krajích k ídel). 
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D.1.1.a.7  Bezbariérové užívání stavby 

 Stavba umož uje bezbariérové užívání dle platných p edpis  uvedených ve 
vyhlášce . 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpe ujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 Je navrženo 5% pokoj  v bezbariérovém standardu (tj. celkem 2 dvoul žkové 
pokoje umíst né v blízkosti hlavního schodišt  s výtahem). Celá stavba je koncipována 
tak, aby ve ejnosti umož ovala bezbariérové užívání. 
 
 
D.1.1.a.8  Celkové provozní ešení 

 Stavba je rozd lena podle jednotlivých provoz  na ást hotelovou, restaura ní 
konferen ní místnost pro p íležitostné setkávání více osob. 
 

D.1.1.a.9  Technologie výroby 

 V objektu se nenachází žádné speciální technologie. 

 

D.1.1.a.10  Konstruk ní a stavebn  technické ešení 

 Objekt  je  založen  na  dvoustup ových  základových  pasech.  Spodní  ást  je z 
prostého  betonu  (ší ka  základu  800  mm,  výška  500  mm),  horní  ást  je  vyzd na 
ze ztraceného  bedn ní  Diton  (ší ka  300  mm)  zalitého  betonem  s  vloženou  
výztuží. Základová  spára  je  v jedné  výškové  úrovni.  Podlahy  spodních  podlaží  leží 
na podkladní  betonové  desce  na  zemin .  Ochrana  proti  spodní vod   a  radonu  je  
zabezpe ena hydroizolací z modifikovaných asfaltových pás  (Bitu-Flex GG) ve dvou 
vrstvách.  
   Obvodové a st ední nosné st ny všech  podlaží  jsou  z  keramických  tvárnic  
Heluz  P15 tlouš ky  300  mm,  dopln né o tepelnou izolaci z EPS (Baumit) v tlouš ce 
160 mm. St ny s obloukovými p eklady ve vstupní hale jsou z keramických tvárnic 
Heluz PLUS 44 v tlouš ce 440 mm. St ny s požadavkem na akustické vlastnosti jsou z 
keramických tvárnic Heluz AKU 20 tlouš ky 200 mm. D lící p í ky jsou z 
keramických tvárnic Heluz 14 tlouš ky 140 mm. Instala ní šachty jsou vyzd ny z 
keramických p í kovek Heluz 8 tlouš ky 80 mm. 
   Stropy  se   skládají   z   keramobetonových   nosník    Heluz s vložkami Heluz 
Miako, celková tlouš ka stropní konstrukce je 250 mm. Schodišt  jsou železobetonové. 
   Valbová st echa nad centrální ástí je vytvo ena d ev nými vazníky.  St echa  je  
ešena  s  p esahy 600 mm,  sklon st ešních  rovin  je  28°. Ze strany interiéru je v ásti 

konferen ní místnosti podhled z protipožárního sádrokartonu, v podhledu je tepelná 
izolace z kamenné vlny Rockwool v tlouš ce 240 mm. Bo ní k ídla jsou zast ešena 
tradi ní soustavou (ležatá stolice) ve sklonu 28°. K ídla jsou zateplena nad posledním 
keramobetonovým stropem tepelnou izolací z kamenné vlny Rockwool. St ešní krytina 
je navržena ze st ešních pálených tašek tažených Tondach Románská 12. St echa nad 
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hlavním schodišt m je plochá, strop je keramobetonový s tepelnou izolací (spádové 
klíny) ze stabilizovaného p nového polystyrenu. Hydroizola ní vrstvu tvo í folie z 
PVC. 
 
D.1.1.a.11  Bezpe nost p i užívání stavby 

 Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby b hem užívání stavby zajiš ovaly 
bezpe ný provoz objektu. 
 

D.1.1.a.12  Ochrana zdraví a pracovní prost edí 

 Veškeré konstrukce musí být vytvo eny pouze z takových stavebních materiál , 
které prokazují hygienickou nezávadnost a bezpe nost. Dokumentace spl uje 
požadavky stanovené zákonem . 350/2012 Sb. a vyhl. . 268/2009 o obecných 
technických  požadavcích na výstavbu. 
 

D.1.1.a.13  Stavební fyzika 

 V rámci projektu bylo provedeno posouzení na tepeln  technické požadavky. 
Konstrukce byly posouzeny z hlediska: 
- sou initele prostupu tepla - veškeré konstrukce spl ují alespo  požadovanou hodnotu 
- pr m rného sou initele prostupu tepla - klasifika ní t ída obálky budovy - C 
- teplotního faktoru v ploše a ve vybraných detailech - posuzované konstrukce vyhovují 
- poklesu dotykové teploty podlahy - požadavky spln ny s dodate ným opat ením 
- zvukové nepr zvu nosti - konstrukce spl ují požadavek 
- ro ní bilance zkondenzované a odpa itelné vodní páry - konstrukce spl ují požadavky 
(podrobnosti viz v samostatné ásti Složka . 6) 
 Ostatní požadavky na vibrace, zásady hospoda ení s energiemi, nebyly 
prokazovány. 
 

 

D.1.1.a.14  Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou zpracovány v samostatné ásti 
(Složka . 5). Objekt je rozd len do n kolika požárních úsek . Konstrukce byly 
posouzeny na následující požadavky: 
- požární odolnost konstrukcí - konstrukce spl ují požadavky 
- únikové cesty - požadavky ne nechrán nou únikovou cestu spln ny 
- odstupové vzdálenosti - vypo ítány a zhodnoceny 
- za ízení pro protipožární zásah - veškeré podmínky spln ny 
 
 

 



33 
 

D.1.1.a.15  Údaje o požadované jakosti materiál  a jakosti provedení 

 Veškeré požadavky na materiály a jejich vlastnosti uvedené v projektové 
dokumentaci musí být spln ny. Technické a konstruk ní detaily budou provedeny 
odborn  a pod pravidelnou kontrolou. 
 

D.1.1.a.16  Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ované zhotovitelem   

 Nejsou žádné požadavky. 

 

D.1.1.a.17  Stanovení požadovaných kontrol konstrukcí nad rámec povinných 

 Nejsou žádné speciální požadované kontroly. Kontroly budou probíhat b žným 
stanoveným zp sobem. 
 

 

D.1.1.a.18  Výpis použitých norem 

SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres  stavební ásti (2004) 

SN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (1988) 

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

SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

 vlastností stavebních výrobk  – Požadavky (2010) 

SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 1: Terminologie (2005) 

SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky (2011) + Z1(2012) 

SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 3: Návrhové hodnoty veli in (2005) 

SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 4: Výpo tové metody (2005) 

SN 73 0580-1 + Z1:2011 Denní osv tlení budov – ást 1: Základní požadavky (2007) 

SN 73 0580-2 Denní osv tlení budov – ást 2: Denní osv tlení obytných budov (2007) 

SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb. Nevýrobní objekty (2009) 

SN 73 0810 Požární bezpe nost staveb. Spole ná ustanovení (2009)  

SN 73 0821 - Požární bezpe nost staveb - Požární odolnost stavebních  konstrukcí 

SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (2010) 

SN 73 0873 Požární bezpe nost staveb. Zásobování požární vodou (2003) 

SN 73 4301 Obytné budovy (2004) 
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3. Záv r 

 Cílem práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provád ní stavby pro 
hotel v Krom íži. 
 Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provád ní stavby. 
Její sou ástí je Pr vodní zpráva, Souhrnná technická zpráva, Situa ní výkresy a 
Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení. Ta obsahuje ást 
Architektonicko-stavebního ešení s Technickou zprávou, s Výkresovou ástí a s 
Dokumenty podrobností, dále ást Stavebn  konstruk ního ešení s Výkresovou ástí, 
Požárn  bezpe nostní, dále jsou p iloženy Výpo ty stavební fyziky a Návrh plynové  
kotelny III. kategorie. 
 Vznikl tak ucelený projekt hotelu s d razem na architektonické ztvárn ní v 
kombinaci s nejvhodn jším konstruk ním ešením. Hotel se objemov  skládá z centrální 
ásti a bo ních k ídel. Tvarové a materiálové ešení respektuje okolní zástavbu a citliv  

na ni navazuje. Provozn  je objekt rozd len na prostory pro personál hotelu, pro 
hotelové hosty a na prostor restaurace. 
 Tímto bylo zadání diplomové práce spln no. 
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4. Seznam použitých zdroj  

Technické normy 

• SN 01 3420 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkres  stavební ásti (2004) 

• SN 01 3481Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí (1988) 

• SN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 

Všeobecné zásady (1998) 

• SN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobk  – Požadavky (2010) 

• SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 1: Terminologie (2005) 

• SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 2: Požadavky (2011) + Z1(2012) 

• SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 3: Návrhové hodnoty veli in (2005) 

• SN 73 0540 Tepelná ochrana budov - ást 4: Výpo tové metody (2005) 

• SN 73 0580-1 + Z1:2011 Denní osv tlení budov – ást 1: 

Základní požadavky (2007) 

• SN 73 0580-2 Denní osv tlení budov – ást 2: 

Denní osv tlení obytných budov (2007) 

• SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb. Nevýrobní objekty (2009) 

• SN 73 0810 Požární bezpe nost staveb. Spole ná ustanovení (2009)  

• SN 73 0821 - Požární bezpe nost staveb - 

Požární odolnost stavebních konstrukcí (2007) 

• SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování (2010) 

• SN 73 0873 Požární bezpe nost staveb. Zásobování požární vodou (2003) 

• SN 73 4301 Obytné budovy (2004) 

• SN 75 6760 Vnit ní kanalizace (2003) 
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Zákony, vyhlášky a na ízení vlády 

• Zákon . 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve 

zn ní pozd jších p edpis ; a zákon . 350/2012 Sb., zm na stavebního zákona a 

zm na souvisejících zákon ; 

• Vyhláška . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška . 78/2013 Sb. o energetické náro nosti budov; 

• Vyhláška . 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe nosti a výkonu 

státního požárního dozoru,  

• Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve zn ní vyhlášky . 

20/2012 Sb.; 

• Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve zn ní vyhlášky . 62/2013Sb. 

• Na ízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky hluku a 

vibrací;   
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5. Seznam použitých zkratek a symbol  
 
apod.   a podobn  
asf.   asfaltová 
BOZP   bezpe nost a ochrana zdraví p i práci na staveništi 
BpV   Balt po vyrovnání – výškový systém používaný v eské republice 
celk.   celková 
.   íslo 
SN   ozna ení eských technických norem 
.v.   íslo výkresu nebo 

  íslo vrstvy (skladby stavebních konstrukcí) 
det.   detail 
dl.   délka 
DN   jmenovitý pr m r 
  (z angl. Diameter nominal) 
el.   elektrické 
EPS   expandovaný p nový polystyren 
ETICS  vn jší tepeln  izola ní kompozitní systém  
  (z angl. External Thermal Insulation Composite Systems) 
h  hloubka 
izol.   izola ní 
JKSO   Jednotná klasifikace stavebních objekt  
kat. .   katalogové íslo 
kce   konstrukce 
k.ú.   katastrální území 
LED   dioda emitující sv tlo 
  (z angl. Light-Emitting Diode) 
max.  maximáln  nebo maximální 
m. .   místnost íslo 
min.   minimáln  nebo minimální 
nap .  nap íklad 
NN   nízké nap tí 
NTL   nízkotlaký 
obj.   objemová 
obr.   obrázek 
ocel.   ocelový 
ozn.   ozna ení, ozna ený 
p. .   parcelní íslo 
pol. .   položka íslo 
PE   polyetylenová 
PT   p vodní terén, resp. úrove  p vodního terénu 
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PÚ   požární úsek 
PVC  polyvinylchlorid, um lá hmota 
RAL   vzorník barev, celosv tov  uznaný standard 
  (z n meckého ReichsAusschuss fuer Lieferbedingungen) 
resp.   respektive 
rozm.   rozm ry 
RŠ   revizní šachta (kanaliza ní) nebo  
  rozvinutá ší ka (klempí ské výrobky) 
SO   stavební objekt 
SPB   stupe  požární bezpe nosti 
š  ší ka 
tep.   tepelná, tepeln  
tl.   tlouš ka 
tzn.   to znamená 
UT   upravený terén, resp. úrove  upraveného terénu 
úpr.   úprava 
v .   v etn  
v   výška 
vyhl.   vyhláška 
VZT   vzduchotechnika nebo vzduchotechnická 
XPS   extrudovaný p nový polystyren 
ZTI  zdravotechnické instalace 
zvuk.   zvuková nebo zvukov  
ŽB  železobeton 

 

 

  



40 
 

6. Seznam p íloh 

Složka . 1  P ípravné a studijní práce 

 01 Studie a schémata 

  - Studie, M 1:250 

  - P edb žné výpo ty 

 02 Seminární práce - Hotel 

 

Složka . 2 C Situa ní výkresy 

 C.1 Situa ní výkres širších vztah , M 1:2500 

 C.2 Celkový situa ní výkres, M 1:250 

 C.3 Koordina ní situa ní výkres, M 1:250 

 

Složka . 3 D.1.1 Architektonicko-stavební ešení 

 D.1.1.01 P dorys 1.NP, M 1:50 

 D.1.1.02 P dorys 2.NP, M 1:50 

 D.1.1.03 P dorys 3.NP, M 1:50 

 D.1.1.04 P dorys 4.NP, M 1:50 

 D.1.1.05 Konstrukce st echy - západní k ídlo, M 1:50 

 D.1.1.06 Konstrukce st echy - centrální ást, M 1:50 

 D.1.1.07 ez A - A', M 1:50 

 D.1.1.08 ez B - B', M 1:50 

 D.1.1.09 Pohledy, M 1:200 

 D.1.1.10 Detail A - pozednicová st na, M 1:10 

 D.1.1.11 Detail B - uložení d ev ného vazníku, M 1:10 

 D.1.1.12 Detail C - plochá st echa, M 1:10 

 D.1.1.13 Detail D - obloukový p eklad oken, M 1:10 

 D.1.1.14 Detail E - ešení soklu, M 1:10 

 D.1.1.15.1 Skladby - svislé konstrukce 

 D.1.1.15.2 Skladby - vodorovné konstrukce (podlahy) 

 D.1.1.15.3 Skladby - st ešní konstrukce a zateplené stropy 

 



41 
 

 D.1.1.16.1 Specifikace oken (v etn  vstupních dve í) 

 D.1.1.16.2 Specifikace interiérových dve í 

 D.1.1.16.3 Truhlá ské prvky 

 D.1.1.16.4a Záme nické prvky 

 D.1.1.16.4b Záme nické prvky - zárubn  

 D.1.1.16.5 Klempí ské prvky 

 

Složka . 4 D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení 

 D.1.2.01 Základy, M 1:50 

 D.1.2.02 Výkres sestavy stropních dílc  nad 2.NP, M 1:50 

 D.1.2.03 Výkres sestavy stropních dílc  nad 3.NP, M 1:50 

 

Složka . 5 D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení 

 D.1.3  Technická zpráva požární ochrany 

 D.1.3.1 Situa ní výkres požární ochrany, M 1:500 

 D.1.3.2 P dorys 1.NP, M 1:100 

 D.1.3.3 P dorys 2.NP (totožn  3.NP), M 1:100 

 D.1.3.4 P dorys 4.NP, M 1:100 

 

Složka . 6 Výpo ty stavební fyziky 

 1  Posouzení z hlediska úspory energie a ochrany tepla 

 2  Posouzení z hlediska akustiky a vibrací 

 3  Posouzení z hlediska osv tlení a oslun ní 

 

Složka . 7 Návrh plynové kotelny III. kategorie 

 1  Technická zpráva 

 2  Výpo tová ást 

 3  Výkresová schémata 

 

 

  



42 
 

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 
 
 

HOTEL  

 
P ÍLOHY 
VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
 
 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE Bc. MARTIN FIANTA 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. DANUŠE UPROVÁ, CSc.  
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2016 


