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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací Relaxačně – rekreačního hotelu Dubník 
v Starej Turej. Objekt je navržen jako samostatně stojící, se dvěma nadzemními a jedním 
podzemním podlažím. Půdorys objektu má tvar pravidelného obdélníku. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází vstupní hala, restaurace, kuchyň a část pro správu hotelu. 
Druhé nadzemní podlaží slouží k ubytování. V podzemní podlaží je navržena sauna 
s ledovým bazénem. Konstrukční systém je kombinovaný. Objekt je zastřešen sedlovou 
střechou ze dřevěných vazníků.  
Klíčová slova 
hotel, relax, rekreace, ubytování, restaurace, hotelový pokoj, bezbariérový přístup, sauna, 
kombinovaný systém, sedlová střecha, 
  
  
Abstract 
The diploma thesis deals with project design documentation of a Relaxation – recreation hotel 
Dubník in Stará Turá. The object is designed as a two floor building with basement below 
ground level. Object´s ground plan is rectangular shaped. First floor contains a lobby, 
restaurant, a kitchen, and a hotel administration part. Second floor is meant for accomodiaton. 
Sauna and ice pool is designed in basement. Construction system is combinated. Coping 
consists of a double sloping roof made out of wooden roof trusses. 
  
Keywords 
hotel, relax, recreation, accommodation, restaurant, hotel room, acces for disabled person, 
sauna, combinated system, gabled roof, 
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Úvod:  
 
Diplomová práce zpracováva projetkovou dokumentaci Relaxačně – rekreačního hotelu 
Dubník v Starej Turej. Cílem této práce je vytvoření maximálně funkčního objektu a využití 
z hlediska investičního záměru v dané lokalitě. Návrh respektuje všechny požadavky 
investora. 
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A. 1) Identifikační údaje 

 
Název stavby:               Relaxačně – rekreační hotel Dubník 
 
Stavebník:                     Ing. Miroslav Drgonec 
 
                                 Hviezdoslavova 635/47,  
                                          91601 Stará Turá 
 
Místo stavby:              město Stará Turá, městská část Dubník 
 
Okres:                           Nové Mesto nad Váhom 
 
Katastrální území:       Stará Turá  
 
Parcelní číslo:             17559/3 
 
Vlastník stavby:           Ing. Miroslav Drgonec 
 
Charakter stavby:      novostavba hotelu 
 
Účel stavby:                ubytovaní s restaurací 
 
Stavebný úřad:            Stará Turá 
 
Projektant:                   Bc. Matúš Geschwandtner  
 
A. 2) Seznam vstupních podkladů 

Podklady pro zpracování projektové dokumentace: 
•    snímek katastrální mapy 

•    požadavky investora 

•    obhlídka staveniště projektantem 

•    platné ČSN vztahující se k dané problematice 

•    hygienické a požární předpisy 

•    návrhová studie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A. 3) Údaje o území 

a) rozsah řešeného území  
   Řešené území je na parcele č. 17559/3. 

   Plocha parcely je 4264 m2. Plocha určena na výstavbu je 603,88 m2. 
 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková     

zóna, zvláštní chráněné území, záplavové území atd.) 

Území dotknuté stavebními pracemi se nenachází v památkové rezervaci, v památkové   
zóně a ani v záplavovém území. 

 
c) Údaje o odtokových poměrech  
 

Vzhledem k druhu a rozsahu stavebních úprav, které budou realizované nedojde k ovlivnění 

odtokových poměrů dané parcely ani na přilehlých parcelách. Dešťová voda dopadající na 

nezpevněné plochy bude přirozeně vsakována do podloží. Na odvodnění části pozemku, 

která bude zpevněna, budou osazené liniové vpustě tak, aby voda byla odvedena těmito  

vpusťmi a neovlivnily okolní pozemky. 

d) Údaje v souladu s územně-plánovací dokumentací  
Stavba plní všechny podmínky pro umístění na pozemku. Objekt se nachází v lehce 
svažitém terénu. Navrhované stavební práce jsou v souladu s platným Územním plánem 
města Stará Turá, platným od roku 2009. Dle platného ÚP města Stará Turá se řešený 
objekt nachází v ploše ČR – cestovní ruch 

 

e) Údaje v souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 
nahrazující nebo územním souhlasem, případě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 
nahrazuje rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňující změnu v užívání stavby údaje 
o její souladu s územně – plánovací dokumentací  
   Projektová dokumentace navazuje na vydané územní rozhodnutí. 

f) Údaje o dodržení obecních požadavcích na využití území.  

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu stavebního zákona 
č.183/2006 Sb. a vyhlášky č.501/2003 Sb. Pozemek je vymezen tak, že velikostí, polohou, 
plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje využití pro navrhovaný účel a je dopravně 
napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Dále je vyřešeno umístění parkovacích 
míst, nakládání s odpady a odvod dešťových vod. Staveniště je možno dopravně 
obsluhovat a celkově zabezpečit tak, že je možno stavbu bezpečně realizovat. 

 
g) Údaje o splnění požadavek dotčených orgánů  
 
   Požadavky dotčených orgánů jsou zpracované do projektové dokumentace. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
   Nebyly uvažované. 
 

i) Seznam souvisících a podmíňujících investicí  
   Nebyly uvažované. 



j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a realizací stavby 
 

   K realizaci stavby nejsou potřebné sousední pozemky. 
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A. 4) Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby  

   Nová stavba.  
b) Účel užívání stavby  
   Účelem objektu je ubytování se stravováním a relaxem. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba  
   Trvalá stavba. 
d) Údaje o ochraně stavby dle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 

Stavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů. Objekt nepatří na seznam 
památkově chráněných objektů. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérově užívání staveb  

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu dle zákona č.183/2006 Sb., 
vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č.398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 



f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavek vyplývající z jiných právních 
předpisů 
   Požadavky dotčených orgánů jsou zpracovány do projektové dokumentace. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení  
   Nebyly uvažované.  
h) Navrhovaná kapacita stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků atd.) 

Plocha parcely: 4264m2  
Zastavěná plocha: 603,885m2  
Plocha zpevněných ploch: 950,42m2  
Obestavěný prostor: 3696,38m3  
Užitná plocha: 1253,01m2  
 
Ubytovací část 
Počet funkčních jednotek: 11 
Velikost funkčních jednotek: 41,2 – 44,39 m2  
Počet uživatelů/pracovníků: 23 / 2  
 
Restaurační část  
Počet funkčních jednotek: 1  
Velikost funkčních jednotek: 177,82 m2  
Počet uživatelů/pracovníků: 25 /5  

 

i) Základní bilance stavby 
   Pitní voda  
   45m3 – lůžko/rok x 23 lůžek =  ………...1035m3 /rok  
   120m3 – pracovník/den x 7 =   .........12483m3 /rok 
   Celková roční spotřeba pitné vody:           13518m3/rok 
 

Hospodaření s dešťovou vodou  
Dešťová voda dopadající na střechu stavby a zpevněné plochy bude odvedena do 
jednotné kanalizace.  Voda dopadající na nezpevněné plochy bude přirozeně vsakovaná. 

 
j) Základní předpoklady výstavby    (časové údaje o realizaci, členění na etapy) 

Časové údaje o realizaci stavby: časové harmonogramy nejsou součástí zadání diplomové 
práce, plánovaná doba výstavby proto neznáma. 
Členění na etapy: 
1. vytyčení stavby 
2. Sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. zhotovení základových konstrukcí 
5. zhotovení svislých nosných konstrukci a stropů 
6. zhotovení střechy 

   7. zhotovení instalací 
   8. montáž oken a dveří 

 9. montáž elektroinstalací 
10. omítky, dokončovací práce, malby, nátěry 
11. kolaudace stavby 

 



k) Orientační náklady stavby  
Obestavěný prostor: 3696,385 m3 
Průměrný cenový ukazatel: 
budovy pro společní ubytování a rekreací = 6070Kč/m3 obstavěného prostoru 
3696,385m3 x 6070Kč = 22 437 056 Kč  

 
A. 5) Členění stavby na objekty, technická a technologické 

zařízení 

SO 01 – hotel 
SO 02 – zpevněná plocha – příjezdová komunikace 
SO 03 – zpevněná plocha – parkoviště pro hosty 
SO 04 – zpevněná plocha – parkoviště pro zaměstnance 
SO 05 – zpevněná plocha – plocha na vyložení tovaru 
SO 06 – zpevněná plocha – plocha na kontejnery na odpady 
SO 07 – elektrická přípojka 
SO 08 – plynová přípojka 
SO 09 – jednotná kanalizace  
SO 10 – vodovodní přípojka  
SO 11 – dešťová kanalizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 1/2016                                                                                                   Bc. Matúš Geschwandtner 
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B. 1) Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku  

Stavební pozemek je v katastru nemovitostí veden pod parcelním číslem 17559/3 a pod 
druhem pozemku orná půda. Plocha parcely je 4264 m2, plocha stavebního pozemku je 
603,38m2. Pozemek je zlehka svažitý, na pozemku jsou jehličnato – listnaté stromy. Vstup 
na pozemek je možný z hlavní komunikace, která vede u severovýchodní části parcely. Na 
pozemku nejsou vybudované žádné inženýrské sítě. 

 
b) Výpis a závěry realizovaných průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
   průzkum, stavebně -historický průzkum atd.) 
 

- Geologický průzkum nebyl realizován, bude řešen při realizaci stavby v rámci zemních 
prací. Předpokládaná únosnost zeminy vychází z již uskutečněných průzkumů okolních 
pozemcích je uvažovaná Rdt = 0,275MPa pro zeminu F3 hlína písčitá MS, konzistence 
pevná. 
- Hydrogeologický průzkum: hladina podzemní vody se nachází v hloubce, která 
bezprostředně neohrozí objekt. 
- Stavebně - historický  průzkum:  Nebyl realizovaný. V okolí není registrované žádné 
historické naleziště. 

   - Radonový průzkum: Jedná se o pozemek s nízkým radonovým rizikem. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
 
   Řešený pozemek není předmětem jakékoliv ochrany nemovitostí. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  
 
   Objekt se nachází v zóně 1 – zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodní. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry v území 
 

Stavba se nenachází v blízkosti hranice pozemku, proto nemá větší vliv na okolní pozemky. 
Pro odvod podpovrchových vod je navržena drenáž s odtokem mimo objekt do vsaku. 
Srážková voda z parkoviště bude odváděna přes odlučovač lehkých kapalin do jednotné 
kanalizace. 

 

f) Požadavky asanace, demolice, kácení dřevin  
 

Na parcele se nachází jehličnato - listnatý les, proto jej bude potřebné vykácet před 
započetím stavebních prací. 

 

g) Požadavky na maximální zábory polnohospodářského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkcí lesa (dočasné/trvalé) 
 



Pozemek je využíván jako les, v územním pláně je vedený jako návrhová zastavitelná plocha 
pro sport a rekreaci 
 

h) Územně - technické podmínky (hlavně možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
 

Napojení na technickou infrastrukturu bude realizované vybudováním nových přípojek 
inženýrských sítí. Objekt bude napojen na hlavní příjezdovou komunikaci pomocí nově 
vybudované přístupové cesty spolu s parkovištěm a chodníkem z hlavního vstupu do 
budovy. Všechny zpevněné plochy budou zhotovené z betónové zámkové dlažby a 
přizpůsobeny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

Věcné ani časové vazby nejsou známy. Náklady spojené přímo se stavbou nezahrnují 
vybudování příjezdových zpevněných ploch, vybudování inženýrských sítí a konečnou 
úpravu pozemku stavby. 

 

B. 2) Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel objektu: Hotel s restaurací 

Ubytovací část 
Počet funkčních jednotek: 11 
Velikost funkčních jednotek: 41,2 – 44,39 m2  
Počet uživatelů/pracovníků: 23 / 2  
 

Restaurační část  
Počet funkčních jednotek: 1  
Velikost funkčních jednotek: 177,82 m2  
Počet uživatelů/pracovníků: 25 /5  

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Kompozice prostorového řešení respektuje okolní zástavbu. Stavba se nachází v ojediněle 
zastavěné městské části Starej Turej. Okolní zástavbu tvoří především, penzióny a chatky.  Na 
dotčeném pozemku se nenachází žádný objekt. 
Objekt má jeden hlavní a boční vstup pro hosty hotelu a jeden hlavní vstup pro 
zaměstnance a zásobování v zadní části hotelu. Vstupy do objektu jsou z úrovně 1.NP. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiální a barevné řešení   
 

Architektonické řešení vychází z účelu užívání stavby, místních podmínek a prostorových 
regulativ. Hmotná kompozice objektu je z jedné budovy půdorysního tvaru obdélníku. 
Rozměry 38,1 x 15,85m. Objekt je částečně podsklepen. Obsahuje 1 podzemní a 2 
nadzemní podlaží. Nosný systém je navržen kombinovaný. Objekt je zastřešen sedlovou 



střechou se sklonem 14° ze střešních vazníků. Obvodové nosní konstrukce v nadzemních 
podlažích jsou tvořeny keramickým zdivem POROTHERM s kontaktním zateplením z 
minerálních vláken, uvnitř objektu je část stropní železobetonová konstrukce podepřena 
lokálně nosními železobetonovými sloupy 300 x 300 mm a část prostě uložená. Nosní 
obvodové konstrukce v podzemních podlažích jsou z betonových bednících tvarovek se 
zateplením XPS. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny z keramického zdiva POROTHERM. Vnitřní nenosné 
dělící konstrukce jsou tvořeny ze sádrokartonových příček. Všechny klempířské prvky jsou 
z poplastovaného TiZn plechu. Vstup a vjezd na parkoviště pro zaměstnance a hosty (obě 
řešeny samostatně s vlastním vjezdem a výjezdem) navazuje na přilehlou komunikaci. 
Fasáda objektu je řešena v bílé barvě s kombinací obkladu imitací kamene. Výplně otvorů 
mají barvu imitace tmavého dřeva. Vnější úpravy – zpevněné plochy pro parkovací stání pro 
hosty a zaměstnance, příjezdové komunikace k hotelu, chodníky. 

 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1. S 

V podzemní části se nachází technická místnost, místnost pro vzduchotechnickou jednotku 
a místnost pro zdroj náhradní elektrické energie.  Součástí podzemní části je sauna 
s ochlazujícím bazénem a odpočívárnou a oddělenou šatnou pro muže a ženy. 

 
1.NP 

Do objektu je možné vstoupit pomocí 3 vstupů, jeden je situován na jihovýchodní 
straně. Tento vchod je považován za hlavní vstup pro hosty a personál. Severozápadní 
vstup slouží pro zásobování hotelu a pro personál kuchyně. Východní (boční) vchod slouží 
pro vstup do skladu pro lyže a kola. Na hlavní vstup navazuje vstupní hala s recepcí. V hale 
se nachází také oddělené bezbariérové WC pro muže a ženy.  Chodbou se dostaneme 
k výtahu a schodišti, kterými se dostaneme do druhého nebo podzemního podlaží. Naproti 
schodišti a výtahu se nachází bezbariérový pokoj s bezbariérovým WC + sprchou. Vstupní 
halou se také dostaneme do restaurace. Přes severozápadní vstup (zásobování, kuchyňský 
personál) se dostaneme do oddělených šaten pro muže a ženy, jednotlivých skladů, které 
jsou součástí kuchyňského provozu, kuchyně. 

 
2.NP 

Přes celé podlaží vede chodba, ze které je přístup do jednotlivých ubytovacích buněk. Na 
východní části se nachází sklad povlečení a úklidová komora.  

 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Z hlediska zabezpečení bezbariérového užívání stavby bylo při vypracovávaní projektové 
dokumentace postupované v souladu s vyhláškou č.398/2009  Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Stavba splňuje obecně technické 
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

 
V 1.NP je umístěn hotelový pokoj, který je navržen jako bezbariérový. Na parkovišti jsou 
vhodně umístěny parkovací stání pro ZTP. 

 



B. 2.5 Bezpečnost při užívaní stavby 

Stavba je navržena a bude realizovaná tak, aby byla ze všech hledišť bezpečná a při jejím 
užívaní nevznikalo nebezpečí úrazu, nehod, poškození a pod.  Všechny použité materiály, 
technologie a zařízení musí splňovat příslušné normy a právní předpisy a musí být 
použité dle platných technických postupů. 

 

B. 2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení  

Obsahuje 1 podzemní a 2 nadzemní podlaží. Nosný systém je navržen kombinovaný. 
Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 14° ze střešních vazníků. Obvodové 
nosné konstrukce v nadzemních podlažích jsou tvořeny keramickým zdivem POROTHERM 
s kontaktním zateplením z minerálních vláken, uvnitř objektu je část stropní 
železobetonová konstrukce podepřena lokálně nosními železobetonovými sloupy 300 x 300 
mm a část prostě uložená. Nosné obvodové konstrukce v podzemních podlažích jsou 
z betonových bednících tvarovek se zateplením XPS. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny 
z keramického zdiva POROTHERM. Vnitřní nenosné dělící konstrukce jsou tvořeny ze sádrokartonových 
příček. Objekt je založený na  betónových pásech a část objektu je na betonových patkách. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení  

- Základové konstrukce 

Objekt v nepodsklepené části je založen na železobetonových základových pásech z betonu 
C20/25 XC1. Pásy mají základovou spáru v nezámrzné hloubce -1,350 m od ±0,000. Nosné 
sloupy jsou založeny na základových patkách z betonu C20/25 XC1. Hloubka základových 
spár je -1,350 m od ±0,000. Objekt v podsklepené části je založen na železobetonových 
základových pásech z betonu C20/25 XC1. Pásy mají základovou spáru v nezámrzné hloubce  
-4,550 m od ±0,000. Nosný sloup je založen na základové patce z betonu C20/25 XC1. 
Hloubka základových spár je -5,450 m od ±0,000. 
 

- Svislé nosné konstrukce 

  Obvodové nenosné zdi 
  Keramické zdivo POROTHERM tloušťky 400 mm s kontaktním zateplením z minerálních 
  vláken ISOVER NF 333 tloušťky 150 mm. 
  
  Obvodové nosné zdivo v podsklepené části 
  Betonové bednící tvarovky tloušťky 400 mm s kontaktním zateplením STYRODUR XPS tloušťky 
  140 mm. 
 
  Vnitřní nosné zdi 
  Zdivo POROTHERM 24 P+D  tloušťky 250 mm 
 
  Vnitřní nenosné zdi 
  Sádrovláknitá protipožární příčka s akustickou odolností tlaku zvuku 55dB tloušťky 150 mm 
 



  Vodorovná konstrukce  
  Železobetonová monolitická stropní deska tloušťky 150mm - křížem vyztužená, beton 
  C20/25, ocel B500B. 
   
  Tepelná izolace  
  Kontaktní zateplení z minerálních vláken ISOVER NF 333 tloušťky 150 mm v nepodsklepené části.  
  Zateplení XPS STYRODUR tloušťky 140 mm v podsklepené části. Zateplení střechy tvoří foukaná   
  izolace ze sklených minerálních vláken SUPAFIL tloušťky 380 mm. Zateplení soklu tvoří   
  extrudovaný polystyren ISOVER XPS STYRODUR tloušťky 140 mm. 
 
  Střešní plášť  

  Plechová krytina KJG z vysoce kvalitního pozinkovaného ocelového plechu tloušťky 0,5 mm   
  s hustotou pozinkování  275g/m2. Barva tmavě hnědá. 
 
  Výplně otvorů  
  Okna i dveře v obvodových konstrukcích budou dřevěné euro, vnitřní dveře budou dřevěné. 
 
  Hydroizolace  
  Hydroizolace stavby proti zemní vlhkosti je tvořena asfaltovým pásem s polyesterového   
  rouna tloušťky 5 mm. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
  Stavba je navržena tak, aby zatížení na n í  působící v průběhu výstavby a užívání nemělo     
 za následek: 

- zhroucení stavby nebo její části 
- vyšší stupeň nepřípustného přetvoření 
- poškození jiných částí stavby, technického zařízení nebo instalovaného vybavení 

v důsledku - většího přetvoření nosní konstrukce, poškození v případe, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině 

 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
a) Technické zařízení  
 
  V objektu je umístěný trakční výtah bez strojovny typ Ellin, který je umístěný v   
  železobetonové šachtě. Zdrojem tepla na vytápění a ohřev teplé vody jsou uvažované 2  
 kondenzační plynové kotle o výkonu jednoho kotle 75kW.  
  Další technické zařízení nejsou součástí zadání této práce. 
 
b) Souhrn technických a technologických zařízení  
 

- ● Zdravotní technické instalace 
 
  kanalizace dešťová, kanalizace splašková, příprava TUV, vytápění 

 



- ● Plyn 
 

  plynové kondenzační kotle včetně přívodu plynu 
 

- ●   Elektrotechnika a ochrana před bleskem 
 
  silové vedení nízkého napětí, bleskosvod 
 

B. 2.8 Požárně-bezpečnostní řešení 

 

  Požárně-bezpečnostní řešení stavby je řešeno jako samostatní část D3  projektové  
 dokumentace včetně výkresů, které jsou součástí diplomové práce. 
 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

  Tepelně - technické a energetické posouzení je řešeno v příloze složky D2 diplomové práce.    
 Energetická náročnost budovy spadá do kategorie B – úsporná. 
 
B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou) a dále  
 zásady řešení vlivu na okolní stavby (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 Větrání objektu je přirozené okny, kromě kuchyně a restaurace, kde je větrání   
 rovnotlaké nucené. Vytápění je řešeno dvěma plynovými kotly o výkonu 75 kW, které jsou     
 umístěny v technické místnosti v 1.S. V budově je zajištěné denní osvětlení obytných místností   
 a splnění součinitele denního osvětlení. Umělé osvětlení je zajištěno úsporným osvětlením. 
 Zásobování teplou užitkovou vodou je zajištěno 2 plynovými kotly (sloužící na vytápění a   
 ohřev TV). Maximální teplota vody 45°C. Shromažďování odpadu je na pozemku v blízkosti   
 objektu (při vstupu pro zaměstnance). Odvoz komunálního odpadu je řešen místní firmou   
 zajišťující odvoz a likvidaci odpadu. Z důvodu negativního vlivu hluku je omezen provoz   
 restaurace do 22h. 
 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží  
  Zájmová území patří do skupiny s nízkým radonovým rizikem, toto je zohledněno v návrhu   
  hydroizolačních vrstev. Hydroizolaci budou tvořit asfaltové pásy. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy  
  Nepředpokládá se působení bludných proudů na stavbu, ochrana není řešena. 
 
c)     Ochrana před technickou seizmicitou 
  Nepředpokládá se namáhání technickou seizmicitou (např. dopravou, průmyslovou činností   
  atd.), ochrana není řešena. 



 
d) Ochrana před hlukem 
  Vzhledem k umístění stavby se nepředpokládá negativní vliv hluku vnějšího prostředí, za dostačující   
  se považuje útlum navržených konstrukcí. 
 
e) Protipovodňová opatření  
  Objekt se nachází mimo záplavové území, takže není potřebné řešit protipovodňová   
  opatření. 
 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury  

- ●    Vodovodní přípojka 

   Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád. 

- ●    Dešťová kanalizace 

Dešťová voda bude zvedená z objektu a odvodňovaných zpevněných ploch na pozemku do 
jednotné kanalizace. Dešťová kanalizace z parkovišť a zpevněných ploch pro automobilovou 
dopravu, kde hrozí únik ropných látek, bude před napojením do kanalizace vybavená 
odlučovačem ropných látek. 

 
- ●   Splašková kanalizace 

  Přípojka splaškové kanalizace bude napojená na stávající kanalizační síť v této lokalitě. 

 

- ●   Silové vedení NN 

  Napojení stavby na distribuční síť silového vedení nízkého napětí bude řešené přípojkou na     
  stávající rozvod NN. 
 

- ●   Plynovod 

  Plynovodná přípojka bude napojená na stávající plynovod NTL potrubí. 

 

- ●   Veřejné osvětlení 

  Veřejné osvětlení bude napojené na stávajíce veřejné osvětlení při sousedním objektu. 
 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
 

- ●   Vodovodní přípojka 

  Vodovodní přípojka bude zhotovená z HDPE DN100. Délka přípojky bude 7,5 m. Na trase    
  přípojky bude napojený nadzemního hydrantu a vodoměrné šachty umístěné před   
  objektem. 
 

- ●   Dešťová kanalizace 



Dešťová kanalizace bude napojená na nově vybudovanou jednotnou kanalizaci. Předběžně 
se uvažuje s PP DN200, skutečnou dimenzi stanoví dodavatel. Celková délka dešťového 
kanalizačního potrubí bude 112,5m. 
Na každé z dvou tras odvádějící vodu z parkovacích míst bude umístěný odlučovač 
ropných látek. 

 
- ●  Splašková kanalizace 

V rámci přípojky splaškové kanalizace se předběžně uvažuje s PP DN200, skuteční dimenzi 
stanoví dodavatel. Celková délka potrubí bude 12,9 m. 

 
- ●  Silové vedení NN 

Přípojka silového vedení nízkého napětí bude přivedená do přípojkové skříně ve východní 
části pozemku a dále potom do objektu. Rozvodná síť 3PEN, 50hz, 400/230V,TN-C, ochrana 
před nebezpečným dotykovým napětím řešena automatickým odpojením od zdroje. Celková 
délka trasy elektrického vedení 8,3 m. 

 
- ●   Plynovod 

Plynová přípojka NTL bude řešena z potrubí PE32 a vedená do skříně hlavního uzávěru 
plynu na východní straně objektu. Délka potrubí bude 8,3 m. 

 

B. 4 Dopravní řešení 

 

a) Popis dopravního řešení  

  Na pozemku bude v rámci stavby zřízená příjezdová komunikace, dále parkovací místa 
  a chodníky pro chodce. Při návrhu bolo postupované dle ČSN 73 6056 a ČSN 73 6110. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Pozemek bude napojen na místní hlavní komunikaci. Napojení bude řešené komunikaci šířky 
6,5m situovanou ve severo - východní části pozemku. 

 

c) Doprava v klidu  

Na pozemku bude zřízených 24 parkovacích míst pro hostí hotela (z toho 2 parkovací místa 
sú určené pro osoby s omezenou možností pohybu) a 7 parkovacích míst pro personál 
hotelu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky  

V rámci stavby bude na pozemku vybudovaný chodník vedoucí od hlavního vchodu k 
jednotlivým parkovacím místem. Chodník bude šířky 1,5m. Komunikace bude tvořená 
zámkovou dlažbou. 

 

 



B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úpravy 

a) Terénní úpravy  

Na pozemku budou v rámci výstavby probíhat terénní úpravy související s realizaci 
jednotlivých stavebných objektů. Sadové úpravy budou řešeny po dokončení všech 
stavebních prací. Plochy určené pro založení zeleně budou vyčištěny od stavebního odpadu. 
Terénní úpravy budou respektovat částečně svažitý charakter terénu. 

 

b) Použité vegetační prvky  

  Pozemek bude po dokončení výstavby zatravněný a vysazen dřevinami. 

 

c) Biotechnická opatření  

  V rámci navrhovaného objektu nejsou navržena žádná biotechnická opatření. 

 

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

 

a) Vliv na životní prostředí 

Řešená stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba je navrhována v souladu 
s požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí. Při realizaci ani při užívání 
staveb nebude docházet k vypouštění toxických plynů do ovzduší. Nebudou používány 
materiály mající za následek přítomnost nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší případně 
by vyzařovaly nebezpečné záření. Po celou dobu výstavby bude použito takových 
technologických postupů, při kterých bude minimalizována možnost znečištění nebo 
zamoření podzemní vody nebo půdy. Odpady vzniklé při realizaci staveb budou 
klasifikovány a odstraněny v souladu s platnými zákony a vyhláškami zejména 185/2001 Sb., 
383/2001 Sb. Při realizaci ani při užívání areálu nevzniknou žádné nebezpečné odpady, 
které by vyžadovaly zvláštní postupy při likvidaci. Pevný komunální odpad bude třízen a 
likvidován prostřednictvím technických služeb obce v souladu s vyhláškou MŽP 381/2001 
Sb. a její novelizace ve znění vyhlášky 503/2006 Sb. Z hlediska hlukových poměrů nejsou 
navrhované stavby zdrojem nadměrného hluku překračující limity stanovené nařízením 
vlády č. 148/2006 Sb. 

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině  

  Navržený objekt nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 
 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území  Natura 2000  

  Navržený objekt nebude mít vliv na Soustavu chráněných území Natura 2000. 
 

 

 



d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 
  Název záměru:  
 
  Zařízení dle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.: Kategorie ll. 
 
  Záměr: 10.10 Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení. 
 

e) Návrhová ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 
 
Pro realizace a užívání navrhovaného objektu nejsou stanovena žádná ochranná a 
bezpečnostní pásma ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

  Pro navrhovaný objekt není potřeba řešit. 
 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

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

Staveniště bude na el. energii a vodovod napojené z nově vybudovaných přípojek   
objektu přes  samostatně měřící jednotky. 

 

b)  Odvodnění staveniště 

  Staveniště bude odvodněné povrchově a potrubím do vsakovací jednotky. 
 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
  
  Přístup a příjezd na staveniště je možný po místní komunikaci a dále po nově   
  vybudovaných zpevněných plochách na pozemku objektu. 
  Napojení stavby na vedení nízkého napětí bude řešené v rámci nově zřízené přípojky,    
  která bude přivedena do přípojkové skříně v severovýchodní části pozemku. 
  Zásobování pitnou vodou bude řešeno v rámci nově zřízené vodovodní přípojky, která bude    
  napojena na stávající vodovodní řád pitné vody. V rámci staveniště bude zřízené odběrné   
  místo pitné vody. Odvodnění bude realizované přes vyspádované plochy do vsakovacích   
  jednotek. 
 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při návrhu bylo dbáno požadavků vyplývajících z vyhlášky 501/2006 Sb. Stavebními pracemi 
nejsou ohroženy přístupy ani průchody po stávajících cestách a veřejných prostranstvích.   
Stavebními úpravami nebudou nijak významně dotčeny stávající poměry na pozemku 
(parkovací a odstavná stání, nakládání s odpady a odpadními vodami, vsakování a odvádění 
srážkových vod). K provedení stavebních úprav objektu nejsou třeba sousední pozemky. 



Provedení stavebních úprav bude prováděno z pozemku ve vlastnictví investora, a tudíž 
nebudou mít prováděcí práce vliv na okolní pozemky. 
 

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

Budou provedeny opatření proti hluku zejména dodržení pracovní doby od cca 6:00 do 22:00. 
Případné nečistoty vynášené ze stavby budou okamžitě odklízeny dodavatelskou firmou. 
Zhotovitel zajistí splnění podmínek orgánů životního prostředí. Před započetím stavebních 
prací bude vykácen ostrůvek náletové zeleně. Před započetím stavebních prací bude staveniště 
oploceno z důvodu zamezení vstupu nepovolaných osob na místo stavby. U vstupu na 
staveniště bude vyvěšena cedule s varováním „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)  

  Není řešeno  
 
 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  

  Maximální produkované množství odpadů není dopředu známé. Největší produkce    
  odpadů se předpokládá při výstavbě stěnových a stropních konstrukcí, respektive při   
  betonáži sloupů. Největším zdrojem emisí bude staveništní doprava, hlavně při zemních   
  pracích a přepravě materiálů. Krátkodobé znečistění emisemi během výstavby nebude mít   
  negativní vliv na okolní prostředí. Se vznikajícími odpady bude naloženo v souladu se  
  zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č.  
  383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, a vyhláškou č. 381/2001 Sb., katalog   
  odpadů. 

 

Kód odpadu Název odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace, odvoz 

17 01 02 Cihly Recyklace, odvoz 

17 01 03 Keramické výrobky Recyklace, odvoz 

17 02 01 Dřevo Recyklace, odvoz 

17 02 02 Sklo Recyklace, odvoz 

17 02 03 Plasty Recyklace, odvoz 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet Recyklace, odvoz 

17 04 Kovy Recyklace, odvoz 

17 05 06 Vytažen hlušina Násypy, odvoz 

17 06 04 Izolační materiály Recyklace, odvoz 

08 04 Používaní lepidel a těsnících mat. Recyklace, odvoz 

20 01 01 Papír a lepenka Recyklace, odvoz 

20 01 02 Sklo Recyklace, odvoz 



20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyň a jídelen Recyklace, odvoz 

20 01 25 Jedlý olej a tuk Recyklace, odvoz 

20 03 01 Směsné komunální odpad Odvoz na skládku 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Bilance zemních prací je kladná, odstraněná vrstva 20 – 30 cm štěrkodrtě, ze stávající  zpevněné 
plochy bude použita na úpravy zpevněných ploch v areálu, přebytečná zemina ze zemních prací 
bude zlikvidována na odborné skládce. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Při provádění stavby musí být přijata veškerá opatření k zabránění znečištění podzemních i 
povrchových vod ropnými látkami. Je počítáno jen s dočasným zvýšením hluku a prachu 
během výstavby. Odpady vzniklé při realizaci staveb budou klasifikovány a odstraněny 
v souladu s platnými zákony a vyhláškami zejména 185/2001 Sb. včetně pozdějších změn 
381/2001 Sb., 383/2001 Sb. 
 

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

Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Budou 
kontrolováni, zda nejsou pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Pracovníci, 
kteří obsluhují mechanismy popřípadě jejich činnost vyžaduje zvláštní způsobilost či 
osvědčení, budou při podpisu smlouvy povinni toto osvědčení předložit. Pracovníci 
provádějící práce zahrnující obsluhu, montáž, demontáž elektrických zařízení (NN, VN) musí 
předložit osvědčení, že jsou schopni příslušnou činnost vykonávat. Návštěvníci stavby musí 
být vybaveni před vstupem ochrannými pracovními pomůckami. Pracovníci na stavbě se 
budou řídit platnými zákony a vyhláškami o bezpečnosti práce a to zejména vyhláškou 
48/1982 Sb. – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a těch, zařízení, změnou 
vyhlášky 48/1982 Sb. 192/2005 Sb., vyhláškou 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při nebezpečí pádu, zákonem 262/2006 Sb. – zákoník práce, vyhláškou 
309/2006 Sb. – zajištění dalších podmínek pro zajištění BOZ při práci, vyhláškou 591/2006 Sb. 
– požadavky na BOZP na staveništích. Komunikace, schodiště zábradlí a další prvky jsou 
navrženy a musí být provedeny dle platných norem a směrnic. Zadavatel stavby doručí 
oznámení o zahájení stavebních prací na příslušný oblastní inspektorát práce ve lhůtě určené 
zákonem 306/2006 Sb. Z hlediska prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví dle prováděcích právních předpisů bude potřeba pro 
tuto stavbu vypracovat plán BOZP. Plán BOZP bude vypracován a doplněn v dalším stupni 
PD.  V souladu s platným zněním zákona 309/2006 Sb. dle §15 odstavec 1a nebude 
zadavatelem zvolen koordinátor BOZP. 
 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Úpravy staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu nejsou nutné, protože po dobu 
vykonávání stavebních prací nebude těmto osobám přístupné. 
 

 



l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření  

Není řešeno 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Stavební úpravy budou probíhat za provozu. U vstupu na staveniště bude vyvěšena cedule s 
varováním „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“.  
 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Předpokládaný termín zahájení: 6/2016 
Předpokládaný termín dokončení: 9/2017  
Popis postupu výstavby: 
 
1. vytýčení stavby 
2. sejmutí ornice a terénní úpravy 
3. položení kanalizace a podzemních inženýrských sítí 
4. zhotovení základových konstrukcí 
5. zhotovení svislých nosných konstrukcí a stropů 
6. zhotovení svislých nenosných konstrukcí 
7. zhotovení střechy 
8. zhotovení instalací 
9. montáž oken a dveří 
10. montáž elektroinstalace 
11. omítky, dokončovací práce, malby, nátěry 
12. kolaudace stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 1/2016                      Bc. Matúš Geschwandtner 
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1) Účel objektu  

  

  Jedná se o novostavbu hotelu v Starej Turej městské části Dubník. Projektová dokumentace  
je zpracována v rozsahu pro realizace stavby.  
 
 
2) Zásady architektonického, funkčního a dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
2.1 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
   
  Projekt předpokládá novostavbu hotelu zohledňující přání investora, splňuje stavebně –   
  technické požadavky na výstavbu, využívá novodobé možnosti a dostupné technologie,   
  postupy a procesy. 
 
  Stavba respektuje charakter a danosti okolní zástavby. Místo stavby je situačně určeno. 
 
  Další limitujícími faktory ovlivňující celkové dispoziční a architektonické řešení boly   
  specifické podmínky a potřeby investora, které současně plní technické požadavky a  
  výstavbu a provoz. 
 
  Hmotná kompozice objektu pozůstává z 1 budovy půdorysného tvaru obdélníku.  
  Objekt je zastřešen sedlovou střechou se střešních vazníků. Objekt je částečně podsklepen a   
  obsahuje 2 nadzemní podlaží. Vstup a vjezd na parkoviště pro zaměstnance a hosty (obě   
  řešeno samostatně s vlastním vjezdem a výjezdem) navazuje na přilehlou komunikaci.   
  Fasáda objektu je členěna okenními a dveřními otvory spolu s balkóny. Výplně otvorů mají   
  barvu imitace dřeva – ořech. 
 
  Vnější úpravy budou spočívat ve vytvoření zpevněných ploch – parkovací stání pro hostí a   
  zaměstnance, příjezdová komunikace k hotelu, chodníky. 
 
  Provedou se hrubé terénní úpravy aj se sadovými úpravy pozemku. 
 
Dispoziční řešení 
  
1. S 

  V podzemní části se nachází technická místnost, místnost pro vzduchotechnickou jednotku   
  a místnost pro zdroj náhradní elektrické energie.  Součástí podzemní části je sauna   
  s ochlazujícím bazénem a odpočívárnou a oddělenou šatnou pro muže a ženy. 
 
1.NP 

  Do objektu je možné vstoupit pomocí 3 vstupů, jeden je situován na jihovýchodní   
  straně tento vchod je považován za hlavní vstup pro hosty a personál. Severozápadní vstup   
  slouží pro zásobování hotelu a pro personál kuchyně. Východní (boční) vchod slouží pro   
  vstup do skladu pro lyže a kola. Na hlavní vstup navazuje vstupní hala s recepcí. V hale se    



nachází také oddělené bezbariérové WC pro muže a ženy.  Chodbou se dostaneme k výtahu 
a schodišti, kterými se dostaneme do druhého nebo podzemního podlaží. Naproti schodiště 
a výtahu se nachází bezbariérový pokoj s bezbariérovým WC + sprchou. Vstupní halou se 
také dostaneme do restaurace. Přes severozápadní vstup (zásobování, kuchyňský personál) 
se dostaneme do oddělených šaten pro muže a ženy, jednotlivých skladů, které jsou součástí 
kuchyňského provozu, kuchyně. 
 

2.NP 

Přes celé podlaží vede chodba, z které je přístup do jednotlivých ubytovacích buněk. Na 
východní části se nachází sklad povlečení a úklidová komora.  
 
 
2.2 Řešení vegetačních úprav pozemku 
 
V okolí objektu proběhnou sadové úpravy. Budou vysázené jehličnato – listnaté stromy, 
okrasné dřeviny na ploše pozemku.  
 
 
2.3 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
Objekt je řešen jako stavba s bezbariérovým přístupem. Hlavní vstup do objektu je navržen 
pomocí rampy se sklonem 5%. V objektě do míst určených pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu jsou navrženy dveře šířky min. 900 mm. 

 
V 1.NP je umístěn hotelový pokoj, který je navržen jako bezbariérový. Na parkovišti jsou 
vhodně umístěny parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 
 

3) Kapacity, užitní plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění 

 
 

Celková podlahová plocha (bez balkonů): 1252,5 m2 
Celková podlahová plocha balkónů: 39,39 m2 
Celková podlahová plocha: 1291,89 m2 

 
Plocha parcely: 4264m2  
Zastavěná plocha: 603,885m2  
Plocha zpevněných ploch: 950,42m2  
Obestavěný prostor: 3696,38m3  

 
Osvětlení:  
Denní osvětlenost hotelových pokojů je dostatečná.  
Umělé osvětlení odpovídá požadavkům ČSN 36 04 52. 

 
 
 



4) Technické a konstrukční řešení objektu 
 

 
4.1) Zemní práce 
V rámci zemních prací se jedná o výrub stromů, odkopání stávající zeminy, výkop základů, 
vytvoření parkovacích míst. 
 
Odkopaná zemina se použije při finálních terénních úpravách. Další zemní práce budou 
spojené s vytvořením okolí hotela.  
 
4.2) Základové konstrukce  
Objekt v nepodsklepené části je založen na železobetonových základových pásech z betonu 
C20/25 XC1. Pásy mají základovou spáru v nezámrzné hloubce -1,350 m od ±0,000. Nosné 
sloupy jsou založeny na základových patkách z betonu C20/25 XC1. Hloubka základových spár 
je -1,350 m od ±0,000. Objekt v podsklepené části je založen na železobetonových 
základových pásech z betonu C20/25 XC1. Pásy mají základovou spáru v nezámrzné hloubce  
-4,550 m od ±0,000. Nosný sloup je založen na základové patce z betonu C20/25 XC1. 
Hloubka základových spár je -5,450 m od ±0,000. 
 
4.3) Svislé konstrukce 
Obvodové nenosné zdi 
Keramické zdivo POROTHERM tloušťky 400 mm s kontaktním zateplením z minerálních 
vláken ISOVER NF 333 tloušťky 150 mm. 
  
Obvodové nosné zdivo v podsklepené části 
Betonové bednící tvarovky tloušťky 400 mm s kontaktním zateplením STYRODUR XPS tloušťky 
140 mm. 
 
 
4.4) Vodorovné konstrukce 
Železobetonová monolitická stropní deska tloušťky 150mm - křížem vyztužená, beton  
C20/25, ocel B500B 
 
 
4.5) Schodiště 
Návrh schodiště 1S, 1NP: 
k. v. = 3750 mm 
Šířka schodišťového ramene 1000 mm 

1. Návrh stupně :  
h = H / 170mm = 3750 / 170 = 22 Stupňů   h = Výška stupně 
h = H / 16 = 3750 / 22 = 170,45 mm                b = Šířka stupně 
2. Lehmanův vzorec: 
2x h + b = 630 mm 
2x 170,45 + b = 630 
b = 630 – 340,9 
b = 289,1 
tg α = h/b = 170,45 / 290 = 0,58775 
α = 30,44° 
3. Podchodná výška: 



h = 1500 + 750 / cos α  
h = 1500 + 750 / cos 30,44° 
h = 2400 mm  
4. Průchodná výška: 
h = 750 + 1500 x cos α 
h = 750 + 1500 x cos 30,44° 
h = 2040 mm 

 
Konstrukce schodiště je navržena jako železobetonová deska s betonovými stupni (beton 
C20/25, ocel B500). Budou obloženy keramickou dlažbou. 
Na schodišti bude osazeno zábradlí ve výšce 1,0 m z nerezové ocele. Madla dřevěné – barva 
ořech. 
 
 
4.6) Střešní konstrukce  
Zastřešení objektu tvoří sedlová střecha z dřevěných sbíjených vazníků. Skladba střešní 
konstrukce je zobrazená ve výkresech: Půdorys krovu. 
 
 
4.7) Komíny 
V objektě se nachází 1 komín Schiedel s vnitřním průměrem 180 mm a s tepelnou izolací. 
Bude napojen na plynový kotel v technické místnosti.  
 
 
4.8) Obvodový plášť 
Obvodový plášť je tvořen: Keramické zdivo POROTHERM tloušťky 400 mm s kontaktním 
zateplením z minerálních vláken ISOVER NF 333 tloušťky 150 mm. 
 
 
4.9) Příčky a dělící konstrukce 
Vnitřní nosné zdi 
Zdivo POROTHERM 24 P+D  tloušťky 250 mm 
Vnitřní nenosné zdi 
Sádrovláknitá protipožární příčka s akustickou odolností tlaku zvuku 55dB tloušťky 150 mm 
 
 
4.10) Úpravy povrchů 
Vnější omítka – Baumit openTop – tenkovrstvá omítka. Na omítnutí soklu bude použita 
omítka Baumit MCS 35 – jednovrstvá vápenocementová omítka. 
Vnitřní omítka – Baumit MPI 25 – jednovrstvová vápenocementová omítka hlazená.  
 
Všechny vnitřní omítky budou opatřeny otěru odolní disperzní malbou. Podklad pod finálním 
malířským nátěrem bude opatřen penetračním nátěrem. Místnosti s vlhkým prostředím a 
sociální zařízení budou opatřeny keramickým obkladem. Spáry keramického obkladu bude 
vyplněn spárovacím tmelem. Spáry při vnitřních koutech a napojení na ostatní konstrukce 
bude řešené pomocí silikónového tmelu v barvě spárovacího tmelu. 
Podlahy: 
Keramická dlažba, sokl (obklady a dlažby kladeny do hydroizolačního lepícího tmelu). 



V pokojích pro hosty a restaurací je navržena dřevěná podlaha na systémové podložce. Po 
dokončení stavebních prací bude celý objekt vymalován. 
 
 
4.11) Výplně otvorů 
Vstupní dveře: dřevěné euro (Un=1,10W/m2K) 
    (Ug=0,70W/m2K) 

                                                (Uf=1,60W/m2K) 
Okenní konstrukce: dřevěné euro (Un=0,82W/m2K) pro referenční okno 1500 x 1500 mm 
            (Ug=0,50W/m2K) 

                                                        (Uf=0,95W/m2K) 
Vnitřní dveře: dřevěné – barva ořech (plné, částečně prosklené) 
Design, povrchová úprava oken a dveří dle výběru investora. 
 
 
4.12) Izolace proti zemní vlhkosti a vodě 
Hydroizolace stavby bude zajištěna pomocí asfaltových hydroizolačních pásech s vložkou 
polyesterového rouna tloušťky 5 mm. Na svislých konstrukcí bude táto izolace chráněná 
pomocí tepelné izolace STYRODUR XPS a bude vytažena 500 mm nad úroveň okolního 
terénu. Před nanášením lepícího tmelu na XPS bude povrch očištěn a napenetrován 
penetračním nátěrem. Musí být dodrženy všechny technologické postupy a předpisy. 
Vodorovná hydroizolace bude v celé ploše objektu.  
 
 
4.13) Klempířské a zámecké výrobky 
Všechny klempířské výrobky budou z pozinkovaného plechu dle ČSN 73 36 10 a 
technologických předpisů dodavatele. Kvůli zamezení vzniku kontaktní koroze je nutné 
případné styky s jinými kovy a bitumenovými pásy přerušit, např. pomocí fólie.  Tloušťky 
plechů určí dodavatelská firma podle druhu a velikosti klempířských výrobcích. Všechny 
klempířské prvky a konstrukce je nutno dilatovat ve vzdálenosti a předepsaným způsobem 
podle technologických předpisů výrobců a podle ČSN 73 366 10.  
 
 
5) Tepelně – technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Obvodový plášť je navrhnut tak, aby splňoval minimální tepelně – technické požadavky a je 
zbráněno tepelným mostům. 
Výplně otvorů osazené v obvodovém plášti budou splňovat požadavky dle ČSN 73 05 40. 
 
6) Způsob založení objektu 
Viz. d.2) základy 
 
7) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Stavba a jej užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
Odpadové hospodářství při užívání objektu: 
Po dobu užívání objektu bude vznikat běžný komunální odpad (plasty, papír, sklo a biologický 
odpad). Obcí bude zabezpečen pravidelný odvoz opadů. Odpadové vody budou zaústěny do 
stávající kanalizace. 
 



8) Dopravní řešení 
Projektová dokumentace řeší parcelu č. 17559/3. 
Navržený objekt bude napojen na komunikaci, která vede do města Stará Turá.  
Příjezdová cesta k hotelu a parkovací místa budou mít asfaltový povrch. Podkladní a 
ochranné konstrukce budou z kameniva. 
 
 
9) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření 
Navržený objekt není v záplavovém území.  
Stavba se nenachází v oblasti, kde se předpokládají sesuvy půdy. 
Stavba se nenachází v oblasti se seizmickými účinky. 
Na stavbu nebudou působit škodlivé vlivy z vnějšího prostředí a navržená izolace zároveň 
kryje radonové riziko. 
 
 
10) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Při vykonávaní všech stavebních prací musí být bezpodmínečně dodržena nařízení vlády č. 
591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi a musí se vycházet ze zákona č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se 
upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při činnosti nebo poskytovaní 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci). Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby s vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Projektová 
dokumentace je v souladu s příslušnými a požadovanými ČSN, zákony a vyhláškami včetně 
jejich dodatků o změn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 1/2016        Bc. Matúš Geschwandtner 



Závěr: 
 
Spracování diplomové práce na zadanou tému RELAXAČNĚ – REKREAČNÍ HOTEL 
DUBNÍK vyžadovalo využití a zvládnutí všech znalostí získaných při studiu na stavební 
fakultě VUT v Brně. Snahou bylo navrhnout hotel který bude splňovat požadavky invsetora 
a všechny standardy dnešní doby a umožnit hostům pocit relaxu a pohody. 
 
Objekt je navrhnut jako samostatně stojící budova se dvěmi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. Prvé podlaží slouží na stravování hostů a pro správu hotelu. Druhé nadzemní 
podlaží slouží k ubytování. V podzemním podlaží se nachází sauna s ledovým bazénem. 
 
Výsledkem této práce je stavba zapadající svým vzhledem a charakterem do okolní zástavby 
a umožní využít maximálně svého funkčního potenciálu.  
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1.S - suterén  
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