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P�edm�tem mé diplomové práce je návrh novostavby horského hotelu na bázi d�eva, 
který se nachází na vrcholu Malého Javorového, katastrální území T�inec-Tyra, m�sto T�inec, 
okres Frýdek-Místek na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je �áste�n�
podsklepený, se t�emi nadzemními podla�ími. Nosný systém je tvo�en t�emi konstruk�ními 
systémy. Konstruk�ní systém podsklepené �ásti tvo�í ztracené bedn�ní, první podla�í je 
provedeno z keramických tvárnic heluz, druhé a t�etí nadzemní podla�í je provedeno jako 
rámová panelová d�evostavba. Konstrukce zast�e�ení je tvo�ena p�íhradovými d�ev�nými 
vazníky sedlovými a pultovými. 

Návrh horského hotelu respektuje územní plán m�sta T�ince. Dále je kladen d�raz na 
dispozi�ní �e�ení v�etn� zaji�t�ní konstrukce po stránce statické, architektonické, úspory 
energie a bezpe�nosti p�i u�ívání objektu.  

Klí�ová slova 

Horský hotel, �áste�n� podsklepený, d�evostavba, rámová d�evostavba, ztracené 
bedn�ní, keramické tvárnice, d�evovláknitá izolace, sedlová  a pultová st�echa.   

Abstract 

The subject of my thesis is the design of new mountain hotel based on wood, which is 
located at the top of Little Maple, cadastral area Trinec-Tyra, the city of Trinec, Frydek-
Mistek level documentation for construction. The building has a partial basement, with three 
floors. The supporting system consists of three structural systems. The structural system 
consists of basement formwork, the first floor is made of ceramic blocks heluz, second and 
third floor is designed as a timber frame panel. Roof structure is made up of lattice wood 
trusses and gabled aisle. 

Proposal mountain hotel respects the territorial plan of Trinec. Furthermore, emphasis 
is placed on the layout, including ensuring the design to the static, architectural, energy 
savings and safety in the use of the building.

Keywords 

Mountain hotel, part basement, timber, timber frame, formwork, ceramic tile, wood-
fiber insulation, gabled and shed roof. 
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 Tato diplomová práce zpracovává projekt horského hotelu na bázi d�eva dle 
zadání diplomové práce na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je 
situován do katastrálního území T�inec-Tyra, m�sto T�inec, okres Frýdek-Místek. 
Objekt je umíst�n na vrcholu Malého Javorového v nadmo�ské výšce 945m n.m. ( Balt 
po vyrovnání ).  

Má práce se zam��ila na vy�ešení dispozice pro daný ú�el, návrh vhodné 
konstruk�ní soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace v�etn�
textové �ásti a p�íloh podle pokyn� vedoucího diplomové práce. Smyslem mé práce 
bylo vytvo�ení kvalitního ubytování a zázemí pro návšt�vníky hotelu a Beskyd s 
ohledem na dané podmínky okolního prost�edí s jednoduchým, ale funk�ním 
dispozi�ním �ešením v�etn� zajišt�ní konstrukce po stránce statické a architektonické.  
 Velký d�raz p�i návrhu byl kladen na vysoký energetický standart budovy, kde 
bylo nutné optimalizovat návrh s ohledem na situování na pozemek, orientaci ke 
sv�tovým stranám, optimalizaci tvaru, tepelné zónování dispozice, návrh obvodového 
plášt�, vylou�ení tepelných most�, výpln� otvor�, pr�vzdušnost obálky, zdroj a 
distribuci tepla.  
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a) název stavby 
Stavba horského hotelu na bázi d�eva 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla pozemk�) 
Katastrální území T�inec-Tyra 
T�inec-Tyra, 739 61 T�inec 
parcela �íslo  1077/5, 5/2 ( pro stavbu hotelu ), parcela �íslo 4/12, 5/2, 1077/5, 1077/9, 
3329/2 ( pro parkovací stání ). 
Parcela �íslo 1077/5, 1077/9, 5/2 je ve vlastnictví M�sta T�ince, parcela �ísla 4/12, a 
3329/2 je ve vlastnictví Lesy �eské republiky, P�emyslova 1106/19, Nový Hradec 
Králové, na tyto pozemky je vztaženo v�cné b�emeno, nejsou evidována žádna 
omezení. 

c) p�edm�t projektové dokumentace. 
Dokumentace pro provedení stavby 

���� ��������!����"��#��������������

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
M�sto T�inec 
Jablunkovská 160 
Staré M�sto 739 61 T�inec 

����$����������	�%�����"���	�������&���'(����%��

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa 
sídla (právnická osoba), 
Bc. Jan Zuczek 
Vendryn� 540 
Vendryn�, 739 94 

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 
komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 
oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 
Ing. Zuzana Mastná Ph.D. 
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c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace v�etn�
�ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou 
komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik�
�inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich 
autorizace. 
Zpracovatel všech �ástí projektové dokumentace: Bc. Jan Zuzek 

�� �)����(����'���%�����"�
�
 Byla provedena obhlídka pozemku a polohopisné a výškopisné zam��ení s 
napojení na S-JTSK. Výsledkem m��ení je situa�ní výkres. Na základ� m��ení bylo 
zjišt�no, že pozemek je svažitý dle situace a vykreslených vrstevnic. Na základ�
výškopisného m��ení bylo provedeno usazení hotelu na pozemek. Byly doloženy 
podklady od provozovatel� inženýrských sítí v okolí �ešeném území. Byla provedena 
analýza uskute�nitelnosti stavby s p�ihlédnutím k územní dokumentaci katastrálního 
území T�inec-Tyra. Byly doloženy podklady o vrtné prozkoumanosti území 
s geologickými výsledky vrt�. 

��$�����������(��

a) rozsah �ešeného území, 
Katastrální území T�inec-Tyra, 739 61 T�inec,  parcela �íslo 1077/5, 5/2. 

V blízkosti pozemku se nacházejí inženýrské sít�. Budou provedeny p�ípojky vody, 
elektrické energie a sd�lovací. Sou�ástí stavby budou také terénní úpravy, vybudování 
parkovišt� na parcele �íslo 4/12, 5/2, 1077/5, 1077/9, 3329/2, na tyto pozemky 4/12 a 
3329/2 je vztaženo v�cné b�emeno bez omezení. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.), 
Stavba horského hotelu se nachází v okolí chrán�né krajinné oblasti ( CHKO 
BESKYDY ), které stanovuje tyto regulativy: stavba o max 3.NP s p�dou, dostate�ná 
požární odstupová vzdálenost ( stanovena požárníkem ) a vybudování domovní �istírny 
odpadních vod se zákazem odtoku splaškové vody bez p�ed�išt�ní do krajiny nebo 
nucený odvoz splaškové vody. 

c) údaje o odtokových pom�rech, 
Terén je svažitý. Odtokové pom�ry jsou dobré. 

d) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas, 
Zám�r a charakter novostavby horského hotelu je v souladu s územní dokumentací 
katastrálního území T�inec-Tyra.  
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v p�ípad� stavebních 
úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn�
plánovací dokumentací, 
Zám�r a charakter novostavby horského hotelu je v souladu s územní dokumentací 
katastrálního území T�inec-Tyra.  

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území, 
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�, 
Požadavky dot�ených orgán� jsou spln�ny. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 
Vybudování domovní �istírny odpadních vod nebo nucený odvoz splaškové vody, 
stavby o max. 3.NP s p�dou. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 
Není p�edm�tem �ešení. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Katastrální území T�inec-Tyra 739 61 
Parcela �.:  1077/5 
  1077/9 
  5/2 
  4/12 
  3329/2 

k) vrtná prozkoumanost 
Typ základových konstrukcí a zp�sob zakládání se odvíjí z výsledku vrtné 
prozkoumanosti, který byl proveden v okolí stavby. 

V okolí stavby se nachází dva vrty 486771 J-1 ( hloubka 6m) a vrt 486098 J-5 ( hloubka 
8m ), výsledky vrtu a umíst�ní se nachází v dokladové �ásti E. 

��*���������������

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 
Nová stavba horského hotelu se zastav�nou plochou nad 150m2.  

Zastav�ná plocha budovy 657,97m2 

Obestav�ný prostor 6445m3 

Maximální výška u h�ebene +13,390m 
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b) ú�el užívání stavby, 
Stavba pro ubytování nad 150m2 zastav�né plochy pro 44 ubytovaných osob a cca 8 
�len� personálu, �áste�n� podsklepený t�ípodlažní. Investor chce zajistit ubytování pro 
hosty a zajistit stravování pro návšt�vníky.  

c) trvalá nebo do�asná stavba 
Trvalá stavba. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�1) (kulturní památka 
apod.) 
Nevztahuje se, nejedná se o kulturní památku apod. 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 
požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb 
P�ístup byl navržen jako bezbariérový, v budov� se nachází bezbariérový pokoj 
s bezbariérovým výtahem. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících z jiných 
právních p�edpis�2) 
Požadavky dot�ených orgán� jsou spln�ny. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení 
Nejsou provedeny žádné výjimky ani úlevová �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 
plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník�
apod.) 

Zastav�ná plocha  657,97m2

Obestav�ný prostor  6455 m3 

Užitná plocha – 1.PP  157,48 m2   

    

–1.NP  533,19 m2 (bez terasy) 

  597,34 m2  (s terasou)   

–2.NP  415,87 m2  

–3.NP  415,87 m2  

   

Po�et funk�ních jednotek 22 byt    

Po�et uživatel�  44 host�, 8 �len� personálu 
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i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení s 
deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 
energetické náro�nosti budov apod.) 
Z hlediska odpadového hospodá�ství je nutné dodržovat zákon �. 185/2001 Sb. O 
odpadech a p�edpisy s ním související. Zejména se jedná o vyhlášku MŽP �. 383/2001 
Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zat�íd�né dle kódu druhu odpadu do skupiny 
stavební a demoli�ní odpady. V zásad� lze vyjmenovat základní druhy odpad� p�i 
výstavb� v�etn� množství, které lze stanovit na základ� p�edpokládané výše ztratného. 
Tato hodnota se u stavebních materiál� tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1,5 % 
z celkového množství stavebního materiálu. P�i demoli�ních pracích lze celkem p�esn�
ur�it množství demoli�ního materiálu a provést zat�ízení do skupin podle výše uvedené 
vyhlášky MŽP. Pro dodavatele je závazná evidence t�chto odpad� v pr�b�hu výstavby a 
podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady budou p�edloženy v rámci kolaudace 
stavby. 

 Zat�íd�ní odpad� dle katalogu odpad� uvedené ve vyhlášce MŽP �. 381 Sb. 
z roku 2001: 

 15 00 00 Odpadní obaly 

 15 01 01 Papír / lepenka 

 15 01 02 Plastové obaly 

 15 01 04 Kovové obaly 

 17 00 00 Stavební a demoli�ní odpad 

 17 01 02 Cihla 

 17 02 01 D�evo 

 17 05 02 Vyt�žená hlušina 

 17 06 02 Ostatní izola�ní materiál 

 B�hem vlastního provozu dojde ke vzniku následujícího odpadu: 

 20 00 00 Odpad komunální 

 20 01 01 Papír 

 20 01 02 Sklo 

 20 01 03 Drobné plastové p�edm�ty 

 20 01 05 Drobné kovové p�edm�ty 

 20 01 11 Textilní materiál 

 Jak je z�ejmé za zat�ízení vzniklého odpadu, p�jde o všeobecný odpad, který 
nemá zvláštní požadavky na likvidaci a vykupují jej i sb�rné suroviny, respektive jej lze 
uskladnit i na skládce, na kterou budou odvezeny v kontejneru. 
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 B�hem vlastního provozu objektu budou zam�stnanci produkovat komunální 
odpad. 

 Klasifikace obálky budovy dle �SN 73 0540-2: A-Velmi úsporná. Štítek obálky 
s p�idruženými tepeln� technickými výpo�ty a posudky p�iložen ve složce �.6-Stavební 
fyzika. T�ída energetické náro�nosti budovy:  PENB není p�edm�tem této dokumentace.  

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní na 
etapy) 
 Stavba bude provád�na jako jeden stavební objekt, nebude �len�na na etapy a 
provedena bez výrazných technologických p�estávek. 

k) orienta�ní náklady stavby. 
Cena stavby bude ur�ena cenovou nabídkou zhotovitele stavby p�i výb�rovém �ízení. 

��+�,"�����������-����������-�����%���%�������%���"�.�%���
��/������
SO101 – Horský hotel        657,97m2

SO 201 – Zpevn�ná plocha pojízdná      995,70m2

SO 202 – Zpevn�ná plocha poch�zná       243,97m2 

SO 301 – Oplocení pozemku        0,00m 
SO 302 – Vodovodní p�ípojka       12,00m 
SO 303 – Kanaliza�ní splašková p�ípojka     0,00m 
SO 304 – El. p�ípojka NN       33,00m 
S0 305-  Plyn         0,00m 
S0 306 – Sd�lovací O2       16,00m 

0�)�'�	������%���%�����	����

0������������(�������-�

a) charakteristika stavebního pozemku 
 Katastrální území T�inec-Tyra, parcela �íslo 1077/5, 1077/9, 5/2,  4/12, 3329/2. 
Stavební pozemky se nacházejí na vrcholu Malého Javorového, svažité jsou na všechny 
sv�tové strany, vrchol je rovinný. V blízkosti pozemku se nacházejí inženýrské sít�. 
Sou�ástí stavby budou také terénní úpravy, vybudování �istírny odpadních vod, 
parkovacích stání a zpevn�ných ploch. Stavební pozemky umož�ují situování horského 
hotelu a následné užívání. 

Parcelní �íslo:  1077/5, 1077/9, 5/2, 4/12, 3329/2 

Kat. úz.:  T�inec-Tyra, T�inec 739 61 

Vým�ra:  9728m2

Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
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b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.) 
 V lokalit� byl proveden radonový pr�zkum s ur�ením základové p�dy. P�ed 
zahájením prací na základových konstrukcích hotelu je nutné typ zeminy a její únosnost 
vzhledem k návrhu v projektu ov��it a v p�ípad� nutnosti rozm�ry základových 
konstrukcí upravit. Na základ� provedeného m��ení byl na parcele �. 1077/5, 5/2 zjišt�n 
nízký radonový index, objekt proto nemusí být preventivn� chrán�n proti pronikání 
radonu z geologického podloží. Hydroizolace stavby je tvo�ena asfaltovým pásem 
Glastek 40 speciál mineral. Vrtná prozkoumanost byla provedena, výsledky zkoušek 
jsou p�iloženy v p�íloze E. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma 
Na pozemku je vzdušné ochranné pásmo NN, 2m na ob� strany. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek neleží v záplavovém území ani v poddolovaném území apod. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom�ry v území 
P�i provád�ní stavby je nutno dbát na: 

ochranu proti hluku a vibracím 

Nejvyšší p�ípustné hodnoty jsou stanoveny dle Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. O 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Dle §10 „Hygienické limity 
hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru staveb“ se limit v ekvivalentní hladin�
akustického tlaku A stanoví pro hluk pronikající vzduchem zven�í a pro hluk ze 
stavební �innosti uvnit� objektu sou�tem základní hladiny akustického tlaku A Laeg, T 
= 40 dB a korekcí p�ihlížející ke druhu chrán�ného prostoru a denní dob�. 

 Nejvyšší p�ípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A uvnit� obytných 
objekt� jsou pak rovny: 

v dob� 6 – 22 hod. 40 dB 

v dob� 22 – 6 hod. 30 dB 

 Dle §11 „Hygienické limity hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru staveb“ se 
limit v ekvivalentní hladin� akustického tlaku A pro hluk ze stavební �innosti Laeq, T = 
50 dB a korekcí p�ihlížející k druhu chrán�ného prostoru a denní dob�. 

Nejvyšší p�ípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jaou 
pak rovny: 

v dob� 6 – 7, 21 – 22 hod. 60 dB 

v dob� 7 – 21 hod.  65 dB 

v dob� 22 – 6 hod.  55 dB 
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 Uvedené hodnoty nejvýše p�ípustné hladiny hluku se vztahují k referen�ním 
bod�m. Pro realizaci stavby p�icházejí v úvahu následující mechanizmy s tabulkovými 
údaji hlu�nosti (reprezentanti ur�itých skupin) a odpovídají okamžitému provozu 
mechanizm� bez technologických p�estávek, které snižují uvád�nou hlu�nost. Hlu�nost 
nákladních automobil� je závislá na jejich technickém stavu a intenzit� dopravy. 

Výpo�et dopadu hluku se odvíjí od nasazení jednotlivých mechanizm� a sledu 
provád�ných prací stavebním podnikem. Do celkového výpo�tu je pak nutno vzít 
tabulkový p�ehled mechanizm� majících nárok na elektrickou energii. 

 Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty stanovené v technickém 
osv�d�ení. P�i provozu stroj�, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
p�edpisy, bude nutno zabezpe�it ochranu pasivní. Veškerá stacionární za�ízení, jako 
okružní pily, brusky, p�ípadn� kompresory, budou umíst�ny do ochranného objektu. Pro 
možné posouzení hluku ze stavební  �innosti m�žeme realizaci stavby �lenit na fáze, 
které budou své okolí nejvíce zat�žovat hlukem a k jednotlivým fázím p�i�adit 
p�edpokládané množství mechanizm�. 

P�íprava území: 

autoje�áb 80 dB / 15 m 

naklada� 86 dB / 8 m 

 Zemní práce a zajišt�ní základ�: 

rypadlo s hloubkovou lopatou 82 dB / 8 m 

naklada�    86 dB / 8 m 

domícháva� betonu   78 dB / 15 m 

�erpadlo na beton   81 dB / 15 m 

  Ochranu proti zne�iš�ování komunikací a nadm�rné hlu�nosti 

Vozidla vyjížd�jící ze staveništ� budou �ádn� o�išt�na ru�ním mechanickým oklepem, 
pop�ípad� oplachem tlakovou vodou, p�i�emž voda bude odtékat do staveništní jímky a 
odtud �erpána do kanalizace. Splachy z jímky budou odt�ženy a odvezeny na skládku. 
Su� a jiné prašné materiály bude nutno vlh�it kropením. Výjezd ze stavby bude pod 
stálou kontrolou stavby a p�ípadné zne�išt�ní komunikace bude okamžit� odstran�no. 

Ochranu proti zne�iš�ování ovzduší výfukovými plyny 

Zhotovitel bude povinen zabezpe�it provoz dopravních prost�edk� a stavebních stroj�
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a p�edpis�m o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních 
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komunikacích. Nasazování stroj� se spalovacími motory bude omezováno a budou 
up�ednost�ovány stroje s elektromotory. 

Ochranu proti zne�iš�ování povrchových a podzemních vod 

Po dobu výstavby bude nutno p�i provád�ní stavebních prací a provozu za�ízení 
staveništ� vhodným zp�sobem stavbu zabezpe�it, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný zp�sob odvád�ní deš�ových vod ze 
stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveništ�. 

Provád�ní stavebních prací bude v souladu se zákonem �. 258/2000 Sb. O ochran�
zdraví a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin 
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení d�evin 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�
ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé) 
Není p�edm�tem �ešení. 

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Objekt horského hotelu bude napojen na zpevn�nou neve�ejnou komunikaci. Objekt 
bude p�ipojen na stávající vodovodní �ád Vodárenské akciové spole�nosti DN. Materiál 
vodovodní p�ípojky PE 32 (DN 32). Deš�ová kanalizace bude vedena do akumula�ní 
nádrže. 

 Dále bude provedeno napojení na elekt�inu NN nap�tí provedena kabelem. 
Elektro p�ípojka bude napojená na elektrický sloup ležící na hranici pozemk�  
�.  1077/9 a 1077/5. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice. 
Není p�edm�tem �ešení. 

0� �1�"���2������������-�
 Stavba horského hotelu se nachází na parcele �íslo 1077/5, 5/2 v T�inec-

Tyra, m�sto T�inec. Jedná se o stavbu horského hotelu na bázi d�eva. 

Horský hotel je �len�n na dva obytná patra (2.NP a 3.NP), v 1.NP je restaura�ní 
provoz s p�íslušnými sklady, zázemí pro personál hotelu se sekretariátem a �editelnou. 
Horský hotel je �áste�n� podsklepen, má t�i nadzemní podlaží. Neobytný suterén bude 
tvo�en ztraceným bedn�ním BEST 30. Provozní 1.NP je vyzd�no z keramických tvárnic 
HELUZ FAMILY 30. St�nové konstrukce 2.NP a 3.NP jsou �ešeny jako prefabrikované 
rámové panely. Strop nad suterénem je železobetonový ze systému BEST. Strop nad 
prvním nadzemním podlažím je skládaný keramický HELUZ MIAKO. Strop nad 
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druhým nadzemním podlaží je d�ev�ný prefabrikovaný. St�echa je �ešená jako 
konstrukce vazníková se sklonem 120. Jedná se o jednoduchou sedlovou a pultovou 
st�echu s p�esahy u štítu 150mm a u okapu 500mm. �ást 1.NP je bez stropní 
konstrukce, konstrukce podhledu nesou st�ešní vazníky 50x120mm. Schodiš�ové st�ny 
budou vyzd�ny z keramických tvárnic heluz family 30 a heluz plus 25, výtahová šachta 
bude vyzd�na ze ztraceného bedn�ní best 30. P�ed hlavní fasádou se nachází konstrukce 
terasy a zast�ešení nad vchody. Budova má jeden hlavní vstup pro personál v 1.NP, 
jeden hlavní vstup pro hosty hotelu a jeden hlavní vstup z boku objektu pro návšt�vníky 
restaurace, sekundární vstup se nachází 1.PP a sekundární vstup z terasy pro hosty 
v 1.NP. Skladby jsou navrženy tak aby spl�ovaly nebo se blížily doporu�eným 
hodnotám sou�initel� prostupu tepla pro pasivní stavby. 

0� ������"�'!�����������-3����"��������%��-��'�����%����������
Zastav�ná plocha  657,97m2

Obestav�ný prostor  6455 m3 

Užitná plocha – 1.PP  157,48 m2   

    

–1.NP  533,19 m2 (bez terasy) 

  597,34 m2  (s terasou)   

–2.NP  415,87 m2  

–3.NP  415,87 m2  

   

Po�et funk�ních jednotek 22 byt    

Po�et uživatel�  44 host�, 8 �len� personálu 

0� � �1�"���&�'	�������%�&����	%���������%�&�/�4����

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení 
Zám�r a charakter novostavby horského hotelu je v souladu s územní dokumentací 
katastrálního území T�inec-Tyra, m�sto T�inec. Urbanistické �ešení objektu spl�uje 
požadavky územní dokumentace.  

b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 
�ešení 

 Stavba horského hotelu se nachází na parcele �íslo 1077/5, 5/2 v T�inec-
Tyra, m�sto T�inec. Jedná se o stavbu horského hotelu na bázi d�eva. 

Horský hotel je �len�n na dva obytná patra (2.NP a 3.NP), v 1.NP je restaura�ní 
provoz s p�íslušnými sklady, zázemí pro personál hotelu se sekretariátem a �editelnou. 
Horský hotel je �áste�n� podsklepen, má t�i nadzemní podlaží. Neobytný suterén bude 
tvo�en ztraceným bedn�ním BEST 30. Provozní 1.NP je vyzd�no z keramických tvárnic 
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HELUZ FAMILY 30. St�nové konstrukce 2.NP a 3.NP jsou �ešeny jako prefabrikované 
rámové panely. Strop nad suterénem je železobetonový ze systému BEST. Strop nad 
prvním nadzemním podlažím je skládaný keramický HELUZ MIAKO. Strop nad 
druhým nadzemním podlaží je d�ev�ný prefabrikovaný. St�echa je �ešená jako 
konstrukce vazníková se sklonem 120. Jedná se o jednoduchou sedlovou a pultovou 
st�echu s p�esahy u štítu 150mm a u okapu 500mm. �ást 1.NP je bez stropní 
konstrukce, konstrukce podhledu nesou st�ešní vazníky 50x120mm. Schodiš�ové st�ny 
budou vyzd�ny z keramických tvárnic heluz family 30 a heluz plus 25, výtahová šachta 
bude vyzd�na ze ztraceného bedn�ní best 30. P�ed hlavní fasádou se nachází konstrukce 
terasy a zast�ešení nad vchody. Budova má jeden hlavní vstup pro personál v 1.NP, 
jeden hlavní vstup pro hosty hotelu a jeden hlavní vstup z boku objektu pro návšt�vníky 
restaurace, sekundární vstup se nachází 1.PP a sekundární vstup z terasy pro hosty 
v 1.NP. Skladby jsou navrženy tak aby spl�ovaly nebo se blížily doporu�eným 
hodnotám sou�initel� prostupu tepla pro pasivní stavby. 

0� �$�1�"���&��	�������/�4���3���%���"�.����2	��-� �
Stavba bude provád�na jako jeden stavební objekt, stavba nebude �len�na na etapy a 
provedena bez výrazných technologických p�estávek. 

0� �*�0����	�&	��&�'!�����������-�
P�ístup byl navržen jako bezbariérový, v budov� se nachází bezbariérový pokoj 
s bezbariérovým výtahem. 

0� �+�0�����������/��'!�����������-�
Jsou dodrženy požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb., v níž jsou �ešeny požadavky na 
ochranu p�ed uklouznutím, pádem, nárazem apod. P�ed za�átkem užívání musí být 
v objektu provedeny b�žné revize vyplývající z technických podmínek výrobc� a 
dodavatel�. 

0� �5�6��"����%��	����	�������������
�

a) stavební �ešení 
Jedná se o samostatn� stojící horský hotel bez oplocení, se zpevn�nými manipula�ními 
plochami, terasou, a parkovacím stáním pro 25 osobních automobil� a jednoho stání pro 
osoby t�lesn� postižené. Horský hotel je �áste�n� podsklepený. Má t�i nadzemní podlaží 
se sedlovými st�echami a pultovou st�echou. Stavbou chce investor zajistit ubytování 
pro návšt�vníky Beskyd a turisty. V objektu se p�edpokládá ubytování pro 44 osob. 

b) konstruk�ní a materiálové �ešení 

Výkopy 
Na pozemku dot�eném stavbou bude p�ed realizací stavby provedena skrývka 
kulturních vrstev p�dy – ornice v tlouš�ce 20-25 cm (dle místních podmínek možno i do 
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v�tší hloubky). Skrývka bude provedena na ploše dot�ené samotnou stavbou a 
zpevn�nými plochami. Tato skrývka bude následn� odd�len� uložena na deponii v �ásti 
parcely, která nebude dot�ena stavbou. Po ukon�ení stavební �innosti bude p�da 
rozprost�ena na nezastav�ných �ástech tohoto pozemku a použita k jeho zúrodn�ní. 
Ornice bude rozprost�ena pouze jako svrchní vrstva na kulturní vrstvy nižší kvality. 
Kulturní vrstvy p�dy budou chrán�ny proti znehodnocení v souladu s § 10 odst. 2 
vyhlášky �. 13/1994 Sb., kterou se upravují n�které podobnosti ochrany zem�d�lského 
p�dního fondu. O �innostech souvisejících se skrývkou, p�emíst�ním, rozprost�ením, 
ochranou a ošet�ováním skrývaných kulturních vrstev vede stavebník protokol (stavební 
deník), v n�mž se uvádí všechny skute�nosti o využívání t�chto zemin. Veškeré 
výkopové práce spo�ívají ve vyhloubení rýh pro základové pásy. Sklon st�n výkopu 
provést v závislosti na typu zeminy. 
 Pro zachování geotechnických parametr� zemin v p�vodním uložení je nutná 
bezprost�ední ochrana základové spáry, což bude zajišt�no vyhloubením základové 
spáry t�sn� p�ed betonáží. Srážkovou vodou nasycené zeminy v základové spá�e pak 
musí být odt�ženy v celé ovlivn�né mocnosti. Po provedení výkop� pro základové 
konstrukce bude p�izván statik k posouzení kvality základové spáry s p�ípadným 
upravením základových konstrukcí v p�ípad�, že kvalita podloží nebude odpovídat 
zavedenému p�edpokladu ve statickém výpo�tu nebo v p�ípad� výskytu podzemní 
tlakové vody. Pokud se v míst� stavby nachází inženýrské sít�, zajistí investor p�ed 
zahájením výkopových prací vyty�ení jejich správci. Dále je nutné dodržovat jejich 
odstupové vzdálenosti. Výkopy hloubky do 1,5 m se udrží krátkodob� ve strmém 
sklonu, hlubší výkopy budou svahovány nebo jinak chrán�ny. 

Základy 

Základy budou provedeny z betonu C16/20 do nezamrzné hloubky min 1200mm 
pod terén, podkladní nevyztužená deska tl. 100mm bude sloužit jako podklad pro 
hydroizolaci GLASTEK 40. SPECIÁL MINERÁL v tl. 8mm, na které bude vyztužená 
podkladní deska v tl. 150mm nad nepodsklepenou �ásti budovy, nad podsklepenou bude 
nejprve provedená nevyztužená podkladní deska tl. 100mm, na které bude provedená 
hydroizolace GLASTEK 40. SPECIÁL MINERÁL v tl. 8mm a poté se provede 
vyztužená podkladní deska.  

Svislé konstrukce 

1.PP: 

Suterénní nosné zdivo bude provedeno ze ztraceného bedn�ní BEST 30 tl. 300mm, 
suterénní nenosné zdivo bude ze ztraceného bedn�ní BEST 15 tl. 150mm, tvárnice 
budou zality betonem C16/20 a vyztuženy v ložných a sty�ných sparách výztuží profilu 
10mm. Vnit�ní suterénní st�na odd�lující suterénní prostor od zeminy bude tvo�en ze 
ztraceného bedn�ní BEST 30, na které bude provedená hydroizolace GLASTEK 40 
SPEC. MINERÁL, za ní bude provedená cihelná p�izdívka z CPP 290x140x65mm na 
kant. Cihelná p�izdívka bude plnit funkci nosnou, bude podporovat konstrukci 
základové desky nad ní stejným zp�sobem bude provedena výtahová šachta,  okolo 
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celého suterénního zdiva bude provedená tepelná izolace ISOVER EPS PERIMETR tl. 
80mm. Kolem celého zdiva bude provedeno plošné odvodn�ní, plošné bude tvo�eno 
nopovou fólií FATRADREN 2015. Za ní bude polypropylenová geotextilie GEOTEK 
zasypána zásypem z p�vodní zeminy, který bude následn� zhutn�n. 

Konstrukce podlahy v 1.PP v tl. 150mm ( S9 ) 

1.NP 

Nosné obvodové st�ny budou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ FAMILY  
30 BROUŠENÁ tl. 300mm, na obvodovém zdivu bude proveden kontaktní zateplovací 
systém ETICS s minerální tepelnou izolací ISOVER TF PROTI v tl. 120mm. Vnit�ní 
nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25 BROUŠENÁ, 
vnit�ní nenosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic HELUZ 14/ 11,5/ 8 
BROUŠENÁ. Konstrukce podklady bude v tl. 200mm, jedná se o skladby 
S10/S11/S12/S13. 

2.NP a 3NP:

Nosné obvodové st�ny budou �ešeny jako �áste�n� prefabrikované, kdy bude 
zprefabrikovaná pouze nosná sloupková konstrukce, sloupky pr��ezu 60x200mm, 
základové a horní prahy 60x200mm a oplášt�ny z jedné strany osb deskami AIRSTOP 
ECO OSB 3 TL. 15mm. Nosná konstrukce bude uložená na základový práh pr��ezu 
60x300mm, st�nové panely budou prokotveny se základovým prahem svorníkovými 
kotvami M16. Panely v 3.NP budou uloženy na základový práh pr��ezu 60x200mm a 
prokotveny s konstrukcí stropu pomocí celozávitových vrut�. Tepelná izolace 
obvodových st�n mezi sloupky rámové konstrukce bude z minerální vaty ISOVER UNI 
tl. 200mm, vn�jší tepelná izolace bude z d�evovláknitých desek STEICO SOECIÁL tl. 
120mm, na které se budou kotvit d�ev�né lat� pr��ezu 40x60mm pro ukotvení 
d�ev�ného venkovního obkladu z fasádních palubek RHOMBUS 19x146mm, mezi 
tepelnou izolací a obkladem bude v�traná vzduchová mezera v tl. 40mm. Schodištové 
st�ny budou vyzd�ny až do 3.NP, na nich bude provedena tepelná izolace ISOVER UNI 
Tl. 120mm, v tepelné izolaci budou osazeny kovové kotvící prvky pro d�ev�né lat�
40x60mm, které budou tvo�it podklad pro d�evené fasádní palubky RHOMBUS. Nosné 
vnit�ní st�ny budou tvo�eny ze st�nových d�ev�ných panel� s rámovou konstrukcí, 
d�ev�né smrkové sloupky pr��ezu 80x200mm, mezi sloupky bude provedená Zi 
ISOVER UNI tl. 80mm, mezi kterými bude 40mm tepelná izolace ISOVER UNI 
z akustických d�vod�. Sloupky budou z obou stran oplášt�ny sádrovláknitými deskami 
FERMACELL, vnit�ní nenosné st�ny budou tvo�eny ze st�nových panel� se sloupky 
pr��ezu 100x60mm, mezi kterými bude provedena Zi ISOVER UNI tl. 100mm, bude 
oplášt�ná sádrovláknitými deskami FERMACELL VAPOR tl. 15mm. P�edst�ny budou 
tvo�eny z d�ev�ných latí ukotvených na st�nových panelech a protipožárních 
sádrovláknitých desek FERMACELL tl. 15mm.¨ 
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 Konstrukce podlahy v 2.NP v tl. 150mm, kce podlahy v 3.NP v tl. 150mm . 

Vodorovné konstrukce 

STROPY 
Strop nad podsklepenou �ásti objektu ( S12, S13 ) bude ze systému BEST tl. 

200mm, na stropní konstrukci bude navázaná konstrukce podkladní vyztužené desky 
nad nepodsklepenou �ásti objektu ( S10, S11 ). 

 Strop nad 1.NP bude proveden jako keramický skládaný HELUZ MIAKO v tl. 
250mm s betonovou nadbetonávkou v tl. 60mm 

 Strop nad 2.NP bude proveden jako prefabrikovaný ze sk�í�ových panel�, kde 
nosnou konstrukci budou tvo�it žebra pr��ezu 80x200mm, mezi kterými budou rozp�rky 
pr��ezu 80x200mm, v panelech bude provedená Zi z minerální vaty ISOVER UNI tl. 
120mm. Stropní panely budou uloženy na horních prazích st�nových panel� a 
prokotveny s nimi celozávitovými vruty, kolem stropních panel� bude proveden svislý 
d�ev�ný v�nec pr��ezu 60x200, který bude zajiš�ovat tuhost celé stavby. 

 Pod konstrukcí stropu v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude proveden celoplošný podhled 
ze sádrokartonových kazet RIGIPS CASOPRANO. 

St�echa 
Konstrukce st�echy bude provedená jako vazníková konstrukce z p�íhradových 

d�ev�ných vazník� pr��ezu 50x120mm. St�echa je sedlová se sklonem 120 nad 3.NP, 
nad �ástí podlaží v 1.NP je provedena st�echa sedlová a pultová se sklonem 120 , st�ešní 
krytina je z falcovaných plech� LINDAB SEAMLINE, vzduchová mezera pro 
odv�trání st�ešního plášt� v tl. 60mm, Ti bude provedená z ISOVER EPS 100S, 
podst�ešní prostor bude v�traný pomocí p�ívodních a odvodních otvor�. Na st�ešním 
plášti bude proveden bezpe�nostní systém TOPSAFE tvo�en z nerezových lan a ok. Pod 
vazníky bude proveden d�ev�ný záklop tl. 25mm z osb desek AIRSTOP. Podst�ešní 
prostor bude zateplen foukanou tepelnou izolací z foukané celulozy. St�ešní vazníky 
jsou uloženy a prokotveny s ležatými d�ev�nými v�nci 60x200mm.

Izolace 

Hydroizolace: 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu bude provedena z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 spec. minerál.. Tento pás bude nataven na podkladní beton, 
který bude p�edtím opat�en penetra�ním nát�rem DEKPRIMER. Nad úrove�
upraveného terénu bude hydroizolace vytažena do výšky 300 mm. 
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 Suterénní zdivo v kontaktu se zeminou je opat�eno hydroizolací z asfaltového 
pásu GLASTEK SPEC.40 MINERAL 

M��ením bylo zjišt�no, že radonový index stavebního pozemku je dle zákona �. 
18/1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou �. 307/2002 Sb. v posledním 
zn�ní nízký, objekt proto nemusí být preventivn� chrán�n proti pronikání radonu 
z geologického podloží. 

 Podlahy hygienických místností a koupelny budou izolovány st�rkou 
provedenou pod podlahou. 

Tepelná izolace: 
1.PP   expandovaný polystyrén  - ISOVER PERIMETR 80mm 
1.NP   minerální izolace  - ISOVER TF PROTI            120mm 
2.NP                           minerální izolace  - ISOVER UNI            120mm 
                                   d�evovláknité desky   -STEICO SPECIÁL            120mm  
3.NP                           minerální izolace  - ISOVER UNI            120mm 
                                   d�evovláknité desky   -STEICO SPECIÁL            120mm  
               
Podlaha na terénu expandovaný polystyren -ISOVER EPS Z            100mm 
St�ešní pláš�  expandovaný polystyren  -ISOVER EPS S            60mm 
    

Výpln� otvor�
Okna i dve�e budou d�ev�ná s rámem SLAVONA SOLID COMFORT SC92 s 

izola�ní trojskla. Rozm�ry a po�ty, kování a zasklení dle p�ílohy-Výpis Ve výstupech 
na terasu budou d�ev�né SLAVONA sklopn� odsuvné. Veškeré otvory nutno 
zkontrolovat p�ed výrobou a dodávkou oken. Interiérové dve�e jsou d�ev�ná typu 
SAPELI . 

Detailní výpis v p�íloze-Výpis okenních a dve�ních prvk� ve složce �.3. 

Klempí�ské výrobky
Krytina  st�ech  falcovaný plech           LINDAB SEAMLINE 
Odvodn�ní st�echy  systém             LINDAB RAINLINE 
Venkovní parapety  hliníkové tažené profily          PARAMONT 
Stavební pouzdro  plechové CW profily           ECLISSE 

Tvar a rozm�ry jednotlivých prvk� dle platných �SN a technologie výrobce. 
Detailní výpis v p�íloze-Výpis klempí�ských prvk� ve složce �.3. 

Truhlá�ské výrobky 
Vnit�ní parapety   d�evot�ískové DTD DESKY  DEOKORK 
Obložkové zárubn�  Bukové d�evo    DEOKORK 
Detailní výpis v p�íloze-Výpis truhlá�ské prvk� ve složce �.3. 
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Schodišt�
Schodiš�ové st�ny budou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25 

BROUŠENÁ a HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ , schodišt� pro hosty vede z 1.NP až 
do 3.NP, výška stupn� 175mm a ší�ka stupn� 280mm. Schodišt� je železobetonové a je 
kotveno do st�n p�es akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP AZ, do stropní 
konstrukce je kotveno p�es akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP T, podél 
schodišt� je osazena akustická dilata�ní deska SCHOCK PL 

 Schodiš�ové st�ny budou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25 
BROUŠENÁ a HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ , schodišt� pro personál vede z 1.PP 
až do 3.NP, v 1.PP výška stupn� 176,47mm a ší�ka stupn� 280mm, v 1.NP-3.NP výška 
stupn� 175mm a ší�ka 280mm. Schodišt� je železobetonové a je kotveno do st�n p�es 
akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP AZ, do stropní konstrukce je kotveno 
p�es akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP T, podél schodišt� je osazena 
akustická dilata�ní deska SCHOCK PL 

 Venkovní d�ev�né schodišt� u terasy je schodnicové a je podporováno 3 
schodnicemi, výška stupn� 161,11mm, ší�ka 300mm. 

 Venkovní pažené schodišt� je tvo�eno z betonových palisád, výška stupn�
150mm, ší�ka 330mm. 

Výtahová šachta 
 Bude provedena až do 3.NP ze ztraceného bedn�ní BEST 30. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavba je navržena dle typových zásad výrobc� materiál� a konstruk�ních systém�. 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu výstavby a užívání nem�lo 
za následek z�ícení stavby nebo její �ásti, v�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení, 
poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného vybavení 
v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce, poškození v p�ípad�, kdy je rozsah 
neúm�rný p�vodní p�í�in�. Sou�ástí této projektové dokumentace není statický výpo�et. 
Statický výpo�et, dle pot�eby, bude sou�ástí realiza�ní dokumentace, nebo bude 
zhotoven p�ed samotnou realizací konstrukcí, u kterých to jejich povaha vyžaduje. 

0� �7� 6��"���� %��	����	������� ��%���%�2%�� �� ��%���"�.�%�2%��
��/������

a) technické �ešení 
 Vytáp�ní a oh�ev teplé vody je zajišt�n p�es dva tepelné �erpadla vzduch-voda, 
V�trání místností je p�irozené, hygienické místnosti jsou odv�trány ventilátorem p�es 
ventila�ní potrubí. 
 Odvod znehodnoceného vzduchu je v jídeln� a v kuchy�ském provozu zajišt�n 
p�es vzduchotechnickou jednotku. 
 Ve výtahové šacht� je osazen výtah MP GO FLEX 
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Stavební p�ipravenost výtahu 
- rozm�ry šachty se rozumí vnit�ní (sv�tlé) po dokon�ení vnit�ních úprav st�n (pevná 
neprašná omítka, apod.); tolerance odchylky svislosti st�n zd�né šachty po celé její 
výšce je max. 10 mm 
- st�ny, podlahu a strop šachty provést z neho�lavých materiál�; musí mít takovou 
mech. pevnost, aby p�i p�sobení kolmé síly 300 N na plochu 5 cm2 z jedné nebo druhé 
strany v libovolném míst� odolaly tomuto zatížení bez trvalé deformace nebo s pružnou 
deformací do 15 mm  
- dno šachty opat�it protiprašným nát�rem  
- stavebn� p�ipravit podpraží nástupiš� pro usazení šachetních dve�í (vybetonovat nebo 
osadit ocel. profil dle dispozice) 
-zhotovit pod stropem šachty v�trací otvor s krycí m�ížkou (velikost otvoru min. 1 % 
p�dorysné plochy šachty) 
-šachta výtahu nesmí být využita pro v�trání prostor� nesouvisejících s výtahem  
- teplotu v šacht� zajistit v rozmezí +5 ÷ +40°C (nesmí být použito parního nebo 
p�etlakového teplovodního topení)  
- v šacht� nesmí být umíst�na žádná jiná za�ízení ani vedení (el., plyn, voda, atd.) 
nepat�ící k výtahu  
- na všechny elektropráce dodat revizní zprávu elektro  
- pro montáž výtahu zajistit uzamykatelný úložný prostor 30 m2 poblíž šachty (p�ístup. 
cesta k šacht� bez p�ekážek)  
- pro montáž technologie výtahu postavit do šachty vnit�ní lešení  
- stavební otvory ve zdivu pro výtahové dve�e zajistit proti pádu osob a p�edm�t� do 
šachty  
- po montáži rámu šachetních dve�í a el. rozvád��e výtahu provést jejich zazd�ní a 
za�išt�ní  
- dodat a osadit hasicí p�ístroj dle požadavku požárního specialisty  
- dodat a osadit montážní záv�sné oka do stropu šachty (každé oko musí mít nosnost 
min. 1000 kg, umíst�ní dle dispozice) 
- na nástupištích výtahu v blízkosti šachetních dve�í zajistit osv�tlení o intenzit� min. 50 
lx, v prostoru p�ed �ídícím el. rozvád��em výtahu zajistit osv�tlení o intenzit� min. 200 
lx  
- p�ivést do prostoru �ídícího el. rozvád��e výtahu v nejvyšší stanici hlavní napájecí 
p�ívod el. proudu (jišt�ný jisti�em charakteristiky c), samostatnou telefonní linku 
(pokud nebude požadováno spojení pomocí GSM brány) 
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0� �8���!�	����������������/�4���
Viz. Složka �. 5-Požárn� bezpe�nostní �ešení s p�ílohou: technická zpráva požární 
ochrany a situa�ní výkres požárn� bezpe�nostního �ešení.  

0� �9�6���-�������/���������	.��(��
Klasifikace obálky budovy dle �SN 73 0540-2: A-Velmi úsporná. Štítek obálky s 
p�idruženými tepeln� technickými vypo�ty a posudky p�iložen ve složce �.6-Stavební 
fyzika. T�ída energetické náro�nosti budovy:  PENB není p�edm�tem této dokumentace. 

0� ��:�;-.����%�&���!����-���������-3���!����-�����	�%�������
��('��"����	���/���

Vytáp�ní: 
Vytáp�ní bude provedeno jako podlahové teplovodní. V objektu je navrženo tepelné 
�erpadlo vzduch-voda.

Osv�tlení 
Zá�ivky bez koncovky, kabel za horní sk�í�kou min.1,5 m dlouhý, typ kabelu 3x1,5  
CYKY, jišt�ní 10A. Zá�ivky s koncovkou, zásuvka 220V, jišt�ní 16A nebo 10A podle 
typu kabelu. Zásuvku umístit nad horní sk�í�ku. Bodové osv�tlení 
Zásuvka 220V, jišt�ní 16A nebo 10A podle typu kabelu. Schematické zobrazení vedení 
a umíst�ní zásuvek a sv�tel je sou�ástí výkresové �ásti dokumentace. 

Zásobování vodou: 
Potrubí vnit�ního vodovodu od HUV je navrženo nejvhodn�jší trasou k jednotlivým 
odb�rným míst�m. Na fasádu objektu budou dle požadavku investora provedeny 
vývody pro zálivku zelen�. 
Rozvody vodovodního potrubí se musí osazovat a upravit tak, aby byla zachována 
p�edepsaná 
provozní pevnost trubek a spoj�, zabezpe�ena poloha potrubí, p�enášení hmotnosti a 
dynamických 
ú�ink� na potrubí. Montáž potrubí musí být provedena podle �SN 73 6660, �SN 73 
6655, H-132 98 
(CTI), �SN 75 5411, �SN 75 5401, �SN 75 5402 (v�etn� všech novelizací a zm�n), 
zákona �.50/1976 Sb. ve zn�ní zákona �. 262/1992 Sb. (v�etn� všech novelizací a zm�n) 
a montážních p�edpis� výrobce potrubí. Vzdálenost podpor a uchycení potrubí je dána 
�SN 73 6660 a montážními p�edpisy výrobce. Na stoupacích potrubích a na ležatých 
rozvodech budou umíst�ny kompenzátory, p�ípadn� kompenza�ní smy�ky p�íslušných 
dimenzí. Umíst�ní kompenzací bude provedeno podle montážních p�edpis� výrobce 
potrubí. P�i prostupu stoupacích potrubí a ležatých rozvod� chrán�nými požárními 
úseky bude potrubí ut�sn�no protipožárními ucpávkami pro p�íslušné p�edepsané 
požární odolnosti. Ut�sn�né prostupy budou dobetonovány. 
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P�ipojovací potrubí a veškeré rozvody nebudou kotveny do st�n k obytným místnostem. 
Budou použity pružné úchyty. Na trubní rozvody bude použita zvuková izolace. 
Po prohlídce vnit�ního vodovodu, po montáži p�íslušenství, za�izovacích p�edm�t�, 
p�ístroj� a za�ízení se provede tlaková zkouška vnit�ního vodovodu a dezinfekce potrubí 
podle �SN 73 6660. 
B�hem realizace je t�eba dodržovat veškerá na�ízení a pokyny výše uvedených norem a 
sou�asn�
respektovat sm�rnice týkající se bezpe�nosti práce. 

Objekt bude napojen na ve�ejný vodovod VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLE�NOST, 
a.s.  

Pot�eba vody: 
P�edpoklad: 52 osoby 
Pr�m�rná denní pot�eba: 52x100  5200 l/den 
Maximální denní pot�eba: 500x52  26000l/den 
Maximální hodinová pot�eba 26000/24x5,2 5633 l/hod 

Pot�eba teplé vody 
P�edpoklad: 52 osoby 
Pr�m�rná denní pot�eba: 52x40  2080 l/den 

Odpady: 

Splašková kanalizace: 
Vnit�ní splašková kanalizace bude napojena na venkovní �ást splaškové kanalizace 
navrženou na pozemku investora. Venkovní kanalizace bude na domovní �istírnu 
odpadních vod . Trasa venkovní kanalizace je znázorn�na ve výkresové �ásti projektové 
dokumentace. Vnit�ní rozvody budou realizovány z potrubí PP HT, venkovní pak z 
PVC KG. Odv�trání stoupacích potrubí bude vyvedeno nad úrove� st�echy a bude 
zakon�eno v�trací hlavicí. Na stoupacím potrubí budou osazeny revizní tvarovky – 
�istící kusy. Trasy a dimenze potrubí jsou zakresleny ve výkresové �ásti projektové 
dokumentace. Úchyty potrubí a jejich rozmíst�ní bude v souladu s požadavky výrobc�
potrubí. P�ipojovací potrubí a veškeré rozvody nebudou kotveny do st�n k obytným 
místnostem. Budou použity pružné úchyty. Na trubní rozvody bude použita zvuková 
izolace. V obytných prostorách projektant doporu�uje použít trubky a tvarovky 
odhlu�n�né (nap�. Polokal, Raupiano, p�íp.NG ). 
Svody a p�ipojovací potrubí budou v min p�ípustných spádech podle �SN 736760 nebo 
v�tších. Na odpadech a svodech budou osazeny �istící tvarovky v souladu s  
�SN 73 67 60. Zárove� budou podle požadavku výrobce materiálu osazena dilata�ní 
hrdla. P�i dalším stupni zpracování projektové dokumentace a p�i montáži je nezbytn�
nutné dodržet zásady výrobc� jednotlivých materiál� a jejich požadavky na osazení 
dilata�ních hrdel, úpravy odskok� na odpadech, napojení za�izovacích p�edm�t� u 
odskok� na odpady, uchycení potrubí, osazení pevných a kluzných uložení apod. 
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P�i realizaci musí byt dodrženy p�edepsané spády potrubí. Dimenze a trasy potrubí jsou 
patrné z výkresové �ásti projektové dokumentace. 

Bilance splaškových odpadních vod 
Denní 900 l/den 
Ro�ní 329 m3/rok 

Deš�ová kanalizace: 
Deš�ová kanalizace bude svedena do akumula�ní nádrže. 

Umíst�ní deš�ové kanalizace:   
viz. Složka �. 2-Situašní výkresy, výkres C.3-Koordina�ní situace). 

0� �����%�	���������-��/����.������(�������-�����4�%���
�	���/���

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží 
M��ením bylo zjišt�no, že radonový index stavebního pozemku je dle zákona �. 
18/1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou �. 307/2002 Sb. v posledním 
zn�ní nízký, objekt není nutno preventivn� chránit proti pronikání radonu 
z geologického podloží. Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu z modifikovaného 
asfaltového pásu GLASTEK 40. SPEC. MINERAL. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy 
V oblasti se nenacházejí bludné proudy. 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou 
V oblasti není riziko vzniku technické seizmicity. 

d) ochrana p�ed hlukem 
Vzduchová nepr�zvu�nost obvodového d�ev�ného st�nového panelu 44dB 

Okna Slavona SOLID COMFORT SC92 zasklená izola�ní trojsklem 34dB 

e) protipovod�ová opat�ení 
Není p�edm�tem �ešení. 

0�$��/�������������%���%��'����	���	'��'	'�

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Zakresleno v koordina�ní situaci C.3 ve složce �. 2. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky 
Není p�edm�tem �ešení. 
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0�*�<��	�����/�4����

a) popis dopravního �ešení 
Parkování je �ešeno jako nekryté, a je umíst�no na pozemku 4/12, 5/2, 1077/5, 1077/9, 
3329/2, na pozemek 4/12 a 3329/2 je vztaženo v�cné b�emeno. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pozemek je napojen na p�íjezdovou komunikaci. 

c) doprava v klidu 
P�ed objektem horského hotelu bude na zpevn�né ploše parkovišt� pro osobní 
automobily. 

d) p�ší a cyklistické stezky 
Nevztahuje se. 

0�+�=�4������.���%������'������%�%����	&���%����	���

a) terénní úpravy 
na parcele �. 73/2 bude provedena skrývka ornice. 

b) použité vegeta�ní prvky 
Není p�edm�tem �ešení. 

c) biotechnická opat�ení 
Není p�edm�tem �ešení. 

0�5��������"��
������-����!��������	���/�����������%�	����

a) vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da 
Provozem stavby nebudou vznikat vibrace, hluk a prašnost, jedná se o stavbu pro 
individuální ubytování. Svoz komunálního odpadu zabezpe�í obec nebo provozovatel. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 
ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajin�
Stavba nemá vliv na chrán�né d�eviny, rostliny a živo�ichy. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 
V oblasti se nenachází chrán�né území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska EIA 
Stavba nevyžaduje EIA. 



25 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních p�edpis�
Není p�edm�tem �ešení. 

0�7��%�	������-����"�����
Nejedná se o typ stavby, který plní funkci ochrany obyvatelstva a stavby ani neklade 
nové nároky na její �ešení. 

0�8�6���-��	.�����%���2�����-�

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní 
Materiál pro stavbu zajistí firma, kterou ur�í investor. 

Spot�eby materiál� a hmot nejsou p�edm�tem �ešení projektové dokumentace. 

b) odvodn�ní staveništ�
Odvodn�ní staveništ� je �ešeno do okolního terénu. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništ� je napojeno na p�íjezdovou komunikaci. Staveništ� bude napojeno na novou 
p�ípojku NN. Zásobování vodou bude �ešeno z nové vodovodní p�ípojky napojenou na 
ve�ejný vodovodní �ád. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky 
Parcela �.:  1077/5 
  1077/9 
  5/2 
  4/12 
  3329/2 
   
e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, kácení d�evin 
P�i provád�ní stavby je nutno dbát na: 
- ochranu proti hluku a vibracím 
Nejvyšší p�ípustné hodnoty jsou stanoveny dle Na�ízení vlády �. 272/2011 Sb. O 
ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. Dle §10 „Hygienické limity 
hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru staveb“ se limit v ekvivalentní hladin�
akustického tlaku A stanoví pro hluk pronikající vzduchem zven�í a pro hluk ze 
stavební �innosti uvnit� objektu sou�tem základní hladiny akustického tlaku A Laeg, T 
= 40 dB a korekcí p�ihlížející ke druhu chrán�ného prostoru a denní dob�. 
Nejvyšší p�ípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A uvnit� obytných objekt� jsou 
pak rovny: 
v dob� 6 – 22 hod. 40 dB 
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v dob� 22 – 6 hod. 30 dB 
Dle §11 „Hygienické limity hluku v chrán�ném vnit�ním prostoru staveb“ se limit 
v ekvivalentní hladin� akustického tlaku A pro hluk ze stavební �innosti Laeq, T = 50 
dB a korekcí p�ihlížející k druhu chrán�ného prostoru a denní dob�. 
Nejvyšší p�ípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jaou 
pak rovny: 
v dob� 6 – 7, 21 – 22 hod. 60 dB 
v dob� 7 – 21 hod.  65 dB 
v dob� 22 – 6 hod.  55 dB 
Uvedené hodnoty nejvýše p�ípustné hladiny hluku se vztahují k referen�ním bod�m. 
Pro realizaci stavby p�icházejí v úvahu následující mechanizmy s tabulkovými údaji 
hlu�nosti (reprezentanti ur�itých skupin) a odpovídají okamžitému provozu 
mechanizm� bez technologických p�estávek, které snižují uvád�nou hlu�nost. Hlu�nost 
nákladních automobil� je závislá na jejich technickém stavu a intenzit� dopravy. 
Výpo�et dopadu hluku se odvíjí od nasazení jednotlivých mechanizm� a sledu 
provád�ných prací stavebním podnikem. Do celkového výpo�tu je pak nutno vzít 
tabulkový p�ehled mechanizm� majících nárok na elektrickou energii. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém 
technickém stavu, jejichž hlu�nost nep�ekra�uje hodnoty stanovené v technickém 
osv�d�ení. P�i provozu stroj�, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými 
p�edpisy, bude nutno zabezpe�it ochranu pasivní. Veškerá stacionární za�ízení, jako 
okružní pily, brusky, p�ípadn� kompresory, budou umíst�ny do ochranného objektu. Pro 
možné posouzení hluku ze stavební �innosti m�žeme realizaci stavby �lenit na fáze, 
které budou své okolí nejvíce zat�žovat hlukem a k jednotlivým fázím p�i�adit 
p�edpokládané množství mechanizm�. 

P�íprava území: 
autoje�áb    80 dB / 15 m 
naklada�    86 dB / 8 m 

Zemní práce a zajišt�ní základ�: 
rypadlo s hloubkovou lopatou 82 dB / 8 m 
naklada�    86 dB / 8 m 
domícháva� betonu   78 dB / 15 m 
�erpadlo na beton   81 dB / 15 m 

- ochranu proti zne�iš�ování komunikací a nadm�rné hlu�nosti 
Vozidla vyjížd�jící ze staveništ� budou �ádn� o�išt�na ru�ním mechanickým oklepem, 
pop�ípad� oplachem tlakovou vodou, p�i�emž voda bude odtékat do staveništní jímky a 
odtud �erpána do kanalizace. Splachy z jímky budou odt�ženy a odvezeny na skládku. 
Su� a jiné prašné materiály bude nutno vlh�it kropením. Výjezd ze stavby bude pod 
stálou kontrolou stavby a p�ípadné zne�išt�ní komunikace bude okamžit� odstran�no. 
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- ochranu proti zne�iš�ování ovzduší výfukovými plyny 
Zhotovitel bude povinen zabezpe�it provoz dopravních prost�edk� a stavebních stroj�
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným 
vyhláškám a p�edpis�m o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stroj� se spalovacími motory bude omezováno a budou 
up�ednost�ovány stroje s elektromotory. 

- ochranu proti zne�iš�ování povrchových a podzemních vod 
Po dobu výstavby bude nutno p�i provád�ní stavebních prací a provozu za�ízení 
staveništ� vhodným zp�sobem stavbu zabezpe�it, aby nemohlo dojít ke zne�išt�ní 
podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný zp�sob odvád�ní deš�ových vod ze 
stavební jámy, provozních, výrobních a skladovacích ploch staveništ�. 
Provád�ní stavebních prací bude v souladu se zákonem �. 258/2000 Sb. O ochran�
zdraví a na�ízením vlády �. 272/2011 Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky 
hluku a vibrací. 
Na staveništi nejsou žádné požadavky na asanace, demolice ani kácení d�evin. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé) 
Stavba si nevyžaduje ani do�asné ani trvalé zábory. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, jejich 
likvidace 
Základní bilance stavby: 

Hospoda�ení s deš�ovou vodou: 

Produktové množství a druhy odpad�: 
Z hlediska odpadového hospodá�ství je nutné dodržovat zákon �. 185/2001 Sb. O 
odpadech a p�edpisy s ním související. Zejména se jedná o vyhlášku MŽP �. 383/2001 
Sb. Podle této vyhlášky se jedná o odpady zat�íd�né dle kódu druhu odpadu do skupiny 
stavební a demoli�ní odpady. V zásad� lze vyjmenovat základní druhy odpad� p�i 
výstavb� v�etn� množství, které lze stanovit na základ� p�edpokládané výše ztratného. 
Tato hodnota se u stavebních materiál� tohoto druhu pohybuje v množství 1 až 1,5 % 
z celkového množství stavebního materiálu. P�i demoli�ních pracích lze celkem p�esn�
ur�it množství demoli�ního materiálu a provést zat�ízení do skupin podle výše uvedené 
vyhlášky MŽP. Pro dodavatele je závazná evidence t�chto odpad� v pr�b�hu výstavby a 
podrobnostech nakládání s nimi. Veškeré doklady budou p�edloženy v rámci kolaudace 
stavby. 

Zat�íd�ní odpad� dle katalogu odpad� uvedené ve vyhlášce MŽP �. 381 Sb. z roku 
2001: 
15 00 00 Odpadní obaly 
15 01 01 Papír / lepenka 
15 01 02 Plastové obaly 
15 01 04 Kovové obaly 
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17 00 00 Stavební a demoli�ní odpad 
17 01 02 Cihla 
17 02 01 D�evo 
17 05 02 Vyt�žená hlušina 
17 06 02 Ostatní izola�ní materiál 

B�hem vlastního provozu dojde ke vzniku následujícího odpadu: 
20 00 00 Odpad komunální 
20 01 01 Papír 
20 01 02 Sklo 
20 01 03 Drobné plastové p�edm�ty 
20 01 05 Drobné kovové p�edm�ty 
20 01 11 Textilní materiál 

Jak je z�ejmé za zat�ízení vzniklého odpadu, p�jde o všeobecný odpad, který nemá zvláštní 
požadavky na likvidaci a vykupují jej i sb�rné suroviny, respektive jej lze uskladnit i na skládce, 
na kterou budou odvezeny v kontejneru. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin 
Bude provedena skrývka ornice, podornice a výkop rýh pro základové pasy.  Zemina 
bude uložena na skládce na parcele �. 5/2. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
P�ed výstavbou budou z plochy pot�ebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev p�dy. 
Ornice i podornice budou skladovány odd�len� od zeminy z výkop� tak, aby nedošlo 
k jejímu znehodnocení. Po výstavb� bude ornice použita zp�tn� k zahumusování. 
B�hem výstavby budou všechny odpady skladovány v kontejneru a poté odváženy na 
�ízenou skládku. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 
koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních 
p�edpis�5) 
Na hranici staveništ� budou umíst�ny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
Bezpe�nost na stavb� bude zajišt�na v souladu s „Na�ízení vlády �. 591/2006  Sb. ze 
dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích“ (Vláda na�izuje podle §21 písm. a) k provedení § 3 
odst.3, §15, §18 odst.1 písm. c) a §18 odst.2 písm. b) zákona �. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovn� právní vztahy). 

Budou dodrženy všechny p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství, které tento zákon 
zpracovává a upravuje v návaznosti na zákon �. 262/2006Sb. Zákoník práce, další 
požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v pracovn�právních vztazích a 
zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn�právní vztahy podle § 3 Zákoníku práce. 
Zajišt�ní bezpe�nosti práce b�hem výstavby: 
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Bezpe�nost na stavb� bude zajišt�na v souladu s „Na�ízení vlády �. 591/2006  Sb. ze 
dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 
zdraví p�i práci na staveništích“ 
(Vláda na�izuje podle §21 písm. a) k provedení § 3 odst.3, §15, §18 odst.1 písm. c) a 
§18 odst.2 písm. b) zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn�
právní vztahy) 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvo�it 
podmínky k zajišt�ní bezpe�nosti práce. Sou�ástí dodavatelské dokumentace je i 
technologický, nebo pracovní postup, který musí být po dobu prací k dispozici na 
stavb�. Pracovní postup musí stanovit požadavky na provád�ní stavební práce p�i 
dodržení zásad bezpe�nosti práce. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpe�nosti práce musí být mezi 
ú�astníky výstavby dohodnuty p�edem a musí být obsaženy v zápise o odevzdaní 
staveništ� – pracovišt�, pokud nejsou p�ímo zakotveny ve „Smlouv� o dílo“. Dodavatel 
stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpe�nosti práce, 
obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci. 
P�i stavebních pracích provád�ných v blízkosti vedení VN je dodavatel povinen 
seznámit pracovníky se zásadami bezpe�ného chování na daném pracovišti a s možnými 
místy a zdroji ohrožení. 
V pr�b�hu realizace musí být vyhláška �. 309/2006 o bezpe�nosti práce a technických 
za�ízeních p�i stavebních pracích dodržována v celém rozsahu p�edevším nutno zajistit 
podmínky bezpe�nosti práce dle následujících §: 
p�erušení stavebních prací (§6) 
stavební práce v mimo�ádných podmínkách (§7 a 8) 
zp�sobilost pracovník� a jejich vybavení (§9 a 10) 
vymezení a p�íprava staveništ� (pracovník�) vnitrostaveništní komunikace, zajišt�ní 
otvor� a jam, vertikální komunikace, zp�soby skladování (§ 11,12,13,14,15,16) 
zemní práce, vyzna�ení inženýrských sítí, zajišt�ní výkop. prací, výkopové práce, 
zajišt�ní stability st�n výkop�, svahování výkop�, podzemní práce, vrtné 
práce,protla�ování, zemní práce v zim�, ru�ní doprava zemin kolejovou (polní) dráhou 
(§17 až 28) 
P�i provád�ní zemních prací pro jakékoliv ú�ely provede zodpov�dný pracovník 
pracovní pr�zkum podzemních vedení a tyto práce bude konzultovat se zástupcem 
investora (je možné že n�které sít� nejsou zakresleny v sou�asné dokumentaci nebo je 
jejich trasa jiná, proto je nutné provést pr�zkum a jednat se zástupci investora). O 
záv�ru jednání a postupu se u�iní záznam ve stavebním deníku. P�ed zahájením 
zemních prací na stavb� požádat majitele podzemních vedení o jejich vyty�ení a 
polohové vyzna�ení. Podklady pro zakreslení sítí vyzna�ených v projektu ve výkresech 
situace byly dodány správci jednotlivých sítí. Betoná�ské práce a práce související, 
bedn�ní, podp�rné konstrukce a podp�rné lešení, posuvné a speciální bedn�ní, zvedané 
stropy, p�edpínaní výztuže, doprava a ukládání betonové sm�si, prefabrikáty, 
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odbed�ování a uvol�ování konstrukcí, práce železá�ské (§29,36) zednické práce, 
výroba, zpracování a doprava malt, zd�ní, stavební práce na vysokých komínech (§37 a 
39) montážní práce, p�íprava montáže, montážní pracovišt�, dílce pro montáž, montážní 
a bezpe�nostní p�ípravky a vázací prost�edky, komunikace p�i montáži, manipulace 
s b�emeny, osazování dílc� (§ 40 a 46) práce ve výškách nad volnou hloubkou, zajišt�ní 
proti pádu, kolektivní zajišt�ní, osobní zajišt�ní, zajišt�ní proti pádu p�edm�t� a 
materiálu, zajišt�ní pod místem práce ve výšce a okolí, práce na st�eše, konstrukce ke 
zvyšování místa práce, p�edání a p�evzetí konstrukcí, výstupy, práce nad sebou, práce 
na vysokých objektech, shazování p�edm�t� a materiálu, p�erušení práce ve výškách, 
krátkodobé práce ve výškách (§47 až 61) 
stroje a strojní za�ízení (§ 71 až 91) 
práce související se stavební �inností (§ 92 až 101) 
Na staveništi musí být na viditelném míst� vyv�šen seznam d�ležitých telefonních 
stanic (léka�ská záchranná služba, policie, hasi�i,plynárna,vodárna, rozvod. závod atd.). 
V p�ípad� b�žného úrazu bude první pomoc poskytnutá p�ímo na staveništi, které bude 
vybaveno pot�ebnými prost�edky (lékárni�ka). T�žší úrazy budou po poskytnutí první 
pomoci ošet�eny v nejbližším zdravotnickém za�ízení – v zdravotním st�edisku. T�žké 
úrazy ošet�i p�ivolaná léka�ská záchranná služba. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb 
Stavba nevyžaduje úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, na 
stavb� se tyto osoby nebudou pohybovat. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení 
Stavba nevyžaduje dopravn� inženýrské opat�ení. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby za 
provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.) 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provád�ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny 
Investor p�edpokládá zahájení stavby v b�eznu roku 2016. Stavba bude realizována a 
dokon�ena cca v b�eznu roku 2017. Jedná se o stavbu v�tšího rozsahu, která bude 
provád�na oprávn�nou stavební firmou. Stavební firma – stavební podnikatel bude 
vybrána po výb�rovém �ízení investora akce. Název a adresa odborné firmy – 
stavebního podnikatele, která bude stavbu realizovat, v�. jména a adresy osoby, která 
bude vykonávat odborný dozor nad provád�ním prací, bude sd�leno písemn�
p�íslušnému stavebnímu ú�adu -odboru výstavby 3 týdny p�ed zapo�etím prací. 

Zahájení:   03/2016 

Dokon�ení:   03/20116 
Lh�ta výstavby:  12 m�síc� od vydání stavebního povolení 
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Plán kontrolních prohlídek: 
Dokon�ení základ�  1 m�síc od vydání stavebního povolení 
Dokon�ení hrubé stavby  1 m�síc od vydání stavebního povolení 
Dokon�ení stavby    12 m�síc� od vydání stavebního povolení 

14 dní p�ed termínem uv�domí stavebník p�íslušný stavební ú�ad. 

1�)��'������2�	��-�

1���)��'������2�	���4�	4�%�������
�

Viz složka �. 2-Situa�ní výkresy, výkres C.1 

1� �1�"���2����'������2�	��������-�
Výkres C.2 nebyl zpracován. Všechny údaje jsou uvedeny ve výkrese C.3 Koordina�ní 
situace ve složce �.2-Situa�ní výkresy.  

1�$�>��	����������'�%��

Viz složka �. 2-Situa�ní výkresy, výkres C.3�

1�*�>�����	�"������'������2�	���

Viz složka �. 1-P�ípravné a studijní práce, výkres C.4 

1�+�)��%��"������'������2�	��-�
Není p�edm�tem projektové dokumentace.  
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<�<��'(����%��������
�����%���%�2%����
��%���"�.�%�2%����/������
Dokumentace stavebních objekt�, inženýrských objekt�, technických nebo 
technologických za�ízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických za�ízení v následujícím �len�ní v p�im��eném rozsahu: 

<���<��'(����%��������������������!��2	��&���������'�

<������	%���������%��?���������/�4����

a) Technická zpráva 
architektonické, materiálové a výtvarné �ešení: 

 Stavba horského hotelu se nachází na parcele �íslo 1077/5, 5/2 v T�inec-
Tyra, m�sto T�inec. Jedná se o stavbu horského hotelu na bázi d�eva. 

Horský hotel je �len�n na dva obytná patra (2.NP a 3.NP), v 1.NP je restaura�ní 
provoz s p�íslušnými sklady, zázemí pro personál hotelu se sekretariátem a �editelnou. 
Horský hotel je �áste�n� podsklepen, má t�i nadzemní podlaží. Neobytný suterén bude 
tvo�en ztraceným bedn�ním BEST 30. Provozní 1.NP je vyzd�no z keramických tvárnic 
HELUZ FAMILY 30. St�nové konstrukce 2.NP a 3.NP jsou �ešeny jako prefabrikované 
rámové panely. Strop nad suterénem je železobetonový ze systému BEST. Strop nad 
prvním nadzemním podlažím je skládaný keramický HELUZ MIAKO. Strop nad 
druhým nadzemním podlaží je d�ev�ný prefabrikovaný. St�echa je �ešená jako 
konstrukce vazníková se sklonem 120. Jedná se o jednoduchou sedlovou a pultovou 
st�echu s p�esahy u štítu 150mm a u okapu 500mm. �ást 1.NP je bez stropní 
konstrukce, konstrukce podhledu nesou st�ešní vazníky 50x120mm. Schodiš�ové st�ny 
budou vyzd�ny z keramických tvárnic heluz family 30 a heluz plus 25, výtahová šachta 
bude vyzd�na ze ztraceného bedn�ní best 30. P�ed hlavní fasádou se nachází konstrukce 
terasy a zast�ešení nad vchody. Budova má jeden hlavní vstup pro personál v 1.NP, 
jeden hlavní vstup pro hosty hotelu a jeden hlavní vstup z boku objektu pro návšt�vníky 
restaurace, sekundární vstup se nachází 1.PP a sekundární vstup z terasy pro hosty 
v 1.NP. Skladby jsou navrženy tak aby spl�ovaly nebo se blížily doporu�eným 
hodnotám sou�initel� prostupu tepla pro pasivní stavby. 

Bezbariérové �ešení: 
bezbariérové �ešení není v tomto projektu �ešeno. 

Konstruk�ní a stavebn� technické �ešení: 

Vodorovné konstrukce 
Strop nad podsklepenou �ásti objektu ( S12, S13 ) bude ze systému BEST tl. 200mm, na 
stropní konstrukci bude navázaná konstrukce podkladní vyztužené desky nad 
nepodsklepenou �ásti objektu ( S10, S11 ). 
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 Strop nad 1.NP bude proveden jako keramický skládaný HELUZ MIAKO v tl. 
250mm s betonovou nadbetonávkou v tl. 60mm 

 Strop nad 2.NP bude proveden jako prefabrikovaný ze sk�í�ových panel�, kde 
nosnou konstrukci budou tvo�it žebra pr��ezu 80x200mm, mezi kterými budou rozp�rky 
pr��ezu 80x200mm, v panelech bude provedená Zi z minerální vaty ISOVER UNI tl. 
120mm. Stropní panely budou uloženy na horních prazích st�nových panel� a 
prokotveny s nimi celozávitovými vruty, kolem stropních panel� bude proveden svislý 
d�ev�ný v�nec pr��ezu 60x200, který bude zajiš�ovat tuhost celé stavby. 

 Pod konstrukcí stropu v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude proveden celoplošný podhled 
ze sádrokartonových kazet RIGIPS CASOPRANO. 

St�echa
Konstrukce st�echy bude provedená jako vazníková konstrukce z p�íhradových 

d�ev�ných vazník� pr��ezu 50x120mm. St�echa je sedlová se sklonem 120 nad 3.NP, 
nad �ástí podlaží v 1.NP je provedena st�echa sedlová a pultová se sklonem 120 , st�ešní 
krytina je z falcovaných plech� LINDAB SEAMLINE, vzduchová mezera pro 
odv�trání st�ešního plášt� v tl. 60mm, Ti bude provedená z ISOVER EPS 100S, 
podst�ešní prostor bude v�traný pomocí p�ívodních a odvodních otvor�. Na st�ešním 
plášti bude proveden bezpe�nostní systém TOPSAFE tvo�en z nerezových lan a ok. Pod 
vazníky bude proveden d�ev�ný záklop tl. 25mm z osb desek AIRSTOP. Podst�ešní 
prostor bude zateplen foukanou tepelnou izolací z foukané celulozy. St�ešní vazníky 
jsou uloženy a prokotveny s ležatými d�ev�nými v�nci 60x200mm.

Hydroizolace: 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu bude provedena z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 spec. minerál.. Tento pás bude nataven na podkladní beton, 
který bude p�edtím opat�en penetra�ním nát�rem DEKPRIMER. Nad úrove�
upraveného terénu bude hydroizolace vytažena do výšky 300 mm. 

 Suterénní zdivo v kontaktu se zeminou je opat�eno hydroizolací z asfaltového 
pásu GLASTEK SPEC.40 MINERAL 

M��ením bylo zjišt�no, že radonový index stavebního pozemku je dle zákona �. 
18/1997 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláškou �. 307/2002 Sb. v posledním 
zn�ní nízký, objekt proto nemusí být preventivn� chrán�n proti pronikání radonu 
z geologického podloží. 

 Podlahy hygienických místností a koupelny budou izolovány st�rkou 
provedenou pod podlahou. 

 Ve st�ešní konstrukci pultové st�echy je hlavní hydroizola�ní vrstvou asfaltové 
šindele iko victoria. Jako pojistná hydroizolace slouží difuzn� otev�ená st�ešní folie 
TYVEK Soft AntiReflex. 
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Tepelná izolace: 
1.PP   expandovaný polystyrén  - ISOVER PERIMETR 80mm 
1.NP   minerální izolace  - ISOVER TF PROTI            120mm 
2.NP                           minerální izolace  - ISOVER UNI            120mm 
                                   d�evovláknité desky   -STEICO SPECIÁL            120mm  
3.NP                           minerální izolace  - ISOVER UNI            120mm 
                                   d�evovláknité desky   -STEICO SPECIÁL            120mm  
               
Podlaha na terénu expandovaný polystyren -ISOVER EPS Z            100mm 
St�ešní pláš�  expandovaný polystyren  -ISOVER EPS S            60mm 
      

Podlahy 
Na konstrukci podlahy bude uložena finální povrchová úprava, viz Legenda místností 
ve výkresech p�dorys�. Skladby podlah mohou být pozm�n�ny v závislosti na použité 
technologii a postupech dodavatele podlah se snahou zachovat navrženou tlouš�ku 
tepelné izolace. Celé souvrství podlahy v�etn� nášlapné vrstvy podlahy musí být 
p�edem odsouhlaseny investorem. 

Povrchové úpravy 
 Vnit�ní povrchové úpravy jsou provedeny ze sádrovláknitých desek 
FERMACELL tl. 15mm, na kterou je nanesena penetrace a  nát�r PRIMALEX, barvy 
dle p�ání investora. Po ukon�ení stavebních prací bude celý d�m vymalován, 
v koupeln� v místnostech se zvýšenou vlhkostí jsou aplikovány sádrovláknité desky 
k tomu ur�eným. V koupelnách a kuchyních  je proveden keramický obklad  RAKO 
 Terasa bude provedena z d�ev�ných dubových prken. 

Výpln� otvor�
Okna i dve�e budou d�ev�ná s rámem SLAVONA SOLID COMFORT SC92 s 

izola�ní trojskla. Rozm�ry a po�ty, kování a zasklení dle p�ílohy-Výpis Ve výstupech 
na terasu budou d�ev�né SLAVONA sklopn� odsuvné. Veškeré otvory nutno 
zkontrolovat p�ed výrobou a dodávkou oken. Interiérové dve�e jsou d�ev�ná typu 
SAPELI . 

Detailní výpis v p�íloze-Výpis okenních a dve�ních prvk� ve složce �.3. 

Povrchové úpravy 
Venkovní povrchové úpravy tvo�í keramické pásky klinker, fasádní tenkovrstvá omítka 
a d�ev�ný fasádní obklad z d�ev�ných palubek. 

  

Klempí�ské výrobky
Krytina  st�ech  falcovaný plech           LINDAB SEAMLINE 
Odvodn�ní st�echy  systém             LINDAB RAINLINE 
Venkovní parapety  hliníkové tažené profily          PARAMONT 
Stavební pouzdro  plechové CW profily           ECLISSE 

Tvar a rozm�ry jednotlivých prvk� dle platných �SN a technologie výrobce. 
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Detailní výpis v p�íloze-Výpis klempí�ských prvk� ve složce �.3. 

Truhlá�ské výrobky 
Vnit�ní parapety   d�evot�ískové DTD DESKY  DEOKORK 
Obložkové zárubn�  Bukové d�evo    DEOKORK 
Detailní výpis v p�íloze-Výpis truhlá�ské prvk� ve složce �.3. 

Schodišt�
Schodiš�ové st�ny budou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25 

BROUŠENÁ a HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ , schodišt� pro hosty vede z 1.NP až 
do 3.NP, výška stupn� 175mm a ší�ka stupn� 280mm. Schodišt� je železobetonové a je 
kotveno do st�n p�es akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP AZ, do stropní 
konstrukce je kotveno p�es akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP T, podél 
schodišt� je osazena akustická dilata�ní deska SCHOCK PL 

 Schodiš�ové st�ny budou vyzd�ny z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25 
BROUŠENÁ a HELUZ FAMILY 30 BROUŠENÁ , schodišt� pro personál vede z 1.PP 
až do 3.NP, v 1.PP výška stupn� 176,47mm a ší�ka stupn� 280mm, v 1.NP-3.NP výška 
stupn� 175mm a ší�ka 280mm. Schodišt� je železobetonové a je kotveno do st�n p�es 
akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP AZ, do stropní konstrukce je kotveno 
p�es akustické izobloky SCHOCK TRONSOLE TYP T, podél schodišt� je osazena 
akustická dilata�ní deska SCHOCK PL 

 Venkovní d�ev�né schodišt� u terasy je schodnicové a je podporováno 3 
schodnicemi, výška stupn� 161,11mm, ší�ka 300mm. 

 Venkovní pažené schodišt� je tvo�eno z betonových palisád, výška stupn�
150mm, ší�ka 330mm. 

Výtahová šachta 
 Bude provedena až do 3.NP ze ztraceného bedn�ní BEST 30. 

Osv�tlení, oslun�ní: 
Jsou dodrženy všechny pot�ebné odstupné vzdálenosti od objektu  a nevznikne 

zastín�ní sousedních objekt�. Obytné místnosti spl�ují podmínku o minimální 
proslun�né ploše obytných místností. Sou�et všech podlahových ploch obytných 
místností je v�tší než jedna polovina podlahových ploch tohoto domu. 

akustika/hluk, vibrace: 
Na horský hotel nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky dle normy �SN 73 0532.  

Vzduchová nepr�zvu�nost obvodového d�ev�ného st�nového panelu 44dB 

Okna Slavona Solid comfort sc92 zasklená izola�ní trojsklem  34dB 
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b) Výkresová �ást 
seznam výkres�

D.1.1.01  P	DORYS 1.PP  1:50 16xA4_A0 

D.1.1.02 P	DORYS 1.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.03 P	DORYS 2.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.04 P	DORYS 3.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.05 P	DORYS ST�ECHY 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.06a SVISLÝ �EZ A-A´ 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.06b SVISLÝ �EZ B-B´ 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.07a POHLEDY A 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.07b POHLEDY B 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.08a DETAIL A 1:5 8xA4_A1 

D.1.1.08b DETAIL B 1:5 8xA4_A1 

D.1.1.08c DETAIL C 1:5 4xA4_A2 

D.1.1.08d DETAIL D 1:5 4xA4_A2 

  

<��� �)�������������	'�����/�4����

a, Technická zpráva 
Není p�edm�tem projektové dokumentace. 

b) Výkresová �ást 
Seznam výkres�

OZN  NÁZEV    M
�ÍTKO  FORMÁT 

D.1.2.01 P	DORYS ZÁKLAD	  1:50 16xA4_A0  

D.1.2.02 VÝKRES STROP	 NAD 1.PP 1:50 16xA4_A0  

D.1.2.03 VÝKRES STROPU NAD 1.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.2.04 VÝKRES STROPU NAD 2.NP 1:50 16xA4_A0  

D.1.2.05 P	DORYS KROVU 1:50 16xA4_A0 

D.1.2.06 VÝKRES TERASY A PERGOLY 1:50 8xA4_A1  

D.1.2.07 VÝROBNÍ VÝKRES 1 1:50 4xA4_A2 

D.1.2.08 VÝROBNÍ VÝKRES 2 1:50 8xA4_A1 

D.1.2.09 VÝROBNÍ VÝKRES 3 1:50 4xA4_A2
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c) Statické posouzení 
Viz složka �. 7-Výpo�ty, p�íloha-Statické výpo�ty. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Není p�edm�tem  �ešení. 

<���$���!�	����������������/�4����

a) Technická zpráva 
Viz složka �. 5-Požárn� bezpe�nostní zpráva 

b) Výkresová �ást 
Seznam výkres�

D.1.3.01 SITUACE 1:200 8xA4_A1  

D.1.3.02 P	DORYS 1.PP 1:50 16xA4_A0  

D.1.3.03 P	DORYS 1.NP 1:50 16xA4_A0  

D.1.3.04 P	DORYS 2.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.3.05 P	DORYS 3.NP 1:50 16xA4_A0 

<���*�@�%�������	���/����������
Není p�edm�tem projektové dokumentace. 

<� �<��'(����%����%���%�2%������%���"�.�%�2%����/������
Není p�edm�tem projektové dokumentace. 
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a) Vrtná prozkoumanost 

Zjiš�ované vrty v okolí stavby horského hotelu 

b) Výsledky vrt�
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V Brn�: 14. 1 2016      Vypracoval: Bc. Jan Zuczek 



��������

 V pr�b�hu své diplomové práce jsem se snažil vy�ešit dispozici pro daný ú�el, 

vhodnou konstruk�ní soustavu a vypracovat výkresovou dokumentaci v�etn� textové 

�ásti a p�íloh podle pokyn� vedoucího práce. P�i tvorb� dokumentace pro provád�ní 

staveb jsem vycházel ze studií vytvo�ených v diplomovém seminá�i.  

 P�i vytvá�ení této diplomové práce jsem se seznámil se spoustou informací 

ohledn� problematiky d�evostaveb s rámovou konstrukcí a d�evostaveb jako celku a i 

využitím d�evovláknitých izolací jako tepelnou obálku budovy. V diplomové práci jsem 

se snažil vy�ešit �adu detail� formou schémat, tak aby byly snáze proveditelné, 

ekonomické,  a hlavn� jednozna�né. 

Ke zpracování práce jsem použil veškerých informa�ních zdroj�, které naleznete  

v seznamu použitých zdroj�. Diplomovou práci jsem zpracoval samostatn� s p�isp�ním  

drahocenných rad Ing. Zuzany Mastné, Ph.D., za což bych jí cht�l velice pod�kovat, že 

se mi vždy v�novala a našla si na m� vždy �as. 
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- Zákon 133/1998sb. o požární ochran�  

- Vyhl. �.23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

- Vyhl. �.268/2011sb.  

- Vyhl. MV�R 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti  

- Vyhl. MMR�R �.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby  

- Vyhl. MMR�R �.499/2006sb. o dokumentaci staveb  

- Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

- Vyhláška MMR�R 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 



Normy �SN:  
�SN 73 4301 – Obytné budovy  

�SN 73 6110 – Projektování místních komunikací  

�SN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silni�ních vozidel  

�SN 73 6005 – Prostorové uspo�ádání síti technického vybavení  

�SN 73 4108 – Šatny, umývárny a záchody  

�SN 73 0580 – Denní osv�tlení budov  

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

vlastností stavebních výrobku – Požadavky  

�SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov  

�SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb – Požadavky na požární odolnost stavebních  

konstrukcí  

�SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkres�.  

�SN 73 1901 – Navrhování st�ech – Základní ustanovení  

�SN 73 6058 – Jednotlivé, �adové a hromadné garáže  

�SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty  

�SN 73 0833 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení  

�SN 73 0821 – Požární bezpe�nost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí  

�SN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres� stavební �ásti  

  



Webové stránky:  

www.izolacniskla.cz 

http://www.slavona.cz 

www.isover.cz 

www.best.info 

www.fermacell.cz  

www.refaglass.cz 

www.dekwood.cz  

www.tzb-info.cz  

www.dektrade.cz  

www.abete.cz  

www.best.cz  

www.blog.kdata.cz  

www.prefa.cz  



�� 
���������������������������� �!���

PB prostý beton 

ŽB   železobeton  

p.�.   parcelní �íslo  

H.I.   hydroizolace  

T.I.   tepelná izolace  

TL.   tlouš�ka 

KS  kus 

PE    polyethylen 

P.T.   p�vodní terén  

U.T. upravený terén  

HUP  hlavní uzáv�r plynu  

VŠ   vodom�rná šachta  

RŠ   revizní šachta  

P.Ú.   požární úsek  

EPS   expandovaný polystyren  

XPS   extrudovaný polystyren  

OSB   oriented strand board 
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SLOŽKA �.1   P�ÍPRAVNÉ A STUDÍJNÍ PRÁCE 

SLOŽKA �.2-C.   SITUA�NÍ VÝKRESY 

SLOŽKA �.3-D.1.1   ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ �EŠENÍ 

SLOŽKA �.4 -D.1.2   STAVEBN	 KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ 

SLOŽKA �.5-D.1.3   POŽÁRN	 BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ 

SLOŽKA �.6-D.1.4  STAVEBNÍ FYZIKA 

SLOŽKA �.7   OSTATNÍ VÝPO�TY 



SLOŽKA �.1    

P�ÍPRAVNÉ A STUDÍJNÍ PRÁCE 

OZN  NÁZEV    M	�ÍTKO  FORMÁT 

01  SITUACE  1:500 4xA4_A2 

02 P
DORYS 1.PP 1:100 4xA4_A2 

03 P
DORYS 1.NP 1:100 4xA4_A2 

04 P
DORYS 2.NP 1:100 4xA4_A2 

05 P
DORYS 3.NP 1:100 4xA4_A2 

06 P
DORYS ST�ECHY 1:100 4xA4_A2 

07 SVISLÝ �EZ A, B 1:100 4xA4_A2 

08 SVISLÝ �EZ C 1:100 4xA4_A2 

09 POHLED VÝCHODNÍ 1:100 4xA4_A2 

10 POHLED JIŽNÍ 1:100 4xA4_A2 

11 POHLED ZÁPADNÍ 1:100 4xA4_A2 

12 POHLED SEVERNÍ  1:100 4xA4_A2 

13 VÝŠKOVÉ USPO�ÁDÁNÍ  1:100 4xA4_A2 

14 VIZUALIZACE I. - 4xA4_A2 

15 VIZUALIZACE II. - 4xA4_A2 

16 VIZUALIZACE III. - 4xA4_A2  



SLOŽKA �.2   

C. SITUA�NÍ VÝKRESY  

OZN  NÁZEV    M	�ÍTKO  FORMÁT 

C.1  SITUA�NÍ VÝKRES  1:500 8xA4_A1 

 ŠIRŠÍCH VZTAH
   

C.3 KOORDINA�NÍ SITUACE 1:200 8xA4_A1  



SLOŽKA �.3    

D.1.1  ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ �EŠENÍ  

OZN  NÁZEV    M	�ÍTKO  FORMÁT 

D.1.1.01  P
DORYS 1.PP  1:50 16xA4_A0 

D.1.1.02 P
DORYS 1.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.03 P
DORYS 2.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.04 P
DORYS 3.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.05 P
DORYS ST�ECHY 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.06a SVISLÝ �EZ A-A´ 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.06b SVISLÝ �EZ B-B´ 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.07a POHLEDY A 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.07b POHLEDY B 1:50 16xA4_A0 

D.1.1.08a DETAIL A 1:5 8xA4_A1 

D.1.1.08b DETAIL B 1:5 8xA4_A1 

D.1.1.08c DETAIL C 1:5 4xA4_A2 

D.1.1.08d DETAIL D 1:5 4xA4_A2 

SLOŽKA VÝPIS OKEN - 4xA4 

SLOŽKA VÝPIS DVE�Í - 8xA4 

SLOŽKA VÝPIS KLEMPÍ�SKÝCH PRV. - 9xA4 

SLOŽKA VÝPIS TRUHLÁ�SKÝCH PRV. - 7xA4 

SLOŽKA VÝPIS ZÁME�NICKÝCH PRV. - 8xA4 

SLOŽKA VÝPIS SKLADEB - 12xA4 



SLOŽKA �.4    

D.1.2  STAVEBN�-KONSTRUK�NÍ �EŠENÍ  

OZN  NÁZEV    M	�ÍTKO  FORMÁT 

D.1.2.01 P
DORYS ZÁKLAD
  1:50 16xA4_A0  

D.1.2.02 VÝKRES STROP
 NAD 1.PP 1:50 16xA4_A0  

D.1.2.03 VÝKRES STROPU NAD 1.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.2.04 VÝKRES STROPU NAD 2.NP 1:50 16xA4_A0  

D.1.2.05 P
DORYS KROVU 1:50 16xA4_A0 

D.1.2.06 VÝKRES TERASY A PERGOLY 1:50 8xA4_A1  

D.1.2.07 VÝROBNÍ VÝKRES 1 1:50 4xA4_A2 

D.1.2.08 VÝROBNÍ VÝKRES 2 1:50 8xA4_A1 

D.1.2.09 VÝROBNÍ VÝKRES 3 1:50 4xA4_A2



SLOŽKA �.5 

D.1.3 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ �EŠENÍ 

OZN  NÁZEV    M	�ÍTKO  FORMÁT 

D.1.3.01 SITUACE 1:200 8xA4_A1  

D.1.3.02 P
DORYS 1.PP 1:50 16xA4_A0  

D.1.3.03 P
DORYS 1.NP 1:50 16xA4_A0  

D.1.3.04 P
DORYS 2.NP 1:50 16xA4_A0 

D.1.3.05 P
DORYS 3.NP 1:50 16xA4_A0 

POŽÁRN	 BEZPE�NOSTNÍ ZPRÁVA - 14xA4  

  



SLOŽKA �.6  

STAVEBNÍ FYZIKA 
ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU  22xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU TEPLO  26xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU AREA  9xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU SIMULACE  5xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU STABILITA  9xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU ZTRÁTY  5xA4 

VÝSTUP Z PROGRAMU WDLS  6xA4 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY   4xA4 



SLOŽKA �.7 

OSTATNÍ VÝPO�TY 
VÝPO�ET SCHODIŠT	  9xA4 

VÝPO�ET ODVODN	NÍ ST�ECHY  3xA4 

VÝPO�ET ODV	TRÁNÍ ST�ECHY  5xA4 

VÝPO�ET ZÁKLADU  5xA4 

   


