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Abstrakt: 

Cílem diplomové práce je návrh hotelu. Budova hotelu je samostatně stojící. V 

prvním nadzemí se nachází restaurace s kuchyní kuchyňského provozu, recepce a hygienické 

zázemí pro návštěvníky a personál. Podlaží 2.NP a 3.NP slouží pro ubytovaní hostů. Dva 

pokoje jsou řešeny bezbariérově.  

Nosný stěnový systém je zděný ze systému Porotherm. Stropní konstrukce je navržena ze 

stropních panelů. Zastřešeni objektu je řešené dvěma typy střech. Trojpodlažní část ob-

jektu je zastřešená jednoplášťovou plochou střechou a jednopodlažní část objektu je 

zastřešená vegetační plochou střechou. 

Výkresová část je spravovaná programem Autodesk Autocad. Tepelně technické výpočty 

jsou řešení programem Svoboda software. 

 

 

Kľúčové slová: 

Projektová dokumentace, novostavba, hotel, restaurace, kuchyně, vegetační 

střecha, jednoplášťová plochá střecha, pokoje pro hosty  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

The objective of the bachelor thesis is the design of the hotel. The building of 

hotel is free standing. On the first floor there is a restaurant with the kitchen, , including 

kitchen traffic, a reception office and sanitary facilities for the visitors and the staff. The 

second and third floor are used for the accommodation of guests. Two rooms are designed 

as barrier- free. 

Bearing walls are made of Porotherm brickwork. Ceiling construction is designed from 

the ceiling panels Spiroll. Roof of the building is designed two types of roofs. Three floors 

part of the building is covered by warm flat roof and the one floor part of the building is 

covered by green roof. 

The graphical part of documentation has been processed in the Autodesk Autocad sof-

tware. Thermal assesment has been processed in Svoboda software. 

 

Keywords: 

Project documentation, new building, hotel, restaurant, kitchen, green roof, warm 

flat roof, guests rooms 
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Úvod 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

realizáciu stavby. Projekt sa zaoberá novostavbou hotela. Z hľadiska funkčného využitia 

budova slúži pre dočasné ubytovanie hostí. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý je 

opticky rozdelený na dve časti. Jednou častou je reštaurácia so zázemím o jednom nad-

zemnom podlaží. Druhá časť je určená pre ubytovanie hosti o troch nadzemných podla-

žiach, pričom prvé nadzemné podlažie slúži ako parkovanie pre zamestnancov hotela. 
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A SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

A.1 Identifika čné údaje 

A.1.1 Údaje o stavbe 

Názov stavby:   Hotel 

Miesto stavby:  Parcelné číslo 1365/68 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Tomáš Mašek 

    Masarykova 568 

    602 00 Brno 

A.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 

Projektant:   Bc. Jozef Halgoš 

    Mníchova Lehota 157 

    913 21 Trenčianska Turná 

Hlavný projektant:   Prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 

A.2 Zoznam vstupných podkladov 

A.2.1 Základné informácie o rozhodnutí alebo opatreniach, na základe 

ktorých bola stavba povolená 

Stavba je vykonávaná na základ požiadavku investora za účelom zisku. 
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A.2.2 Základne informácie o dokumentácii alebo projektovej doku-

mentácii, na základe ktorej bola spracovaná projektová doku-

mentácia pre realizáciu stavby 

Podkladom pre vyhotovenie projektovej dokumentácie bolo zadanie diplomovej 

práce. 

A.2.3 Ďalšie podklady 

Boli vyhotovené nasledujúce prieskumy. Ich závery sú spracované v predloženej 

projektovej dokumentácii.  

- Katastrálna mapa riešeného územia bez inžinierskych sietí 

- Predpokladaná dispozičná náplň, zadaná vedúcim práce 

- Dispozičné riešenie odsúhlasené vedúcim práce 

- Štúdie objektu spracované Bc. Jozefom Halgošom 

- Platné normy a predpisy 

A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah riešeného územia 

Objekt novostavby hotela je navrhnutý na takmer dokonalo rovinatom pozemku 

bez výškových rozdielov. Celková plocha pozemku je 10 050 m2. Pozemok je využívaný 

ako orná pôda. Pozemok sa nachádza pri frekventovanej komunikácii, z ktorej bude ve-

dení príjazd k hotelu. 

A.3.2 Údaje o ochrane územia podľa iných právnych predpisov 

Navrhnutý stavebný objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme alebo 

záplavovom území. Stavebný objekt sa nenachádza v pamiatkovej zóne a pamiatkovej 

rezervácii. 

A.3.3 Údaje o odtokových pomeroch 

Odtokové pomery na pozemku sa v zásade nezmenia. V súčasnej dobe sa na po-

zemku nachádza orná pôda. Projekt rieši vybudovanie vegetačnej strechy, ktorá sa bude 
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nachádzať na jednopodlažnej časti objektu. V okolí objektu penziónu vzniknú spevnené 

plochy s asfaltovým povrchom a povrchom z betónovej dlažby. Spevnené plochy budú 

odvodnené do verejnej dažďovej kanalizácie. Vyhotovenie vegetačnej strechy bude mať 

priaznivý vplyv na životné prostredie a zároveň spomalí odtok dažďovej vody do verejnej 

dažďovej kanalizácie. 

 

A.3.4 Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou, ak nebolo 

vydané územné rozhodnutie alebo územne opatrenie, poprípade 

ak nebol vydaný územní súhlas 

Dokumentácia k realizácii stavebného objektu je v súlade s územne plánovacou 

dokumentáciou. 

A.3.5 Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou 

zmluvou územné rozhodnutie nahradzujúce alebo uzemním súh-

lasom, poprípade s regulačným plánom v rozsahu, v ktorom na-

hradzuje územné rozhodnutie, s povolením stavby a v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu v užívaní stavby údaje 

o jej súlade s územne plánovacou dokumentáciou 

Stavba je v súlade s vydaným regulačným plánom a územným rozohodnutím. 

A.3.6 Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 

Obecné požiadavky na využitie územia podľa vyhl. 501/2006 Sb., o obecných 

požiadavkách využívania územia, v znení neskorších predpisov sú dodržané. 

A.3.7 Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 

Dokumentácia bola prejednaná s dotknutými orgánmi, požiadavky boli spraco-

vané. Požiadavky dotknutých orgánov boli splnené. 

A.3.8 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Dokumentácia nemá zoznam výnimiek a nemá úľavové riešenie. 
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A.3.9 Zoznam súvisiacich a podmieňujúcich investícii 

Nie sú súvisiace a podmieňujúce investície 

 

A.3.10 Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých realizáciou stavby 

(podľa katastru nehnuteľností) 

Pozemky dotknuté stavbou: 

Parcelné číslo Výmera Vlastník Druh pozemku 

1365/68 10 050 m2 

Tomáš Mašek 

Masarykova 568 

602 00 Brno 

Orná pôda 

A.4 Údaje o stavbe 

A.4.1 Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Jedná sa o novostavbu hotela. 

A.4.2 Účel užívania stavby 

Objekt bude slúžiť ako hotel pre ubytovacie služby s reštauráciou. V objekte sa 

nachádza reštaurácia pre ubytujúcich hostí ale aj pre verejnosť. Objekt sa skladá z troch 

nadzemných podlaží pričom je opticky rozdelený na dve časti. Jedna časť patrí recepcii, 

reštaurácii so zázemím o jednom nadzemnom podlaží. Druhá časť je určená pre ubytova-

nie hostí v druhom a tretom nadzemnom podlaží, pričom prvé nadzemné podlažie slúži 

ako parkovanie pre personál hotela. 

A.4.3 Trvalá alebo dočasná stavba 

Jedná sa o trvalú stavbu 
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A.4.4 Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov (kul-

túrna pamiatka a pod.) 

Stavba nie chránená podľa iných právnych predpisov. 

A.4.5 Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných 

technických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie 

stavieb 

Daná dokumentácia nesplňuje technické požiadavky na stavby a obecné technické 

požiadavky zabezpečujúce bezbariérové užívanie stavby. Vyhláška č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcí 

zabezpečující bezbariérové užívaní staveb. Objekt obsahuje sociálne zariadenia pre inva-

lidov ako aj vyhradené parkovacie miesta. Vertikálny presun osôb slúži výťah o veľkosti 

kabíny 1100 x 2100 mm.  

A.4.6 Údaje o splnení požiadaviek dotknutých organov a požiadaviek 

vyplývajúcich z iných právnych predpisov 

Požiadavky dotknutých organov a požiadavky vyplývajúce z iných právnych 

predpisov boli splnené. 

A.4.7 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 

Žiadne výnimky a úľavy nie sú. 

A.4.8 Navrhované kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný 

priestor, úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľ-

kosti, počet užívateľov/pracovníkov a pod.) 

Plocha pozemku:     10 050 m2  

Zastavaná plocha hotela:    2 695 m2 

Spevnené plochy pozemku:    2 896 m2 

Zastavanosť:      55% 

Plocha 1NP:      2 695 m2 
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Plocha 2NP:      1 362  m2 

Plocha 3NP:      1 362 m2 

Obostavaný priestor:     24 385 m3 

A.4.9 Základná bilancia stavby, (potreby a spotreby médií a hmôt, 

hospodárenie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo 

a druh odpadu a emisii, trieda energetickej náročnosti budov 

a pod.) 

Odtokové pomery sa v zásade nemenia. Podrobnejšie bilancie sú stanovené v Sú-

hrnnej technickej správe projektovej dokumentácie. 

A.4.10 Základne predpoklady výstavby (časové údaje o realizácii 

stavby, členenie na etapy) 

Zahájenie stavby bude najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právnej moci 

stavebného povolenia. Predpokladaný termín začatia výstavby je 07/2016. Všetky práce 

budú vykonané v jednej etape. Predpokladaný termín dokončenia stavby je 12/2017. 

A.4.11 Orientačné náklady stavby 

Obostavaný priestor    24 385 m3   6001 Kč/m3 

Celkom      146 310 000 Kč 

Uvedená cena je orientačná a slúži iba pre informáciu stavebnému úradu. 

A.5 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariade-

nia 

SO 01  Hotel 

SO 02  Spevnené plochy pochôdzne – chodníky 

SO 03  Spevnené plochy pojazdové – komunikácie 

SO 04  Spevnené plochy pojadzové – státie parkoviska 

SO 05   Okapový chodník  

SO 06   Zatrávnená plocha 

SO 07   Plocha pre uloženie komunálneho odpadu 
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B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B.1 Popis územia stavby 

B.1.1 Charakteristika stavebného pozemku 

Navrhovaná novostavba hotelového zariadenia je navrhnutá na pozemku 1365/68 

pri ulici Bratislavská. Pozemok je svojím charakterom takmer dokonalo rovinatý bez výš-

kových rozdielov. Celková plocha pozemku je 10 050 m2. Popri pozemku vedie frekven-

tovaná komunikácia  – ulica Bratislavská, z ktorej bude zhotovený vjazd k hotelu. 

Stavebný pozemok je umiestnený pozemku stavebníka. Pod komunikáciou sú umiestnené 

inžinierske siete a to: vodovodný rad, plynovod – nízkotlakový, dažďová kanalizácia, 

splašková kanalizácia, sdelovacie káble, silové vedenie nízkeho napätia, teplovodné po-

trubie z centrálnej dodávky tepla. 

B.1.2 Výpočet a zámery vykonaných prieskumov a rozborov (geolo-

gický prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno-historický 

prieskum a pod.) 

Pred začatím projekčných prác bolo vykonané zameranie jestvujúceho terénu, 

ktoré bolo zohľadnené pri návrhu výškového umiestnenia stavebného objektu. Výškové 

osadenie objektu je riešené v časti C Situačné výkresy, výkres C. 1 Koordinačný situačný 

výkres. 

Na danom pozemku bolo odbornou firmou vykonané meranie objemovej aktivity radonu. 

Bol stanovený nízky radónový index, to znamená, že nie sú potrebné opatrenia na zníže-

nie radiačnej záťaže z podložia. Napriek tomu je ako ochrana navrhnutá hydroizolácia 

Sklobit 40 MINERAL v dvoch vrstvách.  

B.1.3 Jestvujúce ochranné a bezpečnostné pásma 

Pozemok neleží v žiadnom ochrannom a bezpečnostnom pásme. 
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B.1.4 Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému úze-

miu a pod. 

Pozemok neleží v záplavovom území, poddolovanom území a ani niektorom po-

dobnom území. 

B.1.5 Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv 

stavby na odtokové pomery v území 

Stavba nebude mat vplyv na okolitú zástavbu a ani na krajinný ráz. V okolí sa 

nenachádzajú chránené územia, významné krajinné prvky, územný systém ekologickej 

stability. 

Počas výstavba a počas užívania nebude stavba mať vplyv na niektorú zložku životného 

prostredia. Na pozemku sa nenachádza žiadna vyrastená zeleň a preto nebude potrebný 

výrub zelene. 

Splašková a dažďová voda bude odvedená kanalizačnou prípojkou do verejnej jednotnej 

kanalizácie. 

Odpady: 

Komunálny odpad vytvorený počas užívania stavby bude likvidovaný odvozom špeciali-

zovanou firmou na základe vyhlášky mesta. 

Likvidáciu a odvoz odpadov, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou bude zaisťovať dodá-

vateľ stavby v rámci stavebnej činnosti v súlade so zákonom č. 383/2001 o podrobnos-

tiach s nakladania s odpadmi. Počas stavebných prác bude vznikať odpad zatriedený 

podľa vyhlášky č. 381/2001 Sb., ktorý stanový katalóg odpadov. 

17 01  Betón, tehly, škridle, keramika   – O 

17 02 01 Drevo       – O 

17 04 05 Železo a oceľ      – O 

17 09 04 Zmesný stavebný a demolačný odpad  – O 
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B.1.6 Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín 

V spojení s výstavbou objektu hotela nebudú vykonané žiadne búracie práce. Plá-

novaný objekt je novostavbou na nevyužívanom pozemku bez drevín. To znamená, že 

nebudú vykonané demolácie a ani výrub drevín. 

B.1.7 Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôd-

neho fondu alebo pozemkov určených k plneniu funkcie lesa (do-

časné/trvalé) 

Požiadavky sa nevyskytujú. 

B.1.8 Územno-technické podmienky (hlavne možnosť napojenia na 

jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru) 

Napojenie na dopravnú infraštruktúru bude realizované na priľahlú ulicu Brati-

slavská. na pozemku sú riešené asfaltové plochy pre parkovanie a vjazd do garáže.  

 Objekt bude napojený na technickú infraštruktúru pomocou vybudovaných no-

vých prípojok inžinierskych sietí, Prípojky budú napojené na verejné inžinierske siete, 

ktoré sa nachádzajú v ulici Bratislavská.  

B.1.9 Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 

investície  

V dobe spracovania projektovej dokumentácie nie sú známe vecné a časové väzby. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 

Objekt bude slúžiť ako hotel pre ubytovacie služby s reštauráciou. V objekte sa 

nachádza reštaurácia pre ubytujúcich hostí ale aj pre verejnosť. Objekt sa skladá z troch 

nadzemných podlaží pričom je opticky rozdelený na dve časti. Jedna časť patrí recepcii, 
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reštaurácii so zázemím o jednom nadzemnom podlaží. Druhá časť je určená pre ubytova-

nie hostí v druhom a tretom nadzemnom podlaží, pričom prvé nadzemné podlažie slúži 

ako parkovanie pre personál hotela. 

Plocha pozemku:     10 050 m2  

Zastavaná plocha hotela:    2 695 m2 

Spevnené plochy pozemku:    2 896 m2 

Zastavanosť:      55% 

Plocha 1NP:      2 695 m2 

Plocha 2NP:      1 362  m2 

Plocha 3NP:      1 362 m2 

Obostavaný priestor:     24 385 m3 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozícia priestorového riešenia 

Navrhovaná novostavba hotelového zariadenia je navrhnutá na pozemku 1365/68 pri 

ulici Bratislavská. Pozemok je svojím charakterom takmer dokonalo rovinatý bez výško-

vých rozdielov. Celková plocha pozemku je 10 050 m2. Popri pozemku vedie frekvento-

vaná komunikácia  – ulica Bratislavská, z ktorej bude zhotovený vjazd k hotelu. 

Stavebný pozemok je umiestnený pozemku stavebníka. Pod komunikáciou sú umiestnené 

inžinierske siete a to: vodovodný rad, plynovod – nízkotlakový, dažďová kanalizácia, 

splašková kanalizácia, sdelovacie káble, silové vedenie nízkeho napätia, teplovodné po-

trubie z centrálnej dodávky tepla. 

Objekt bude slúžiť ako hotel pre ubytovacie služby s reštauráciou. V objekte sa nachádza 

reštaurácia pre ubytujúcich hostí ale aj pre verejnosť. Objekt sa skladá z troch nadzem-

ných podlaží pričom je opticky rozdelený na dve časti. Jedna časť patrí recepcii, reštau-

rácii so zázemím o jednom nadzemnom podlaží. Druhá časť je určená pre ubytovanie 

hostí v druhom a tretom nadzemnom podlaží, pričom prvé nadzemné podlažie slúži ako 

parkovanie pre personál hotela. 
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Osadením stavby sú dodržané všetky obecné požiadavky vyplývajúce z obecných tech-

nických požiadaviek na stavby. Zastavaná plocha hotela je 2 695 m2., obostavaný priestor 

je 24 385 m3, výška atiky nad 3NP od úrovne podlahy v 1NP  je +13,955 m. 

 

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové rie-

šenie 

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaca novostavba s troma nadzemnými podla-

žiami. Hotel svojím tvarovým a materiálovým riešením nebude narúšať okolitú zástavbu. 

Celková hmota budovy je rozdelená na časti podľa funkcie, pre ktorú sú určené. Priestor 

určený pre reštauráciu so zázemím danej reštaurácie a zázemím hotela spojeným s pre-

vádzkou hotela sú vytvorené jedným podlažím, ktoré je zastrešené vegetačnou strechou. 

Okolo tohto podlažia vystupuje trojpodlažná časť určená pre ubytovanie hostí, ktorá je 

zastrešená jednoplášťovou plochou strechou. Hotel je atypického pôdorysného tvaru. 

Materiálové riešenie fasád je navrhnuté tak aby nadväzovalo na okolitú výstavbu a záro-

veň zatraktívnilo dané územie. V jednopodlažnej časti objektu kde sa nachádza reštaurá-

cia, sú na juhovýchodne fasáde umiestnené veľké presklenia. Fasáda objektu bez kontakt-

ného zateplenia.  

1NP:  Prvé nadzemné podlažie slúži ako recepcia, z ktorej je prístup do zázemia 

hotela ale ten je určení iba pre zamestnancov. V priestore recepcie sa nachádzajú sociálne 

zariadenia, ktoré obsahujú sociálne zariadenie pre osoby so zníženou schopnosťou po-

hybu, pre ubytujúcich, ktorí čakajú či už na registrovanie alebo od registrovanie ubyto-

vania.  V blízkosti recepcie sa nachádza aj kancelária riaditeľa. Taktiež je možné sa dostať 

sa na priľahlé parkovisko určené pre zamestnancov, zásobovanie reštaurácie. Z parkova-

nia pre zamestnancov je služobný vchod do objektu. V zázemí sa nachádzajú šatne so 

sociálnymi zariadeniami pre zamestnancov hotela, sklady, technická miestnosť 

a miestnosť určená pre vzduchotechniku. Ako vertikálna komunikácia pre hostí je zabez-

pečená schodiskom a výťahom v blízkosti recepcie. Pre personál je vertikálna komuniká-

cia riešená rovnakým spôsobom z časti zázemia. Parkovanie pre hostí reštaurácie alebo 

ubytujúcich je umiestnené v blízkosti objektu, ktoré obsahuje 4 parkovacie miesta pre 

osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Z priestoru recepcie je hneď prístup do vedľajšej 
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reštaurácie s kuchyňou. V reštaurácii sa nachádzajú sociálne zariadenia, ktoré taktiež ob-

sahujú sociálne zariadenie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Vstup do reštau-

rácie je možný z recepcie hotela ale taktiež aj z vonkajšieho priestoru. V kuchyni sa na-

chádzajú všetky potrebné sklady a prípravovne rôznych druhov jedál.   

2NP-3NP Druhé a tretie nadzemné podlažie sú určené čisto pre ubytovanie návštev-

níkov hotela. V každom poschodí sa nachádza jedna spoločenská miestnosť, 15 dvojlôž-

kových izieb, jeden apartmán. Všetky izby majú samostatné hygienické zázemie a šatník.  

V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve izby pre osoby so zníženou schopnos-

ťou pohybu. Na oboch koncoch chodby sú situované schodiská s evakuačnými výťahmi.  

Na každom podlaží je taktiež zázemie pre upratovačku a sklad čistého a špinavého prádla.  

 

B.2.3 Celkové prevádzkové riešenie, technológia výstavby 

Jedná sa o stavbu občianskej vybavenosti určenej pre dočasné ubytovanie a reš-

taurácia pre stravovanie. K tomuto účelu užívania zodpovedá aj celkové prevádzkovo 

technické riešenie stavby. V navrhovanom objekte nie sú navrhnuté žiadne výrobné tech-

nológie. 

B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 

Hlavný vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. Interiér budovy je riešený 

pre bezbariérový pohyb na každom podlaží. Vertikálny pohyb imobilných osôb je zabez-

pečený dvoma výťahmi, ktorých rozmery sú dostatočné pre prepravu osôb na vozíčku. 

 Objekt je vybavený dvoma izbami, dispozične vybavenými pre ubytovanie 2 imo-

bilných osôb každý z nich. Hygienické zázemie v podlaží 1.NP v priestoroch recepcie a 

taktiež reštaurácie  je vybavené pre pohyb imobilných návštevníkov.  

B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 

Objekt je navrhnutý v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O technických požia-

davkách na stavby. Skladovacie priestory sú všetky nútene vetrané. 

Počas užívania stavby musia byt rešpektované všetky prevádzkové predpisy, nariadenia 

a obecne bezpečnostné predpisy k nainštalovaným spotrebičom a zariadeniam. 
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Stavebník (užívateľ) bude zaisťovať pravidelnú údržbu všetkých zariadení a vykonávanie 

revízii. 

 

B.2.6 Základná charakteristika objektu 

a) Stavebné riešenie 

Novostavba hotelu je navrhnutá ako trojpodlažná budova so všetkými podlažiami 

nadzemnými. Jednotlivé poschodia sú komunikačne prepojené trojramennými železobe-

tónovými schodiskami a taktiež s dvoma evakuačnými výťahmi v schodiskových pries-

toroch. Schodiskové priestory sú určené ako CHÚC.  

b) Konštruk čné riešenie 

Viď časť D.1.2 Stavebno-konštrukčné riešenie 

c) Mechanická odolnosť a stabilita 

Základy stavby sú navrhnuté v nezamrznej hĺbke. Navrhované konštrukcie stavby od-

povedajú požiadavkám stanovených v §9 vyhlášky268/2009 Sb., o technických požia-

davkách na stavby. Stavebné konštrukcie a stavebné prvky sú navrhnuté a budú zhoto-

vené súlade s normovými požiadavkami tak, aby po dobu plánovanej životnosti stavby 

vyhoveli požadovanému účelu a odolali všetkým účinkom zaťaženia a nepriaznivým 

vplyvom prostredia  

B.2.7 Základná charakteristika technických a technologických zaria-

dení 

Keďže stavba nie je určená k výrobe, nenachádzajú sa výrobné technologické za-

riadenia. 

B.2.8 Požiarno-bezpečnostné riešenie 

Viď samostatná Požiarna správa v zložke Požiarno-bezpečnostné riešenie. 
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B.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 

a) Kritéria tepelno-technického hodnotenia 

Navrhnuté skladby konštrukcií budú splňovať požiadavky normy ČSN 73 0540 – – 2 

na súčiniteľ prestupu tepla UN,20. 

Tab. 1: Požadované a doporučené hodnoty súčiniteľa prestupu tepla �� pre budovy 

s převažujúcou návrhovou vnútornou teplotou ��� v intervale 18 °C až 22 °C vrátane  

Popis konštrukcie Súčiniteľ prestupu tepla UN,20 

[W/(m2·K)] 

 UN,20 Urec,20 
 

Upas,20 

Stana vonkajšia 0,30 1) ťažká: 0,25  0,18 až 
0,12 

ľahká: 0,20  

Strecha strmá so sklonom nad 45° 0,30  0,20  0,18 až 
0,12 

Strecha plochá a šikmá so sklonom do 45° vrátane 0,24 0,16 0,15 až 
0,10 

Strop s podlahou nad vonkajším priestorom  0,24 0,16 0,15 až 
0,10 

Strop pod nevykurovaným podkrovím  (so strechou bez 
tep. iz.) 

0,30 0,20 0,15 až 
0,10 

Stena k nevykurovanému podkroviu  (so strechou bez 
tep. iz.) 

0,30 1) ťažká: 0,25  0,18 až 
0,12 

ľahká: 0,20  

Podlaha a stena vykurovaného priestoru priľahlá k 
zemine  4), 6) 

0,45 0,30 0,22 až 
0,15 

Strop a stena vnútorná z vykurovaného 
k nevykurovanému priestoru 

0,60 0,40 0,30 až 
0,20 

Strop a stena vnútorná z vykurovaného 
k temperovanému priestoru 

0,75 0,50 0,38 až 
0,25 

Strop a stena vonkajšia z temperovaného priestoru 
k vonkajšiemu priestoru 

0,75 0,50 0,38 až 
0,25 

Podlaha a stena čiastočne vykur. priestoru priľahlá 
k zemine 6) 

0,85 0,60 0,45 až 
0,30 

Stena mezi susednými budovami  4) 1,05 0,70 0,5 

Strop mezi priestormi s rozdielom teplôt do 10 °C 
vrátane 

1,05 0,70  



VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 

26 

Stena medzi priestormi s rozdielom teplôt do 10 °C 
vrátane  

1,30 0,90  

Strop vnút. medzi priestormi s rozdielom teplôt do 5 °C 
vrátane 

2,2 1,45  

Stena vnút. medzi priestormi s rozdielom teplôt do 5 °C 
vrátane 

2,7 1,80  

Výplň otvoru vo vonkajšej stene a strmej streche, 
z vykurovaného priestoru do vonkajšieho prostredia, 
okrem dverí  

1,5  2) 1,2 0,8 až 
0,6 

Šikmá výplň otvoru so sklonom do 45°, z vykurovaného 
priestoru do vonkajšieho prostredia  

1,4  7) 1,1 0,9 

Dverná výplň otvoru z vykurovaného priestoru do 
vonkajšieho prostredia (vrátane rámu) 

1,7 1,2 0,9 

Výplň otvoru vedúceho 
z vykurovaného do temperovaného priestoru 

3,5 2,3 1,7 

Výplň otvoru vedúceho z temperovaného priestoru 
do vonkajšieho prostredia  

3,5 2,3 1,7 

Šikmá výplň otvoru so sklonom do 45° vedúceho 
z temperovaného priestoru do vonkajšieho prostredia  

2,6 1,7 1,4 

Ľahký obvodový plášť (LOP), 
hodnotený ako zmontovaná zostava 
vrátane nosných prvkov, s pomernou 
plochou priesvitnej výplne otvoru  

fw  = Aw / A , v m2/m2,  

kde  A je  celková plocha ľahkého 
obvodového plášťa (LOP), v m2; 

Aw  plocha priesvitnej výplne otvoru 
slúžiaca prevažne k osvetleniu 
interiéru  vrátane príslušných 
častí rámu v LOP, v m2. 

 

 

fw < 0,5 

0,3 
+ 1,4·fw 

0,2 + fw 0,15+0,
85·fw 

fw > 0,5 0,7 
+ 0,6·fw 

Kovový rám výplne otvoru -   1,8  1,4  

Nekovový rám výplne otvoru  5) -   1,3  0,9 – 0,7 

Rám ľahkého obvodového plášťa -  1,8 1,4 

1) Pre jednovrstvé murivo sa najneskôr do 31.12.2012 pripúšťa hodnota 0,38 W/(m2K).   

2) Najneskôr do 31.12.2012 sa pripúšťa hodnota 1,7 W/(m2K). 

3) Nemusí sa vždy jednať o teplosmennú plochu, pravdaže s ohľadom na postup výstavby a 
možné zmeny spôsobu užívania se zaisťuje tepelná ochrana na uvedenej úrovni.    

4) V prípade podlahového a stenového vykurovania sa do hodnoty súčiniteľa prestupu tepla 
započítavajú iba vrstvy od roviny, v ktorej je umiestnené vykurovanie, smerom do exteriéru.  
5) Platí i pre rámy využívajúce kombinácie materiálov, vrátane kovových, ako sú na-
príklad drevo-hliníkové rámy. 

6) Odpovedá výpočtu súčiniteľa prestupu tepla podľa ČSN 73 0540-4 (bez vplyvu ze-
miny), nie však výslednému pôsobeniu podľa ČSN EN ISO 13370. 

7) Najneskôr do 31.12.2012 sa pripúšťa hodnota 1,5 W/(m2K). 
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b) Energetická náročnosť stavby 

 Budova je navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám normy ČSN 73 0540 – 2. 

Výpočtom bol stanovený priemerný súčiniteľ prestupu tepla U,em = 0,22 W/m2K. Posudok 

zatriedil objekt penziónu do klasifikačnej triedy „B – úsporná“ pri klasifikačnom ukaza-

teli CI = 0,6. Posudok bol vyhotovený v programe Ztraty 2015. 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011) 
  
 
 Název úlohy:   Hotel 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V:  11434,0 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  6516,8 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   Průměrný sou činitel prostupu tepla budovy ( čl. 5.3)   
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,37 W/m2K 
  

 Výsledky výpo čtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  
   Klasifika ční třída prostupu tepla obálkou budovy ( čl. C.2)   
  

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 

Neposudzuje sa. 

 

B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie 

 

zásady riešenia parametrov stavby (vetranie, vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie 

vodou, odpadov a pod.) a ďalej zásady riešenia vplyvu stavby na okolie (vibrácie, 

hluk, prašnosť a pod.) 
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V navrhovanom objekte nebude nainštalované žiadne postranné zariadenie, ktoré 

by spôsobovalo hluk a vibrácie, ktoré by mohli zhoršiť súčasné hlukové pomery okolia. 

Stavba bude zaisťovať aby hluk a vibrácie pôsobiace na užívateľa boli na úrovni, ktorá 

neohrozuje zdravie a je vyhovujúca pre dané prostredie a pracovisko.  

b) vetranie 

Chránené únikové cesty typu B sú odvetrávané pretlakovým vetraním zabezpeče-

ným vzduchotechnickou jednotkou so záložným zdrojom umiestneným v suteréne ob-

jektu. Vzduch musí byť dodávaný najmenej v 15 násobku objemu chránenej únikovej 

cesty za hodinu. Pretlakové vetranie musí byť zaistené minimálne po dobu 45 minút 

v čase trvania požiaru. Vstupné dvere do chránenej únikovej cesty musia zabraňovať pre-

niknutiu dymu do chránenej únikovej cesty z iných požiarnych úsekov. (ČSN 73 0802) 

 V priestoroch hromadnej garáže v požiarnom úseku P1.01 bude zriadené samo-

činné požiarne odvetranie vzduchotechnickou jednotkou s vlastným záložným zdrojom. 

Požiarne odvetranie musí byť funkčné od začiatku požiaru minimálne 15 minút.  

 Vzduchotechnickou jednotkou sú odvetrávané aj obytné bunky, prevádzka reštau-

rácie a konferenčné sály.  

 Na vzduchotechnických potrubiach musia byť zreteľne vyznačené smery prúdenia 

a účel potrubia (prívod – odvod). Prestupy rozvodov inštalácie cez požiarne deliace kon-

štrukcie musia byť utesnené. 

 

c) Vykurovanie 

Vykurovanie objektu bude zabezpečené pomocou centrálnej dodávky tepla z tep-

lárne.  

d) Osvetlenie 

Vyhláška MMR č.137 / 1998 Sb. O všeobecných technických požiadavkách na 

výstavbu 

§ 24 preslnenie 

1)  preslnené musia byť tie obytné miestnosti a tie pobytové miestnosti, ktoré to svo-

jím charakterom a spôsobom využitia vyžadujú. Pritom musí byť zabezpečená zraková 
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pohoda a ochrana pred oslnením, najmä v pobytových miestnostiach určených pre presné 

činnosti. 

 

2)  Všetky byty musia byť preslnené. Byt je preslnený, ak je súčet podlahových plôch 

jeho preslnených obytných miestností rovná aspoň jednej tretine súčtu podlahových plôch 

všetkých jeho obytných miestností. Pri posudzovaní preslnenia sa vychádza z normových 

hodnôt. 

 

Obytná miestnosť sa považuje za preslnenú, ak sú splnené nasledujúce podmienky: 

 

a) pôdorysný uhol slnečných lúčov s hlavnou priamkou roviny okenného otvoru musí byť 

o najmenej 25° (Hlavná priamka roviny je priamka, ktorá je priesečníkom tejto roviny s 

vodorovnou rovinou.) 

 

3)  priame slnečné žiarenie musí po stanovenú dobu vnikať do miestnosti okenným 

otvorom alebo otvormi, krytými priehľadným a farby neskresľujúcim materiálom, kto-

rých celková plocha vypočítaná zo skladobných rozmerov je rovná najmenej jednej de-

satine podlahovej plochy miestnosti, najmenší skladobný rozmer osvetľovacieho otvoru 

musí byť aspoň 900 mm , šírka okien umiestnených vo sklonené strešnej rovine môže byť 

menší, najmenej však 700 mm. 

 

4)  slnečné žiarenie musí po stanovenú dobu dopadať na kritický bod v rovine vnú-

torného zasklenia vo výške 300 mm nad stredom spodnej hrany osvetľovacieho otvoru, 

ale najmenej 1200 mm nad úrovňou podlahy posudzovanej miestnosti 

 

5)  výška slnka nad horizontom musí byť najmenej 5° 

 

6)  pri zanedbaní oblačnosti musí byť 1. marca doba preslnenie najmenej 90 minút. 

Odporúča sa dodržať dobu preslnenie najmenej 90 minút tiež 21. júna. Požadovanú dobu 

preslnenie pre deň 1. marca možno nahradiť bilanciou, pri ktorej je mimo prestupné roky 

celková doba preslnenie v dňoch od 10. februára do 21. marca vrátane 3600 minút (jedná 

sa o 40 dní s priemernou dobou preslnenia 90 minút). 
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Všetky miestnosti pre ubytovanie, reštaurácia, kancelárie, konferenčné sály a iné 

pobytové miestnosti majú zaistený dostatok oslnenia. Zaisťuje to veľkosť navrhnutých 

okien v daných miestnostiach a ich orientácia  na západnú a východnú svetovú stranu. 

V programe WLDS bola posúdená kritická miestnosť, ktorá slúži pre ubytovanie 

návštevníkov penziónu. Posúdením sa zistilo, že kritická miestnosť je dostatočne osvet-

lená. 

 Podrobné riešenie osvetlenia priestorov objektu je riešené v správach tejto projek-

tovej dokumentácie „Požiarne posúdenie objektu“ a „Tepelne technické posúdenie“. 

e) riešenie ochrany stavby pred vniknutím nepovolaných osôb 

 Celá plocha stavby bude oplotená. 

f) riešenie ochrany prírody a krajiny či vodných zdrojov a liečebných prame-

ňov 

 Navrhnuté zariadenie pre vykurovanie, svojou prevádzkou, nebude mať negatívny 

vplyv na životné prostredie. Projekt plne rešpektuje požiadavky na užívanie energie a pra-

vidlá pre vykurovanie v súlade s vyhláškou č. 193/2007 Sb. a 194/2007 Sb. 

 Prevádzka a stavba objektu penziónu nemá negatívny vplyv na vodné zdroje či 

liečebné pramene. 

 

g) nakladanie s odpadmi 

 Pri stavbe bude so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou 

v priebehu realizácie stavby, nakladané v súlade s ustanovením zákona číslo 185/2001 

Sb., vrátane realizačných predpisov k tomuto zákonu. Plasty, sklo, papier a pevný sta-

vebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene v kontajneroch. V priebehu pre-

vádzky bude vznikať iba komunálny odpad, ktorý bude vyvážaný na verejnú skládku 

technickými službami mesta. 

h) návrh ochranných a bezpečnostných pásiem, vyplývajúcich z charakteru re-

alizovanej stavby 

 Jedná sa o stavbu penziónu. Vzhľadom k účelu objektu nie je nutné vytvárať 

ochranné či bezpečnostné pásma. 
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B.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho pro-

stredia 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Na danom pozemku bolo odbornou firmou vykonané meranie objemovej aktivity ra-

donu. Bol stanovený nízky radónový index, to znamená, že nie sú potrebné opatrenia na 

zníženie radiačnej záťaže z podložia. Napriek tomu je ako ochrana navrhnutá hydroizo-

lácia Sklobit 40 MINERAL v dvoch vrstvách.  

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

Bludné prúdy sa na pozemku nevyskytujú. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou 

Seizmicita sa na pozemku nevyskytuje. Toto namáhanie (napr. dopravou, priemyselnou 

činnosťou, apod) sa v okolí stavby nepredpokladá.  

d) Ochrana pred hlukom 

Interiér budovy je pred hlukom v exteriéry chránený izolačnými výplňami otvorov 

a dostatočne navrhnutými skladbami obvodových konštrukcií. 

 Zdroje hluku v budove (výťahy, VZT, premávka v garáži) sú eliminované návr-

hom skladieb konštrukcií, ktoré oddeľujú tieto zariadenia a prevádzky od ostatných miest-

ností.  

 Objekt je navrhnutý tak, aby vyhovel požiadavkám vyhlášky č. 137/1998 §25 

o ochrane proti hluku a vibráciám. 

 Hluk a vibrácie sú riešené v rámci samostatné správy tejto projektovej dokumen-

tácie „Tepelne technické posúdenie objektu  

e) Protipovodňové opatrenie 

Objekt sa nenachádza v záplavovom území. 
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B.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 

B.3.1 Pripájacie miesta technickej infraštruktúry 

Objekt bude napojený na technickú infraštruktúru pomocou vybudovaných no-

vých prípojok inžinierskych sietí, Prípojky budú napojené na verejné inžinierske siete, 

ktoré sa nachádzajú v ulici Bratislavská.  

B.3.2 Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžka 

Kanalizácia – dažďové vody zo strechy objektu je zvedená do verejnej kanalizácie 

v ulici Bratislavská. Splaškové vody budú zvedené potrubím do splaškovej kanalizácie 

z betónového potrubia o priemeru 800 mm vedeného v priľahlej komunikácií ulice Bra-

tislavská. 

Vodovod – vodovodná prípojka je navrhnutá z potrubia HDPE 100 SDR 11 

Elektrina – NN prípojka privedená z podzemného verejného rozvodu umiestne-

ného v chodníku priľahlej komunikácie ulice Bratislavská 

Plynovod – HUP sa nachádza na hranici pozemku investora. 

B.4 Dopravné riešenie 

B.4.1 Popis dopravného riešenia 

Napojenie pozemku na dopravnú infraštruktúru bude riešené z ulice Bratislavská. 

Na pozemku sú riešené asfaltové plochy pre parkovanie a vjazd do garáže. 

B.4.2 Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 

Napojenie na dopravnú infraštruktúru bude realizované na priľahlú ulicu Brati-

slavská. na pozemku sú riešené asfaltové plochy pre parkovanie a vjazd do garáže.  

B.4.3 Doprava v pokoji 

Parkovanie je pri objekte zaistené parkoviskom a garážou. Bude vybudovaná plo-

cha parkovania pre hostí, ktorá sa bude nachádzať pred juhoýchodnou fasádou hotela. 
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Kapacita tohto parkoviska je 46 parkovacích miest, z toho 4 parkovacie miesta sú riešené 

pre imobilné osoby o rozmere 3,5 x 5 m.. 

 1NP objektu slúži prevažne ako hromadná garáž pre zamestancov hotela. Nachá-

dza sa tu 20 parkovacích miest. 

B.4.4 Pešie a cyklistické trasy 

Stavbou nie sú dotknuté pešie ani cyklistické trasy. Projekt uvažuje s vybudova-

ním nových chodníkov na pozemku s parcelným číslom 4938/7.  

Novo vybudované komunikácie a chodníky rieši dokumentácia objektu „SO.02 – – Spev-

nené plochy 

B.5 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 

B.5.1 Terénne úpravy  

Pred začatím vlastnej stavby bude strhnutá ornica v hrúbke 300 mm, ktorá bude 

uložená na pozemku a po dokončení stavebných prác bude použitá na terénne úpravy. 

 

B.5.2 Použite vegetačné prvky 

Stavba nemá žiadne požiadavky na rúbanie drevín. 

 Na pozemku budú vysadené malé kríky, ktoré budú umiestnené na zelenej ploche 

medzi parkoviskom a verejnou komunikáciou. Druh kríkov sa stanoví neskôr, po dohodne 

s investorom 

B.5.3 Biotechnické opatrenia 

Nie sú. 
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B.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 

B.6.1 Vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda od-

padky a pôda 

Použité technológie nemajú vplyv na zhoršenie životného prostredia. Nebude do-

chádzať k znečisteniu ovzdušia a nadmernému hluku z prevádzky objektu. Všetky mate-

riály musia vyhovovať hygienickým požiadavkám na emisie škodlivín a cudzorodých lá-

tok.  

Nie sú inštalované stroje alebo zariadenia a technológie, ktoré majú vplyv na životné 

prostredie. 

B.6.2 Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana pa-

miatkových stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod.) zacho-

vanie ekologických funkcii a väzieb v krajine 

Objekt nemá negatívny vplyv na prírodu a krajinu. 

B.6.3 Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

Objekt sa nenachádza v chránenom území Natura 2000,čiže nemá vplyv. 

B.6.4 Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho konania 

alebo stanoviska EIA 

Nevyskytuje sa. 

B.6.5 Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedze-

nia a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Nevyskytujú sa žiadne návrhy. 

B.7 Ochrana obyvateľstva 

Stavba je navrhnutá a bude zhotovená tak, aby neohrozovala život, zdravie a ži-

votné podmienky jej užívateľov a užívateľov okolitých stavieb. Stavba splňuje základné 

požiadavky na situovanie a stavebné riešenie stavby z hľadiska ochrany obyvateľstva. 
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B.8 Zásady organizácie výstavby 

B.8.1 Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

V súčasnej dobre je pozemok nevyužívaný. 

B.8.2 Odvodnenie staveniska 

Dažďová voda bude odvádzaná súčasnou verejnou kanalizáciou. 

B.8.3 Napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infra-

štruktúru 

Vjazd na stavenisko je riešený z ulice Bratislavská. Stavenisko bude pripojené na 

verejnú technickú infraštruktúru pomocou vyhotovených nových prípojok vody a elek-

trickej energie 

B.8.4 Vplyv uskutočňovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Celková prevádzka spojená s výstavbou objektu bude prebiehať iba na pozemku 

stavebníka aby nebol obmedzená prevádzka na verejnej komunikácii a neboli narušene 

pravá tretích osôb, hlavne majiteľov susedným pozemkov. Vozidlám, ktoré budú opúšťať 

stavebný pozemok počas výstavby, musia byť pred vstupom na verejnú komunikáciu 

očistné pneumatiky a aby nedochádzalo k jej znečisťovaniu. Prevádzka na stavenisku 

bude prebiehať medzi 7:00 – 21:00 tak, aby okolité stavby neboli zaťažované hlukom 

v nočných hodinách. 

B.8.5 Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, vyrub drevín 

Pozemok bude oplotený z dôvodu zabránenia vstupu nepovolaných osôb. 

Okolie staveniska nepotrebuje ochranu, keďže sa na pozemku nebudú vykonávať 

demolácie a ani výrub drevín. 



VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 

36 

B.8.6 Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisii pri 

výstavbe, ich likvidácia 

Pri stavbe bude so všetkými odpadmi, ktoré budú vznikať stavebnou činnosťou 

v priebehu realizácie stavby, nakladané v súlade s ustanovením zákona číslo 185/2001 

Sb., vrátane realizačných predpisov k tomuto zákonu. Plasty, sklo, papier a pevný sta-

vebný odpad budú roztriedené a skladované oddelene v kontajneroch. V priebehu pre-

vádzky bude vznikať iba komunálny odpad, ktorý bude vyvážaný na verejnú skládku 

technickými službami mesta. 

Tab. 2:  Tabuľka odpadov 

Kód druhu 
odpadu 

Názov druhu odpadu Množstvo 
odpadu 

Kate-
gória 
odpadu 

15 01 01 Papierové lepenkové obaly Do 600 kg O 
15 01 02 Plastové obaly Do 350 kg O 
15 01 03 Drevené obaly Do 2000 kg O 
15 01 04 Kovové obaly Do 100 kg O 
17 01 01 Betón Do 500 kg O 
17 01 02 Tehly Do 500 kg O 
 17 02 01 Drevo Do 100 kg O 
17 02 03 Plasty Do 500 kg O 
17 04 02 Hliník Do 500 kg O 
17 04 05 Železo a oceľ Do 500 kg O 
17 06 04 Izolačné materiály neuvedené pod  

číslami 17 06 01 a 17 06 03 
Do 400 kg O 

20 01 11 Textilné materiály Do 30 kg O 
20 02 01 Biologický rozložiteľný odpad Do 1000 kg O 
20 03 01 Zmesný komunálny odpad Do 1500 kg O 

 

Medzi produkovaným odpadom nie sú izolačné materiály a stavebné materiály s obsahom 

azbestu. Zabezpečenie likvidácie odpadov bude záležitosťou firiem vykonávajúcich sta-

vebné práce. 
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B.8.7 Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie 

zemín 

Vykope sa približne 5000 m3 zeminy, ktorá bude odvezená na oficiálnu skládku 

zeminy. 

B.8.8 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Počas výstavby bude eliminovanie zvýšenej prašnosti danej lokalite pomocou 

spevnení vnútrostaveniskových komunikácii alebo očistením vozidiel pred výjazdom na 

verejnú komunikáciu. Bude zamedzené prenikaniu stavebných materiálov do odpadných 

a podzemných vôd. 

Pri likvidácii odpadov je nutné postupovať podľa zákona č. 185/2001 Sb v znení neskor-

ších predpisov a vyhlášky č 383/2001 Sb., o podrobnostiach nakladaním s odpadom, 

v znení neskorších predpisov. Triedenie odpadov bude prebiehať už pri ich vzniku a to 

delením na spáliteľné v spaľovni, ďalej nespáliteľne (skladovanie zabezpečenej skládke, 

materiály k recyklácii a nebezpečné odpady) 

B.8.9 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, 

posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci podľa iných právnych predpisov 

Stavebné a montážne práce musia byť realizované v súlade s ustanovením pred-

pisov o bezpečnosti práce, menovite vyhl. ČÚBP NV 591/2006 Sb. a zákona 309/2006 

Sb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalej ako je 

uvedené v príslušných častiach projektovej dokumentácie jednotlivých stavebných ob-

jektov. 

 Všetky sociálne, správne a prevádzkové zariadenia staveniska musia odpovedať 

hygienickým predpisom a smerniciam. 

 Lekárska starostlivosť bude zaistená v jednotlivých zdravotných zariadeniach 

u zmluvných lekároch zamestnancov. 

V rámci starostlivosti budú dodržované: 
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Zákon starostlivosti o zdravie , zákon proti znečisteniu ovzdušia, vládne nariade-

nie o jedoch, vyhláška MZD ČR o hluku a vibráciách, smernice o pracovnom prostredí, 

metodické opatrenia o meraní škodlivín a ďalšie. 

Požiarna ochrana behom výstavby: 

 Dodávatelia sú povinní zaistiť objekty a zariadenia z hľadiska požiarnej ochrany 

zatiaľ neprevzatých stavieb podľa zákona 133/85 a vyhl. 37/86 o požiarnej ochrane. Pod-

mienke o požiarnej ochrane stavieb podlieha tiež zariadenie staveniska ( podľa ČSN 

730802, 730821 a ďalších). 

 Behom výstavby sú dodávatelia a investor povinný dodržovať všetky počiarne 

a bezpečnostné opatrenia na jednotlivých pracovných úsekoch hlavne tam, kde sa pred-

pokladá zvýšené požiarne nebezpečenstvo(zváranie, rezanie, brúsenie a podobne). 

 Za vybavenie prostriedkami požiarnej techniky jednotlivých pracovísk zodpove-

dajú jednotlivý dodávatelia v rozsahu svojej pôsobnosti. 

 Po celú dobu výstavby musí byť zaistená možnosť príjazdu vozidiel hasičov, zá-

chrannej služby a polície do priľahlých objektov a musí byť zaistený prístup k uličným 

hydrantom a ovládacím armatúram inžinierskych sietí.  

Podrobnejšie bude riešená organizácia výstavby po vybraní dodávateľa stavby. 

B.8.10 Úpravy pre bezbariérové užívanie stavieb dotknutých výstav-

bou 

Úpravy staveniska pre bezbariérové užívanie nie je nutné, pretože sa nepredpo-

kladá pohyb b osôb s omrzenou schopnosťou pohybu a orientácie po stavenisku v dobe 

prác. 

B.8.11 Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 

Napojenie na stavenisko bude realizované z miestnej komunikácie na ulici Brati-

slavská. Jedná sa o málo frekventovanú ulicu. Žiadne ďalšie dopravné inžinierske opat-

renia nie sú potrebné.  
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B.8.12 Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (re-

alizácia výstavby za prevádzky, opatrenie voči účinkom vonkaj-

šieho prostredia pri výstavbe a pod.) 

Pracovná doba na stavenisku bude určená od 7 do 20 hodiny od pondelka do 

piatku s možnosťou prác aj cez víkend. 

B.8.13 Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

Predpokladané zahájenie stavby:  júl 2016 

Predpokladané dokončenie stavby:  december 2017  

Predpokladaný popis postupu výstavby: 

• Príprava staveniska 

• Zemné práce 

• Základové konštrukcie 

• Hrubá stavba – nosné konštrukcie 

• Hrubá stavba -  ostatné konštrukcie 

• Vnútorné inštalácie a prípojky  

• Montážne a dokončovacie práce, úpravy povrchov 

• Spevnené plochy 

• Vegetačné úpravy 

• kompletácia 
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D DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV A 

TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZARIADENÍ 

1) Technická správa 

a) Účel stavby 

 

Objekt bude slúžiť ako hotel pre ubytovacie služby s reštauráciou. V objekte sa na-

chádza reštaurácia pre ubytujúcich hostí ale aj pre verejnosť. Objekt sa skladá z troch 

nadzemných podlaží pričom je opticky rozdelený na dve časti. Jedna časť patrí recepcii, 

reštaurácii so zázemím o jednom nadzemnom podlaží. Druhá časť je určená pre ubytova-

nie hostí v druhom a tretom nadzemnom podlaží, pričom prvé nadzemné podlažie slúži 

ako parkovanie pre personál hotela. 

b) Kapacitné údaje 

Plocha pozemku:     10 050 m2  

Zastavaná plocha hotela:    2 695 m2 

Spevnené plochy pozemku:    2 896 m2 

Zastavanosť:      55% 

Plocha 1NP:      2 695 m2 

Plocha 2NP:      1 362  m2 

Plocha 3NP:      1 362 m2 

Obostavaný priestor:     24 385 m3 
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c) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozičné a prevádzkové riešenie 

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaca novostavba s troma nadzemnými podla-

žiami. Hotel svojím tvarovým a materiálovým riešením nebude narúšať okolitú zástavbu. 

Celková hmota budovy je rozdelená na časti podľa funkcie, pre ktorú sú určené. Priestor 

určený pre reštauráciu so zázemím danej reštaurácie a zázemím hotela spojeným s pre-

vádzkou hotela sú vytvorené jedným podlažím, ktoré je zastrešené vegetačnou strechou. 

Okolo tohto podlažia vystupuje trojpodlažná časť určená pre ubytovanie hostí, ktorá je 

zastrešená jednoplášťovou plochou strechou. 

 Materiálové riešenie fasád je navrhnuté tak aby nadväzovalo na okolitú výstavbu 

a zároveň zatraktívnilo dané územie. V jednopodlažnej časti objektu kde sa nachádza 

reštaurácia, sú na juhovýchodne fasáde umiestnené veľké presklenia. Fasáda objektu bez 

kontaktného zateplenia.  

d) Dispozičné riešenie   

Projekt rieši stavbu hotela reštauráciou. Hotel má 3 nadzemné podlažia. Celý objekt 

je zastrešený plochou strechou. 

 

1NP:  Prvé nadzemné podlažie slúži ako recepcia, z ktorej je prístup do zázemia 

hotela ale ten je určení iba pre zamestnancov. V priestore recepcie sa nachádzajú sociálne 

zariadenia, ktoré obsahujú sociálne zariadenie pre osoby so zníženou schopnosťou po-

hybu, pre ubytujúcich, ktorí čakajú či už na registrovanie alebo od registrovanie ubyto-

vania.  V blízkosti recepcie sa nachádza aj kancelária riaditeľa. Taktiež je možné sa dostať 

sa na priľahlé parkovisko určené pre zamestnancov, zásobovanie reštaurácie. Z parkova-

nia pre zamestnancov je služobný vchod do objektu. V zázemí sa nachádzajú šatne so 

sociálnymi zariadeniami pre zamestnancov hotela, sklady, technická miestnosť 

a miestnosť určená pre vzduchotechniku. Ako vertikálna komunikácia pre hostí je zabez-

pečená schodiskom a výťahom v blízkosti recepcie. Pre personál je vertikálna komuniká-

cia riešená rovnakým spôsobom z časti zázemia. Parkovanie pre hostí reštaurácie alebo 

ubytujúcich je umiestnené v blízkosti objektu, ktoré obsahuje 4 parkovacie miesta pre 

osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Z priestoru recepcie je hneď prístup do vedľajšej 
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reštaurácie s kuchyňou. V reštaurácii sa nachádzajú sociálne zariadenia, ktoré taktiež ob-

sahujú sociálne zariadenie pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Vstup do reštau-

rácie je možný z recepcie hotela ale taktiež aj z vonkajšieho priestoru. V kuchyni sa na-

chádzajú všetky potrebné sklady a prípravovne rôznych druhov jedál.   

2NP-3NP Druhé a tretie nadzemné podlažie sú určené čisto pre ubytovanie návštev-

níkov hotela. V každom poschodí sa nachádza jedna spoločenská miestnosť, 15 dvojlôž-

kových izieb, jeden apartmán. Všetky izby majú samostatné hygienické zázemie a šatník.  

V druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dve izby pre osoby so zníženou schopnos-

ťou pohybu. Na oboch koncoch chodby sú situované schodiská s evakuačnými výťahmi.  

Na každom podlaží je taktiež zázemie pre upratovačku a sklad čistého a špinavého prádla.  

e) Bezbariérové užívanie stavby 

Hlavný vstup do objektu je riešený ako bezbariérový. Interiér budovy je riešený 

pre bezbariérový pohyb na každom podlaží. Vertikálny pohyb imobilných osôb je zabez-

pečený dvoma výťahmi, ktorých rozmery sú dostatočné pre prepravu osôb na vozíčku. 

 Objekt je vybavený dvoma izbami, dispozične vybavenými pre ubytovanie 2 imo-

bilných osôb každý z nich. Hygienické zázemie v podlaží 1.NP v priestoroch recepcie a 

taktiež reštaurácie  je vybavené pre pohyb imobilných návštevníkov.  

 

2) Konštruk čné a stavebné riešenie a technické vlastnosti stavby  

a) Prípravné práce 

Pred začatím výstavby je nutné obdržať vyjadrenia od vlastníkov jednotlivých ve-

rejných, inžinierskych sietí a je nutné obdržať právoplatné stavebné povolenie od staveb-

ného úradu. Zároveň je nutné odsúhlasenie tejto projektovej dokumentácie investorom.    

Pred začatím stavebných prác je nutné zrealizovať všetky prípravné práce. Tieto 

prípravné práce nie sú predmetom tejto projektovej dokumentácie. Informatívne sa jedná 

o tieto práce: 

 

 



VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství 

43 

– Zariadenie staveniska 

– Zaistenie povolenia záboru verejných priestranstiev 

– Overenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí, objektov, 

nachádzajúcich sa v priestoru budúcich stavebných prác a ich vytýčenie. 

Všetky siete či objekty, ktoré budú musieť byť v priestore výkopu zachované, musia byť 

riadne vytýčené, označené a zabezpečené tak aby nedošlo pri realizácii stavby alebo čin-

nostiach s realizáciou súvisiacich ku stretu s týmito objektami a zariadeniami, k ich po-

škodeniu či ohrozeniu pracovníkov, ktorí budú túto činnosť vykonávať. 

Je nutné aby sa dodávateľ, pred zahájením stavebných prác, dôkladne oboznámil 

s projektovou dokumentáciou a rešpektoval pri realizácii jej požiadavky. 

b) Zemné práce 

Pred začatím výstavby bude z pozemku odstránená ornica, ktorá sa odvezie na 

oficiálnu skládku zemín a po ukončení stavebných prác sa navráti na pozemok. Upravený 

terén sa po ukončení stavebných prác zarovná do výšky -0,250 m od podlahy 1.NP.  

 Na pozemku budú vysadené malé kríky, ktoré budú umiestnené na zelenej ploche 

medzi parkoviskom a verejnou komunikáciou na severnej a západnej časti objektu. Druh 

kríkov sa stanoví neskôr, po dohodne s investorom. 

c) Základy 

Založenie objektu je riešené na monolitických železobetónových pásoch z betónu 

triedy C25/30 a monolitických železobetónových pätkách z betónu triedy C25/30. Použitá 

výstuž v betóne je B550B. Ako hlavné založenie stavby budú slúžiť mikropilótý priemeru 

150mm a po vzdialenosti 1 m od seba. Pred betonážou je potrebne vyhotoviť pod železo-

betónové základy podkladné dosky o hrúbke 100 mm z betónu C20/25. Základové kon-

štrukcie sa budú betónovať do debnenia pre zaistenie navrhnutých rozmerov a krytia vý-

stuže. Izolácia spodnej stavby je navrhnutá z dvoch vrstiev oxidovaných asfaltových pá-

sov Sklobit 40 Mineral, ktoré budú natavené na základovú dosku z betónu C20/25, vy-

stužená karisieťou 150 x 150 mm. Podrobný popis viď Skladby konštrukcii. 
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d) Zvislé nosné konštrukcie 

Konštrukcia objektu je navrhnutá ako murovaná stavba. Ako obvodové nosné 

murivo bude použité murivo z keramického materiálu Porotherm 44 Profi o hrúbke 440 

mm. Vnútorné nosné murivo bude z keramických tehál Porotherm 25 Aku SYM o hrúbke 

250 mm a Porotherm Profi 30 Profi o hrúbke 300 mm. Zvislá nosná konštrukcia je taktiež 

tvorená pomocou železobetónových stĺpov o rozmeroch 400 x 400 mm.  

e) Vodorovné nosné konštrukcie 

Vodorovná nosná konštrukcia je čiastočne riešená pomocou monolitických betó-

nových prievlakov. Hlavná vodorovne nosná konštrukcia je vyhotovená z Predpätých 

stropných panelov Spiroll hrúbky 250 mm. Monolitické betónové prievlaky, betón C 

25/30, výstuž 10 505 

f) Zvislé nenosné konštrukcie 

Nenosné priečky v 1NP v priestoroch reštaurácie a jej zázemia a zázemia hotela 

sú navrhnuté z keramického muriva Porotherm 14 P+D o hrúbke 150 mm. V objekte sú 

navrhnuté sadrokartónové priečky Knauf. Hrúbky priečok sú odlišné podľa miesta pou-

žitia (viď výkresy 2NP, 3NP). Pod stropmi sú montované samonosné sadrokartónové 

podhľady Knauf.  

g) Vodorovné nenosné konštrukcie  

Stropy v miestnostiach budú upravené sadrokartonovými podhľadmi Knauf 

D131. Nosná konštrukcia podhľadu je tvorená profilmi CW 100 a UW 100. Opláštenie je 

tvorené doskami Knauf Red hr. 15 mm. Spodná hrana podhľadu je umiestnená vo výške 

podľa výkresov projektovej dokumentácie.  

h) Schodisko 

 Schodisko je navrhnuté ako monolitická železobetónová doska hr. 150 mm z be-

tónu C 25/30 a výstuže 10 505. Schodiskové ramená prenášajú zaťaženia do nosných 

stien schodiskového priestoru, ktoré sú nosného muriva z Porothermu. 
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 Schodisko je na oboch stranách opatrené madlom, ktoré je vyhotovené z nerezovej 

trubky ∅ 42,4 mm, mechanický kotvenej šroubami z nerezovej oceli ∅ 5,5 x 19 mm do 

nerezových držiakov, zakotvených do steny.  

i) Výťahy 

V objekte penziónu bude nainštalovaný jedne typ výťahu. Obá výtahy budú inšta-

lované v schodiskovom priestore.  

Druhý typ výťahu bude inštalovaný v zadnej časti objektu. Výťah bude typu Kone 

Monospace 500 SEC s nosnosťou 1000 kg a kapacitou 13 osôb. Rozmer kabíny je 1100 

x 2100 mm a šírka dverí je 1000 mm. Výťahová šachta je murovaná z materiálu Po-

rotherm. Tento výťah bude počas prevádzky penziónu slúžiť pre personál.   

Oba výťahy sú súčasťou chránených únikových ciest typu B a počas požiaru budú 

slúžiť ako evakuačné výťahy. Výťahy majú samostatné záložné zdroje, ktoré sa nachá-

dzajú v miestnostiach pod schodiskom. Prístup na spodok výťahovej šachty je zaistený 

rebríkom, ktorý je súčasťou dodávky technológie výťahu. Vo výťahovej šachte nie je 

umiestnené žiadne zariadenie ani inštalácia, ktorá nesúvisí s prevádzkou výťahu. Osvet-

lenie výťahovej šachty je tiež dodávkou výťahu.  

Oba výťahy majú motor nainštalovaný priamo vo výťahovej šachte, takže nie je 

nutné zriaďovať strojovňu. 

j)  Strecha 

Na zastrešenie objektu sú použité dva typy plochých striech. Ako zastrešenie po-

sledného nadzemného podlažia je navrhnutá jednoplášťová plochá strecha. Tepelnú izo-

láciu tvorí Isover EPS a hydroizolácia je riešená pomocou asfaltových modifikovaných 

pásov. Zastrešenie nad reštauráciou je navrhnuté ako vegetačná plochá strecha Op-

tigreen. Tepelná izolácia v tomto type strechy je Isover EPS a hydroizoláciu tvoria mo-

difikované asfaltové pásy. Podrobnejšie informácie o skladbách konštrukcií sú uvedené 

vo výpise skladieb konštrukcií. 

k) Fasáda 

Materiálové riešenie fasád je navrhnuté tak aby nadväzovalo na okolitú výstavbu 

a zároveň zatraktívnilo dané územie. Presné rozvrhnutie fasády viď výkres D1.1.06 
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l) Priečky 

Nenosné priečky v 1NP v priestoroch reštaurácie a jej zázemia a zázemia hotela 

sú navrhnuté z keramického muriva Porotherm 14 P+D o hrúbke 150 mm. V objekte sú 

navrhnuté sadrokartónové priečky Knauf. Hrúbky priečok sú odlišné podľa miesta pou-

žitia (viď výkresy 2NP, 3NP). Pod stropmi sú montované samonosné sadrokartónové 

podhľady Knauf.  

m) Podlahy 

Podlahy vo verejných priestoroch sú navrhnuté s nášľapnou vrstvou z keramickej 

dlažby. Podlahy v pobytových  priestoroch sú navrhnuté s nášľapnou vrstvou z koberca. 

Akustické vlastnosti podlahy sú zabezpečené použitím akustickej izolácie Isover T-N. 

Podlaha v reštaurácii a v zázemí, ktorá sa nachádza v styku so zeminou je zaizolovaná 

pomocou materiálu Isover EPS Grey 100 o hrúbke 120 mm. 

Jednotlivé podlahy v nadzemnej časti objektu sú riešené ako plávajúce a sú navrhnuté tak 

aby vyhoveli normovým požiadavkám na pokles dotykovej teploty a požiadavkám na ší-

renie vzduchového a kročajového hluku. 

 Podlaha v 1NP určenej pre parkovanie je navrhnutá tak, aby dokázala odolávať vyššiemu 

zaťaženiu od automobilov. Povrch podlahy je upravený polyuretánovou stierkou. 

Detailný popis skladieb podláh je uvedený vo Výpise skladieb konštrukcií. 

n) Podhľady 

Stropy v miestnostiach budú upravené sadrokartonovými podhľadmi Knauf 

D131. Nosná konštrukcia podhľadu je tvorená profilmi CW 100 a UW 100. Opláštenie je 

tvorené doskami Knauf Red hr. 15 mm. Spodná hrana podhľadu je umiestnená vo výške 

podľa výkresov projektovej dokumentácie.  

o) Výplne otvorov 

Všetky okná a dvere na fasáde sú navrhnuté ako plastové s izolačným trojsklom. 

Dvere v jednotlivých obytných izbách sú navrhnuté ako protipožiarne so samozatváracím 

mechanizmom osadené na oceľovú zárubeň. Všetky dvere vedúce do chránenej únikovej 

cesty sú navrhnuté ako požiarne uzávery so samozatváracím mechanizmom a utesnením 

proti šíreniu dymu.  
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Zasklenie výplní je navrhnuté z izolačného trojskla s distančným pásikom TGI Spacer. 

Súčiniteľ prestupu tepla zasklenia je Ug = 0,5 W/m2K. Výplne sú vybavené 5 komorovým 

rámom, ktorého súčiniteľ prestupu tepla je Uf = 1,00 W/m2K 

p) Omietky  

Vnútorné steny budú opatrené štukovou na vápenno cementovom jadre a pred ná-

streku, všetko od firmy Baumit. Systém suchých omietkových a maltových zmesí bude 

najskôr overený na vzorke 1 x 1 m, kde bude overená štruktúra a zrnitosť. Jadrová 

omietka bude nanesená omietacím strojom, ostatné časti pomocou Hladíka. Farebné pre-

vedenie malieb bude upresnené na základe projektu interiéru a v rámci autorského dozoru 

pri realizácii stavby. Malby budú vyhotovené maliarskou farbou Primalex. Steny v hy-

gienických priestoroch budú obložené obkladom.Vonkajšie omietky prefarbené tenko-

vrstevné silikónové taktiež od firmy Baumit.  

q) Izolácie 

Typy tepelných izolácií, použitých v konštrukciách objektu hotela: 

 1NP – Steny:   Isover TF Profi hr. 140 mm 

Strop:   Isover NF 333 V 100 hr. 100 mm 

   Podlaha na zemine: Isover EPS Grey  hr. 120 mm 

 2NP – Steny:   Isover TF Profi hr. 140 mm 

   Podlahy:  Isover T-N hr. 50 mm 

   Knauf priečky: Knauf Decibel (hrúbka podľa typu priečky) 

3NP – Steny:   Isover TF Profi hr. 140 mm 

   Podlahy:  Isover T-N hr. 50 mm  

Strecha:  Isover EPS 150 hr. 220 mm 

   Isover R10 hr. 100 mm 

   Isover SD  

Jednotlivé skladby konštrukcií sú navrhnuté na základe tepelne – technického posúdenia 

objektu. Skladby splňujú požiadavky normy na súčiniteľ prestupu tepla UN,20. 
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Hydroizolácie sú v objekte riešené asfaltovými modifikovanými pásmi.  

Typy izolácií a ich kotvenie sú detailne popísané vo Výpise skladieb konštrukcií. 

r)  Klampiarske výrobky 

Jednotlivé klampiarske prvky objektu sú navrhnuté z pozinkovaného plechu 

o hrúbke 0,6 a 0,8 mm. Klampiarske konštrukcie budú vyhotovené podľa normy ČSN 73 

36 10 a technických podkladov od výrobcov materiálu. 

Rozmery a typy klampiarskych prvkov sú uvedené vo Výpise klampiarskych prvkov. 

s) Poznámky 

– Všetky použité materiály budú nezávadné a budú použité 1. akostnej triedy 

– Všetky nejasnosti a nejasnosti a nepresnosti je nutné konzultovať s projektantom 

vrátane predloženia vzorku k schváleniu. 

– Všetky použité stavebné materiály a postupy budú prevedené v súlade s technic-

kými podkladmi výrobcov a zároveň s platnými normami. 

– Dodávateľ musí pre stavbu použiť len také materiály a výrobky, ktoré majú vlast-

nosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená po-

žadovaná mechanická pevnosť, stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, 

ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku 

a úspory energie. 

– Použité materiály a výrobky musia mať atest poprípade prehlásenie o zhode, tieto 

dokumenty budú odovzdané investorovi 

– Pri prevedení stavby musia byť dodržané technologické postupy a odporučenia 

výrobcov poprípade dovozcov a materiálov.  

– Dodávatelia všetkých častí stavby sú povinní odovzdať spolu s dokončením prác 

príslušné revízie, výsledky tlakových skúšok, prevádzkový poriadok, atesty, prehlásenia 

o zhode a ostatné záruky, vzťahujúce sa k predmetu diela podľa platných predpisov a no-

riem. 
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3) Stavebná fyzika – tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika 

a) Tepelná technika 

Navrhnuté skladby konštrukcií budú splňovať požiadavky normy ČSN 73 0540 – 

– 2 na súčiniteľ prestupu tepla UN,20. 

Budova je navrhnutá tak, aby vyhovovala požiadavkám normy ČSN 73 0540 – 2. 

Výpočtom bol stanovený priemerný súčiniteľ prestupu tepla U,em = 0,22 W/m2K. Posudok 

zatriedil objekt penziónu do klasifikačnej triedy „B – úsporná“ pri klasifikačnom ukaza-

teli CI = 0,6. Posudok bol vyhotovený v programe Ztraty 2015. 

Podrobnejšie je tepelne technické hodnotenie a energetická náročnosť stanovená 

samostatnou správou tejto projektovej dokumentácie „Tepelne technické posúdenie “. 

b) Osvetlenie 

Všetky miestnosti pre ubytovanie, reštaurácia, kancelárie, konferenčné sály a iné 

pobytové miestnosti majú zaistený dostatok oslnenia. Zaisťuje to veľkosť navrhnutých 

okien v daných miestnostiach a ich orientácia  na západnú a východnú svetovú stranu. 

V programe WLDS bola posúdená kritická miestnosť, ktorá slúži pre ubytovanie náv-

števníkov penziónu. Posúdením sa zistilo, že kritická miestnosť je dostatočne osvetlená. 

Podrobné riešenie osvetlenia priestorov objektu je riešené v správach tejto projektovej 

dokumentácie „Požiarna správa“ a „Tepelne technické posúdenie“. 

Únikové cesty musia mať elektrické osvetlenie. Chránené aj nechránené únikové cesty, 

vedúce z požiarnych úsekov obytných buniek, musia mať núdzové osvetlenie. Doba nú-

dzového osvetlenia v čase požiaru musí byť minimálne 30 minút. V chránených úniko-

vých cestách, ktoré slúžia ako zásahové cesty musí byť núdzové osvetlenie minimálne po 

dobu 60 minút. Núdzové osvetlenie bude mať záložný elektrický zdroj, akumulátorové 

batérie, ktoré budú umiestnené v technickej miestnosti.  
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c) Vibrácie 

Interiér budovy je pred hlukom v exteriéry chránený izolačnými výplňami otvorov 

a dostatočne navrhnutými skladbami obvodových konštrukcií. 

 Zdroje hluku v budove (výťahy, VZT, premávka v garáži) sú eliminované návr-

hom skladieb konštrukcií, ktoré oddeľujú tieto zariadenia a prevádzky od ostatných miest-

ností.  

 Objekt je navrhnutý tak, aby vyhovel požiadavkám vyhlášky č. 137/1998 §25 

o ochrane proti hluku a vibráciám. 

 Hluk a vibrácie sú riešené v rámci samostatné správy tejto projektovej dokumen-

tácie „Tepelne technické posúdenie objektu“. 
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Záver 

Cieľom mojej diplomovej práce bolo spracovanie projektovej dokumentácie 

stavby hotela. Diplomovú prácu som vypracoval na podklade znalostí získaných štúdiom 

na VUT FAST v Brně, pri dodržaní príslušných zákonov, vyhlášok, predpisov, technic-

kých listov a podkladov výrobcov.  

Výstupom diplomovej práce je štúdia dispozičného riešenia a projektová doku-

mentácia pre zhotovenie stavby hotela, ktorý je navrhnutý s troma nadzemnými podla-

žiami.  

Projektová dokumentácia bola spracovaná v danom rozsahu zadania. V diplomo-

vej práci som ďalej posúdil objekt z hľadiska tepelne – technického, akustického a z hľa-

diska požiarnej bezpečnosti. Objekt vyhovel na energetické aj na protipožiarne normové 

požiadavky. Objekt vyhovuje normovým požiadavkám a požiadavkám stanovených jed-

notlivými výrobcami.  
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Zoznam použitých zdrojov: 

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách. Vyd. 1. Brno: Akademické nakla-

datelství CERM, 2007, 157 s. ISBN 978-80-7204-530-3.  

Normy: 

� ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

� ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

� ČSN 73 0540 – 3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

� ČSN 73 0540 – 4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

� ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

� ČSN 73 08018 – Požární bezpečnost staveb – Osazení objektu osobami 

� ČSN 73 0833 – Požárně bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

� ČSN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 

� ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

� ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

� ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

� ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

� ČSN 73 4108 – Hygienické zařízení a šatny 

� ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akus-

tických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

� ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

� ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

� Zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb. o územním plánování a 

stavebnímu řádu 

� Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

� Zákon č. 169/2013., novela odpadového zákona 

� Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 

� Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

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

� Předpis č. 20/2012 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška 268/2009 Sb., o tech-

nických požadavcích na stavby 
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� Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných požadavcích zabezpečující bezbariérové 

užívání staveb 

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

� Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

� Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb 

� Vyhláška MVČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a vý-

konu státního požárního dozoru 

� Vyhláška MVČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

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

a vibrací 

 

Webové stránky výrobcov: 

 

www.prefa.cz 

www.knauf.cz 

wwww.lomax.cz 

www.isover.cz 

www.dektrade.cz 

www.topwet.cz 

www.baumit.sk 

www.tzb-info.cz 

www.wienerberger.cz 
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Zoznam požitých skratiek a symbolov: 

2NP   druhé nadzemné podlažie 

1NP   prvé nadzemné podlažie 

M   mierka 

Bpv   Balt po vyrovnaní 

S-JTSK  súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej 

PT   pôvodný terén 

UT   upravený terén 

SO 01   stavebný objekt číslo 01 

č.p.   číslo parcely 

RŠ   revízna šachta 

VŠ   vodomerná šachta 

ES   elektromerná skriňa 

EPS   expandovaný polystyrén 

XPS   extrudovaný polystyrén 

ŽB   železobetón 

HR.   Hrúbka 

DN   menovitý vnútorný priemer potrubia 

Ø   priemer 

U   súčiniteľ prestupu tepla 

R   tepelný odpor 

λ   súčiniteľ tepelnej vodivosti 

Rdt   tabuľková výpočtová únosnosť zeminy 

KCIA   konštrukcia 

č.   číslo 

č.p.           číslo parcely 

NN            nízke napätie 

DN            diameter nominal (priemer) 

m n.m.      metrov nad morom 

P+D           pero a drážka 

SPB         stupeň požiarnej bezpečnosti 

SDK          sadrokartón 
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PE             polyetylen 

PÚ             požiarny úsek 

NÚC          nechránená úniková cesta 

CHÚC   chránená úniková cesta 

PHP           přenosný hasicí přístroj 

Sb.    sbírky 
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Zoznam príloh: 

ZLOŽKA  1 – PRÍPRAVNÉ A  ŠTUDIJNÉ PRÁCE: 

ŠTÚDIE: 

   01 Pôdorys 1NP     M 1:100 

   02 Pôdorys 2NP     M 1:100 

   03 Rez       M 1:100 

   04 Pohľady      M 1:100 

    

ZLOŽKA  2 – C SITUA ČNÉ VÝKRESY  

  C.1 Koordinačný situačný výkres   M 1:200 

 

ZLOŽKA  3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO -STAVEBNÉ RIEŠENIE  

VÝKRESY: 

  D1.1.01 Pôdorys 1NP     M 1:100 

  D1.1.02 Pôdorys 2NP     M 1:100 

  D1.1.03 Pôdorys 3NP     M 1:100 

  D1.1.04 Rez A – A´     M 1:100 

  D1.1.05 Rez B – B´     M 1:100 

  D1.1.06 Pohľady     M 1:200 

  D1.1.07 Detail sokla a vstupu   M 1:5 

  D1.1.08 Detail vstupu na veg. strechu  M 1:5 

  D1.1.09 Detail atiky a vpuste    M 1:5 

VÝPISY: 

  Výpis prvkov 

  Skladby konštrukcií 

VÝPOČTY: 

   Výpočet schodiska 
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ZLOŽKA  4 – D.1.2 STAVEBNO -KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE 

VÝKRESY: 

   D1.2.01 Pôdorys základov    M 1:100 

D1.2.02 Skladba stropu nad 1NP   M 1:100 

D1.2.03 Skladba stropu nad 2NP   M 1:100 

D1.2.04 Skladba stropu nad 3NP   M 1:100 

D1.2.05 Pôdorys jednoplášťovej  

plochej strechy     M 1:100 

  D1.2.06 Pôdorys vegetačnej  

plochej strechy     M 1:100 

VÝPOČTY: 

   Predbežný výpočet základov 

  Dimenzie strešných vpustí a poistných prepadov  

 

ZLOŽKA  5 – POŽIARNO -BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 

VÝKRESY:  

D1.3.01 Odstupové vzdialenosti    M 1:100 

D1.2.02 Pôdorys 1NP     M 1:100 

D1.2.03 Pôdorys 2NP     M 1:100 

D1.2.04 Pôdorys 3NP     M 1:100 

VÝPOČTY: 

Požiarna správa 
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ZLOŽKA  6 – STAVEBNÁ FYZIKA  

ŠTÚDIE 

01 Pôdorys 1NP,      M 1:100 

02 Pôdorys 2NP/3NP      M 1:100 

03 Rez        M 1:100 

04 Pohľady       M 1:200 

 

 

VÝPOČTY: 

 

– Tepelne technické posúdenie objektu 


