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Abstrakt v českém jazyce 

 Bakalářská práce se zabývá návrhem budovy s ubytovacím zařízením v koňském 
areálu na Kratochvilce. Budova sestává ze dvou nadzemních podlaží a je navržena ve 
standartu garni*** s 75-ti lůžky pro hosty a s omezenou možností stravování. Objekt 
tvoří hotelové pokoje se zázemím a restaurace v prvním podlaží a tři konferenční sály a 
hotelové pokoje v druhém podlaží. Stěny bude tvořit cihlové zdivo s kontaktním 
zateplovacím systémem ETICS, stropy budou železobetonové a střecha plochá 
extenzivní vegetační.  

Projekt pro provádění stavby byl vypravován v programu AutoCAD. 

Klíčová slova 
hotel, garni, zděná budova, Kratochvilka, hotelový pokoj, vegetační střecha, 
konferenční místnost 
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Abstract in English 

 The subject of this bachelor′s thesis deals with a design building with 
accommodation in horse compound located in Kratochvilka. The building has two 
floors and it is designed in garni*** standard with 75 beds for quests and hotel is with 
limited options of catering service. The building consists hotel rooms and restaurants 
facilities on ground floor and three conference rooms and hotel rooms in second floor. 
The walls will consist of burnt bricks with an additional contact thermal insulation 
system ETICS, the ceiling will be reinforced concrete constructions and the house will 
have a walkable flat green roof.  

Design documentation was processed using the program AutoCAD 2014. 

Keywords 
hotel, garni, masonry wall, Kratochvilka, hotel room, flat roof, green roof, conference 
room 
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Úvod 

 Jako téma bakalářské práce jsem si vybral „Farmu s ubytovacím zařízením“.  
Vím, že standardně se pro bakalářské práce vybírají spíše menší stavby s provozovnami, 
ale rozhodl jsem se  navrhnout projekt  který bych mohl do budoucna využít. Příbuzný  
vlastní  areál pro chov koní vzdálený 20 min jízdy od Brna. Areál je dobře situovaný 
s nádherným výhledem do okolí. Jelikož se do budoucna plánuje rozšíření areálu a 
pořádání případných závodů, bylo by praktické mít areál, který bude disponovat i 
možností se zde ubytovat. Záměrem je, aby hoteloví hosté přicházeli do kontaktu 
s koňmi co nejméně, jelikož předpokládám, že ne všichni potencionální hoteloví hosté 
mohou mít koně v oblibě, či mohou trpět alergiemi. Z tohoto důvodu jsem navrhl i 
vlastní příjezdovou komunikaci k hotelu.  

Projekt je vypracován ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. 
Ta obsahuje technické zprávy, výkresy a výpočty z tepelné techniky, akustiky včetně 
posouzení vhodnosti konstrukcí a požární bezpečnostní řešení stavby.  
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  Farma s ubytovacím zařízením  

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 
664 91, Kratochvilka; kat. úz. Kratochvilka, p.č. 264/241, 264/242, 264/243, 264/244, 

264/183, 264/184, 264/185, 264/186 

c) předmět projektové dokumentace:  
Předmětem projektové dokumentace je vypracování podkladů pro provedení 
novostavby ubytovacího zařízení pro 75 osob s omezenou možností stravování. Součástí 
projektové dokumentace je i situační návrh vlastní příjezdové cesty, tak aby byli 
hoteloví hosté co možná nejméně obtěžováni provozem stájí nacházejících se v blízkosti 
navrhovaného hotelu. Budova bude mít dvě nadzemní podlaží s plochou vegetační 
střechu. Stěny bude tvořit cihlové zdivo s kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 
stropy budou železobetonové a střecha plochá extenzivní vegetační.  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba). 
OLYMP s.r.o. Bohunická 67, 619 00, Brno, IČ: 03637192 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
(právnická osoba): 

VUT Fast, Veveří 331/95, 602 00 Brno 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 
popřípadě specializací jeho autorizace: 

David Tušl, Křiby 338, 664 17, Tetčice, Česká republika 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, 
pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
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Při vytváření projektové dokumentace byly použité následující vstupní podklady: 
− Prohlídka stavební parcely 
− Územní plán obce Kratochvilka 
− Katastrální mapa CUZK 
− Skladba podloží byla zjištěna průzkumnými sondami  
− Poloha stávajících inženýrských sítí 
− Poloha místní komunikace  
− Radonová mapa Brno  - venkov 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území:  č. parcel 264/241, 264/242, 264/243, 264/244, 
264/183, 264/184, 264/185, 264/186, kat. úz. Kratochvilka, Kratochvilka  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
 Stavební parcela není chráněna právním předpisem, protože se nenachází v  
chráněném anebo zaplavovaném území, ani CHKO či podobná oblast. 

c) údaje o odtokových poměrech:    
 Pozemky se nachází na kopci. Nehrozí žádné riziko záplav. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 
 V územním plánu obce Kratochvilka jsou parcely označeny jako „plochy pro 
sport a rekreaci“, v popisu dané plochy je uvedena možnost na těchto plochách stavět i 
hotely a sportovní budovy zaměřené např. na hipoturistiku, tudíž je návrh v souladu 
s tímto dokumentem. Kromě toho se nacházíme v přípravní fázi před realizací stavby, 
takže uzemní souhlas byl vydán pod číslem 248.2015. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací (číslo jednací 948.2014). 
 Dokumentace pro provedení stavby byla navrhnuta na základě projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, tudíž je v souladu s územním 
rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Při návrhu byly respektovány požadavky kladené vyhláškou č. 501/2006 Sb. 
o obecných požadavcích na využívání území a návrh není v rozporu s žádnými 
z požadavků. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
 Všechny požadavky dotčených orgánů byly splněny a budou při výstavbě 
respektovány, viz projektová dokumentace pro stavební povolení. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 
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 V tomto projektu nebylo řešeno. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
 V tomto projektu nebylo řešeno. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí). 

 Žádná ze sousedních pozemků stavbou přímo dotčena nebude. Je však potřeba 
počítat se zvýšením hlučnosti a prašnosti při příjezdu větších nákladních vozu v oblasti 
jižní část Kratochvilky, 

A.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
novostavba 
b) účel užívání stavby:     
krátkodobé ubytování 
c) trvalá nebo dočasná stavba: 
trvalá 

 
 

  

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
 Na stavbu se žádná právní ochrana nevztahuje. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Všechny požadavky na daný typ stavby byly dodrženy. Jak z hlediska technických 
požadavků podle vyhlášky 267/209 Sb. O technických požadavcích na stavby. 
Bezbariérové užívání bylo řešeno podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: 

Požadavky všech dotčených orgánů byly splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení:  
 Žádné vyjímky nebyly pro stavbu stanoveny. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.): 
Zastavěná plocha:   1261,8 m2 

Obestavěný prostor:  7172,9 m3 

Užitná plocha: 1528,5 m2 

Počet lůžek:  75 
Počet hostů - restaurace:  50 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.): 

Výpočet roční potřeby pitné vody (dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.): 
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- Potřeba pitné vody (hotel + restaurace)  

Průměrná denní spotřeba                                   9750 l / den    

Hodinová spotřeba                                            406,25 l / h = 0,11 l / s 

Roční spotřeba celkem                                      3559 m3 / rok 

Potřeba teplé vody                                              5362 l / den                             

Hospodaření s dešťovou je řešeno pomocí akumulačního zásobníku umístěného 
v blízkosti stájí, kam je odváděna veškerá dešťová voda jak z navrhovaného hotelu, tak 
ze stávajících stájí. Produkované množství odpadu není možné přesně předpovědět, 
bude ovšem převažovat komunální odpad. Budova spadá do energetické třídy B, je tedy 
úsporná. Budova bude vytápěna tepelnými čerpadly, které budou získávat energii 
z hloubkových vrtů. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
 Není v této dokumentaci řešeno. 

k) orientační náklady stavby: 

 [Kč]  
Orientační cena 1m3 obestav. prostoru 
Zpevněné plochy: 
Přípojky inženýrských sítí: 
Vrty pro tepelná čerpadla 
 Septik a čerpací stanice: 
 

 5630 Kč/m3 ×  7172,9 m3 = 40 384 000 
 3000 Kč/m2 ×  928,9 m2 =  2 787 000 
 2000 Kč/m   ×  219 m = 438 000 
 1250 Kč/m   ×  4x300 m = 1 500 000 
                                                      55 000     

 CELKEM: 45 164 200  Kč 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavba je rozdělena na následující objekty: 
SO01  – Farma s ubytovacím zařízením 
SO02  – Zpevněné plochy (parkoviště, chodník) 

B Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemky jsou rovné a nepotřebují žádné výraznější úpravy před započetím stavby. 
Příjezdová komunikace na severozápadě přímo sousedí s pozemky, na kterých bude 
prováděna stavba a přístup těžké techniky bude probíhat bez problémů. Na severu od 
stavby se nachází pevný výběh s koňmi a výhled do údolí. Na severovýchodě je 
situvána jízdárna a na východě jsou situovány stáje a ocelová hala. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
 V rámci terénních úprav areálu se zjistilo velmi stabilní podloží zpevněné 
břidlicí. Žádné podrobné sondy a průzkumy se však na pozemcích přímo neprováděly. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
 Žádná ochranná pásma se v blízkosti stavby nenachází a správci inženýrských 
sítí daly ke stavbě souhlasné stanoviska. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 V blízkosti nejsou žádné záplavové, ani poddolované území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní budovy a pozemky a nenaruší 
odtokové poměry v daném území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Nebudou se provádět žádné asanace nebo demolice. Pozemky jsou volné a 
připravené k výstavbě. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
Bez požadavků. 
 
 
 

13 
 



 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): 
 Stavba bude napojena na místní komunikaci ze severozápadu. Technická 
infrastruktura umožňuje momentálně napojení pouze na sítě elektřiny a vodovodu. 

h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
 Není v této dokumentaci řešena.  

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Objekt je určen pro krátkodobé ubytování 75 hostů. Prostory jsou funkčně 
rozděleny provoz obsluhy hotelu a hostů. Stravování je možné formou snídaní, jelikož 
je hotel ve standardu garni. Restaurace je funkčně samostatná a může být využívána 
hotelovými hosty a členy jezdeckého areálu, případně širokou veřejností. Budova je 
vybavena třemi konferenčními místnostmi, které jsou ideální pro firemní akce, oslavy 
nebo jiné druhy sociálních kontaktů s celkovou kapacitou cca 70 osob. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
 Objekt se bude nacházet v severovýchodní části obce Kratochvila a sousedí se 
zahradami rodinných domů. Pozemek je v těsné blízkosti asfaltové komunikace se 
zákazem vjezdu, která je převážně používána jako rekreační stezka mezi obcí 
Kratochvilka a městem Rosice. Objekt bude mít pouze 2 NP, proto nebude jakkoliv 
narušovat okolní zástavbu. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Budova má obdelníkový tvar, jelikož se pozemky, na kterých se bude objekt 
stavět, vyznačují dlouhým a úzkým tvarem. Protože bylo záměrem nenarušit vysokou 
stavbou ráz okolní krajiny, bylo nutné navrhnout delší půdorys budovy, tak aby bylo 
možné splnit požadavek na kapacitu ubytovacího zařízení s 75 lůžky.   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 V projektu nebylo řešeno. 

  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba umožňuje bezbariérové užívání 1NP a je řešena dle platných předpisů 
vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Všechny stavební konstrukce jsou navrženy pro bezproblémový provoz a 
bezpečnost. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení: 
 Stavba bude řešena jako dvoupodlažní s velkou plochou vegetační střechou. 
Svislé konstrukce jsou z pálených cihel postavených na betonových pasech. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou z železobetonu. 

b) konstrukční a materiálové řešení: 
 Objekt stojí na základových pasech z prostého betonu pevnosti C25/30 o výšce 
500 mm, přesné rozměry a výpočty viz Příloha č. 1 dokument Návrh základových pasů. 
Dále se vylije podkladní beton pevnosti C20/25 vyztužená Kari sítí ∅ 8 – 100 × 100 
mm. Podlahy spodního 1NP budou ležet na zemině. Celá podlaha je zabezpečená proti 
střední úrovni nebezpečí radonu. Všechny nosné svislé konstrukce jsou z pálených 
keramických cihel Porotherm Aku Sym. Stěny mezi hotelovými pokoji jsou 
z keramických pálených cihel Porotherm Aku 19 tloušťky 190 mm, aby se akusticky 
oddělili jednotlivé pokoje. 

 Na podkladní beton a stěny 1 NP bude nataven modifikovaný asfaltový pás ve 
dvou vrstvách, který plnící funkci hydroizolace a zároveň izoluje budovu proti radonu. 
Protože objekt stojí v oblasti se středním rizikem radonu. První vrstva hydroizolace (ve 
směru od exteriéru do interiéru) má nosnou vložku ze skelné tkaniny, druhá vložku 
s hliníkovou folií a skelnou rohoží. První vrstva byla požita jako doplňující, jelikož 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží stanovuje, že asfaltové pásy s 
kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity samostatně bez další dodatečné 
izolace. 

 Kontaktním zateplovacím systémem ETICS bude společně s EPS 70F 
tl. 150 mm chránit budovu před ztrátami tepla a vnějšími vlivy. Základy a část 1 NP 
v kontaktu se zeminou budou zatepleny tepelnou izolací XPS 30L. 

 Vorovné konstrukce tvoří železobetonové stropy tl. 250 mm s betonem pevnosti 
C25/30 a ocelí pevnosti B500. Řešení je odůvodněno velkou půdorysnou plochou a 
velkými rozpětími zejména v restauraci. Původně byly voleny keramické stropy 
s vložkami Miako, ale od těch se upustilo kvůli přílišné pracnosti vzhledem k velké 
půdorysné ploše stavby.  

 Střecha je navržena jako plochá vegetační se servisním přístupem na střechu 
pomocí žebříků, což je dostačující vzhledem k tomu, že střecha je pouze nenáročná 
extenzivní bez velkých nároků na údržbu. Spádovou vrstvu střechy tvoří spádové klíny 
z EPS 150S, takže spád střechy je v každé části střechy konstantní s hodnotou 3%. 
Veškeré spádování je situováno směrem ke střešním vpustím DN 125. Vegetační vrstva 
je extenzivní substrát s tl. 200 mm, zřízení zavlažovacího systému či pravidelná péče o 
střechu není tedy podmínkou a však střecha těchto vlastností skýtá možnost přístavby 
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například venkovního schodiště a případné využívání plochy střechy pro rekreační či 
komerční účely. 

c) mechanická odolnost a stabilita: 
 Veškeré obecné zásady při návrhu byly dodrženy, proto by neměly hrozit žádné 
problémy z hlediska stability či povětrnostních vlivů. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) technické řešení: 
 V objektu se nachází technická místnost vybavená tepelnými čerpadly, která se 
nachází v 1 NP v blízkosti schodiště. Místnost je dále vybavena stacionárním 
zásobníkem teplé vody, rozdělovačem, expanzní nádobou a hydraulickým 
vyrovnávačem dynamických tlaků. Čerpadla získávají energii ze země pomocí 
hloubkových vrtů. Objekt je napojen na el. síť nízkého napětí. Přípojku a vnitřní vedení 
bude navrhovat odborná firma.  

Pitnou vodu bude budova zásobena pomocí veřejného rozvodu a je možnost 
napojení záložního zdroje pitné vody z vrtané studny umístěné v blízkosti objektu.  

Kanalizace se v obci momentálně nenachází, a proto budou splaškové vody 
odváděné do vyvážecí jímky. Ta bude umístěna v blízkosti účelové komunikace kvůli 
umožnění jednoduché manipulace.  

b) výčet technických a technologických zařízení: 
  

Ostatní technické části projekt neřeší. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
 Budova se rozdělí do několika požárních úseků hlavně na základě normy ČSN 730833. 
Stupeň požární bezpečnosti se mění od stupně I po II stupeň v závislosti na jednotlivých úsecích 
viz tabulka na následující straně. 
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Požární plocha S

úsek m2

N1.28 101 sklad 14,10

N1.02 až N1.20 102-120 pokoj 20,40

N1.21 121 kancelář 25,00

N1.01/2N 122 chodba 7,70

N1.23 123 tělocvična 5,36

124 prádelna, sušárna 3,41

125 šatna 12,38

126 wc 15,98

127 koupelna 3,20

N1.01/2N 128 chodba 7,70

N1.25 129 kuchyně 19,00

N1.26 130 pokoj 14,80

N1.26 131 koupelna 2,70

N1.27 132 tech. místnost 10,20

N1.01/2N 133 chodba se schodištěm 135,00

N1.22 134 přípravna pokrmů 12,90

N1.22 135 jídelna 234,70

136 pánské WC 16,10

137 dámské WC 16,20

138 úklidová místnost 3,00

139 sklad nápojů 6,60

140 recepce 16,60

141 zádveří 6,80

N2.01 201 sklad 14,10

N2.02 až N2.20 202-220 pokoj 20,40

N2.21 221 apartma 25,00

N2.22 222 tech.  místnost 10,20

N2.23 223 sklad 15,70

224 přednášková místnost 95,30

225 přednášková místnost 53,70

226 přednášková místnost 73,10

N1.01/2N 227 chodba se schodištěm 94,70

N1.24

N1.01/2N

N2.24

17

účel místnostič.m.



 

 
 
 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

  
              Pomocí ČSN 73 0802 Přílohy B, Tabulky B.1 pro "Bytové domy, rodinné 
domky, domovy důchodců včetně příslušenství" => Odborným odhadem stanoveno 
výpočtové požární zatížení jednotlivých úseků. 

   
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků 
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

 

             Všechny konstrukce vyhovují požadavkům z hlediska požární bezpečnosti. Viz 
tabulka na následující straně. 
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NP posl. NP

REI 30 REI 15 Cihlové zdivo tl. 300 mm REI 180 DP1 vyhoví

EI 30 EI 15 Cihlové zdivo tl. 190 mm REI 180 DP1 vyhoví

REI 30 REI 15

5 R 30 R 15 Cihlové zdivo tl. 300 mm REI 180 DP1 vyhoví

9

R 15 DP3 R 15 DP3

Železobetonové monolitické schodiště, deska 

tloušťky 100 mm, krytí od osy výztuže min. 30 

mm REI 90 DP1

vyhoví

PÚ SE STUPNĚM POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI I: N1.01/N2, N1.23

NP posl. NP

REI 15 REI 15 Cihlové zdivo tl. 300 mm REI 180 DP1 vyhoví

EI 15 EI 15 Cihlové zdivo tl. 190 mm REI 180 DP1 vyhoví

REI 15 REI 15

5 R 15 R 15 Cihlové zdivo tl. 300 mm REI 180 DP1 vyhoví

9

R 15 DP3 R 15 DP3

Železobetonové monolitické schodiště, deska 

tloušťky 150 mm, krytí od osy výztuže min. 30 

mm REI 90 DP1

vyhoví

vyhoví
1b Požární strop/Střešní konstrukce

vyhoví

Nosné stěny uvnitř 

Posouzení konstrukcí

Požadovaná

Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh

Požární odolnost stavebních konstrukcí a jejich druh

Požadovaná

Konstrukce schodišť 

uvnitř požárního 

úseku, které nejsou 

součástí chráněných 

Obvodové stěny 

zajišťující stabilitu
REW 15 REW 15 Cihlové zdivo tl. 300 mm REI 180 DP1

3

ŽB deska tl. 250 mm jednostranně vyzt., krytí 

od osy výztuže min. 30 mm REI 90 DP1

ŽB deska tl. 250 mm jednostranně vyzt., krytí 

od osy výztuže min. 30 mm REI 90 DP1

1b

1a

 nenosné

vyhoví

Poznámka
Skutečná

Požární stěny

 nosné

 nenosné

Poznámka
Skutečná

vyhoví
Obvodové stěny 

zajišťující stabilitu
REW 30 REW 15 Cihlové zdivo tl. 300 mm REI 180 DP1
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Pro následující požární úseky platí pravidla v tabulce níže:

PÚ: N1.02 AŽ N1.20, N1.21, N1.22, N1.24, N1.25, N1.26, N1.27, N1.28, N2.01, N2.02 AŽ N2.21, N2.22, N2.23, N2.24

Konstrukce schodišť 

uvnitř požárního 

úseku, které nejsou 

Nosné stěny uvnitř 

Stavební konstrukcePol.

3

Požární stropy

PoložkaStavební konstrukce

1a Požární stěny

 nosné



 

 

 

 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Dle normy ČSN 73 0833, která pojednává o obytných budovách, byly navrženy 

únikové cesty pro bezproblémovou a bezpečnou evakuaci osob. Z všech hotelových 
pokojů je možno unikat dvěma směry skrze nechráněné únikové cesty až ven mimo 
budovu. Jsou splněny požadavky na minimální šířky i délky únikových cest. 

 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

              Požárně nebezpečný omezuje pouze pozemek investora a nezasahuje 
k sousedům ani na veřejné prostranství, kde by případný požár mohl ohrozit sousedící 
budovy. Navrhovaná budova se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiné 
budovy. Vše je tedy v pořádku. V místě požárně otevřených ploch (okna, dveře), jsou 
odstupové vzdálenosti pro jednotlivé strany objektu následující: 

 

Severní fasáda 3,85 m 

Jižní fasáda 4,0 m 

Východní fasáda 3,92 m 

Západní fasáda 3,78 m 
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f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 
 Dle požadavku na vnější odběrné místo podle ČSN 73 0833 je nutné zajistit 
zásobování požární vodou prostory hotelového zázemí a hotelové pokoje. Proto bude 
nutné na pozemku zřídit požární nádrž, jelikož se nenachází v dostatečné blízkosti 
žádný hydrant. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové 
cesty):   

Pozemky pro výstavbu přímo sousedí s asfaltovou komunikací šířky 3,5 m. 
Vzdálenost komunikace od objektu je 5 m. Prostory pro odstavení požárních vozidel 
v případě zásahu se nacházejí na pozemku investora a jsou dostačující. Navíc má objekt 
požární výšku do 12 m, a proto není třeba zřizovat nástupní plochy... čl. 12.4.4. ČSN 
730802. Nástupní plochy proto nejsou navrženy.  
  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení):  
  Všechny elektroinstalace budou zhotoveny podle aktuálních norem. Budova 
bude chráněna před blesky v souladu s normou ČSN 34 1390. V budově se nenachází 
žádné vzduchotechnické zařízení. Hlavní rozvaděč bude situován v západní části 
objektu. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 
 Norma ČSN 73 0833 určuje, že objekt musí být vybaven zařízením autonomní 

detekce a signalizace požáru. Zařízení budou instalovány do každé obytné buňky a ve 
všech společných prostorech (nechráněné únikové cesty..).  Dle ČSN 73 0833 je 
navrženo nouzové osvětlení, které v případě požáru, zůstane funkční po dobu min. 30 
min. Tyto podmínky nám určuje norma ČSN 73 0833, odst. 6.3.7). Umístění a množství 
hasících zařízení je navrženo podle normy ČSN 73 0833 a ČSN 73 0802. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
 Ve všech hotelových pokojích a na začátku všech únikových cest budou umístěn 
evakuační plán. Z objektu bude jasně a zřetelně vyznačen směr úniku na základě 
příslušných tabulek podle požadavků ČSN ISO 3864-1 - Grafické značky - 
Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1. Na základě této normy budou 
označeny všechny: 
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 přenosné hasicí přístroje 
 vnitřní odběrní místo 
 hlavní vypínač elektrické energie 
 hlavní uzávěr vody 
 případné těsnění prostupů, manžety 

 

 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
Všechny konstrukce splňují minimální požadované hodnoty pro součinitele prostupu 
tepla. Konstrukce též splňují všechny požadavky na vnitřní nejnižší povrchovou teplotu 
v ploše, dále kondenzaci vodních par v konstrukcích a pokles dotykové teploty. 
Detailnější informace se nachází v Příloze č. 6. 

 

b) energetická náročnost stavby: 
 V rámci bakalářské práce byly provedeny výpočty a objekt spadá do třídy 
energetické náročnosti B, je proto řazen mezi úsporné. Detailnější informace se nachází 
v Příloze č. 6. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
 Objekt je vybaven tepelnými čerpadly. Jako zdroj výměny tepla budou 
provedeny hloubkové vrty. V projektu není podrobně dále řešeno. 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 

 Budova je navržena pro přirozené větrání pomocí oken, takže je na daném 
uživateli, aby zajistil nutnou minimální výměnu vzduchu v interiéru. V koupelnách a na 
toaletách  je navržené nucené podtlakové větrání. Musí zajistit minimální nutnou 
výměnu vzduchu a přitom hlukem nezatěžovalo hotelové hosty.  

             Objekt je vybaven tepelnými čerpadly. Jako zdroj výměny tepla budou 
provedeny hloubkové vrty. 

 Objekt je napojený na ve veřejný vodovod. Potřeba vody pro provoz hotelu: 

Průměrná denní spotřeba                                   9750 l / den    
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Hodinová spotřeba                                            406,25 l / h = 0,11 l / s 

Roční spotřeba celkem                                      3559 m3 / rok 

                  Potřeba teplé vody                                              5362 l / den                             

 Objekt v provozní fázi nebude zdrojem žádných vibrací, přílišného hluku a 
prašnosti, nebude zatěžovat okolí vibracemi, hlukem ani prachem. Tyto vlastnosti však 
může vykazovat v realizační části objektu. V této fázi dodavatelská firma musí hlídat, 
aby zejména prašnost nepřevyšovala mezní hodnoty, dále aby při výstavbě nebylo 
znečištěno okolí. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

B.2.11 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 Tento objekt spadá do oblasti se středním rizikem radonu. Proto bylo navrhnuto 
dostatečné protiradonové opatření u všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 
těsnosti. Všechny výše zmíněné konstrukce byly vybaveny protiradonovou izolací, které 
plní i funkci hydroizolace.  

b) ochrana před bludnými proudy: 
 V tomto projektu není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 
 V tomto projektu není řešeno. 

d) ochrana před hlukem: 

 Budova dodržuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Obvodové stěny jsou navržené z keramických 
lehčených pálených cihel tl. 300 mm s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností 
R'w = 58 dB. 

e) protipovodňová opatření: 
 Stavba bude stát na vrcholu kupce a nebude tedy ležet v záplavovém území, 
protipovodňová opatření se nejsou potřeba. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 
 Vedení nízkého napětí a vodovodu bude přivedeno z přiléhající komunikace. 
Napojení musí provádět odborní firma. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

23 
 



 

 Připojovací rozměry a výkonové kapacity projekt neřeší. Bude dimenzováno 
odbornou firmou. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: 
 Podél pozemku vede asfaltová komunikace o šířce 3,5 m, která přímo ústí na 
páteřní komunikaci na Kratochvilce.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
 Objekt se napojí na přiléhající komunikaci ležící severozápadně od objektu. 
Příjezdová cesta povede podél celé budovy a parkovací místa jsou situována tak, aby 
měli hoteloví hosté co možná nejkratší vzdálenost k recepci. Budova a její nájezd na 
přiléhající komunikaci nebude negativně ovlivňovat dopravu v a stávající poměry 
v místě. 

c) doprava v klidu: 
 Podél budovy bude vybudované pískové parkoviště pro hotelové hosty a 
zaměstnance hotelu. 

d) pěší a cyklistické stezky: 
 Za pěší a cyklistickou cestu může být považována právě přiléhající komunikace, 
jelikož spojuje Kratochvilku a Rosice velmi atraktivní cestou. Ovšem tato skutečnost 
může mít pouze příznivý vliv jak pro případný zisk restaurace, tak pro cyklisty a pěší, 
kterým vznikne atraktivní zastávka na jejich cestě.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy: 

 Specifické terénní úpravy nebudou třeba vzhledem k faktu, že pozemky, na 
kterých se bude stavba provádět, jsou v rovině. Jediné bez čeho se samozřejmě stavba 
neobejde, budou výkopové práce pro vyhotovení základových pasů.  

b) použité vegetační prvky: 

 Okolní plochy se budou zatravňovat a budou vysazeny nové keře a stromy.  
Návrh efektivního řešení bude provádět zahradní architekt na základě preferencí 
investora. 

c) biotechnická opatření: 

 Nebylo v tomto projektu řešeno. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
 Stavba nebude mít negativní vliv na vodu, půdu a ovzduší během výstavby, ani 
ve fázi užívání.  

 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
 Výstavba hotelu nebude působit negativně na krajinu a přírodu. Navíc vegetační 
střecha s vysazenou trávou přispěje k začlenění stavby do přírodního prostředí a 
přispěje nepatrným množstvím výroby kyslíku díky fotosyntéze. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 Stavba nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
 V projektu není řešeno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
 V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby nebyly žádné nové 
ochranné pásma navrhovány. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 
 Stavba je v souladu s územním plánem a proto splňuje vyhlášku 380/2002 Sb. 
K přípravě a provádění úkolů obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
 V projektu není řešeno. 

b) odvodnění staveniště: 
 Odvodnění bude pomocí odvodňovacích kanálů tak, aby srážková voda netekla 
do stavebních jam, aby nedošlo k případnému poškození konstrukcí.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
 Staveniště bude napojeno na stávající asfaltovou komunikaci nacházející se 
severozápadně od budovy. Příjezdová cesta na staveniště se nebude muset zpevňovat 
betonovými panely, jelikož stávající podloží je dostatečně pevné a dobře odvodněné. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
 Výstavba může mít za příčinu zvýšené vibrace a hluk při používání větších 
strojů. Dále může nastat případné znečištění komunikace a zvýšení prašnosti na 
pozemcích investora. Pozemky se budou v případě potřeby kropit vodou a silnice se od 
případných nečistot budou pravidelně čistit. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin: 
 Na staveništi se nemusí nic kácet ani speciálně upravovat. Pouze je nutné 
vysekat vzrostlou trávu a byliny. Poté se zhotoví plot ze severozápadní a jihozápadní 
části pozemku. Na zbylých stranách pozemku již stojí ploty investora, které ohraničují 
provoz stávajícího jezdeckého areálu. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
 Jediný stavební dočasný zábor bude v dubnu 2017 kvůli provedení vodovodní 
přípojky. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
 V jednotlivých částech výstavby budou vznikat různé druhy odpadů. Jejich 
likvidace bude probíhat v souladu s Nařízením vlády č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
 Objekt se bude osazovat do terénu tak, aby vzniklo co nejmenší množství 
přebytečné zeminy. Deponie bude zřízena ve východní části pozemku a bude sahat do 
maximální výšky 2000 mm. Bude použita pro dosypání základových pasů a na terénní 
úpravy v souladu s návrhem zahradního architekta.  

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě: 
 Při nakládáni s odpady bude brán zřetel na životní prostředí a všechny odpady 

budou náležitě roztříděny a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem 154/2010 Sb. 
Nákladní automobily budou mít ložnou plochu zakrytu plachtou. Všechny dopravní 
prostředky vyjíždějící ze stavby budou při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
 Při pracích na stavbě se bude postupovat podle Nařízením vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
č. 591/2006 Sb a s Nařízením vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci ve výškách pak podle č. 362/2006 Sb. Všichni pracovníci musí projít 
povinným školením, které musí potvrdit svým podpisem. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
 V projektu není řešeno. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
 Zásobování staveniště nebude negativně ovlivňovat provoz veřejné doprava a 
chodců. Není proto nutné zřizovat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
 Žádné speciální podmínky pro provádění nejsou. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
 Výstavba bude probíhat následovně: provedení výkopových prací.  Poté se 
vyhotoví základové konstrukce 1NP, provede se instalace hydroizolace, následně se 
postaví svislé nosné konstrukce 1NP. Následně strop nad 1NP + technologická pauza. 
Obdobně se provede zbytek hrubé stavby, stěny, stropy, konstrukce střechy, atd. 
Následně budou provádět různé instalace TZB, úpravy povrchů a objekt se zateplí. 
Tímto dojde k dokončení objektu SO01. Posléze budou následovat zpevněné příjezdové 
cesty, parkoviště a zelené plochy. 

 Přesné termíny jednotlivých fází výstavby závisí na dohodě mezi investorem a 
zhotovitelem. 
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D Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 

V rámci bakalářského projektu se řeší podrobně pouze stavební objekt SO01 – 
Farma s ubytovacím zařízením, následující odstavce se proto vztahují pouze k tomuto 
objektu. 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt je navržen pro krátkodobé ubytování veřejnosti. V 1NP se nachází 
restaurace s možností omezeného stravování. 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Stavba je pouze o dvou nadzemních podlažích, aby nepřevyšovala okolní 
zástavbu a nenarušovala přirozený ráz krajiny. Nachází se na kopci a je tedy možné ji 
pozorovat z okolního města a obcí. Celá stavba se proto tváří, jako že chce splynout 
s krajinou. V tom jí napomáhá plochá vegetační střecha. Restaurace je navrhnutá jako 
velmi prostorná místnost, pro pořádání větších soukromých akcí, jako jsou  narozeniny 
či svatby. Hotelové pokoje jsou vybaveny posuvnými dveřmi, které prakticky oddělují 
pokoj od předsíně. Prostory jsou navřeny maximálně efektivně na využití prostoru a 
zároveň působí prostorným až luxusním dojmem. Pokoje situované na severovýchod 
mají nádherný pohled do údolí na přilehlou Obec Tetčice a město Rosice. Fasáda je 
žluté barvy a její odstín je inspirovaný Lednicko-valtickým zámkem. Vegetační střecha 
je řešená jako nenáročná na provoz, ale pokud bude investor požadovat, nic mu nebrání 
střechu zpřístupnit hotelovým hostům. Budou zapotřebí pouze drobné úpravy jako 
například venkovní ocelové schodiště a zhotovení zábradlí kolem atiky. Všechny ostatní 
konstrukce jako spádové klíny atd. mají dostatečnou nosnost a požadované vlastnosti 
pro provoz střechy jako pochozí. Momentálně však projekt uvažuje levnější variantu 
bez těchto dodatkových konstrukcí, jelikož není investor pevně rozhodnut, jestli bude o 
využívání střechy dostatečný zájem. Budova se sice nachází na pozemcích s nádherným 
výhledem do okolí, ale je zde bohužel velmi větrno, a proto by se využívání střechy 
jako například letní zahrádky pro restauraci mohlo v konečném důsledku projevit velmi 
neprakticky. 

 
 
 
 
 
 
. 
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D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání bylo řešeno podle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb. 

D.1.1.a.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Stavba je rozdělena na část hotelovou a restaurační. V případě konferencí, které se 
konají v 2NP v konferenčních místnostech se účastníci konference mohou 
bezproblémově přesunout do restaurace pomocí dvou nezávislých cest. 

. 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a techn. vlastnosti stavby 

a) stavební řešení: 
 Stavba bude řešena jako dvoupodlažní s velkou plochou vegetační střechou. 
Svislé konstrukce jsou z pálených cihel postavených na betonových pasech. Vodorovné 
nosné konstrukce jsou z železobetonu. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení: 
 Budova bude stát na základových pasech z prostého betonu pevnosti C25/30 o 
výšce 500 mm, přesné rozměry a výpočty viz Příloha č. 1 dokument Návrh základových 
pasů. Dále se vylije podkladní beton pevnosti C20/25 vyztužená Kari sítí ∅ 8 – 100 × 
100 mm. Podlahy spodního 1NP budou ležet na zemině. Celá podlaha je zabezpečená 
proti střední úrovni nebezpečí radonu. Všechny nosné svislé konstrukce jsou z pálených 
keramických cihel Porotherm Aku Sym. Stěny mezi hotelovými pokoji jsou 
z keramických pálených cihel Porotherm Aku 19 tloušťky 190 mm, aby se akusticky 
oddělili jednotlivé pokoje. 

 Na podkladní beton a stěny 1 NP bude nataven modifikovaný asfaltový pás ve 
dvou vrstvách, který plnící funkci hydroizolace a zároveň izoluje budovu proti radonu. 
Protože objekt stojí v oblasti se středním rizikem radonu. První vrstva hydroizolace (ve 
směru od exteriéru do interiéru) má nosnou vložku ze skelné tkaniny, druhá vložku 
s hliníkovou folií a skelnou rohoží. První vrstva byla požita jako doplňující, jelikož 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží stanovuje, že asfaltové pásy s 
kovovými výztužnými vložkami nesmí být použity samostatně bez další dodatečné 
izolace. 

 Kontaktním zateplovacím systémem ETICS bude společně s EPS 70F 
tl. 150 mm chránit budovu před ztrátami tepla a vnějšími vlivy. Základy a část 1 NP 
v kontaktu se zeminou budou zatepleny tepelnou izolací XPS 30L. 

 Svislé konstrukce tvoří železobetonové stropy tl. 250 mm s betonem pevnosti 
C25/30 a ocelí pevnosti B500. Řešení je odůvodněno velkou půdorysnou plochou a 
velkými rozpětími zejména v restauraci. Původně byly voleny keramické stropy 
s vložkami Miako, ale od těch se upustilo kvůli přílišné pracnosti vzhledem k velké 
půdorysné ploše stavby.  
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 Střecha je navržena jako plochá vegetační se servisním přístupem na střechu 
pomocí žebříků, což je dostačující vzhledem k tomu, že střecha je pouze nenáročná 
extenzivní bez velkých nároků na údržbu. Spádovou vrstvu střechy tvoří spádové klíny 
z EPS 150S, takže spád střechy je v každé části střechy konstantní s hodnotou 3%. 
Veškeré spádování je situováno směrem ke střešním vpustím DN 125. Vegetační vrstva 
je extenzivní substrát s tl. 200 mm, zřízení zavlažovacího systému či pravidelná péče o 
střechu není tedy podmínkou a však střecha těchto vlastností skýtá možnost přístavby 
například venkovního schodiště a případné využívání plochy střechy pro rekreační či 
komerční účely. 

D.1.1.a.6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Všechny stavební konstrukce jsou navrženy pro bezproblémový provoz a 
bezpečnost. 

D.1.1.a.7 Stavební  fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika/hluk, vibrace 

Na základě výpočtů tepelné techniky budova spadá do energetické třídy B, je 
tedy úsporná. 

Z akustického posouzení vyplívá, že všechny nosné i nenosné konstrukce splňují 
požadavky na váženou stavební zvukovou neprůzvučnost konstrukcí. Také splňují 
požadavky Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Osvětlení a oslunění se bude řídit podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby ohledně osvětlení a oslunění místností.  
 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
          Všechny konstrukce splňují minimální požadované hodnoty pro součinitele 
prostupu tepla. Konstrukce též splňují všechny požadavky na vnitřní nejnižší 
povrchovou teplotu v ploše, dále kondenzaci vodních par v konstrukcích a pokles 
dotykové teploty. Detailnější informace se nachází v Příloze č. 6. 

b) energetická náročnost stavby: 
 V rámci bakalářské práce byly provedeny výpočty a objekt spadá do třídy 
energetické náročnosti B, je proto řazen mezi úsporné. Detailnější informace se nachází 
v Příloze č. 6. 
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D.1.1.a.8 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
 Tento objekt spadá do oblasti se středním rizikem radonu. Proto bylo navrhnuto 
dostatečné protiradonové opatření u všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii 
těsnosti. Všechny výše zmíněné konstrukce byly vybaveny protiradonovou izolací, které 
plní i funkci hydroizolace. 

 b) ochrana před bludnými proudy: 

 V tomto projektu není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 
 Ochrana není potřeba, jelikož se v okolí objektu podobná rizika nevyskytují. 

d) ochrana před hlukem: 
 Budova dodržuje Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Obvodové stěny jsou navržené z keramických 
lehčených pálených cihel tl. 300 mm s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností 
R'w = 58 dB. 

 

e) protipovodňová opatření: 
 Budova leží na kopci ve více než dostatečné vzdálenost od záplavových území. 

D.1.1.a.9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Budova se rozdělí do několika požárních úseků hlavně na základě normy ČSN 730833. 
Stupeň požární bezpečnosti se mění od stupně I po II stupeň v závislosti na jednotlivých 
úsecích. Na základě toho se stanovili požadavky na jednotlivé konstrukce a posoudí se - 
viz   č. 5, resp. B.2.8.c) tohoto dokumentu. Z posudku plyne, že všechny konstrukce 
splňují normové požadavky. 

D.1.1.a.10 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

Všechny navrhované konstrukce musí respektovat vlastnosti materiálů 
uvedených v projektové dokumentaci. Dovoz, skladování a instalace stavebních 
materiálů musí být prováděna podle technických postupů určených výrobci. Díky tomu 
se zaručí certifikovaná jakost materiálů a kvalita konečného provedení. 
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D.1.1.a.11 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Žádné významně netradiční řešení navrženy nebyly, avšak v projektu se 
vyskytuje zajímavý prvek. Jedná se o výškový přechod mezi železobetonovými 
konzolově vyloženými stropními deskami. Vyšší deska nad prostory restaurace je 
monoliticky spojena s nižší deskou navazujícího hotelového provozu. Toto řešení zaručí 
spojitost stropu a tedy ekonomičtější provedení. Tato skutečnost vyplívá z vnitřních sil. 
Nutností je pečlivý návrh vyztužení daného věnce. Zejména tedy dostatečné zakotvení 
výztuže a provázání třmínků. Součástí statického výpočtu by měly být výpočty 
vztahující se k smršťování betonu. Tato věc by se neměla zanedbat. U velkých staveb se 
pro omezení účinků, které vznikají při změnách teplot, smršťování a dotvarování řeší 
dilatacemi či tuhými jádry.  

D.1.1.a.12 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem  
stavby - obsah  a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Požadavky na vypracování dokumentace zhotovitelem stanoveny nebyly.  

D.1.1.a.13 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad 
rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 

Speciální požadavky na kontroly nejsou, a však všechny zakrývané konstrukce 
budou kontrolovány před započetím dalších prací běžně stanoveným způsobem. 

D.1.1.a.14 Výpis použitých norem 

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3495  Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PB 
ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
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 hodnoty 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků 
ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  
ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 
ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 73 4301  Obytné budovy 
ČSN 74 4505  Podlahy - Společná ustanovení 
ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
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Závěr 

 Za téma mé bakalářské práce jsem si zvolil objekt s ubytovacím zařízením, 
jelikož příbuzný vlastní jezdecký areál a ubytovací zařízení by zvedlo celkovou bonitu 
areálu a zvýšilo komplexnost a šíři poskytovaných služeb jak pro majitelé koní, tak i pro 
širokou veřejnost. V případě budoucího rozvoje areálu a pořádání závodů na národní 
úrovni, je podobné zařízení v dnešní době nezbytností. Z tohoto důvodu jsem zvolil 
budovu s ubytovacím zařízením, aby moje bakalářská práce měla přínos nejen pro mě, 
díky nově nabytým vědomostem, ale do budoucna snad i pro mé nejbližší.   
 Uvědomuji si, že vypracovat projektovou dokumentaci pro tak rozsáhlou stavbu,  
bude velmi náročné a že kromě zvýšené časové náročnosti vypracování jednotlivých 
částí bakalářské práce se setkám i s novými a nečekanými problémy, které by mě při 
návrhu menších staveb pravděpodobně nepotkaly. 
 Od prvních návrhů jsem musel spoustu věcí změnit. Nejdříve jsem vyměnil 
svislé nosné konstrukce ze skeletového systému za zděné pálené cihly Porotherm Aku 
Sym z důvodu zatím nedostatečné znalosti oboru akustiky. Dále jsem měnil keramické 
stropy Porotherm za monolitické železobetonové stropy, jelikož vyskládání vložek 
Miako u stropů s tak velkou půdorysnou plochou by bylo velmi časově náročné, což by 
se bezesporu negativně projevilo na celkové ceně. 
            I přez neobvykle velký rozsah práce, jsem se snažil pracovat pečlivě a 
zodpovědně, aby projekt mohl být popřípadě v budoucnu realizován, což je asi cílem a 
snem každého projektanta. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce 
BP bakalářská práce 
1NP první nadzemní podlaží (přízemí) 
2NP                druhé nadzemní podlaží  
ETICS certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 
XPS extrudovaný polystyren 
EPS expandovaný polystyren 
PBS požární bezpečnost staveb 
P.Ú. požární úsek 
REI 120 požární odolnost konstrukce 
N 1.01/N2 označení požárního úseku 
SO01 označení stavebního objektu 
p. č. parcelní číslo 
kat. úz. katastrální území 
ČSN česká technická norma 
Sb. sbírka zákona 
Kč koruna česká 
ks kusů 
tl. tloušťka 
č. číslo 
Tab. tabulka 
atd. a tak dále 
pozn. poznámka 
DN                  jmenovitý průměr 
 

Zde neuvedené zkratky a symboly jsou vysvětlené v místě výskytu. 
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