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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací budovy hotelu v obci 

Vendryně. Objekt je navržen v souladu na stávající zástavbu této oblasti a 

na svažitost terénu. Jedná se o čtyřpodlažní dvouúrovňový objekt. Nad 1NP 

je navržená plochá vegetační střecha a nad 4NP je sedlová střecha. Budova 

obsahuje ubytovací část, stravovací část a zázemí pro zaměstnance. Práce zahrnuje 

architektonický a dispoziční návrh, vypracování stavební výkresové dokumentace, 

návrh požárně bezpečnostního řešení budovy, základní tepelně technické 

posouzení a výpočet, posouzení vybraného dřevěného vazníku a návrh výměny 

vzduchu pro restaurací a kuchyň. Celá práce bude doplněna o textovou část.  
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ABSTRACT  

Diploma thesis deals with the design documentation hotel building in the village 

of Vendryně. The building is designed in accordance with the existing this area and 

the slope of the terrain. This is a two-tier four-storey building. Above the 1st floor 

is designed flat vegetation roof and above the 4th floor is gabled roof. The building 

contains part of the accommodation, dining area and facilities for staff. Work 

includes architectural and layout design, preparation of construction drawings, 

design of fire safety design of buildings, basic thermal technical assessment and 

calculation of a selected wooden truss and a draft air exchange for restaurants and 

kitchens. The entire work will be complemented by a text part.  

KEYWORDS  
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gabled roof, room, brick building, technical report  
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Úvod 

Diplomová práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Jedná se o prováděcí dokumentaci k hotelu v katastrálním 
území obce Vendryně. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly 
výkresy studie. 

Objekt je navržen v souladu na stávající zástavbu této oblasti a na svažitost terénu. 
Jedná se o čtyřpodlažní dvouúrovňový objekt. Nad 1NP je navržená plochá vegetační 
střecha a nad 4NP je sedlová střecha. Budova obsahuje ubytovací část, stravovací část a 
zázemí pro zaměstnance. Práce zahrnuje architektonický a dispoziční návrh, 
vypracování stavební výkresové dokumentace, návrh požárně bezpečnostního řešení 
budovy, základní tepelně technické posouzení a výpočet, posouzení vybraného 
dřevěného vazníku a návrh výměny vzduchu pro restaurací a kuchyň. Celá práce bude 
doplněna o textovou část. Návrh budovy se bude řídit podle aktuálních norem 

a předpisů. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby 

  Hotel 

 b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemku) 

  Vendryně č.p. 500, k.ú. Vendryně,  parc. číslo : p.č. 789/5 

 c) předmět projektové dokumentaci 

  Novostavba hotelu v obci Vendryně. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

  Ing. Roman Zemene, Vendryně 368, 739 94, Vendryně 

 b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikáni 
(fyzická osoba podnikající) nebo 

  -- 

 c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 

  -- 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikáni 
(fyzická osoba podnikající) nebo  obchodní firma nebo název, IČ bylo-li přiděleno, 
adresa sídla (právnická osoba) 

  Bc. Stefan Wawreczka, Brno-Bohunice, ul. Běloruská, č.p. 522/12, 
62500, Osvědčení o autorizaci ČKAIT č. 1111111, obor pozemní stavby 

 b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci  autorizovaných osob  vedené Českou komorou architektu nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýru a techniku činných ve  výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializaci jeho autorizace 

  -- 

 c) jména a příjmení projektantu jednotlivých části projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou  zapsaný v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektu nebo Českou komorou  autorizovaných inženýru 
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a techniku činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializaci jejich 
 autorizace 

  -- 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Vstupní podklady pro vypracování dokumentace: 
- kopie katastrální mapy 
- situace inženýrských sítí 
- geologický průzkum č. 169846, Geostav Třinec 
- investiční záměr 
- návrhová studie stavby 
- geodetický plán pozemku 
- výškopis pozemků 

 

A.3  Údaje o území 

 

 a) rozsah řešeného území 

  Navrhovaná stavba hotelu se nachází v obci Vendryně na parcele č. 
789/5. Plocha parcely je 5429,3 m2. Jedná se o nezastavěné území. Na západní straně od 
parcely se nachází sportovní centrum s dvěma halami, osmi tenisovými kurty, plážovým 
volejbalem a minigolfem. Asi 100 metrů od plánované stavby se nachází kruhový 
objezd. 

 b) dosavadní využití a zastavěnost území 

  Na pozemku budoucí stavby se dnes nenachází žádná zástavba. 
Vyskytuje se zde pouze rozlehlá travnatá plocha. Dále se na pozemku 
nachází čtyři menší stromy a náletové křoviny. Místo se nachází v nezastavěné oblasti 
na okraji obce. 

 c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

  Pozemek pod budoucí stavbou se nenachází v žádném přírodně 
chráněném území ani v plošně chráněném památkovém území. Projekt dle přílohy č. 1 
zákona č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů na životní prostředí nepodléhá EIA a 
nepředpokládají se negativní vlivy na životní prostředí. 

 d) údaje o odtokových poměrech 

Na pozemku dnes neexistuje žádný zádržný systém pro dešťovou vodu, 
veškerá dešťová voda se nyní po celé ploše vsakuje do zeminy. Po dokončení stavby 
dešťová voda bude ze střech budovy i z zpevněných ploch odváděna přípojkou do 
jednotné kanalizace. 



8 
 

 e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentaci, nebylo-li vydáno uzemni 
rozhodnuti nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

  Dle platného územního plánu obce Vendryně je plocha pro výstavbu 
hotelu určena pro výstavbu bytů či občanské vybavenosti. Stavbou hotelu tedy nedojde 
k porušení podmínek územního plánu. Na území není zpracován podrobný regulační 
plán. 

 f) údaje o dodržení obecných požadavku na využití území 

  Projektová dokumentace byla prováděna v souladu s vyhláškou - 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Všechny obecné požadavky 
na využití území jsou splněny. 

 g) údaje o splnění požadavku dotčených organu 

  Projektová dokumentace je provedena v souladu s podmínkami souhlasu 
pro realizaci stavby od jednotlivých dotčených orgánů státní správy. 

 h) seznam výjimek a úlevových řešení 

  Z hlediska využití území nejsou na řešeném území žádné výjimky ani 
úlevová řešení.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

  Návrh předpokládá novou úpravu a rozšíření chodníku, který sousedí 
s plánovanou stavbou hotelu a nachází se na obecním pozemku. Rovněž bude nutno 
vybudovat novou odbočku z městské komunikace k nově vybudovanému parkovišti. 
Z důvodu odbočky dojde k přerušení chodníku. Bude tedy nutno vybudovat přechod pro 
chodce a osadit zde nové dopravní značky. 

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

  Dotčené pozemky:  

1.  Katastrální území: Vendryně 

parcelní číslo:  789/1 

vlastník:  Obec Vendryně, č.p. 500, 73994 

 

2.  Katastrální území: Vendryně 

parcelní číslo:  789/2 

vlastník:  Obec Vendryně, č.p. 500, 73994 

 

3.  Katastrální území: Vendryně 

parcelní číslo:  789/7 
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vlastník:  Obec Vendryně, č.p. 500, 73994 

 

4.  Katastrální území: Vendryně 

parcelní číslo:  789/12 

vlastník:  Obec Vendryně, č.p. 500, 73994 

 

5.  Katastrální území: Vendryně 

parcelní číslo:  788/2 

vlastník:  Obec Vendryně, č.p. 500, 73994 

 

6.  Katastrální území: Vendryně 

parcelní číslo:  788/3 

vlastník:  Obec Vendryně, č.p. 500, 73994 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 a) nová stavba nebo změna dotčené stavby 

  Jedná se o novostavbu hotelu. Napojení sítí a vjezd na parkoviště budou 
provedeny v souladu s požadavky dotčených orgánů. 

 b) účel užívání stavby 

  Stavba bude užívána pro ubytování hostů, stravování hostů hotelu i 
veřejnosti. To bude doplněno o administrativní část, technické zázemí a zázemí 
restaurace, kde se počítá s kompletní přípravou teplých i studených jídel po celý den. 

 c) trvala nebo dočasná stavba 

  Stavba je trvalého charakteru. 

 d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 

  Stavba neleží v památkově chráněném území. Na stavbu se tyto předpisy 
nevztahují. 

 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby o obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

  Budova je řešena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Celý 
interiér s výjimkou částí pro zaměstnance je řešen tak, aby se zde mohla pohybovat 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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Objekt hotelu splňuje vyhlášku číslo 26/1999Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby.  

 f) údaje o splnění požadavků dotčených organu a požadavků vyplívajících 
z jiných právních předpisů 

  Projektová dokumentace je provedena v souladu s podmínkami souhlasu 
pro realizaci stavby od jednotlivých dotčených orgán státní správy. 

 g) seznam výjimek a úlevových řešení 

  Nenavrhují se výjimky a úlevové řešení. 

 h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

  Zastavěná plocha:    804,07 m2 

  Obestavěný prostor:   10821,11 m3 

  Užitná plocha:    2378,88 m2 

  Počet podlaží:    4 

  Počet nadzemních podlaží:  4 

  Počet podzemních podlaží:  0 

  Počet funkčních jednotek:  Restaurace 
       Administrativní část 
       17 ubytovacích jednotek 

  Počet pracovníků:   10 

  Počet uživatelů:   37 ubytovaných 

 i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medii a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové  produkované množství a druhy odpadu a emisi, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 

  Všechny tyto hodnoty busou uvedeny v technických zprávách 
jednotlivých profesí.  

 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členěni etapy) 

  Časové údaje o realizaci stavby: 

- Předpokládaný termín zahájení stavby:  9/2017 
- Předpokládaný termín dokončení stavby:  3/2019 

Stavba bude prováděna oprávněnou stavební firmou po vydání stavebního 

povolení. 

Členění na etapy: 

- hrubá úprava terénu 
- výkopové práce 
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- stavba základů 
- stavba nosných stěn 
- stavba stropu, střechy 
- stavba nenosných stěn 
- výplně otvorů 
- rozvody kanalizace, topení, vodovodu 
- hrubé podlahové konstrukce 
- omítky 
- obklady 
- malby 
- dlažby 
- SP kompletace, montáž otopných těles, osazování zařizovacích předmětů 

 k) orientační náklady stavby 

  Předběžný odhad nákladů: 61,12 mil. Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízeni 

 

 S01 – hotel 

 S02 – kanalizační přípojka 

 S03 – přípojka pitné vody 

 S04 – přípojka el. NN 

 S05 – zpevněné plochy 

 S06 – oplocení pozemků 

 S07 – přípojka plynu 
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B  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

 a) charakteristika stavebního pozemku 

  Stavba bude probíhat v katastrálním území Vendryně na parcele číslo 
789/5. Místo stavby se nachází v málo zastavěném území obce. V okolí pozemku se 
nachází sportovní centrum, který svou polohou ani účelem nijak neovlivňuje řešený 
objekt. Pozemek leží v nadmořské výšce 328,123 m.n. m a jeho terén je rovinný se 
zanedbatelnými výškovými rozdíly. pozemek je z jedné strany vymezen komunikaci. 

 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozboru (geologicky průzkum, 
hydrogeologicky průzkum, stavebné historicky průzkum apod.) 

  Na stavebním pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický a 
radonový průzkum. Dle geologického průzkumu je pozemek stabilizovaný s únosností 
Rdt = 300 MPa. Byl zjištěn radonový index 1 (nízká hladina radonu). Hladina podzemní 
vody se nachází 4,5 metra pod úrovní základové spáry. 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

  Zájmové území dotčené novostavbou se nenachází v ochranném pásmu, 
v památkové rezervaci, v památkové zóně, ve zvláště chráněném území. 

Objekt je umístěn na pozemku tak, aby nenarušoval ochranná pásma 
blízkých inženýrských sítí. Kvůli výstavbě nebude nutno překládat žádné inženýrské 
sítě. Všechny inženýrské sítě v blízkosti objektu se nachází na městských pozemcích. 

 d) poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod. 

  Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Nejsou 
nutná další zvláštní opatření. 

 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

  Před zahájením stavby budou smluvně zajištěny vstupy na pozemky 
potřebné pro realizaci stavby a pro přístup stavební mechanizace na staveniště. Prostory 
pro vybudování zařízení staveniště, skládky materiálu a deponie zeminy budou na 
pozemku stavby. 

  V době stavby se předpokládá jen mírné hladiny hluku a prašnosti. Tyto 
negativní vlivy lze částečně dodavatelem stavby omezit na minimum volbou 
optimálních technologických postupů. Evidenci odpadů vzniklých během stavby a 
jejich následnou likvidaci zajistí dodavatel stavby přednostně formou recyklace, 
nerecyklovatelné materiály budou likvidovány skládkováním. Likvidace odpadů  bude 
splňovat podmínky zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. 

  Před zahájením prací je vždy nutno vytýčit veškeré podzemní sítě a jejich 
polohu zaznamenat, při realizaci potom respektovat jejich polohu. 
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  Odtokové poměry se v území výrazně nezmění. Dešťové vody ze střech a 
zpevněných ploch budou odváděny do jednotné dešťové kanalizace a srážková voda se 
bude vsakovat na pozemku. 

 f) požadavky na asanace, demolice, kaceni dřevin 

  Navrhované stavební úpravy nevyžadují žádné asanace území.  

Jedná o novostavbu hotelu na nezastavěném pozemku. Demolice na 
pozemku nebude probíhat. 

  Před stavbou budou vykáceny náletové křoviny a tři malé stromy. Po 
dokončení stavby je počítáno s náhradní výsadbou stromů a keřů. 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemku 
určených k plněni funkce lesa (dočasné / trvalé) 

  Navrhovanou stavbou nedojde k záboru zemědělského půdního fondu. 
Pozemky určené k plnění funkce lesa, se v místě stavby ani v jeho okolí nevyskytují. 

 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu) 

  K objektu bude nově vybudována odbočka z místní komunikace. Objekt 
bude napojen na stávající inženýrské sítě novými přípojkami. Ochranná pásma 
všech inženýrských sítí budou dodržena 

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

  Předpoklad zahájení stavby: 09/2017 

  Dokončení stavby: 3/2019 

  Stavba bude prováděna dodavatelský oprávněnou odbornou právnickou 
nebo fyzickou osobou (dodavatel stavby bude vybrán investorem). 

  Stavba zahrnuje výstavbu:  S01 – hotel 

      S02 – kanalizační přípojka 

      S03 – přípojka pitné vody 

      S04 – přípojka el. NN 

      S05 – zpevněné plochy 

      S06 – oplocení pozemků 

      S07 – přípojka plynu 

  Stavba bude provedena jako celek v jednom časovém úseku.  

  Technická a technologická zařízení se nevyskytují. 

  Ze souvisejících investic se předpokládá nová úprava chodníku, který 
sousedí s plánovanou stavbou hotelu a nachází se na městském pozemku. Rovněž bude 
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nutno vybudovat novou odbočku z městské komunikace k nově vybudovanému 
parkovišti. 

  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavním účelem budovy je ubytování hostů v jedno – čtyřlůžkových pokojích. 
Dále je v budově umístěna restaurace, která slouží jak pro hosty hotelu, tak i pro 
veřejnost. Budova dále obsahuje technické zázemí a zázemí pro personál.  

Zastavěná plocha:    804,07 m2 

  Obestavěný prostor:   10821,11 m3 

  Užitná plocha:    2378,88 m2 

  Počet podlaží:    4 

  Počet nadzemních podlaží:  4 

  Počet podzemních podlaží:  0 

  Počet funkčních jednotek:  Restaurace 
       Administrativní část 
       17 ubytovacích jednotek 

  Počet pracovníků:   10 

  Počet uživatelů:   37 ubytovaných 

  

Podrobnější popisy ploch místností jsou uvedeny v projektové dokumentaci. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového řešení 

  Vzhled stavby byl navržen tak, aby byl urbanisticky a architektonicky 
sladěn s okolní zástavbou a tuto nijak nenarušoval. Obec Vendryně nemá pro tuto část 
obce zpracovaný regulační plán, kterým by byla řešena územní regulace. Kompozice 
prostorového řešení objektu navržena tak, aby vyhověla provozu a účelu stavby a aby 
stavba jako celek zapadla do rázu stávající zástavby a krajiny. 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 Navrhovaný hotel má celkem čtyři podlaží, všechny nadzemní. Hlavní vstup do 
objektu se nachází na jižní straně. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový pomoci 
rampy. Do restaurace vede další vstup z východní strany, ke kterému je navržen 
chodník z přilehlé komunikace. další vstup do objektu je ze severní strany – ten je 
navržený hlavně z hlediska požární bezpečnosti. Na této straně jsou dále umístěný dva 
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vstupy pouze pro personál. Hlavní parkoviště pro hosty hotelu je z jižní strany, pro 
personál ze strany západní. Objekt je dvouúrovňový a má tvar obdélníku. Střecha nad 
nižší části je plocha vegetační. Nad 4NP je navržená sedlová střecha. Na hotelu budou 
použity dva odstíny šedé barvy. Větší část hotelu bude světlé šeda. Tmavší odstín šedé 
barvy bude hlavně v lodžiích. Dalším doplňkem fasády budou dřevěné prvky zábradlí a 
dřevěný obklad střechy. Objekt se nachází v málo zastavěné části obce a proto není 
třeba klast důraz na výšku. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup a příjezd na parkoviště je zajištěno ze západní strany. Vstup do 
objektu je z jižní strany. 

Objekt obsahuje ubytovací část, provoz restaurace, zázemí zaměstnanců 
a technické zázemí. Dispozice bude podrobněji řešena dále. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

  Budova je navržena jako bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

PŘÍSTUP DO BUDOVY 

  Vstup do budovy je řešen šikmou rampou ve sklonu 4% o šířce 1,5 m. 
Před vstupními dveřmi je manipulační plocha 3800 x 1500 mm. Prosklené čtyřkřídlé 
dveře mají potřebnou šířku. Prosklené vstupní dveře budou označeny ve výšce 800 – 
1000 mm a 1400 – 1600 mm kontrastními pruhy. 

PARKOVACÍ STÁNÍ 

Na parkovišti jsou vyhrazena tři parkovací místa pro osoby s omezenou 
možností pohybu a orientace. Parkovací stání jsou umístěný nejblíže hlavnímu vstupu. 
Tato parkovací místa mírně přesahují minimální rozměry 5 x 3,5 m 

CHODNÍKY 

Chodníky kolem budovy mají dostatečnou šířku a nemají žádný sklon. 
Jsou navrženy ze zámkové dlažby a neobsahují žádné nerovnosti ani překážky. Nájezd 
z parkoviště na chodník je plynulý bez schodu. 

INTERIÉR BUDOVY 

Celý interiér je řešen jako bezbariérový. Všechny dveřní otvory jsou bez 
prahů, každé podlaží má jednu výškovou úroveň. Mezi 1S a 4NP je výtah, který splňuje 
minimální rozměry pro přepravu lidí na invalidním vozíku. Prosklené stěny v interiéru 
budou označeny ve výšce 800 – 1000 mm a 1400 – 1600 mm kontrastními pruhy. 
v 1NP je navrženo sociální zařízení tak, aby splnilo minimální rozměry 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
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SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 

V 1NP se v blízkosti restaurace nachází WC určené pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Má rozměry půdorysné rozměry 2925x2250 a 
je vybaven WC mísou ve výšce 500 mm nad podlahou, splachovačem umístěným vedle 
mísy ve výšce 1 m nad podlahou, madly ve výšce 870 mm nad podlahou o vzájemné 
vzdálenosti 600 mm, umyvadlem s pákovou baterií, vypínači ve výšce 1m nad podlahou 
a madlem na vnitřní straně dveří. Vedle WC mísy je ponechán volný prostor o šířce 
1000 mm 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

  Pro užívání stavby budou zpracovány provozní a bezpečnostní předpisy. 
Veškeré bezpečnostní prvky jsou navrženy dle příslušných technických norem a 
předpisů. Interiér je osazen osvětlenými ukazateli k únikovým východům. Jednotlivé 
provozní celky hotelu jsou od sebe dispozičně odděleny. 

  Všichni pracovníci jsou povinni se řídit 591/2006 Sb. Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 a) stavební řešení 

Dispozice hotelu je projektována dle požadavků stavebníka. Objekt je 
navržen jako čtyřpodlažní. Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek 
 POROTHERM 36,5 Profi P15. Nosná část hotelu je kombinovaná pomocí ŽB 
monolitických sloupů a nosných stěn z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU 
Z Profi P15.. Stropní desky jsou železobetonové monolitické vyztužené v jednom 
směru. Schodišťové jádro je železobetonové monolitické. Vnitřní příčky jsou postaveny 
z keramických tvarovek POROTHERM 15 Profi a POROTHERM 8 Profi. V objektu se 
nachází jedno hlavní schodiště, které je navrženo jako tříramenné a je pevně vetknuto 
do schodišťového jádra. Od stěny výtahové šachty je schodiště oddilatováno pryžovou 
akustickou izolacií aby bylo zabráněno přenosu vibrací do nosné kce budovy. Tloušťka 
mezipodest a schodišťové desky byla předběžně určena na 180 mm. Později bude dále 
zpřesněna výpočtem statika. V celém objektu jsou navržené SDK podhledy, aby vznikla 
prostor pro vedení elektroinstalace a vodovodních a odpadních potrubí. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Práce HSV 

Zemní práce: 

Před započetím stavby proběhne sejmutí ornice v tloušťce 20 cm. Sejmutá ornice 
bude během stavby uskladněna v severozápadním rohu pozemku, aby mohla být po 
dokončení stavby použita na závěrečné terénní úpravy. 
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Základy: 

Objekt je založen na základových pasech z betonu C20/25. ŽB sloupy budou 
založený na železobetonových patkách. Pod každou patkou je provedena vrstva 
podkladního betonu. Na základové pasy bude provedena betonová deska v tloušťce 150 
mm. Pod stěnou výtahové šachty je navržená železobetonová deska, jejíž tloušťka je 
odhadnuta na 400mm, dále bude upřesněna statikem. Základové kce budou vylity přímo 
na stavbě do připraveného bednění s nainstalovanou ocelovou výztuží zajištěnou 
distančníky. 

Svislé konstrukce: 

 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek  POROTHERM 36,5 Profi 
P15, které je z vnější části zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Isover. Vnitřní 
nosné zdi jsou z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU ZProfi P15. Vnitřní 
příčky jsou postaveny z keramických tvarovek POROTHERM 15 Profi a 
POROTHERM 8 Profi. 

Vodorovné konstrukce: 

 Všechny stropy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami 
vyztuženými v jednom směru podepřenými nosnými zdmi nebo ŽB sloupy. V celém 
objektu jsou navržené SDK podhledy, aby vznikla prostor pro vedení elektroinstalace a 
vodovodních a odpadních potrubí. Na stropní desky bude použit beton 
C25/30 a ocel B 500B. V oblasti kolem sloupů bude výztuž desky zesílena z důvodu 
vykrytí záporných momentů a namáhání ve střihu. Překlady nad okenními otvory jsou 
rovněž od výrobce Porotherm. V nich jsou integrovány vnější rolety. 

Schodiště: 

Schodiště je řešeno jako tříramenné. Konstrukčně je navrženo jako dvakrát 
zalomená železobetonová deska po obvodu na jedné straně vetknutá do stěny 
schodišťového jádra. Od stěny výtahové šachty je schodiště oddilatováno pryžovou 
akustickou izolací, aby bylo zabráněno přenosu vibrací z výtahové šachty do nosné 
konstrukce budovy. Tloušťka konstrukce mezipodest a schodišťové desky byla 
předběžně určena na 180 mm. Později bude dále zpřesněna výpočtem statika. Stropní 
desky budou vylity přímo na místě do připraveného bednění s nainstalovanou ocelovou 
výztuží zajištěnou distančníky. Na stropní desky bude použit beton C25/30 a ocel B 
500B. Na samotné desce bude provedena nášlapná vrstva podlahy z keramické dlažby 
osazené do flexibilního lepidla. Celková tloušťka pak bude 210 mm. 

Střechy: 

 Střecha nad 1NP je řešena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Je 
navrhnuta jako vegetační. Nejvyšší viditelnou vrstvu střechy tvoří hliněný substrát pro 
výsadbu zeleně, pod ním se nachází filtrační a drenážní vrstva pro odvod dešťové vody, 
pod drenážní vrstvou je hlavní hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltu, 
které je přitížena vegetační vrstvou. Tepelně izolační vrstva je vytvořena z EPS desek 
ve dvou vrstvách. Spádová vrstva je vytvořena pomocí spádových klínů EPS. Spád ve 
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všech místech střechy je 3 procenta. Parotěsná vrstva je z SBS modifikovaného asfaltu. 
Tato střecha je odvodněna díky spádu 3 procenta do dvou střešních vtoků DN 125 a 
následně do jednotné kanalizace. Střešní vtoky jsou chráněny mřížkou proti zanesení 
nečistotami a z důvodu vegetační vrstvy jsou opatřeny nástavci a plastovými šachtami. 
Celý systém je navržen od firmy Topwet. Kolem střechy se nachází ŽB vyvýšená atika. 
Na celou atiku je vytažena hydroizolace ze střechy z SBS modifikovaného asfaltu. V 
ohybech jsou použitý náběhové klíny EPS. 

 Střecha nad 4NP je navržená jako sedlová. Nosná část střechy je dřevěný 
příhradový vazník s ocelovými deskami s prolisovanými trny tl. 2,0 mm. Návrh vazníků 
je řešen samostatně v složce F1. Horní plášť střechy je navržen z žárově pozinkovaného 
plechu, pod ním je difuzní smyčková rohož pro odvedení případného kondenzátu. 
Hydroizolační vrstva je z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2mm, který je ukotvený do 
bednění z dřevěných fošen. Střecha je pomocí žlabu odvodněná do jednotné kanalizace. 
Dolní plášť střechy je hlavně tepelně izolační. TI je navržená v tří vrstvách z minerální 
vaty. Difuzní folie slouží k zachycení případného kondenzátu. parozábrana je navržena 
pod bedněním z dřevoštěpové desky a to z důvodu, aby se neroztrhla zatěží minerální 
vaty. 

Instalační šachty: 

 V objektu je několik instalačních šachet. Ty jsou ohraničeny protipožárním 
opláštěním z SDK desek a opatřeny revizními požárními dvířky. Odpadní potrubí je z 
šachet vyvedeno přes střešní konstrukci ven, kde je osazeno větrací hlavicí. 

Práce PSV 

Izolace 

HYDROIZOLACE: 

Hydroizolace spodní stavby je tvořena SBS asfaltovýmí modifikovanými pásy o 
tloušťce 4 mm. Pásy jsou po celé ploše nataveny na nepenetrovaný a zaschlý podklad. 
Hydroizolace plochých střech je tvořena fólií z SBS modifikovaných asfaltových pásu. 
Na střeše nad 1NP je hydroizolace celoplošně přitížena vegetační vrstvou, na střeše nad 
4NP je mechanicky kotvena. Množství a rozmístění kotev se musí řídit pokyny výrobce 
hydroizolace. Kotvící prvky musí být z horní strany pečlivě přelepeny, aby byla 
zachována funkce hydroizolace. U obou střech jsou hydroizolační pásy vytažena až na 
vrchol atiky.  

TEPELNÉ IZOLACE: 

 Obvodové stěny jsou celoplošně zatepleny deskami z EPS (zateplovací systém 
ISOVER). V tloušťce 140 mm. Desky jsou bodově kotveny do zdiva a lokálně 
přilepeny. V oblasti soklu je navržena tepelná izolace z desek XPS v tloušťce 100 mm. 
Tepelná izolace je zatažena 1 metr pod úroveň upraveného terénu. V plochých střechách 
jsou jako tepelná izolace použity desky z EPS a spádové klíny z EPS styrotrade. Pro 
přerušení tepelného mostu bude ve 2NP na lodžiích navrženo 150 mm ekostyren 
betonu. 
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Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou osazeny dřevěnými okny Solid Comfort s izolačními 
trojskly. Jednotlivá křídla budou otvíratelná, aby bylo umožněno přirozené větrání. V 
překladech okenních otvorů restauraci budou integrovány venkovní žaluzie pro regulaci 
teploty v letním období. Výpis okenních výplní je součástí výpisu výrobků této práce. 

Podlahy 

 Dle účelu a využití místnosti bylo v budově navrženo několik skladeb podlah. 
Nachází se zde podlahy s nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou a kobercem. 
Výpis skladeb podlah je součástí výpisu skladeb konstrukcí této práce. 

Truhlářské výrobky 

Truhlářské výrobky zahrnují převážně výplně okenních, dveřních otvorů a 
obklad zábradlí v lodžiích. Výpis truhlářských výrobků je součástí výpisu výrobků 
práce.  

Zámečnické výrobky  

Do zámečnických výrobků patří kovová nerezová madla na hlavním schodišti, 
zábradlí na střeše nad 4 NP a zábradlí na lodžiích. Výpis zámečnických výrobků je 
součástí výpisu výrobků práce. 

Klempířské výrobky  

Klempířské výrobky zahrnují oplechování venkovních okenních parapetů a 
klempířské prvky na atikách objektu. Výpis klempířských výrobků je součástí výpisu 
výrobků této práce. 

Podhledy 

 V celém objektu je pod stropem umístěn sdk podhled, aby vznikl prostor pro 
vedení elektroinstalace a vodovodních a odpadních potrubí. Podhledy jsou uvažovány 
také jako protipožární. Skládají se z SDK desek tloušťky 12,5 m, které jsou pomocí 
vrutů připevněný k roštu z navzájem kolmých profilů. Rošt je zavěšen na spodní líc 
stropní kce. 

Obklady 

 V místnostech sociálního zařízení a tam, kde hrozí zvýšené namáhání stěn 
vodou, jsou navrženy keramické obklady RAKO. Výška těchto obkladů je uvedena ve 
výkresech jednotlivých podlaží. Obklady musí být provedeny dle zásad výrobce. Výška 
obkladů na  z keramické dlažby, ale není zde navržen obklad stěn, je nutno provést 
keramický soklík o výšce min. 100 mm. 

Omítky 

Jako vnější omítka je použita směs BAUMIT FineTOP v tloušťce 3 mm. Pro 
vnitřní omítky je použita vnitřní vápenocementová omítka BAUMIT hlazená omítka L 
v tloušťce 15 mm. Sokl je omítnut omítkou s obsahem kamínků BAUMIT 
MOSAIKTOP. 
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Komíny 

V objektu je navržen jeden komín. Jedná se o dvousložkový, dvouprůduchový 
komín Schiedel pro kotel na plynná paliva umístěný v technické místnosti.  

Elektroinstalace 

 Slaboproud 
- Telefonní linka zavedena do recepce a kanceláře vedení hotelu. Každý pokoj vybaven 
hotelovou telefonní linkou s možností internetového připojení 

- Televizní anténa rozvedena do všech hotelových pokoj, recepce a kanceláře vedení 
hotelu 

- Signalizace – Zvonek a mluvítko u vstupu do objektu 

- Zařízení autonomní detekce a signalizace zavedeno do každé obytné buky a 
společných prostor 

Silnoproud 
- Světelné a zásuvkové rozvody 

- Napětí pro zásuvky a světelné zdroje je 230V, pro třífázové zásuvky motorové je 
400V 

- Rozvody dělené po patrech v patrových rozvaděčích z hlavního rozvaděče v technické 
místnosti z instalačního sloupku na hranici pozemku 

- Nouzové osvětlení, dodávka el. energie ze dvou na sob nezávislých zdroj 

- Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují 
samostatným vedením z hlavního rozvaděče 

Ústřední topení 

 Teplo se bude předávat pomocí deskových radiátorů RADIK. teplonosnou látku 
budou ohřívat dva plynové kotle. 

Větrání a klimatizace 

 V provozní části bude výměna vzduchu prováděna pomocí vzduchotechniky. 
Jsou navržený 2 VZT jednotky: 

1. TOPVEX TX06 – slouží k výměně vzduchu pro restaurací 

2. KOPMAKT RECU 4500 – slouží k výměně vzduchu pro kuchyň a zázemí kuchyně 

Vzduchotechnické jednotky jsou postavený na podlaze v místnosti č. 142 – strojovna 
VZT 

Rozvod plynu 

 Objekt se napojí novým vnějším plynovodem na stávající plynovodní přípojku. 
Hlavní uzávěr plynu se nachází na pozemku. V něm bude také umístěn plynoměr a 
regulátor tlaku. Plyn bude prováděn pouze ke kotlům. Ostatní plynové spotřebiče se 
nenavrhují. 
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Kontroly 

Během výstavby budou prováděny tyto kontroly: 

- kontrola základové spáry 
- kontrola kvality provedení hydroizolací 
- kontrola kvality provedení teplených izolací 
- kontrola rovinosti a svislosti konstrukcí 
- kontrola odchylek 
- kontrola správnosti použitých technologických postupů 

 c) mechanická odolnost a stabilita 

Součástí této práce je předběžný návrh rozměrů dřevěného příhradového vazníku. 
Dále byl podrobně zpracován návrh, statický výpočet a posouzení spoje. Statik na 
základě statického výpočtu upřesní rozměry a navrhne ŽB monolitický konstrukce 
Stavba je navržena tak, aby odpovídala potřebám mechanické odolnosti a stability dle 
technických předpisů od výrobce. Stavba je navržena dle platné legislativy. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízeni 

 a) technické zařízení 

  Objekt bude napojen na veškeré inženýrské sítě (vodovod, elektrické 
vedení, jednotná kanalizace).  

 b) výčet technických a technologických zařízeni 

  Veškerá zařízení jsou uvedena v projektové dokumentaci. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 Požárně bezpečnostní řešení je řešeno jako samostatná část projektové 
dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 a) kritéria tepelně technického hodnoceni 

  Dle ČSN 73 0540, část 1-4 byl navržen obvodový plášť budovy, 
zateplení střešní konstrukce, skladba podlahové konstrukce a výplně otvorů. Navržené 
skladby vyhoví doporučeným hodnotám součinitelů prostupu tepla UN,20 [W/m2K] 

 b) energetická náročnost stavby 

  Na objekt byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, dle ČSN 
730540-2 a je součástí přílohy. Dle výpočtu je budova zařazena do energetické třídy C – 
vyhovující.  

c) posouzeni využití alternativních zdrojů energií 

  Alternativní zdroje se nebudou využívat. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, zásady řešení parametru stavby (větraní, vytápěni, osvětleni, zásobovaní 
vodou, odpadu apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 
prašnost, apod.) 

Všechny pobytové místnosti jsou přímo větrány a osvětleny.  

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska 
ochrany zdraví osob ani životního prostředí.  

Navržená novostavba splňuje podmínky hygienické ochrany po stránce 
hlukové, zdravotní na základě navržených stavebních materiálů.  

 Likvidace splaškových a dešťových vod – vody budou odvedeny do pomocí 
jednotné kanalizace.  

Komunální odpad vzniklý užíváním hotelu bude likvidován v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou obce, bude používáno kontejneru na pozemku.  

Likvidaci odpadu vzniklého stavební činností při realizaci hotelu zajistí 
zhotovitel stavby, na drobný odpad budou zajištěny odpadní kontejnery, odpad bude 
odvezen na skládky, popřípadě zlikvidován přímo na stavbě. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 a) ochrana před pronikání radonu z podloží 

  Ochrana před radonem je vyřešena pomocí SBS asfaltových pásů. 

 b) ochrana před bludnými proudy 

  Není nutná, pozemek se nenachází v oblasti výskytu zdrojů 
stejnosměrného proudu. 

 c) ochrana před technickou seizmicitou 

  Seizmicita se nepředpokládá. 

 d) ochrana před hlukem 

  Ke stavbě budou použity výhradně materiály splňující požadavky na 
ochranu proti hluku a tepelnou ochranu, obvodový plášť tvoří dostatečnou hlukovou 
izolaci. 

 e) protipovodňové opatřeni 

  Nejsou nutná, pozemek se nachází mimo povodňovou oblast. 

 

B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu 

 a) napojovací místa technické infrastruktury 

  Napojovací místa technické infrastruktury jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci výkres koordinační situace.  

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
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  Výkonové kapacity nejsou v rámci této dokumentace řešeny. Délky 
jednotlivých připojovacích zařízení jsou uvedeny v projektové dokumentaci výkres 
koordinační situace.  

 

B.4 Dopravní řešení 

 a) popis dopravního řešení 

  Objekt bude napojen na místní komunikaci. Bude vybudována odbočka 
z komunikace na hotelové parkoviště. Podrobnější popis příjezdové cesty je uveden 
v projektové dokumentaci. 

 b) napojení zemi na stávající dopravní infrastrukturu 

  Stávající komunikace je napojena na silniční síť města. 

 c) doprava v klidu 

  Z jižní strany bude vybudováno parkoviště. To se skládá z veřejné části 
s 30 parkovacími místy včetně tří míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace a části pro zaměstnance hotelu s smi parkovacími místy. Část parkoviště pro 
zaměstnance. 

 d) pěší a cyklistické stezky 

  Bude vybudován nový chodník mezi hlavním vstupem a venkovním 
parkovištěm. Chodník bude vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou, bude v jedné 
výškové úrovni a nebude obsahovat žádné nerovnosti a překážky. Na pozemku se 
nenachází a nejsou zde plánovány žádné stezky pro cyklisty. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních uprav 

 a) terénní úpravy 

  Před zahájením prací bude sejmuta ornice, která bude uskladněna v 
severozápadním rohu pozemku. Ornice bude sejmuta v tloušťce 200 mm. Po dokončení 
stavby bude použita na závěrečné terénní úpravy. Terénní úpravy budou provedeny 
strojně, jemné dokončovací úpravy pak ručně. Pozemek je rovinatý, terénní úpravy tedy 
budou spíše drobného rázu. Zemina, která nebude použita, bude odvezena mimo 
pozemek realizační firmou. 

 b) použité vegetační prvky 

  Po ukončení stavebních prací bude pozemek zatravněn a osázen 
soliterními dřevinami. 

 c) biotechnická opatřeni 

  Nejsou požadována. 
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B.6 Popis vlivu stavby na životni prostředí a jeho ochrana 

 a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

  Stavba je navržena z klasických materiálů, které svým zabudováním do 
konstrukce negativně neovlivní životní prostředí. Po ukončení fyzické životnosti stavby 
budou veškeré materiály zrecyklovány a následně znovu použity. Stavba nebude 
produkovat žádné škodlivé a toxické látky. 

  Jediná omezení budou v době výstavby, kdy může být v okolí zvýšená 
prašnost a hlučnost. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů  apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

  Stavba nijak negativně neovlivní přírodu a krajinu. 

 c) vliv stavby na soustavu chráněních území Natura 2000 

  Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 
2000. 

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

  Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ nevyžaduje. 

 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezeni a podmínky 
ochrany podle jiných právních  předpisů 

  Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

  Objekt není určen k ochraně obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících medii a hmot, jejich zajištění 

  Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody. Dané 
média budou přístupny z jednotlivých provizorních přípojek, kde bude prováděno 
měření množství odebíraného média. 

Zajišťuje dodavatel 

 b) odvodnění staveniště 

  Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

 c) napojeni staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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  Napojení na elektrickou energii a vodu bude pomocí provizorních 
přípojek. Napojení na dopravní infrastrukturu bude pomocí provizorní cesty 
z nasypaného zhutněného makadamu, která bude napojena na místní komunikaci. 

 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

  Majitelé okolních objektů budou seznámeny s prováděním a průběhem 
stavebních prací. Při výstavbě se bude dbát  na maximálně možné vyloučení prašnosti a 
hlučnosti. 

  Hodnoty nebudou přesahovat povolené limity hluku a prašnosti. 

 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související sanace, demolice, kaceni, 
dřevin 

  Před výstavbou budou z pozemku odstraněny náletové keře a několik 
menších stromů, které budou nahrazeny v závěrečných sadovnických úpravách novou 
výsadbou. Staveniště bude od okolí odděleno provizorním montovaným ocelovým 
oplocením s plnou výplní, aby byla alespoň mírně omezena prašnost v okolí staveniště. 
Při provádění stavby bude lešení kryto ochrannou sítí, rovněž z důvodu snížení 
prašnosti. Práce budou probíhat od 7:00 do 19:00, aby nebyl rušen noční klid obyvatel.
 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

  Trvalý zábor pozemku bude vyhrazen oplocením staveniště po dobu 
výstavby. Dočasné zábory vzniknou pouze v případě napojování přípojek technické 
inženýrských sítí. nejmenšího rozsahu. 

 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadu a emisi při výstavbě, jejich 
likvidace 

  Odpady, které vzniknou, při výstavbě budou likvidovány podle zákona č. 
154/2006 Sb. o odpadech. 

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

  Deponie ornice bude uložena na pozemku. Nepředpokládá se s nutností 
přísunu zemin na pozemek. Po dokončení bude deponovaná ornice rozprostřena na 
pozemku případné zbytky se odvezou na určená místa po dohodě s investorem. 

  Zemní práce budou provedeny v rozsahu projektové dokumentace. 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

  Daná stavba se nenachází v chráněné krajinné oblasti ani v jiné přírodně 
významné lokalitě. Není tudíž nutno dbát zvýšenou pozornost na ochranu životního 
prostředí. Veškeré odpady vzniklé na stavbě budou likvidovány podle zákona č. 
154/2006 Sb. o odpadech. 

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

řídí se dle:  
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Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. (Dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.)  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

k) úpravy pro bezbariérové uzívaní výstavbou dotčených staveb 

  Nepočítá se s žádnou úpravou dotčených staveb pro bezbariérové 
užívání. 

 l) zásady pro dopravně inženýrské opatřeni 

  Nejsou. 

 m) stanoveni speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatřeni proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

  Stavba nebude prováděna za provozu, není třeba stanovovat speciální 
podmínky pro provádění výstavby 

 n) postup výstavby, rozhodující dílci terminy 

- Předpokládaný termín zahájení stavby: 9/2017 
- Předpokládaný termín dokončení stavby: 3/2019 

Členění na etapy: 

- hrubá úprava terénu 
- výkopové práce 
- stavba základů 
- stavba nosných stěn 
- stavba stropu, střechy 
- stavba nenosných stěn 
- výplně otvorů 
- rozvody kanalizace, topení, vodovodu 
- hrubé podlahové konstrukce 
- omítky 
- obklady 
- malby 
- dlažby 
- SP kompletace, montáž otopných těles, osazování zařizovacích předmětů 

 

 

 

 

V brně dne 9.1.2017     Vypracoval: Bc Stefan Wawreczka 
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D.1.1 Architektonicko – stavební řešení, a) Technická zpráva 

D.1.1.1 Základní údaje 

D.1.1.1.1 Název a místo stavby 

 Novostavba hotelu, na pozemku č 789/5 k.ú. Vendryně, obec Vendryně 

D.1.1.1.2 Účel stavby 

Navržený objekt bude sloužit k přechodnému rekreačnímu ubytování včetně 
poskytnutí stravování. 

D.1.1.1.3 Investor 

Ing. Roman Zemene, Vendryně 368, 739 94, Vendryně 

D.1.1.1.4 Projektant 

Bc. Stefan Wawreczka, Běloruská 522/12, Brno 

D.1.1.2 Architektonicko – dispoziční řešení 

D.1.1.2.1 Podklady pro projekt 

- kopie katastrální mapy 
- situace inženýrských sítí 
- geologický průzkum č. 169846, Geostav Třinec 
- investiční záměr 
- návrhová studie stavby 
- geodetický plán pozemku 
- výškopis pozemků 

D.1.1.2.2 Rozdělení na stavební objekty 

S01 – hotel 

S02 – kanalizační přípojka 

S03 – přípojka pitné vody 

S04 – přípojka el. NN 

S05 – zpevněné plochy 

S06 – oplocení pozemků 

S07 – přípojka plynu 

D.1.1.2.3 Funkční a dispoziční řešení 

 Funkčně je stavba rozdělená do dvou části a to na stravovací provoz s provozním 
zázemím včetně kuchyně a potřebných skladů a ubytovací. 

V 1NP je umístěná recepce, restaurace s provozním zázemím pracovníku, technická 
místnost a strojovna vzduchotechniky. 

V 2NP-4NP jsou umístěny 1-4 lůžkové pokoje pro hosty a úklidové místnosti. 
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Příjezd na pozemek umožňuje odbočka z místní komunikace. 

D.1.1.2.4 Architektonické a výtvarné řešení 

Navrhovaný hotel má celkem čtyři podlaží, všechny nadzemní. Hlavní vstup do 
objektu se nachází na jižní straně. Vstup do objektu je řešen jako bezbariérový pomoci 
rampy. Do restaurace vede další vstup z východní strany, ke kterému je navržen 
chodník z přilehlé komunikace. další vstup do objektu je ze severní strany – ten je 
navržený hlavně z hlediska požární bezpečnosti. Na této straně jsou dále umístěný dva 
vstupy pouze pro personál. Hlavní parkoviště pro hosty hotelu je z jižní strany, pro 
personál ze strany západní. Objekt je dvouúrovňový a má tvar obdélníku. Střecha nad 
nižší části je plocha vegetační. Nad 4NP je navržená sedlová střecha. Na hotelu budou 
použity dva odstíny šedé barvy. Větší část hotelu bude světlé šeda. Tmavší odstín šedé 
barvy bude hlavně v lodžiích. Dalším doplňkem fasády budou dřevěné prvky zábradlí a 
dřevěný obklad střechy. 

 Objekt se nachází v málo zastavěné části obce a proto není třeba klast důraz na výšku. 

D.1.1.2.5 Technické řešení 

Základy objektu jsou navržené jako základové pásy z prostého betonu. Pod ŽB 
sloupy jsou navržené ŽB patky. Patky a pásy jsou spojeny podkladní deskou tl. 150mm. 

Objekt je navržen z Zděného konstrukčního systému z keramických tvarovek 
Porotherm. Uprostřed je ŽB jádro schodiště. Obvodové stěny tl. 365 mm, nosné tl. 300 
mm. Stropní kce jsou navrženy jako ŽB monolitické desky vyztuženy v jednom směru. 
Střecha nad 1NP je plocha vegetační, nad 4NP je sedlová. Konstrukce střechy je 
zhotovena z dřevěných příhradových vazníků uložených na obvodovém zdivu. Podbití 
z modřínových palubek. 

D.1.1.3 Stavebně konstrukční řešení 

Práce HSV 

Zemní práce: 

Před započetím stavby proběhne sejmutí ornice v tloušťce 20 cm. Sejmutá ornice 
bude během stavby uskladněna v severozápadním rohu pozemku, aby mohla být po 
dokončení stavby použita na závěrečné terénní úpravy. 

Základy: 

Objekt je založen na základových pasech z betonu C20/25. ŽB sloupy budou 
založený na železobetonových patkách. Pod každou patkou je provedena vrstva 
podkladního betonu. Na základové pasy bude provedena betonová deska v tloušťce 150 
mm. Pod stěnou výtahové šachty je navržená železobetonová deska, jejíž tloušťka je 
odhadnuta na 400mm, dále bude upřesněna statikem. Základové kce budou vylity přímo 
na stavbě do připraveného bednění s nainstalovanou ocelovou výztuží zajištěnou 
distančníky. 

Svislé konstrukce: 

 Obvodové zdivo je navrženo z keramických tvarovek  POROTHERM 36,5 Profi 
P15, které je z vnější části zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Isover. Vnitřní 
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nosné zdi jsou z keramických tvarovek POROTHERM 30 AKU ZProfi P15. Vnitřní 
příčky jsou postaveny z keramických tvarovek POROTHERM 15 Profi a 
POROTHERM 8 Profi. 

Vodorovné konstrukce: 

 Všechny stropy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami 
vyztuženými v jednom směru podepřenými nosnými zdmi nebo ŽB sloupy. V celém 
objektu jsou navržené SDK podhledy, aby vznikla prostor pro vedení elektroinstalace a 
vodovodních a odpadních potrubí. Na stropní desky bude použit beton 
C25/30 a ocel B 500B. V oblasti kolem sloupů bude výztuž desky zesílena z důvodu 
vykrytí záporných momentů a namáhání ve střihu. Překlady nad okenními otvory jsou 
rovněž od výrobce Porotherm. V nich jsou integrovány vnější rolety. 

Schodiště: 

Schodiště je řešeno jako tříramenné. Konstrukčně je navrženo jako dvakrát 
zalomená železobetonová deska po obvodu na jedné straně vetknutá do stěny 
schodišťového jádra. Od stěny výtahové šachty je schodiště oddilatováno pryžovou 
akustickou izolací, aby bylo zabráněno přenosu vibrací z výtahové šachty do nosné 
konstrukce budovy. Tloušťka konstrukce mezipodest a schodišťové desky byla 
předběžně určena na 180 mm. Později bude dále zpřesněna výpočtem statika. Stropní 
desky budou vylity přímo na místě do připraveného bednění s nainstalovanou ocelovou 
výztuží zajištěnou distančníky. Na stropní desky bude použit beton C25/30 a ocel B 
500B. Na samotné desce bude provedena nášlapná vrstva podlahy z keramické dlažby 
osazené do flexibilního lepidla. Celková tloušťka pak bude 210 mm. 

Střechy: 

 Střecha nad 1NP je řešena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Je 
navrhnuta jako vegetační. Nejvyšší viditelnou vrstvu střechy tvoří hliněný substrát pro 
výsadbu zeleně, pod ním se nachází filtrační a drenážní vrstva pro odvod dešťové vody, 
pod drenážní vrstvou je hlavní hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltu, 
které je přitížena vegetační vrstvou. Tepelně izolační vrstva je vytvořena z EPS desek 
ve dvou vrstvách. Spádová vrstva je vytvořena pomocí spádových klínů EPS. Spád ve 
všech místech střechy je 3 procenta. Parotěsná vrstva je z SBS modifikovaného asfaltu. 
Tato střecha je odvodněna díky spádu 3 procenta do dvou střešních vtoků DN 125 a 
následně do jednotné kanalizace. Střešní vtoky jsou chráněny mřížkou proti zanesení 
nečistotami a z důvodu vegetační vrstvy jsou opatřeny nástavci a plastovými šachtami. 
Celý systém je navržen od firmy Topwet. Kolem střechy se nachází ŽB vyvýšená atika. 
Na celou atiku je vytažena hydroizolace ze střechy z SBS modifikovaného asfaltu. V 
ohybech jsou použitý náběhové klíny EPS. 

 Střecha nad 4NP je navržená jako sedlová. Nosná část střechy je dřevěný 
příhradový vazník s ocelovými deskami s prolisovanými trny tl. 2,0 mm. Návrh vazníků 
je řešen samostatně v složce F1. Horní plášť střechy je navržen z žárově pozinkovaného 
plechu, pod ním je difuzní smyčková rohož pro odvedení případného kondenzátu. 
Hydroizolační vrstva je z SBS modifikovaného asfaltu tl. 5,2mm, který je ukotvený do 
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bednění z dřevěných fošen. Střecha je pomocí žlabu odvodněná do jednotné kanalizace. 
Dolní plášť střechy je hlavně tepelně izolační. TI je navržená v tří vrstvách z minerální 
vaty. Difuzní folie slouží k zachycení případného kondenzátu. parozábrana je navržena 
pod bedněním z dřevoštěpové desky a to z důvodu, aby se neroztrhla zatěží minerální 
vaty. 

Instalační šachty: 

 V objektu je několik instalačních šachet. Ty jsou ohraničeny protipožárním 
opláštěním z SDK desek a opatřeny revizními požárními dvířky. Odpadní potrubí je z 
šachet vyvedeno přes střešní konstrukci ven, kde je osazeno větrací hlavicí. 

Práce PSV 

Izolace 

HYDROIZOLACE: 

Hydroizolace spodní stavby je tvořena SBS asfaltovýmí modifikovanými pásy o 
tloušťce 4 mm. Pásy jsou po celé ploše nataveny na nepenetrovaný a zaschlý podklad. 
Hydroizolace plochých střech je tvořena fólií z SBS modifikovaných asfaltových pásu. 
Na střeše nad 1NP je hydroizolace celoplošně přitížena vegetační vrstvou, na střeše nad 
4NP je mechanicky kotvena. Množství a rozmístění kotev se musí řídit pokyny výrobce 
hydroizolace. Kotvící prvky musí být z horní strany pečlivě přelepeny, aby byla 
zachována funkce hydroizolace. U obou střech jsou hydroizolační pásy vytažena až na 
vrchol atiky.  

TEPELNÉ IZOLACE: 

 Obvodové stěny jsou celoplošně zatepleny deskami z EPS (zateplovací systém 
ISOVER). V tloušťce 140 mm. Desky jsou bodově kotveny do zdiva a lokálně 
přilepeny. V oblasti soklu je navržena tepelná izolace z desek XPS v tloušťce 100 mm. 
Tepelná izolace je zatažena 1 metr pod úroveň upraveného terénu. V plochých střechách 
jsou jako tepelná izolace použity desky z EPS a spádové klíny z EPS styrotrade. Pro 
přerušení tepelného mostu bude ve 2NP na lodžiích navrženo 150 mm ekostyren 
betonu. 

Výplně otvorů 

Výplně otvorů budou osazeny dřevěnými okny Solid Comfort s izolačními 
trojskly. Jednotlivá křídla budou otvíratelná, aby bylo umožněno přirozené větrání. V 
překladech okenních otvorů restauraci budou integrovány venkovní žaluzie pro regulaci 
teploty v letním období. Výpis okenních výplní je součástí výpisu výrobků této práce. 

Podlahy 

 Dle účelu a využití místnosti bylo v budově navrženo několik skladeb podlah. 
Nachází se zde podlahy s nášlapnou vrstvou tvořenou keramickou dlažbou a kobercem. 
Výpis skladeb podlah je součástí výpisu skladeb konstrukcí této práce. 

Truhlářské výrobky 
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Truhlářské výrobky zahrnují převážně výplně okenních, dveřních otvorů a 
obklad zábradlí v lodžiích. Výpis truhlářských výrobků je součástí výpisu výrobků 
práce.  

Zámečnické výrobky  

Do zámečnických výrobků patří kovová nerezová madla na hlavním schodišti, 
zábradlí na střeše nad 4 NP a zábradlí na lodžiích. Výpis zámečnických výrobků je 
součástí výpisu výrobků práce. 

Klempířské výrobky  

Klempířské výrobky zahrnují oplechování venkovních okenních parapetů a 
klempířské prvky na atikách objektu. Výpis klempířských výrobků je součástí výpisu 
výrobků této práce. 

Podhledy 

 V celém objektu je pod stropem umístěn sdk podhled, aby vznikl prostor pro 
vedení elektroinstalace a vodovodních a odpadních potrubí. Podhledy jsou uvažovány 
také jako protipožární. Skládají se z SDK desek tloušťky 12,5 m, které jsou pomocí 
vrutů připevněný k roštu z navzájem kolmých profilů. Rošt je zavěšen na spodní líc 
stropní kce. 

Obklady 

 V místnostech sociálního zařízení a tam, kde hrozí zvýšené namáhání stěn 
vodou, jsou navrženy keramické obklady RAKO. Výška těchto obkladů je uvedena ve 
výkresech jednotlivých podlaží. Obklady musí být provedeny dle zásad výrobce. Výška 
obkladů na  z keramické dlažby, ale není zde navržen obklad stěn, je nutno provést 
keramický soklík o výšce min. 100 mm. 

Omítky 

Jako vnější omítka je použita směs BAUMIT FineTOP v tloušťce 3 mm. Pro 
vnitřní omítky je použita vnitřní vápenocementová omítka BAUMIT hlazená omítka L 
v tloušťce 15 mm. Sokl je omítnut omítkou s obsahem kamínků BAUMIT 
MOSAIKTOP. 

Komíny 

V objektu je navržen jeden komín. Jedná se o dvousložkový, dvouprůduchový 
komín Schiedel pro kotel na plynná paliva umístěný v technické místnosti.  

Elektroinstalace 

 Slaboproud 
- Telefonní linka zavedena do recepce a kanceláře vedení hotelu. Každý pokoj vybaven 
hotelovou telefonní linkou s možností internetového připojení 

- Televizní anténa rozvedena do všech hotelových pokoj, recepce a kanceláře vedení 
hotelu 

- Signalizace – Zvonek a mluvítko u vstupu do objektu 
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- Zařízení autonomní detekce a signalizace zavedeno do každé obytné buky a 
společných prostor 

Silnoproud 
- Světelné a zásuvkové rozvody 

- Napětí pro zásuvky a světelné zdroje je 230V, pro třífázové zásuvky motorové je 
400V 

- Rozvody dělené po patrech v patrových rozvaděčích z hlavního rozvaděče v technické 
místnosti z instalačního sloupku na hranici pozemku 

- Nouzové osvětlení, dodávka el. energie ze dvou na sob nezávislých zdroj 

- Elektrická zařízení, která slouží k požárnímu zabezpečení objektu, se připojují 
samostatným vedením z hlavního rozvaděče 

Ústřední topení 

 Teplo se bude předávat pomocí deskových radiátorů RADIK. teplonosnou látku 
budou ohřívat dva plynové kotle. 

Větrání a klimatizace 

 V provozní části bude výměna vzduchu prováděna pomocí vzduchotechniky. 
Jsou navržený 2 VZT jednotky: 

1. TOPVEX TX06 – slouží k výměně vzduchu pro restaurací 

2. KOPMAKT RECU 4500 – slouží k výměně vzduchu pro kuchyň a zázemí kuchyně 

Vzduchotechnické jednotky jsou postavený na podlaze v místnosti č. 142 – strojovna 
VZT 

Rozvod plynu 

 Objekt se napojí novým vnějším plynovodem na stávající plynovodní přípojku. 
Hlavní uzávěr plynu se nachází na pozemku. V něm bude také umístěn plynoměr a 
regulátor tlaku. Plyn bude prováděn pouze ke kotlům. Ostatní plynové spotřebiče se 
nenavrhují. 

D.1.1.4 Zvláštní požadavky a jejich řešení 
D.1.1.4.1 Odolnost proti korozi 

Veškeré zámečnické výrobky v exteriéru budou žárově zinkovány. Klempířské prvky 
jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 

D.1.1.4.2 Požární bezpečnostní řešení 

Posuzovaný objekt vyhovuje požadavkům požární bezpečnosti. 

D.1.1.4.3 Ochrana proti hluku 

Ve vnitřním prostředí nebudou hladiny akustického tlaku překračovat povolené hodnoty 
stanovené v nařízení vlády . 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy 
hluku a vibrací. 
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D.1.1.4.4 Ochrana proti prachu 

Objekt se nenachází v prašném prostředí, a proto není třeba přijímat žádná zvláštní 
opatření. 

D.1.1.4.5 Hygienické požadavky 

Provedení objektu odpovídá požadavkům určených ve vyhlášce 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. Především se jedná o §10 – všeobecné požadavky 
pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
Stavba má navrženou povlakovou izolaci, tak, aby zdraví obyvatel nebylo ohroženo 
výskytem vlhkosti ve stavebních konstrukcích. Povlaková hydroizolace slouží i jako 
ochrana před pronikáním radonu do objektu. 

D.1.1.4.6 Ekologické požadavky 

Navrhované plynové kotle jsou schválenými spotřebiči k provozu na území ČR. Jeho 
provozování nebude mít negativní vliv na ovzduší v okolí objektu. 
Ornice a vykopaná zemina se po dokončení stavby použije k úpravám terénu. 
Při likvidaci odpadů je nutno postupovat podle zákona . 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů. 

D.1.1.4.7 Požadavky památkových úřadů, civilní obrany, vodního hospodářství 

Nejsou. 

D.1.1.4.8 Požadavky správy dálkových kabel 

Projekt neřeší z důvodu nevyskytujících se dálkových kabel. 

D.1.1.4.9 Ochrana zdraví při práci 

Při realizaci stavby je nutno se řídit zákonem . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízením vlády . 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, nařízením vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání stroj, technických zařízení, přístroj a nářadí, a nařízením 
vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Objekt bude realizován na oploceném pozemku. Pracovníci musí být proškoleni o 
bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené ochranné prostředky, 
dodržovat technologické předpisy a postupy. 

D.1.1.5 Statické řešení objektu 

Navrhované konstrukce stavby odpovídají požadavkům stanovených v §9 vyhlášky 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Stavební konstrukce a stavební 
prvky jsou navrženy a budou provedeny v souladu s normovými požadavky tak, aby po 
dobu plánované životnosti stavby vyhovovaly požadovanému účelu a odolaly všem 
účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným i mimořádným 
zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 
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D.1.1.6 Úpravy okolí objektu 

Příjezdové a přístupové plochy se zpevní zámkovou dlažbou Best KLASIKO tl. 40 mm. 
Dlažba bude ukládána do kladecí vrstvy z kameniva fr. 4-8 mm tl. 30 mm. Podkladem 
bude vrstva kameniva fr. 0-63 mm tl. 250 mm a vrstva štrkopísku fr. 0-8 mm tl. 100 
mm. Před zahájením prací je nutno zhutnit stávající zeminu. Po dokonení pokládky se 
provede zapískování dlažby křemičitým pískem fr. 0-2 mm. Okapní chodník bude 
upraven vrstvou praného kačírku a bude ohraničen betonovým obrubníkem. Pod 
kačírkem bude položena netkaná geotextílie. Oplocení je navržené z ocelových sloupků 
a pletiva. Při SZ hranici je vymezeno dle požadavku vyhlášky 268/2009 Sb. stálé 
stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad. Při J hranici pozemku 
stavebníka budou zřízeny parkovací stání velikosti 2,75 x 5,5 m. Parkovací stání pro 
hosty budou zpevněna zámkovou dlažbou. 

D.1.1.7 Závěrečná ustanovení projektanta 

Případné nesrovnalosti v projektu je povinen projektant upřesnit. 

Projektová dokumentace neobsahuje řešení všech detailů stavby. V případě potřeby je 
projektant povinen je dodat.  

V případě rozporu mezi jednotlivými částmi dokumentace má vždy přednost: 

- hodnota uvedená na kótě před rozměrem ve výkrese 

- prováděcí výkresy před studiemi 

- výkresy ve větším měřítku před výkresy s menším měřítkem 

- výpisy prvků před označením prvku ve výkresu 

- popis ve výkrese před popisem v technické zprávě 
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Závěr 
V diplomové práci byla zpracována projektová dokumentace budovy hotelu s restaurací 
v obci Vendryně. Jde o samostatně stojící objekt o čtyřech nadzemních  
podlažích. V 1NP je umístěna vstupní část, restaurace se zázemím, technické zázemí 
objektu a administrativní část. Zbylá nadzemní podlaží jsou určena pro ubytování hostů. 
Vedle budovy bude vybudována venkovní parkovací plocha pro osobní automobily. 
Práce byla započata promýšlením dispozic a konstrukčního systému objektu, následně 
byly vypracovány první půdorysné studie v měřítku 1:100, 1:150. Na studie navázala 
tvorba samotné projektové dokumentace v měřítku 1:50, přičemž došlo ještě k menším 
změnám konstrukčního systému i dispozic. Dále byly provedeny stavebně fyzikální 
výpočty ve vybraných místech a konstrukcích, požární posouzení objektu a jako 
specializace byl zvolen návrh a posouzení dřevěného příhradového vazníku a výměna 
vzduchu v Restauraci a zázemí restaurace. 
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Seznam použitých zdrojů 
Zákony: 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech 
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ČSN: 
01 3420 Výkresy pozemních staveb – kreslení výkres stavební části 

01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí 

73 0540-2+Z1 Tepelná ochrana budov – požadavky 

73 0540 Tepelná ochrana budov – návrhové hodnoty veličin 

73 0532+Z1 Ochrana proti hluku v budovách 

73 0580 Denní osvětlení budov 

73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

73 0833 Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytován 

73 4130 Šikmé schodiště a rampy  

73 1901 Navrhování střech  

73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy  
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Seznam použitých značek a symbolů 
NP - nadzemní podlaží 

ŽB - železobeton 

UT - upravený terén 

PT - původní terén 

EPS - expandovaný polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

VŠ - vodoměrná šachta 

RŠ - revizní šachta 

RE - elektroměrový rozvaděč 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

NN - nízké napětí 

CPP - cihly plné pálené 

HI - hydroizolace 

kce - konstrukce 

p. č. - parcelní číslo 

tl. - tloušťka 

 

Seznam příloh 
B - Přípravné a studijní práce: 

B.01 – situace, M 1:400 
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B.02 – půdorys 1NP, M 1:100 

B.03 – půdorys 2NP, M 1:100 

B.04 – půdorys 3NP, M 1:100 

B.05 – půdorys 4NP, M 1:100 

B.06 - řez A – A´, M 1:100 

B.07 - řez B – B´, M 1:100 

B.08 – pohledy, M 1:150 

Mapové podklady 

 

C - Situační výkresy 

C.1 Situace širších vztahů, M 1:1000 

C.2 Celková situace, M 1:500 

C.3 Koordinační situace, M 1:500 

 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 Výkresy: 

D.1.1.01 – půdorys 1NP, M 1:50 

D.1.1.02 – půdorys 2NP, M 1:50 

D.1.1.03 – půdorys 3NP, M 1:50 

D.1.1.04 – půdorys 4NP, M 1:50 

D.1.1.05 – řez A-A´,M 1:50 

D.1.1.06 – výkres střechy 1NP, M 1:50 

D.1.1.07 – řez B-B´, M 1:50 

D.1.1.08 – výkres krovu, M 1:50 

D.1.1.09 – střecha nad 4NP, M 1:50 

D.1.1.10 – pohled jižní, M 1:50 

D.1.1.11 – pohled západní, M 1:50 

D.1.1.12 – pohled východní, M 1:50 

D.1.1.13 – pohled severní, M 1:50 

Výpis skladeb 

Výpis výplní otvorů, klempířských a tesařských výrobků 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

výkresy: 

D.1.2.01 – Půdorys základů, M 1:50 

D.1.2.02 – výkres tvaru nad 1NP, M 1:50 

D.1.2.03 – výkres tvaru nad 2NP, M 1:50 

D.1.2.04 – výkres tvaru nad 3NP, M 1:50 

D.1.2.05 – výkres tvaru nad 4NP, M 1:50 

D.1.1.06 – Detail 01,M 1:5 

D.1.1.07 – Detail 02, M 1:5 

D.1.1.08 – Detail 03, M 1:5 

D.1.1.09 – Detail 04, M 1:5 

D.1.1.10 – Detail 05, M 1:5 

D.1.1.11 – Detail 06, M 1:5 

 

Výpočet schodiště 

Orientační výpočet základů 

Výpočet stropních desek 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Výkresy: 

D.1.3.01 – půdorys 1NP, M 1:100 

D.1.3.02 – půdorys 2NP, M 1:100 

D.1.3.03 – půdorys 3NP, M 1:100 

D.1.3.04 – půdorys 4NP, M 1:100 

D.1.3.05 – situace, M 1:500 

Technická zpráva 

 Výpočty 

 

E Výpočty stavební fyziky 

Technická zpráva 



42 
 

Výpočtová část 

 

F  Specializace 

 F.1 – specializace dřevěných konstrukcí 

  dimenzování 

  technická zpráva 

 F.2 – specializace vzduchotechniky 

  technická zpráva 

  výkres č. 1 

  příloha č. 1 

  příloha č. 2 

  příloha č. 3 
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Přílohy 
Viz samostatné složky B, C, D.1.1, D.1.2, D.1.3, E, F.1, F.2. 


