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ABSTRAKT  

Obsahem projektu je novostavba hotelu s restaurací. Objekt je Te¥en jako tTípodlayní 

nepodsklepený. V 1.NP se bude nacházet vstupní část s recepcí, prostor pro uschování 

vybavení hostj, technické zázemí hotelu a restaurační část se sociálním zázemím a kuchyní. 

Ve 2 a 3.NP budou umístěny apartmány pro hosty, které budou vybaveny vlastními 

koupelnami. Ve 3.NP budou dva dvouljykové pokoje Te¥eny jako bezbariérové. Dále se bude 

v 2.NP nacházet velká společenská místnost, herna a dětský koutek, ve 3.NP se bude 

nacházet malá společenská místnost. 

 Objekt bude zaloyen na základových pasech z prostého betonu a yelezobetonových 

základových patkách. Svislý konstrukční systém je Te¥en jako kombinovaný a tvoTí jej 

pórobetonové tvárnice a xB sloupy. Stropní konstrukci nad 1.NP budou tvoTit dutinové 

pTedpjaté xB panely. Stropní konstrukci nad 2.NP bude tvoTit xB monolitická deska. Objekt 

bude zastTe¥en ¥ikmou polovalbovou stTechou a pochozí plochou stTechou. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
novostavba, hotel, restaurace, krov, ¥ikmá stTecha, plochá stTecha 

ABSTRACT  

The content of this project is a new building of a hotel with a restaurant. The object 

is designed as a three-storey structure without basement. The 1st floor will feature an 

entrance area with the reception, storage premises, technical facilities, as well as the 

restaurant section with sanitary facilities and kitchen. The 2nd and 3rd floor will feature 

apartments for the guests, equipped with own bathrooms. Two double rooms on the 3rd 

floor are designed as barrier-free. There will also be a large lounge, game room and 

childrenぅs room on the 2nd floor, and a small lounge on the 3rd floor. 

 The construction will be based on foundation slabs made of plain concrete and 

ferroconcrete bases. The vertical construction system is solved as combined and is formed 

by porous concrete blocks and ferroconcrete columns. The ceiling structure above the 1st 

floor will consist of ventricular prestressed ferroconcrete panels. The object will be roofed 

with a sloping jerkinghead and a flat roof. 

KEYWORDS  

newly erected building, hotel, restaurant, roof, sloping roof, flat roof  
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ÚVOD 

 

Cílem mé diplomové práce je návrh projektu novostavby hotelu s restaurací, 

jak z hlediska dispozičního a architektonického, tak i stavebně technického, včetně 

posouzení vybraných technických aspektj 

Navrhovaný objekt je umístěný v Olomouckém kraji, ve městě Staré Město 

pod Sněyníkem, místní část StTíbrnice na mírně svayitých pozemcích. Stavební 

pozemky jsou umístěny v zastavitelné části města v nezastavěném území. Na 

severní straně sousedí s místní komunikací, na kterou bude objekt napojen. 

Objekt bude nepodsklepený tTípodlayní. V prvním patTe je navryen vstup do 

objektu, hala s recepcí, technické zázemí hotelu a restaurace. Ve druhém a tTetím 

patTe jsou navryeny apartmány pro ubytované hosty a společenské místnosti. 

Nosnou konstrukci bude tvoTit systém z pórobetonových tvárnic v kombinaci 

s yelezobetonovými sloupy a prjvlaky. Objekt bude zaloyen na základových pasech 

a patkách. Stropní konstrukce bude nad prvním podlayím z yelezobetonových 

pTedpjatých dutinových panelj a yelezobetonové monolitické desky nad druhým 

podlayím. ZastTe¥ení bude Te¥eno polovalbovou stTechou s pultovými vikýTi a 

plochou provozní stTechou. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbE 

STAVBA:  Hotel Rumburk ve StUíbrnicích 

KRAJ: Olomoucký 

OKRES:  Šumperk 

OBEC: Obec: Staré MEsto pod SnEžníkem 

MÍSTNÍ ČÁST: Místní část: StUíbrnice 

KAT. ÚZEMÍ: StUíbrnice 

PARC. Č.: 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 575/1, 575/2 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
JMÉNO: Johan Hranatý 

ADRESA: Nová 226, 788 32 Staré mEsto pod SnEžníkem 

TELEFON: +420 111 222 333 

E-MAIL joza.hranolek@g-mail.cz 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

JMÉNO: Bc. Tomáš Klemeš 

ADRESA: Ruská 14, 796 01 ProstEjov 

IČO: 639 00 000 

TELEFON: +420 333 222 111 

E-MAIL tom-klemes@seznam.cz 
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A.2 Seznam podklad] 
PUi zpracování se vycházelo z následujících podklad]: 

- Katastrální mapa 

- Informace investora 

- Polohopis inženýrských sítí 

- Polohopis objekt] a výškopis 

- Územní plán 

A.3 Údaje o území 

A.3.1 Rozsah Uešeného území 

PUedmEtný objekt „Hotel Rumburk ve StUíbrnicích“ se bude nacházet v olomouckém 

kraji, okres Šumperk, mEsto Staré MEsto pod SnEžníkem, místní část StUíbrnice a bude umístEn 

na pozemcích parc. č. 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 575/1, 575/2, 1048/1; k.ú. StUíbrnice. Je 

navržen jako samostatnE stojící, umístEný na pozemcích čelní fasádou smErem k jihu.  

Konfigurace stavebních pozemk] je mírnE sklonitá smErem k jihovýchodu. Na západní 

stranE stavebních pozemk] se nachází stávající asfaltová místní komunikace, která bude sloužit 

pro pUíjezd k objektu a na severní stranE se nachází stávající štErková účelové komunikace. 

V blízkosti stavebních pozemk] se nachází severovýchodnE od stavebních pozemk] stávající 

RD a stávající hospodáUské stavení. 

 

A.3.2 Dosavadní využití a zastavEnost území 

Stavební pozemky parc. č. 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 575/1, 575/2, 1048/1; k.ú. 

StUíbrnice se nachází v zastavitelném území mEsta Staré mEst pod SnEžníkem, místní část 

StUíbrnice, v současné dobE jsou využívány jako louky. V blízkosti stavebních pozemk] se 

nachází stávající RD a stávající hospodáUské stavení. 
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A.3.3 Ochrana území 

Stavební pozemky se nenachází v území podléhajícímu jiným právním pUedpis]m. 

Stavební pozemky se nenachází v památkové zónE, památkové rezervaci, záplavovém území, 

poddolovaném území, ani jinak chránEném území. 

 

A.3.4 Odtokové pomEry 

Konfigurace stavebních pozemk] je mírnE sklonitá smErem k jihovýchodu. Jižním 

smErem od stavebních pozemk] se ve vzdálenosti cca 180 m nachází StUíbrnický potok. 

Vybudováním pUedmEtného objektu se odtokové pomEry nezmEní. 

Území se nenachází v záplavové oblasti. 

 

A.3.5 Soulad s územnE plánovací dokumentací 
Návrh stavby je v souladu s aktuálnE územnE plánovací dokumentací – s platným 

územním plánem obce Staré mEsto pod SnEžníkem. Stavební pozemky jsou určeny jako plochy 

hromadné rekreace (Rh) pro stavbu hotelu do 80 l]žek (Rh 8). 

 

A.3.6 Obecné požadavky na využití území 
Stavba je v souladu s dlouhodobými cíli a využitím území. Území je dle platného 

územního plánu určeno pro stavbu rekreačního zaUízení (hotelu do 80 l]žek). 

 

A.3.7 Požadavky dotčených orgán] 

Požadavky dotčených orgán] získané bEhem zpracování projektové dokumentace byly 

zohlednEny. 

 

A.3.8 Seznam výjimek 

NepUedpokládají se. 
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A.3.9 Seznam souvisejících a podmiOujících investic 

Stavba není podmínEna dalšími investicemi. 

 

A.3.10 Seznam dotčených pozemk] a staveb 

PUedmEtné stavební pozemky: 

Pozemek parc. č. 560/2; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 2 283 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 571/3; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 2 454 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je Vok]rka Radoslav Ing., č. ev. 26, 788 32 Staré MEsto – StUíbrnice. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek je zatížen 

omezením vlastnického práva (vEcné bUemeno (podle listiny)). 

Pozemek parc. č. 571/7; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 11 127 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. Stavebník odkoupí pouze část pUedmEtného pozemku a novE 

vzniklé rozdElení pUedmEtného pozemku bude zaneseno do katastru nemovitostí. 
Pozemek parc. č. 571/8; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 42 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 575/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 238 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. 
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Pozemek parc. č. 575/2; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 123 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek je zatížen 

omezením vlastnického práva (vEcné bUemeno (podle listiny)). 

 

Pozemky dotčené stavebním zámErem: 

Pozemek parc. č. 536/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 21 043 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako jiná plocha (druh pozemku ostatní plocha). 

Vlastníkem pUedmEtného pozemku je JuUíček Dušan Ing., 1257/45, Nová Ulice, 779 00 

Olomouc – Horní lán. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem chránEn. Uvedený pozemek 

není zatížen omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 571/7; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 11 127 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. Stavebník odkoupí pouze část pUedmEtného pozemku a novE 
vzniklé rozdElení pUedmEtného pozemku bude zaneseno do katastru nemovitostí. 

Pozemek parc. č. 995/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 1 132 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako ostatní komunikace (druh pozemku ostatní plocha). 

Vlastníkem pUedmEtného pozemku je LIVE GREEN AREA, StUíbrnice 212, 788 32 Staré 

MEsto – Družstvo. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem chránEn. Uvedený pozemek není 

zatížen omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 1032; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 36 265 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako koryto vodního toku pUirozené nebo upravené (druh 

pozemku vodní plocha). Vlastníkem pUedmEtného pozemku je Česká republika. Právo 

hospodaUit se svEUeným majetkem mají Lesy České republiky, s.p., PUemyslova 1106/19, 500 

08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem 

chránEn. Uvedený pozemek není zatížen omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 1048/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 1 849 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako ostatní komunikace (druh pozemku ostatní plocha). 
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Vlastníkem pUedmEtného pozemku je LIVE GREEN AREA, StUíbrnice 212, 788 32 Staré 

MEsto – Družstvo. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem chránEn. Uvedený pozemek není 

zatížen omezením vlastnického práva. 

 

Sousední pozemky stavebních pozemk]: 

Pozemek parc. č. 560/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 371 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je Kalivodová KateUina, č. p. 66, 69631 Nechvalín. Uvedený pozemek 

je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen omezením 

vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 560/3; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 1 589 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 571/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 1 339 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je Porteš Vladimír, Dvorská 2401/1, 789 01 ZábUeh. Uvedený pozemek 

je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek je zatížen omezením vlastnického 

práva (vEcné bUemeno (podle listiny)). 

Pozemek parc. č. 571/7; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 11 127 m2 nemá podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití (druh pozemku trvalý travní porost). Vlastníkem 

pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré MEsto. 

Uvedený pozemek je chránEn zemEdElským p]dním fondem. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. Stavebník odkoupí pouze část pUedmEtného pozemku a novE 

vzniklé rozdElení pUedmEtného pozemku bude zaneseno do katastru nemovitostí. 
Pozemek parc. č. 1018; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 7 562 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako ostatní komunikace (druh pozemku ostatní plocha). 

Vlastníkem pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré 

MEsto. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem chránEn. Uvedený pozemek je zatížen 

omezením vlastnického práva (vEcné bUemeno (podle listiny)). 



h 

PRbVODNÍ ZPRÁVA 

Označení: 
A. 

SO01 

 Stavba: Hotel Rumburk ve StUíbrnicích Bc. Tomáš Klemeš 

  

9 
 

Pozemek parc. č. 1048/1; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 1 849 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako ostatní komunikace (druh pozemku ostatní plocha). 

Vlastníkem pUedmEtného pozemku je LIVE GREEN AREA, StUíbrnice 212, 788 32 Staré 

MEsto – Družstvo. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem chránEn. Uvedený pozemek není 

zatížen omezením vlastnického práva. 

Pozemek parc. č. 1048/2; k.ú. StUíbrnice o výmEUe 98 m2 má podle katastru 

nemovitostí stanoven zp]sob využití jako ostatní komunikace (druh pozemku ostatní plocha). 

Vlastníkem pUedmEtného pozemku je MEsto Staré MEsto, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré 

MEsto. Uvedený pozemek není žádným zp]sobem chránEn. Uvedený pozemek není zatížen 

omezením vlastnického práva. 

A.4 Údaje o stavbE 

A.4.1 Nová stavba nebo zmEna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu hotelu. 

 

A.4.2 Druh a účel stavby 

Jedná se objekt hotelu (****) o kapacitE 59 l]žek s restaurací pro 60 host]. PUedmEtný 

objekt bude sloužit pro krátkodobou rekreaci. V 1.NP se bude nacházet zázemí hotelu a 

restaurace, v 2.NP a 3.NP se budou nacházet apartmány pro hosty.  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

A.4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 

A.4.4 Údaje o ochranE stavby 

Stavba není kulturní památkou ani nebude jinak chránEna. 
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A.4.5 Technické požadavky na stavby a bezbariérové užívání 
Objekt je navržen dle platných českých norem a pUedpis]. Byl vypracován v souladu 

s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č.389/2009 Sb. 

o technických požadavcích na bezbariérové užívání staveb. 

 

A.4.6 Požadavky dotčených orgán] 

Požadavky dotčených orgán] získané bEhem zpracování projektové dokumentace byly 

zohlednEny, pUípadnE další požadavky dotčených orgánu budou zohlednEny v rámci další 

pUípravy stavby. 

 

A.4.7 Seznam výjimek 

Není žádáno o výjimky. 

 

A.4.8 Kapacita stavby 

Po dokončení investičního zámEru bude vybudován hotel pro krátkodobé ubytování s 59 

l]žky a restaurací o kapacitE 60 míst. V hotelu se bude nacházet celkem 23 apartmán] (6 

dvoupokojových, 17 jednopokojových). 

Výpis apartmán]:  

- jednopokojový dvoul]žkový 16x 

- jednopokojový tUíl]žkový 1x 

- dvoupokojový 2 + 2 5x 

- dvoupokojový 2 + 3 1x 

 

ZastavEná plocha novostavbou hotelu: 695,49 m2 

Podlahová plocha: 1 666,07 m2 

ObestavEný prostor: 7 814,29 m3 
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A.4.9 PUedpoklad výstavby 

PUedpoklad výstavby jsou 2 roky, stavba bude realizována jako celek. Harmonogram 

prací pUedloží zhotovitel investorovi a stavebníkovi k odsouhlasení pUed zahájením prací. 

 

A.4.10 Orientační náklady stavby 

1 m3 = 6 150 Kč 

Orientační cena: 48 060 000 Kč 

A.5 ČlenEní stavby 
SO01 novostavba hotelu 

SO02 zpevnEná plocha – okapový chodník 

SO03 zpevnEná plocha pochozí – terasa 

SO04 zpevnEná plocha pochozí – chodník a plochy u vchod] do objektu 

SO05 zpevnEná plocha pojízdná – pUíjezdová plocha a plocha pro parkování 

SO06 zpevnEná plocha pojízdná – plocha pro komunální a tUídEný odpad 

SO07 oplocení pozemk] 

SO08 vodovodní pUípojka včetnE vodomErné šachty a domovního vedení 

SO09 elektro domovní vedení včetnE elektromErového pilíUku 

SO10 domovní vedení splaškové kanalizace včetnE revizních šachet a čov 

SO11 domovní vedení deš[ové kanalizace včetnE retenční nádrže a zasakovacích jam 

SO12 plochy spojené s rekreací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V BrnE dne 3.1.2018            Bc. Tomáš Klemeš  
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebních pozemk] 

PUedmEtný objekt „Hotel Rumburk ve StUíbrnicích“ se nachází v olomouckém kraji, 

okres Šumperk, mEsto Staré MEsto pod SnEžníkem, místní část StUíbrnice a je umístEn na 

pozemcích parc. č. 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 575/1, 575/2, 1048/1; k.ú. StUíbrnice. Je navržen 

jako samostatnE stojící, umístEný na pozemcích čelní fasádou smErem k jihu.  

Konfigurace stavebních pozemk] je mírnE sklonitá smErem k jihovýchodu. Na západní 

stranE stavebních pozemk] se nachází stávající asfaltová místní komunikace, která bude sloužit 

pro pUíjezd k objektu a na severní stranE se nachází stávající štErková účelové komunikace. 

V blízkosti stavebních pozemk] se nachází severovýchodnE od stavebních pozemk] stávající 

RD a stávající hospodáUské stavení. 

Stavební pozemky se nachází v zastavitelném území. Pozemky jsou dle platného 

územního plánu určeny pro stavbu hotelu do 80 l]žek. 

 

b) výčet a závEry provedených pr]zkum] a rozbor]  

    Bylo provedeno geodetické zamEUení. Polohopis a výškopis – účelová mapa – 

souUadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv. 

    Dle inženýrsko-geologického pr]zkumu má lokalita jednoduché základové pomEry. 

Základová spára bude tvoUena písky a štErky s pUímEsí jemnozrnných zemin – G3 (G-F). 

 Stavební pozemky se nachází v území s nízkým radonovým nebezpečím. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavební pozemky se nenachází v území podléhajícímu jiným právním pUedpis]m. 

Stavební pozemky se nenachází v památkové zónE, památkové rezervaci, záplavovém území, 

poddolovaném území, ani jinak chránEném území. 

 

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

    Stavební pozemky se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomEry 

v území 

    Stavba bEhem svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. V okolí 

stavebních pozemk] se nachází pUevážnE louky a pastviny. Severovýchodním smErem se 

nachází stávající RD a stávající hospodáUské stavení. 

Vybudováním pUedmEtného objektu se odtokové pomEry nezmEní. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dUevin 

   Na parcele se nevyskytují žádné stávající vzrostlé stromy, náletové kUoviny, ani stávající 

konstrukční systém.  

 

g) požadavky na maximální zábory zemEdElského p]dního fondu nebo pozemk] určených 

k plnEní funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavební pozemky se nachází v území chránEným zemEdElským p]dním fondem. Bude 

nutné žádat o vynEtí. 

V ochranném pásmu lesa se stavební pozemky nenachází. 

 

h) územnE technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavební pozemky budou napojeny novým samostatným sjezdem na pozemek ze 

stávající zpevnEné místní komunikace. Vstup pro pEší bude Uešen samostatnE. 

Novostavba hotelu bude napojena stávající elektro zemní pUípojkou NN pUes stávající 

elektro pUípojkový pilíUek a nový elektromErový pilíUek, novE budovanou vodovodní pUípojkou 

pUes novE budovanou podzemní vodomErnou šachtu a novE budovaným domovním vedením 

splaškové kanalizace, pUes novE budovanou domovní čistírnu odpadních vod do StUíbrnického 

potoka. Deš[ové vody budou svedeny pUes novou retenční nádrž, nebo odlučovač ropných látek 

do zasakovacích jam umístEných na stavebních pozemcích. Deš[ová voda bude zpEtnE 

využívána. 

 

i) vEcné a časové vazby stavby, podmiOující, vyvolané, související investice 

   V dobE zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání a kapacity 

Po dokončení investičního zámEru bude vybudován hotel pro krátkodobé ubytování s 59 

l]žky a restaurací o kapacitE 60 míst. V hotelu se bude nacházet celkem 23 apartmán] (6 

dvoupokojových, 17 jednopokojových). 

Výpis apartmán]:  

- jednopokojový dvoul]žkový 16x 

- jednopokojový tUíl]žkový 1x 

- dvoupokojový 2 + 2 5x 

- dvoupokojový 2 + 3 1x 

 

ZastavEná plocha novostavbou hotelu: 695,49 m2 

Podlahová plocha: 1 666,07 m2 

ObestavEný prostor: 7 814,29 m3 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Uešení 

a) urbanistické Uešení 

Návrh vychází z dispozice okolní krajiny tak, aby čelní fasáda (jižní) smEUovala smErem 

do údolí a umožOovala výhled do krajiny. Tento požadavek koresponduje s umístEním stavby 

s ohledem na svEtové strany. 

Hlavní vstup do objektu se bude nacházet na jižní stranE objektu. Ze západní a severní 

strany budou vedlejší vstupy do technického zázemí, restaurace a CHÚC-B. 

 

b) architektonické Uešení  

 PUedmEtný objekt bude obdélníkového tvaru o tUech nadzemních podlažích. Objekt je 

rozdElen na dvE části o stejných p]dorysných rozmErech, které spojuje užší stUední část. 1.NP 

je částečnE odskočeno, pro vytvoUení prosvEtlenEjšího prostoru v restauraci. StUecha restaurace 

je Uešena jako pochozí plochá stUecha, která bude zpUístupnEna ze 2.NP ze společenských 

místností. ZastUešení objektu je Uešeno jako šikmá polovalbová stUecha s pultovými vikýUi. 
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 Fasáda je provedena omítkou v bílé barvE (RAL: 9003). Spodní část fasády bude 

obložena obkladem z umElého kamene v odstínech hnEdé barvy. VýplnE otvor] budou dUevEné 

barva okrovE hnEdá (RAL: 8001). StUešní krytina bude z betonové tašky v barvE cihlovE 

červené (RAL: 8004). 

 

B.2.3 Celkové provozní Uešení, technologie výroby 

1.NP hotelu je Uešeno jako provozní podlaží, hlavní vstup je orientován na jižní stranE 

od parkovištE pro hosty. Hlavní vstup navazuje na zádveUí a halu s recepcí. Z centrální haly 

bude umožnEn vstup do prostoru pro uložení vybavení host] (které bude mít samostatný vstup 

do exteriéru), do prostor technického zázemí hotelu (technická místnost, sklady, 

vzduchotechnika atd., které mají vlastní vchody z exteriéru), ke schodišti do 2.NP, do prostor 

sociálního zázemí pro restauraci oddEleného pro muže a ženy, včetnE oddEleného WC pro 

osoby s omezenou možností pohybu a do restaurace. Restaurace bude propojena s exteriérem 

vstupem na terasu. Z restaurace bude umožnEn vstup nEkolika dveUmi do prostor zázemí 

restaurace a kuchynE, která je Uešena s ohledem na hygienické pUedpisy. Z prostor v kuchynE 

bude umožnEn vstup do exteriéru pro možnost zásobování. 

2. NP je Uešeno jako ubytovací část, nachází se v nEm jedno pokojové a dvou pokojové 

apartmány pro 2-5 osob. Každý apartmán bude mít vlastní sociální zaUízení. Dále se v 2.NP 

podlaží bude nacházet velká společenská místnost, ze které bude vstup na terasu nad restaurací, 

herna, dEtský koutek a technické zázemí podlaží.  

3.NP je Uešeno obdobnE jako druhé podlaží. Budou se zde nacházet jedno pokojové a 

dvou pokojové apartmány pro 2-5 osob s vlastním sociálním zaUízením, malá společenská 

místnost a technické zázemí podlaží. 2 apartmány jsou Uešeny jako bezbariérové. 

Stavební pozemky budou upraveny dle studie osazení do terénu. Nový samostatný sjezd 

na pozemek a vstup na pozemek budou ze západní strany stavebních pozemk] a budou 

napojeny na parkovištE pro hosty (jihozápadní část stavebních pozemk]) a parkovištE pro 

zamEstnance a zásobování (severní část stavebních pozemk]). V jihovýchodní části bude 

prostor pro odpočinek host], kde se bude nacházet zatravnEná plocha s lavičkami, rybníčkem a 

dEtským hUištEm. ZpevnEné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby a pískového povrchu 

a budou UádnE vyspárovány a odvodnEny. Zbylé plochy pozemku budou zatravnEny. 
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Oplocení kolem celého pozemku bude provedeno novE z dUevEných latí do výšky 1,0 – 

1,5 m. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je Uešen jako bezbariérový. Hlavní vstup je vybaven rampou pro vozíčkáUe a 

v objektu se nachází výtah. V 1.NP se budou dále nacházet oddElené WC pro muže a ženy, 

které budou Uešeny pro osoby s omezenou možností pohybu a orientace. 

Ve 3.NP jsou 2 apartmány Uešeny jako bezbariérové, a to včetnE vlastního sociálního 

zázemí. 

 

B.2.5 Bezpečnost pUi užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena takovým zp]sobem, aby pUi jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nepUijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, napU. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranEní výbuchem a vloupání. BEhem 

užívání stavby budou dodrženy veškeré pUíslušné legislativní pUedpisy. Základní charakteristika 

objekt] 

 

B.2.6 Základní charakteristika objekt] 

      a)  stavební Uešení 

    VnitUní dispozice je navržena podle požadavk] investora a podle zásad návrhu budovy 

pro krátkodobé ubytování tak, aby byla plnE funkční a pUíjemná pro pobyt. Dispozice kuchynE 

byla Uešena s ohledem na provozní vazby a legislativní požadavky tak, aby nedocházelo ke 

kUížení jednotlivých proces] pUípravy pokrm]. 

 

b) konstrukční a materiálové Uešení 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu a železobetonových 

základových patkách. Svislý konstrukční systém je Uešen jako kombinovaný a tvoUí jej 

pórobetonové tvárnice a ŽB sloupy. Stropní konstrukci nad 1.NP budou tvoUit dutinové 
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pUedpjaté ŽB panely. Stropní konstrukci nad 2.NP bude tvoUit ŽB monolitická deska. Objekt 

bude zastUešen šikmou polovalbovou stUechou a pochozí plochou stUechou. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební dílce jsou tradičních materiál], rozmEr] a technologií. Statická 

únosnost stavebních materiál] je garantována výrobcem systému. Dimenze a materiálové 

charakteristiky betonových, ocelových a dUevEných prvk] jsem uvedeny pouze orientačnE. Pro 

pUesné určení by byly nutné staticky posoudit. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaUízení 

      a)  technické Uešení 

Novostavba hotelu bude napojena stávající elektro zemní pUípojkou NN pUes stávající 

elektro pUípojkový pilíUek a nový elektromErový pilíUek, novE budovanou vodovodní pUípojkou 

pUes novE budovanou podzemní vodomErnou šachtu a novE budovaným domovním vedením 

splaškové kanalizace, pUes novE budovanou domovní čistírnu odpadních vod do StUíbrnického 

potoka. Deš[ové vody budou svedeny pUes novou retenční nádrž, nebo odlučovač ropných látek 

do zasakovacích jam umístEných na stavebních pozemcích. Deš[ová voda bude zpEtnE 

využívána. 

 

c) výčet technických a technologických zaUízení. 

VytápEní objektu je uvažováno jako podlahové teplovodní s využitím tepelného 

čerpadla (systém zemE – voda). Systém vytápEní v projektu není dále Uešen. 

V prostorech 1.NP se dále bude nacházet vzduchotechnická jednotka pro 

odvEtrání prostor restaurace, kuchynE, sociálního zázemí restaurace a CHÚC-B. Systém 

vzduchotechnické jednotky v projektu není dále Uešen. 

 

B.2.8 PožárnE bezpečnostní Uešení 

    Viz samostatná část dokumentace D.1.3. PožárnE bezpečnostní Uešení 
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B.2.9 Zásady hospodaUení s energiemi 

a) kritéria tepelnE technického hodnocení, 

   Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s pUedpisy a normami pro 

úsporu energií a ochrany tepla a splOují požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky (10.2011); ZmEna Z1(4.2012). Hodnoty součinitel] prostupu tepla 

jednotlivými konstrukcemi vyhovují.   

 

b) energetická náročnost stavby 

   StupeO energetické náročnosti je B (budova úsporná) => vyhovující normovým doporučením 

 

d) posouzení využití alternativních zdroj] energií. 

   V projektu není navržen alternativní zdroj energie. 

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

  Místnosti s okny jsou osvEtleny pUímo v kombinaci s umElým osvEtlením. Místnosti bez 

oken jsou osvEtleny umElým osvEtlením. OsvEtlení v prostorech s požadavky na osvEtlení podle 

tUídy zrakové činnosti, splOují normové hodnoty. 

 OdvEtrání restaurace, kuchynE, sociálního zázemí restaurace a CHÚC-B je Uešeno 

vzduchotechnickou jednotkou. OdvEtrání ostatních prostor je Uešeno jako pUirozené. 

V koupelnách a WC ve 2 a 3.NP budou instalovány axiální ventilátory s odvodem nad stUešní 

rovinu. 

V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který 

by mohl zhoršit současné hlukové pomEry pro okolí. Stavba bude zajiš[ovat, aby hluk a vibrace 

p]sobící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostUedí 

a pracovištE. 
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B.2.11 Ochrana stavby pUed negativními účinky vnEjšího prostUedí 

a) ochrana pUed pronikáním radonu z podloží 

Dle inženýrsko-geologického pr]zkumu má lokalita jednoduché základové pomEry. 

Základová spára bude tvoUena písky a štErky s pUímEsí jemnozrnných zemin – G3 (G-F). 

Stavební pozemky se nachází v území s nízkým radonovým nebezpečím. 

Radonová ochrana, zamezující pr]nik radonu do objektu, je navržena na nízké radonové 

riziko => postačí d]kladné provedení hydroizolace spodní stavby. 

 

b) ochrana pUed bludnými proudy 

Korozní pr]zkum a monitoring bludných proud] nebyl proveden, jedná se o bEžnou 

Stavbu. Významné namáhání bludnými proudy se nepUedpokládá.  

 

c) ochrana pUed technickou seizmicitou 

Namáhání technickou seizmicitou (napU. trhacími pracemi, dopravou, pr]myslovou 

činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepUedpokládá, konkrétní 

ochrana není Uešena.  

 

d) ochrana pUed hlukem 

Stavba je realizována s pórobetonových tvárnic, které mají dostatečné akustické 

vlastnosti. ZároveO v okolí není žádný nadmErný zdroj hluku. 

 

e) protipovodOová opatUení 

    Stavbou nevznikají nová protipovodOová opatUení. 

 

f) Ostatní účinky  

Vliv]m zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 

hydroizolačním souvrstvím, vliv]m atmosférickým a chemickým navrženými obvodovými 

konstrukcemi a stUechou. 
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B.3 PUipojení na technickou infrastrukturu 

a) PUipojovací místa technické infrastruktury 

Novostavba hotelu bude napojena stávající elektro zemní pUípojkou NN pUes stávající 

elektro pUípojkový pilíUek a nový elektromErový pilíUek, novE budovanou vodovodní pUípojkou 

pUes novE budovanou podzemní vodomErnou šachtu a novE budovaným domovním vedením 

splaškové kanalizace, pUes novE budovanou domovní čistírnu odpadních vod do StUíbrnického 

potoka. Deš[ové vody budou svedeny pUes novou retenční nádrž, nebo odlučovač ropných látek 

do zasakovacích jam umístEných na stavebních pozemcích. Deš[ová voda bude zpEtnE 

využívána. 

 

b) pUipojovací rozmEry, výkonové kapacity a délky 

- Elektrika:  

▪ elektro domovní vedení: 15,1 m, silový kabel NN podzemní 

▪ elektro domovní vedení k retenční nádrži: 5,5 m, dimenze nebyla Uešena 

- Vodovod:  

▪ vodovodní pUípojka: 8,1 m, dimenze nebyla Uešena 

▪ vodovodní domovní vedení: 12,5 m, dimenze nebyla Uešena 

▪ vodovodní domovní vedení z retenční nádrže: 71,1 m, dimenze nebyla 

Uešena 

- Splašková kanalizace: 

▪ Domovní vedení splaškové kanalizace: 254,0 m, dimenze nebyla Uešena 

- Deš[ová kanalizace: 

▪ Domovní vedení deš[ové kanalizace: 214,0 m, dimenze nebyla Uešena 

B.4 Dopravní Uešení 
a) popis dopravního Uešení 

Objekt bude napojen novým samostatným sjezdem na pozemek šíUky 6,0 m na severní 

stranE stavebních pozemk] na stávající asfaltovou místní komunikaci šíUky 4,5 m umístEnou na 

severní stranE stavebních pozemk]. Povrchová úprava sjezdu na pozemek bude betonová 

zámková dlažba tl. 80 mm. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt bude napojen novým samostatným sjezdem na pozemek šíUky 6,0 m na severní 

stranE stavebních pozemk] na stávající asfaltovou místní komunikaci šíUky 4,5 m umístEnou na 

severní stranE stavebních pozemk]. Povrchová úprava sjezdu na pozemek bude betonová 

zámková dlažba tl. 80 mm. 

 

c) doprava v klidu 

V jihozápadní části stavebních pozemk] bude vybudováno parkovištE pro hosty o 

kapacitE 32 stání o rozmErech 2 750 x 5 000 mm a 2 stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu o rozmErech 3 500 x 5 000 mm 

V severní části stavebních pozemk] bude vybudováno parkovištE pro zamEstnance a 

zásobování a kapacitE 7 stání o rozmErech 2 750 x 5 000 mm a jedno stání o rozmErech 6 000 

x 6 500 mm pro vozidla nad 3,5 t. 

 

d) pEší a cyklistické stezky 

PUístup na stavební pozemky pro pEší bude Uešen samostatným vchodem v severní části 

stavebních pozemk]. 

B.5 Tešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Z části pozemk], kterých se týkají zemní práce, bude odstranEna ornice 200 mm. 

Veškeré výkopové práce a úpravy terénu budou provedeny strojovE, s výjimkou posledních 20 

cm u základových spár, které budou vykopány a dočištEny ručnE. 

BEhem provádEní výkopu pro samotnou stavbu, bude provedena i základní úprava 

terénu v okolí objektu. To spočívá ve srovnání terénu pro budovu a parkovištE, podle studie 

osazení do terénu.  

Část vykopané zeminy bude okamžitE využito pUi srovnávání části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na jihovýchodní části stavebních pozemk] a bude použita k dodatečným 

terénním úpravám. PUebytečná zemina bude po ukončení zemních prací odvezena. 
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b) použité vegetační prvky 

    Není pUedmEtem dokumentace. 

 

c) biotechnická opatUení 

    Není pUedmEtem dokumentace. 

B.6 Popis vliv] stavby na životní prostUedí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostUedí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p]da 

    Stavba svým provozem nijak negativnE neovlivní životní prostUedí v okolí. Popis 

ochrany životního prostUedí bEhem výstavby je popsán v samostatné části B.8 

 

b) vliv stavby na pUírodu a krajinu  

   Stavba nebude mít negativní vliv na pUírodu a krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chránEných území Natura 2000 

    V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 

ochranou Natura 2000. Stavba nebude mít vliv na soustavu chránEných území Natura 2000. 

 

d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních pUedpis] 

   Nejsou potUeba. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

    Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v pUípadE ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva.  
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B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potUeby a spotUeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištEní 

    StaveništE bude zajištEno dodávkou elektrické energie ze stávajícího elektro 

pUípojkového pilíUku, na který bude napojen nový elektromErový pilíUek a dodávkou vody 

z novE vybudované vodovodní pUípojky včetnE podzemní vodomErné šachty s mEUením. 

 

b) odvodnEní staveništE 

    Není pUedmEtem dokumentace 

 

c) napojení staveništE na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

    Zásobování stavby bude probíhat ze stávající zpevnEné místní komunikace umístEné 

severnE od stavebních pozemk]. BEhem výkopových prací bude místo nového samostatného 

sjezdu na pozemek srovnáno. 

 

d) vliv provádEní stavby na okolní stavby a pozemky 

    PUi realizaci stavby je potUeba minimalizovat dopady na okolí stavby z hlediska hluku, 

vibrací, prašnosti apod. 

 

e) ochrana okolí staveništE a požadavky na související asanace, demolice, kácení dUevin 

StaveništE bude oploceno oplocením výšky minimálnE 1,8 m tak, aby byla zajištEna 

ochrana staveništE a byl oddElen prostor staveništE od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska 

hlukových pomEr] bude postupováno podle naUízení vlády ze dne 21. 1. 2004, kterým se mEní 

naUízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochranE zdraví pUed nebezpečnými účinky hluku a vibrací, 

uveUejnEné ve sbírce zákon] ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chránEném venkovním 

prostoru, v chránEných vnitUních prostorech staveb a v chránEných venkovních prostorech 

staveb a § 12 – Nejvyšší pUípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, 

že se jedná o realizaci jednoduché stavby a pUi stavbE budou použity bEžné drobné stavební 

elektrické stroje a ruční náUadí, které splOují výše uvedené akustické požadavky (napU. 

míchačka, vrtačka, el. Kompresor, apod.) a pracovní doba, pUi provádEní stavby, bude v 

časovém rozmezí dle výše uvedeného pUedpisu, budou požadavky na nejvyšší pUípustnou 

ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle pUíslušného pUedpisu splnEny. Skladovaný prašný 
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materiál bude UádnE zakryt a pUi manipulaci s ním bude pokud možno zkrápEn vodou, aby se 

zamezilo nadmErné prašnosti. Dopravní prostUedky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou 

nebo musí být uzavUeny. ZároveO budou pUi odjezdu na veUejnou komunikaci očištEny. Odpady, 

které vzniknou pUi výstavbE, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o 

odpadech, jeho provádEcími pUedpisy a pUedpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 

381/2001, 383/2001). PUi veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní pUedpisy, zejména 

vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pUi 

práci na staveništích.  

 

f) maximální zábory pro staveništE (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k velikosti stavebních pozemk] není nutný zábor cizího pozemku. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad] a emisí pUi výstavbE, jejich likvidace 
 

Tab.1 odpady 

 

Katalogové číslo 

 

Název a druh odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

 

Likvidace odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, pUevodové a 

mazací oleje 

 

N 

Odv. do sbEr. dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odv. do sbEr. dvora 

15 01 10 Obaly obs. zbytky nebezp. látek, 

nebo obaly tEmito látkami zneč. 

 

N 

 

Odv. do sbEr. dvora 

17 01 01 Beton O Odv. do sbEr. dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odv. do sbEr. dvora 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Odv. do sbEr. dvora 

 

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

Část vykopané zeminy bude okamžitE využito pUi srovnávání stavebních pozemk], 

zbylá zemina se uskladní v jihovýchodní části stavebních pozemk] a bude použita 

k dodatečným terénním úpravám. Nevyužitá zemina se po dokončení zemních prací odveze. 
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i) ochrana životního prostUedí pUi výstavbE 

PUi provádEní stavby se bude brát v úvahu okolní prostUedí. Je nutné dodržovat všechny 

pUedpisy a vyhlášky týkající se provádEní staveb a ochrany životního prostUedí a dále pUedpisy 

o bezpečnosti práce. V pr]bEhu realizace budou vznikat bEžné staveništní odpady, které budou 

odváženy na Uízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci 

stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou pUi výstavbE a provozu 

objektu, bude nakládáno v souladu s platnými zákony a pUedpisy. Stavební su[ a další odpady, 

které je možno recyklovat, budou recyklovány u pUíslušné odborné firmy. Obaly stavebních 

materiál] budou odváženy na Uízené skládky k tomu určené.  

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci na staveništi, posouzení potUeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pUi práci podle jiných právních pUedpis] 

PUi provádEní stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní pUedpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovník] dodavatele, zejména 

základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pUi práci na staveništích a další platné normy pro provádEní staveb. Tato podmínka se 

vztahuje rovnEž na investora a další osoby, oprávnEné zdržovat se na stavbE. Dále musí být 

dodrženy obecnE platné pUedpisy, normy pro použití stavebních materiál] a provádEní 

stavebních prací a další pUípadné dohodnuté podmínky ve smlouvE o dodávce stavebních prací 

tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly provádEny účelnE a hospodárnE. PUi 

manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. PUi práci na svahu ve 

sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena pUíslušná opatUení k zamezení sklouznutí 

materiál] a pracovník] po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pom]ckami 

(ochranné pUilby, rukavice, respirátory apod.), potUebným náUadím a proškoleni z 

bezpečnostních pUedpis]. ZaUízení staveništE bude součástí uzavUeného areálu, který bude 

oplocen popU. jinak zajištEn. VeUejnost do bezprostUední blízkosti stavby nebude mít pUístup. 

Všechny vstupy na staveništE musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být 

uzamykatelné. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveništE a okolí pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 

užívání. 

 

l) zásady pro dopravnE inženýrské opatUení 

PUi zásobování staveništE bude respektován provoz veUejné dopravy a chodc]. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravnE inženýrská opatUení. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádEní stavby 

Nejsou potUeba. 
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Identifikační údaje 

Identifikace stavby 

STAVBA: Hotel Rumburk ve StUíbrnicích 

KRAJ: Olomoucký 

OKRES: Šumperk 

OBEC: Obec: Staré MEsto pod SnEžníkem 

MÍSTNÍ ČÁST: Místní část: StUíbrnice 

KAT. ÚZEMÍ: StUíbrnice 

PARC. Č.: 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 575/1, 575/2 
 

JMÉNO: Johan Hranatý 

ADRESA: Nová 226, 788 32 Staré mEsto pod SnEžníkem 

TELEFON: +420 111 222 333 

E-MAIL joza.hranolek@g-mail.cz 
 

JMÉNO: Bc. Tomáš Klemeš 

ADRESA: Ruská 14, 796 01 ProstEjov 

IČO: 639 00 000 

TELEFON: +420 333 222 111 

E-MAIL tom-klemes@seznam.cz 
 

Podklady: 

PUi zpracování se vycházelo z následujících podklad]: 

- Katastrální mapa 

- Informace investora 

- Polohopis inženýrských sítí 

- Polohopis objekt] a výškopis 

- Územní plán 
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A Účel objektu 

Jedná se objekt hotelu (****) o kapacitE 59 l]žek s restaurací pro 60 host]. PUedmEtný 

objekt bude sloužit pro krátkodobou rekreaci. V 1.NP se bude nacházet zázemí hotelu a 

restaurace, v 2.NP a 3.NP se budou nacházet apartmány pro hosty.  

B Architektonicko - funkční a dispoziční Uešení 
PUedmEtný objekt „Hotel Rumburk ve StUíbrnicích“ se bude nacházet v olomouckém 

kraji, okres Šumperk, mEsto Staré MEsto pod SnEžníkem, místní část StUíbrnice a bude umístEn 

na pozemcích parc. č. 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 575/1, 575/2, 1048/1; k.ú. StUíbrnice. Je 

navržen jako samostatnE stojící, umístEný na pozemcích čelní fasádou smErem k jihu. Na 

stavebních parcelách se nevyskytují žádné vzrostlé stromy, náletové kUovin, ani stávající 

konstrukční systém, parcely jsou využívány jako louky. Napojení na dopravní infrastrukturu 

bude Uešeno novým samostatným sjezdem na pozemek ze stávající zpevnEné místní 

komunikace. 

Z architektonického hlediska je objekt navržen obdélníkového tvaru o tUech nadzemních 

podlažích. Objekt je rozdElen na dvE části o stejných p]dorysných rozmErech, které spojuje 

užší stUední část. 1.NP je částečnE odskočeno, pro vytvoUení prosvEtlenEjšího prostoru 

v restauraci. StUecha restaurace je Uešena jako pochozí plochá stUecha, která bude zpUístupnEna 

ze 2.NP ze společenských místností. ZastUešení objektu je Uešeno jako šikmá polovalbová 

stUecha s pultovými vikýUi. 

 Fasáda je provedena omítkou v bílé barvE (RAL: 9003). Spodní část fasády bude 

obložena obkladem z umElého kamene v odstínech hnEdé barvy. VýplnE otvor] budou dUevEné 

barva okrovE hnEdá (RAL: 8001). StUešní krytina bude z betonové tašky v barvE cihlovE 

červené (RAL: 8004). 

1.NP hotelu je Uešeno jako provozní podlaží, hlavní vstup je orientován na jižní stranE 

od parkovištE pro hosty. Hlavní vstup navazuje na zádveUí a halu s recepcí. Z centrální haly 

bude umožnEn vstup do prostoru pro uložení vybavení host] (které bude mít samostatný vstup 

do exteriéru), do prostor technického zázemí hotelu (technická místnost, sklady, 

vzduchotechnika atd., které mají vlastní vchody z exteriéru), ke schodišti do 2.NP, do prostor 

sociálního zázemí pro restauraci oddEleného pro muže a ženy, včetnE oddEleného WC pro 
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osoby s omezenou možností pohybu a do restaurace. Restaurace bude propojena s exteriérem 

vstupem na terasu. Z restaurace bude umožnEn vstup nEkolika dveUmi do prostor zázemí 

restaurace a kuchynE, která je Uešena s ohledem na hygienické pUedpisy. Z prostor v kuchynE 

bude umožnEn vstup do exteriéru pro možnost zásobování. 

2. NP je Uešeno jako ubytovací část, nachází se v nEm jedno pokojové a dvou pokojové 

apartmány pro 2-5 osob. Každý apartmán bude mít vlastní sociální zaUízení. Dále se v 2.NP 

podlaží bude nacházet velká společenská místnost, ze které bude vstup na terasu nad restaurací, 

herna, dEtský koutek a technické zázemí podlaží.  

3.NP je Uešeno obdobnE jako druhé podlaží. Budou se zde nacházet jedno pokojové a 

dvou pokojové apartmány pro 2-5 osob s vlastním sociálním zaUízením, malá společenská 

místnost a technické zázemí podlaží. 2 apartmány jsou Uešeny jako bezbariérové. 

 Místnosti s okny jsou osvEtleny pUímo v kombinaci s umElým osvEtlením. Místnosti bez 

oken jsou osvEtleny umElým osvEtlením. OsvEtlení v prostorech s požadavky na osvEtlení podle 

tUídy zrakové činnosti, splOují normové hodnoty. 

 OdvEtrání restaurace, kuchynE, sociálního zázemí restaurace a CHÚC-B je Uešeno 

vzduchotechnickou jednotkou. OdvEtrání ostatních prostor je Uešeno jako pUirozené. 

V koupelnách a WC ve 2 a 3.NP budou instalovány axiální ventilátory s odvodem nad stUešní 

rovinu. 

Stavební pozemky budou upraveny dle studie osazení do terénu. Nový samostatný sjezd 

na pozemek a vstup na pozemek budou ze západní strany stavebních pozemk] a budou 

napojeny na parkovištE pro hosty (jihozápadní část stavebních pozemk]) a parkovištE pro 

zamEstnance a zásobování (severní část stavebních pozemk]). V jihovýchodní části bude 

prostor pro odpočinek host], kde se bude nacházet zatravnEná plocha s lavičkami, rybníčkem a 

dEtským hUištEm. ZpevnEné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby a pískového povrchu 

a budou UádnE vyspárovány a odvodnEny. Zbylé plochy pozemku budou zatravnEny. 

Oplocení kolem celého pozemku bude provedeno novE z dUevEných latí do výšky 1,0 – 

1,5 m. 

VytápEní objektu je uvažováno jako podlahové teplovodní s využitím tepelného 

čerpadla (systém zemE – voda).  

 

 



h 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Označení: 
D.1.1.01 

SO01 

 Stavba: Hotel Rumburk ve StUíbrnicích Bc. Tomáš Klemeš 

 

7 
 

C Obecné informace o objektu 

Plocha stavebních pozemk]: 7 090 m2 

ZpevnEná plocha: 1 736 m2 

ZastavEná plocha novostavbou hotelu: 695,49 m2 

Podlahová plocha: 1 666,07 m2 

ObestavEný prostor: 7 814,29 m3 

Výška hUebene +14,300 m 

D Technické a konstrukční Uešení objektu 

D.1 Zemní práce 

Z části pozemk], kterých se týkají zemní práce, bude odstranEna ornice 200 mm. 

Veškeré výkopové práce a úpravy terénu budou provedeny strojovE, s výjimkou posledních 20 

cm u základových spár, které budou vykopány a dočištEny ručnE. 

BEhem provádEní výkopu pro samotnou stavbu, bude provedena i základní úprava 

terénu v okolí objektu. To spočívá ve srovnání terénu pro budovu a parkovištE, podle studie 

osazení do terénu.  

Část vykopané zeminy bude okamžitE využito pUi srovnávání části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na jihovýchodní části stavebních pozemk] a bude použita k dodatečným 

terénním úpravám. PUebytečná zemina bude po ukončení zemních prací odvezena. 

Zemina v dané lokalitE je tvoUena písky a štErky s pUímEsí jemnozrnných zemin – G3 

(G-F). 

PUi pUevzetí základové spáry musí být pUítomen geolog a základovou spáru pUevzít a 

potvrdit její uvažovanou únosnost. 

 

D.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy (pod nosnými stEnami), 

základové patky (pod nosnými sloupy) a základová deska (pod výtahovou šachtou). 
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Základové pasy budou z prostého betonu C20/25 XC2. Základové patky budou 

železobetonové z betonu C20/25 XC2 a výztuže B500B. Pod železobetonovými patkami bude 

podkladní beton tl. 150 mm z prostého betonu C20/25 XC2. Základová deska bude 

z železobetonu, beton C20/25 XC2 a výztuže B500B. 

RozmEry jednotlivých základových konstrukcí jsou zUejmé z výkresu p]dorysu základ] 

(D.1.2.01). 

Na základových pasech a patkách bude na výšku 500 mm vyzdEno ztracené bednEní, 

které bude vylito betonem C20/25 XC2 a vyztuženo. 

Na základových konstrukcích bude proveden podkladní beton tl. 150 mm z prostého 

betonu C20/25 XC2. Do podkladního betonu bude v polovinE tlouš[ky desky vložena kari sí[ 

100 x 100 x 6 mm.  

Ustálená hladina podzemní vody nedosahuje hloubky základové spáry. 

 

D.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z tvárnic z pórobetonu a ŽB monolitických 

sloup]. 

Obvodové zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic P4-550 tl. 300 mm (pevnost 

v tlaku, fb = 5 N/mm2), lepené na zdící maltu pevnosti M5. VnitUní nosné stEny jsou navrženy 

z pórobetonových tvárnic P4-550 tl. 300 mm (pevnost v tlaku, fb = 5 N/mm2) lepených na zdící 

maltu pevnosti M5 a akustických tvárnic tl. 300 mm (pevnost v tlaku, fb = 5 N/mm2) lepených 

na zdící maltu pevnosti M5 a z pórobetonových tvárnic P4-550 tl. 250 mm (pevnost v tlaku, fb 

= 5 N/mm2) lepených na zdící maltu pevnosti M5 a akustických tvárnic tl. 250 mm (pevnost 

v tlaku, fb = 4 N/mm2) lepených na zdící maltu pevnosti M5. 

ŽB monolitické sloupy jsou navrženy o rozmErech 300 x 300 mm výšky 3 200 mm a 400 

x 400 mm výšky 7 000 mm. Budou vybetonovány z betonu C25/30 XC1, frakce kameniva 4-8 

mm, ocel B500B. 
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D.4 Vodorovné nosné konstrukce 

D.4.1 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1.NP je navržena z ŽB pUedpjatých dutinových panel] tl. 250 

mm a 150 mm (plochá stUecha) z betonu C45/55 XC1, OCEL Y1860S7_R1. 

 Stropní konstrukce nad 2.NP je navržena jako ŽB monolitická deska tl. 200 mm 
z betonu C25/30 XC1, frakce kameniva 4-8 mm, ocel B500B. 

 

D.4.2 Pr]vlaky 

Pr]vlaky jsou navrženy jako ŽB z betonu C25/30 a C30/37 XC1, frakce kameniva 4-8 

mm, ocel B500B délky 1 600 – 5 530 mm, šíUky 300 a 400 mm a výšky 250, 500 a 600 mm. 

 

D.5 Konstrukce spojující r]zné výškové úrovnE 

D.5.1 SchodištE vnitUní 

SchodištE v 1.NP je navrženo jako tUíramenné s dvEma mezi podestami. SchodištE bude 

mít celkem 24 stupO], výška stupnE bude 175,0 mm a šíUka 280,0 mm. Nosná konstrukce 

schodištE je navržena jako železobetonová prefabrikovaná. Na stupnE bude s čelní i nášlapné 

strany pUilepen zátEžový koberec. 

SchodištE v 2.NP je navrženo jako dvouramenné s mezi podestou. SchodištE bude mít 

celkem 20 stupO], výška stupnE bude 168,4 mm a šíUka 293,2 mm. Nosná konstrukce schodištE 

je navržena jako železobetonová prefabrikovaná. Na stupnE bude s čelní i nášlapné strany 

pUilepen zátEžový koberec. 

V místnostech 213 a 215 budou pro vyrovnání výškového rozdílu podlaží a ploché 

stUechy vytvoUeny pomocí pórobetonových blok] 2 stupnE o rozmErech 300,0 x 125,0 mm. Na 

stupnE bude s čelní i nášlapné strany pUilepen zátEžový koberec. 
 

D.5.2 SchodištE vnEjší (terénní) 

Terénní schodištE bude vytvoUeno betonovými patníky z čelní strany stupO] a nášlapná 

vrstva z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. RozmEr schodištE bude 12 x 161,0 x 300,0 mm 

s výškou zábradlí 900 mm, šíUka 2 000 mm. 
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D.5.3 Rampy 

VnEjší rampa pro vozíčkáUe bude vytvoUena betonovými patníky a nášlapnou vrstvou z 

betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. Rampa bude o sklonu 1:12, délky 4 020 mm a šíUky 2 500 

mm. Rampa bude opatUena zábradlím o výšce 900 mm. 
 

D.6 StUešní konstrukce 

D.6.1 StUecha šikmá 

StUešní konstrukce je Uešena jako šikmá polovalbová o sklonu 36 ° s pultovými vikýUi o 

sklonu 15°. Nosná konstrukce stUechy bude tvoUena smrkovými krokvemi o rozmErech 120 x 

200 mm, uloženými na smrkových pozednicích 200 x 160 mm, smrkových vaznicích o 

rozmErech 200 x 240 mm a ocelové vaznici o rozmErech 140 x 180 mm. Vaznice budou uloženy 

na nosných stEnách, nebo budou podepUeny smrkovými sloupky o rozmErech 140 x 140 mm 

pUípadnE ocelovými sloupky o rozmErech 100 x 100 mm. DUevEné sloupky budou opatUeny 

smrkovými pásky 80 x 140 mm. Krokve budou dále ztuženy smrkovými kleštinami 

(jednostrannými i oboustrannými) o rozmErech 80 x 200 mm. Ve stUední části stUechy, bez 

stUedové nosné stEny budou spodní kleštiny zavEšeny pod horní kleštiny pomocí smrkových 

vEšadel o rozmErech 120 x 120 mm. Krokve budou pokryty smrkovým la[ováním ve 2 vrstvách 

kolmo na sebe o rozmErech 40 x 60 mm. Jako pojistná hydroizolace bude využita tUívrstvá 

netkaná PP difusní folie, která bude u stUechy o sklonu 15° uložena na celoplošné bednEní 

z difusnE otevUených desek tl. 16 mm. Část stUechy pod okny 3.NP bude tvoUena smrkovými 

pUíhradovými vazníky šíUky 50 mm, výšky 570 mm a délky 600 mm. Pozednice budou kotveny 

ocelovými závitovými tyčemi do vEnce, na chemickou kotvu. 

 

D.6.2 StUecha plochá 

Plochá stUecha bude Uešena jako stUecha s provozem. Nosná konstrukce bude 

z pUedpjatých ŽB dutinových panel] tl. 150 mm, na kterých bude parotEsná vrstva z SBS 

modifikovaného asfaltového pásu s AL vložkou tl. 4 mm a spádová vrstva z polystyren betonu 

tl. 50–220 mm. Na spádové vrstvE bude tepelná izolace tl. 200 mm (100 + 100 mm kolmo 

k sobE) z expandovaného polystyrenu, hydroizolační folií s nakašírovanou textilií tl. 1,5 mm, 
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roznášecí betonová mazanina z polystyren betonu tl. 50 mm, hydroizolační stErka a lepená 

mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 10 mm. 
 

D.7 Komíny 

V objektu není navržen. 

 

D.8 Obvodový pláš[ 

Obvodový pláš[ domu je navržen jako kontaktní zateplovací systém ETICS o tl. 150 mm, 

tvoUený minerálními fasádními deskami z kamenné vlny z rovnobEžnými vlákny. Sokl bude 

zateplen z expandovaného polystyrenu tl. 100 mm. 

Fasáda bude provedena vodou Ueditelnou pastovitou omítkou na bázi organického pojiva 

bílé barvy, RAL: 9003 a obkladem z umElého kamene v odstínech hnEdé barvy. Sokl bude 

proveden vodou Ueditelnou omítkou na bázi akrylátové disperze v odstínech hnEdé barvy. 

VýplnE otvor] budou dUevEné, barva okrovE hnEdá (RAL: 8001) v exteriéru a barvy bílé (RAL: 

9003) na interiérové stranE. StUešní krytina bude z betonové tašky barvy cihlovE červené (RAL: 

8004). 

 

D.9 Izolace proti vlhkosti 

Spodní stavba je chránEna proti vodE tvoUena asfaltovým pásem z SBS modifikovaného 

asfaltu s vložkou ze skelné tkaniny 200 g/m2. CeloplošnE natavený k podkladu (pUesah podélnE 

8 cm, čelnE 10 cm). PUechod vodorovného pásu na svislý je Uešen zpEtným spojem délky 200 

mm a pás bude vytažen 300 mm na svislou konstrukci. 

Hydroizolace ploché stUechy bude Uešena hydroizolační folií s nakašírovanou textilií tl. 

1,5 mm a hydrostErkou pod nášlapnou vrstvou. 

Jako pojistná hydroizolace šikmé stUechy bude využita tUívrstvá netkaná PP difusní folie, 

která bude u stUechy o sklonu 15° uložena na celoplošné bednEní z difusnE otevUených desek tl. 

16 mm. 
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D.10 Izolace tepelné 

Tepelná izolace podlah na terénu je tvoUena EPS 100 tl. 80 mm (40 + 40 mm kolmo na 

sebe) a deskou rastru podlahového topení z EPS 200 S tl. 20 mm. 

Tepelná izolace fasády je tvoUena minerálními fasádními deskami z kamenné vlny 

z rovnobEžnými vlákny tl. 150 mm. 

Tepelná izolace soklu bude provedena z expandovaného polystyrenu tl. 100 mm. 

Tepelná izolace ploché stUechy bude z expandovaného polystyrenu tl. 200 mm (100 + 100 

mm kolmo k sobE). 

Tepelná izolace šikmé stUechy bude z kamenné vlny tl. 300 mm (200 mm mezi krokvemi 

+ 100 pod krokvemi). 

Tepelná izolace stEn vikýU] bude z kamenné vlny tl. 270 mm (120 mm mezi dUevEnými 

sloupky + 150 mm zateplení fasádními deskami). 

Tepelná izolace vEnc] bude z EPS 70 tl. 50 mm. 

 

D.11 PUíčky a dElící konstrukce 

D.11.1 PUíčky a dElící konstrukce 

Nenosné pUíčky jsou navrženy z pórobetonových pUíčkovek P2-500 tl. 100 a 150 mm 

lepených na zdící maltu pevnosti M5 a pórobetonových akustických pUíčkovek tl. 150 mm 

lepených na zdící maltu pevnosti M5. 

 

D.11.2 PUedstEny 

PUedstEny jsou navrženy z pórobetonových pUíčkovek P2-500 tl. 50 mm lepených na zdící 

maltu pevnosti M5. 

 

D.12 PUeklady 

PUeklady otvor] v nosných stEnách jsou tvoUeny pórobetonovými bednícími pUeklady o 

rozmErech 250 x 250 vyplnEných betonem C25/30, XC1, frakce 4-8 mm, ocel B500B, 

pórobetonovými nosnými pUeklady o rozmErech 250 x 249 mm a 300 x 249 mm a ŽB 
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monolitickými pUeklady z betonu C25/30, XC1, frakce 4-8 mm, ocel B500B. PUeklady ve 3.NP 

na jižní a severní stranE tvoUí pozední ztužující vEnec. 

PUeklady otvor] v nenosných stEnách jsou tvoUeny pórobetonovými nenosnými pUeklady 

o rozmErech 100 x 249 mm a 150 x 249 mm a ocelovými profily HEA 140. 

 

D.13 VýplnE otvor] vnitUních 

DveUe vnitUní budou plné, částečnE prosklené, nebo prosklené, jednokUídlé, nebo 

dvoukUídlé. 

DveUe bez požární odolnosti bude tvoUit obvodový rám z MDF desky s výplní z odlehčené 

dUevotUísky, opláštEnou dýhou tl. 0,6 mm, zasklení čiré. Barva okrovE hnEdá (RAL: 8001). 

DveUe s požární odolnosti bude tvoUit obvodový rám z MDF desky s výplní z odlehčené 

dUevotUísky, opláštEnou dýhou tl. 0,6 mm, zasklení čiré. Barva okrovE hnEdá (RAL: 8001). 

Požární odolnost EI 15 a EI 30. 

ZárubnE budou Uešeny jako ocelové pro zdEné pUíčky tl. 100 a 150 mm, barevný nátEr v 

šedé barvE (RAL: 7035), nebo obložkové zárubnE z dUevotUískové desky opláštEné dýhou tl. 

0,6 mm, barvy okrovE hnEdé (RAL: 8001). 
 

D.14 VýplnE otvor] venkovních 

Okna, balkónové dveUe i vchodové dveUe budou dUevEné, barva okrovE hnEdá (RAL: 

8001) v exteriéru a barvy bílé (RAL: 9003). 

Okna a balkónové dveUe budou mít stavební hloubku 92 mm, dUevEný profil s izolačním 

trojsklem, celoobvodové bezpečnostní kování (4 polohy), zasklení bude mít distanční rámeček 

SWS a bude plnEno vyplnEno argonem. 

Exteriérové dveUe budou mít dUevEnou sendvičovou konstrukci kUídla, lepené hranoly, 

vyplnEné PU pEnou a pUekryté pUekližkou. Zasklení bude izolačním trojsklem s distančním 

rámečkem z SWS a zasklením vyplnEným agronem. Bezpečnostní panty s ochranou proti 

vysazení a dElený práh s pUerušeným tepelným mostem. 
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D.15 Podlahy 

Podlahy v 1.NP budou tvoUit keramická dlažba tl. 8 mm a zátEžový koberec 

z recyklovaného polyamidu tl. 3 mm lepený k podkladu. 

Podlahy v 2.NP a 3.NP budou tvoUit keramická dlažba tl. 8 mm, zátEžový koberec 

z recyklovaného polyamidu tl. 3 mm lepený k podkladu a polyamidový koberec pro hotelové 

pokoje tl. 3 mm, lepený k podkladu. 

Na ploché stUeše bude mrazuvzdorná keramická dlažba tl. 10 mm. 

U keramických dlažeb se liší skladba v místnosti s mokrým a suchým provozem pUidáním 

hydrostErky pod dlažbu u místností s mokrým provozem. 

 

D.16 Omítky 

Interiérové stEny budou omítnuty jednovrstvou vápenocementovou omítkou tl. 10 mm 

nanesenou na napenetrovaný a rovný podklad. 

Stropy budou po provedení cementového pUed nástUiku tl. 3 mm omítnuty jádrovou 

vápenocementovou omítko tl. 20 mm a vápeno-štukovou omítkou tl. 2 mm. 

Omítka fasády bude provedena vodou Ueditelnou pastovitou omítkou na bázi organického 

pojiva bílé barvy, RAL: 9003 a obkladem z umElého kamene v odstínech hnEdé barvy. Sokl 

bude proveden vodou Ueditelnou omítkou na bázi akrylátové disperze v odstínech hnEdé barvy. 

 

D.17 Obklady, malby a nátEry 

Všechny místnosti budou vymalovány dle požadavku investora, který se rozhodne až po 

ukončení omítacích prací.  

Keramický obklad bude ve všech místnostech s mokrým provozem, v místnostech 

sociálního zaUízení, technických místnostech, koupelnách a v místech s instalovaných 

umývadlem. 

V místech kde je keramická dlažba bez obkladu, bude vytvoUen 100 mm keramický sokl. 

Část fasády bude obložena obkladem z umElého kamene v odstínech hnEdé barvy. 
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D.18 Podhledy 

Podhledy 1.NP výšky 500 mm zavEšeny na drátech ze systémových tenkostEnných 

pozinkovaných UD a CD profil], které budou opatUeny opláštEním ze sádrokartonové desky tl. 

12,5 mm Knauf White (v suchých prostorách), pUípadnE Knauf Green (v prostorech s vyšší 

relativní vlhkostí).  

Nenosné podhledy 3.NP zavEšeny na dUevEnou konstrukci krovu pomocí pUímých závEs], 

nebo drát] ze systémových tenkostEnných pozinkovaných UD a CD profil], které budou 

opatUeny opláštEním z protipožární sádrokartonové desky tl. 12,5 mm Knauf Red (v suchých 

prostorách), pUípadnE protipožární sdk desky Knauf Red Green (v prostorech s vyšší relativní 

vlhkostí).  

Samonosné podhledy 3.NP budou tvoUeny z roštu z UW a UA profil], které budou 

opatUeny opláštEním ze sádrokartonové desky tl. 12,5 mm Knauf Red. 

 

D.19 KlempíUské výrobky 

KlempíUské výrobky budou obsahovat oplechování parapet] a atiky, odvodnEní šikmé 

stUechy, oplechování prostup] stUechou apod. Oplechování bude provedeno z žárovE 

pozinkovaného plechu tl. 0,55 mm s ochranou vrstvou po obou stranách poplastováním (viz 

výpis klempíUských výrobk]). Barva sépiová hnEdá (RAL: 8014) 

 

D.20 Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky budou obsahovat prvky madel v prostorech pro osoby s omezenou 

možností pohybu a orientace, exteriérové a interiérové zábradlí, botka pUíhradového vazníku, 

botky dUevEných sloupk] apod. (viz výpis zámečnických výrobk]). 

 

D.21 TruhláUské výrobky 

TruhláUské výrobky budou obsahovat vnitUní parapety a zabudované skUínE (viz výpis 

truhláUských výrobk]). 
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D.22 Plastové výrobky 

Plastové výrobky budou obsahovat prvky vpusti a pUepadu ploché stUechy, podlahové 

vpusti, gajgry apod. (viz výpis plastových výrobk]). 

E TepelnE technické vlastnosti 
Všechny navržené konstrukce stavby, jsou navrženy v souladu s pUedpisy a normami 

pro úsporu energií a ochrany tepla a splOují požadavek normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana 

budov – část 2: Požadavky (10.2011); ZmEna Z1(4.2012). Hodnoty součinitel] prostupu tepla 

jednotlivými konstrukcemi vyhovují. 

StupeO energetické náročnosti je B => vyhovující normovým doporučením. Výpočet a 

posouzení jednotlivých skladeb na součinitel prostupu tepla a povrchovou teplotu je uveden v 

části tepelná technika. 

Tab. 1 součinitel prostupu tepla 

Konstrukce Součinitel prostupu tepla Posouzení 

 UN [W/(m2:K)] Urec [W/(m2:K)] U [W/(m2:K)] 

P01 0,45 0,30 0,36 VYHOVUJE 

S01 0,30 0,25 0,22 VYHOVUJE 

S10 0,30 0,20 0,16 VYHOVUJE 

S14 0,24 0,16 0,15 VYHOVUJE 

S17 0,24 0,16 0,15 VYHOVUJE 

F Zakládání 

F.1 Výkopové práce 

Z části pozemk], kterých se týkají zemní práce, bude odstranEna ornice 200 mm. 

Veškeré výkopové práce a úpravy terénu budou provedeny strojovE, s výjimkou posledních 20 

cm u základových spár, které budou vykopány a dočištEny ručnE. 

BEhem provádEní výkopu pro samotnou stavbu, bude provedena i základní úprava 

terénu v okolí objektu. To spočívá ve srovnání terénu pro budovu a parkovištE, podle studie 

osazení do terénu.  
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Část vykopané zeminy bude okamžitE využito pUi srovnávání části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na jihovýchodní části stavebních pozemk] a bude použita k dodatečným 

terénním úpravám. PUebytečná zemina bude po ukončení zemních prací odvezena. 

Zemina v dané lokalitE je tvoUena písky a štErky s pUímEsí jemnozrnných zemin – G3 

(G-F). 

PUi pUevzetí základové spáry musí být pUítomen geolog a základovou spáru pUevzít a 

potvrdit její uvažovanou únosnost. 
 

F.2 Základové práce 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy (pod nosnými stEnami), 

základové patky (pod nosnými sloupy) a základová deska (pod výtahovou šachtou). 

Základové pasy budou z prostého betonu C20/25 XC2. Základové patky budou 

železobetonové z betonu C20/25 XC2 a výztuže B500B. Pod železobetonovými patkami bude 

podkladní beton tl. 150 mm z prostého betonu C20/25 XC2. Základová deska bude 

z železobetonu, beton C20/25 XC2 a výztuže B500B. 

RozmEry jednotlivých základových konstrukcí jsou zUejmé z výkresu p]dorysu základ] 

(D.1.2.01). 

Na základových pasech a patkách bude na výšku 500 mm vyzdEno ztracené bednEní, 

které bude vylito betonem C20/25 XC2 a vyztuženo. 

Na základových konstrukcích bude proveden podkladní beton tl. 150 mm z prostého 

betonu C20/25 XC2. Do podkladního betonu bude v polovinE tlouš[ky desky vložena kari sí[ 

100 x 100 x 6 mm.  

Ustálená hladina podzemní vody nedosahuje hloubky základové spáry. 

G Vliv objektu na životní prostUedí 
NovE navržený objekt novostavby hotelu nebude svým provozem vykazovat žádné 

nepUimEUené negativní vlivy na životní prostUedí. Budoucí provoz nebude vykazovat žádnou 

nadmErnou hlučnost. Realizovaná investice neprodukuje zdraví škodlivé látky, ani toxické 

odpady. BEhem stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostUedí a jeho 
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jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení, ochrany zdraví a zdravých 

životních podmínek pUi výstavbE, dle platných právních pUedpis] a smErnic. 
 

G.1 Vliv na p]du 

Novostavba hotelu bude realizována na parcelách parc. č. 560/2, 571/3, 571/7, 571/8, 

575/1, 575/2, 1048/1; k.ú. StUíbrnice. 

Část vykopané zeminy bude okamžitE využito pUi srovnávání části pozemku, zbylá 

zemina se uskladní na jihovýchodní části stavebních pozemk] a bude použita k dodatečným 

terénním úpravám. PUebytečná zemina bude po ukončení zemních prací odvezena. 
 

G.2 Vliv na vodu 

Stavba nemá vliv na odtokové pomEry v lokalitE. Vlastní výstavba nepUedstavuje 

významnEjší riziko v ohrožení kvality vod v pUípadE respektování dobrého stavu techniky, 

používané pUi výstavbE. 

Pro eliminaci rizika bEhem provádEní stavebních prací jsou navržena následující 

opatUení: 

- Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém 

technickém stavu, nezbytná bude jejich pr]bEžná kontrola (zejména z hlediska 

možných úkap] ropných látek) 

- Zabezpečení odstavných ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojít ke 

kontaminaci podloží. 
 

G.3 Vliv na ovzduší 
Ovzduší a klima pUedmEtného území nebude stavebními procesy negativnE ovlivnEno. 

Možným zdrojem znečištEní ovzduší pUi realizaci by mohly být výfukové zplodiny stavebních 

stroj], s ohledem na mEUítko stavby však nebude vliv vEtší než od okolní dopravy. PUípadná 

prašnost na staveništi bude eliminována kropením. 

 

G.4 Vliv na zeleO 

Na parcele se nevyskytují žádné stávající vzrostlé stromy, náletové kUoviny. Okolní 

zeleO bude po dokončení stavby uvedena do p]vodního stavu. 
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G.5 Skladování a nakládání s odpady 

G.5.1 Skladování a nakládání s odpady 

V budovE nejsou umístEny žádné zdroje produkující škodliviny. Odpady budou 

likvidovány dle pUíslušných pUedpis]. P]vodce bude dle povinností uvedených v zákonE č. 

185/2001 Sb. odpady tUídit a likvidovat. RozdElí odpad] dle 185/2001 Sb.: 

Tab.2 odpady 

 

Katalogové číslo 

 

Název a druh odpadu 

 

Kategorie 

odpadu 

 

Likvidace odpadu 

13 02 08 Jiné motorové, pUevodové a 

mazací oleje 

 

N 

Odv. do sbEr. dvora 

15 01 02 Plastové obaly O Odv. do sbEr. dvora 

15 01 10 Obaly obs. zbytky nebezp. látek, 

nebo obaly tEmito látkami zneč. 

 

N 

 

Odv. do sbEr. dvora 

17 01 01 Beton O Odv. do sbEr. dvora 

17 05 04 Zemina a kameny O Odv. do sbEr. dvora 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O Odv. do sbEr. dvora 

 

Dodavatel zajistí odpovEdným orgán]m pUístup na staveništE, na vyžádání pUedloží 

dokumentaci a bude poskytovat úplné informace související s odpadovým hospodáUstvím. 

Odvoz a zneškodnEní odpad] bude smluvnE zajištEno odbornou firmou. 

Pro jednotlivé druhy odpad] bude nutno zabezpečit vhodné nádoby a jejich umístEní. 

Odpad, který má nebo m]že mít nebezpečné vlastnosti, musí být odkládán do zvláš[ k tomu 

určených kontejner]. Tyto kontejnery musí být vyrobeny z nepropustného materiálu s ochranou 

proti zatečení deš[ových vod. Kontejnery musí být umístEny tak, aby byly pr]bEžnE 

kontrolovatelné zamEstnanci odpovEdnými za nakládání s odpady. PUi realizaci této stavby se 

výskyt odpad] s nebezpečnými vlastnostmi nepUedpokládá. Plastové a papírové odpady budou 

lisovány na pUíslušných zaUízeních a následnE odváženy smluvním odbEratelem. 
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G.5.2 Odpad vznikající v období výstavby 

Odpady, které vzniknou v pr]bEhu stavebních prací, budou odváženy a likvidovány 

mimo staveništE, což bude zajištEno provádEcí firmou nebo jinou odbornou firmou. Stavební 

dodavatel je povinen vést evidenci odpad].  

Stavební odpad a jeho nakládání bude provádEno dle zákona č. 185/2001 Sb. a bude 

vedena evidence odpad] vzniklých pUi provádEní akce (dle vyhlášky 383/2001 Sb.), včetnE 

jejich využití, nebo likvidace. 

H     Dopravní Uešení 
Objekt bude napojen novým samostatným sjezdem na pozemek šíUky 6,0 m na severní 

stranE stavebních pozemk] na stávající asfaltovou místní komunikaci šíUky 4,5 m umístEnou na 

severní stranE stavebních pozemk]. Povrchová úprava sjezdu na pozemek bude betonová 

zámková dlažba tl. 80 mm. 

I      Ochrana objektu pUed vlivy vnEjšího prostUedí 
I.1 Radonová ochrana 

Dle inženýrsko-geologického pr]zkumu má lokalita jednoduché základové pomEry. 

Základová spára bude tvoUena písky a štErky s pUímEsí jemnozrnných zemin – G3 (G-F). 

Stavební pozemky se nachází v území s nízkým radonovým nebezpečím. 

Radonová ochrana, zamezující pr]nik radonu do objektu, je navržena na nízké radonové 

riziko => postačí d]kladné provedení hydroizolace spodní stavby. 

 

I.2 Ochrana pUed vlivy vnEjšího prostUedí 
Budova se nenachází v agresivním prostUedí a je navržena dle pUíslušných EN a ČSN 

tak, aby odolávala povEtrnostním a klimatickým vliv]m vnEjšího prostUedí. 

J      Obecné požadavky na výstavbu 

Stavba je v souladu se všemi obecnE platnými požadavky na výstavbu. 
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V BrnE dne 3.1.2018            Bc. Tomáš Klemeš  
 

Podpis: ……………… 



ZÁVĚR 

 

Cílem mé diplomové práce byl návrh hotelu s restaurací. Novostavba je 

navryena na reálných pozemcích ve městě Staré Město pod Sněyníkem, místní části 

StTíbrnice. 

Práce obsahuje dispoziční návrhy, studie stavby a dokumentaci pro 

provedení stavby dle platných zákonj, vyhlá¥ek a norem. 

PTi zpracovávání projektu jsem vyuyil znalostí získaných pTi svém studiu, 

projekční praxi a vyhledáním dále uvedených informačních zdrojj. 

Na základě tepelně technického posouzení je stavba zaTazena do klasifikační 

tTídy B. Stavba je tedy svým konstrukčním Te¥ením z hlediska prostupu tepla 

obálkou budovy navryena jako úsporná. 

Diplomová práce ょHotel Rumburk ve StTíbrnicíchゃ svým zpracováním a 

rozsahem odpovídá zadání. 

 



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

Normy 

• ČSN 01 3495: 1997 ‒ Výkresy ve stavebnictví ‒ Výkresy PBS 

• ČSN 73 0802: 2009 ‒ PBS ‒ Nevýrobní objekty 

• ČSN 73 0810: 2009 ‒ PBS ‒ Společná ustanovení 

• ČSN 73 0818: 1997 ‒ PBS ‒ Obsazení objektu osobami 

• ČSN 73 0824: 1993 ‒ PBS ‒ VýhTevnost hoTlavých látek 

• ČSN 73 0833: 2010 ‒ PBS ‒ Budovy pro bydlení a ubytování 

• ČSN 73 0872: 1996 ‒ Poyární bezpečnost staveb ‒ Ochrana staveb proti ¥íTení 

poyáru vzduchotechnickým zaTízením 

• ČSN 73 0872 - Poyární bezpečnost staveb ‒ Ochrana staveb proti ¥íTení 

poyáru vzduchotechnickým zaTízením. 

• ČSN 73 0873: 2003 ‒ Poyární bezpečnost staveb ‒ Zásobování poyární vodou 

• ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 

• ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Poyadavky; 

• ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin; 

• ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody; 

• ČSN 73 0532:2010 Akustika ‒ Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobkj ‒ Poyadavky; 

• ČSN 730525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 

V¥eobecné zásady 

• ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov ‒ část 1: Základní 

poyadavky; 

• ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb ‒ Kreslení výkresj stavební části 

 

Právní pTedpisy 

• Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním Tádu (stavební 

zákon) ve znění pozděj¥ích pTedpisj; 

• Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaTení energií ve znění pozděj¥ích pTedpisj; 



• Vyhlá¥ka č. 268/2009 Sb., o technických poyadavcích na stavby ve znění 

vyhlá¥ky č. 20/2012 Sb.; 

• Vyhlá¥ka č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov; 

• Zákon č. 133/1985 Sb., o poyární ochraně, (ve znění pozděj¥ích pTedpisj ‒ 

vzpp) 

• Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o 

změně některých zákonj 

• Vyhlá¥ka č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlá¥ky č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách poyární ochrany staveb 

• Vyhlá¥ka č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek poyární bezpečnosti a 

výkonu státního poyárního dozoru (vyhlá¥ka o poyární prevenci), vzpp 

• Vyhlá¥ka č. 268/2009 Sb., o technických poyadavcích na stavby, vzpp 

• Vyhlá¥ka č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

• NaTízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví pTed nepTíznivými účinky 

hluku a vibrací; 

• NaTízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

pTi práci ve znění pozděj¥ích pTedpisj; 

• Vyhlá¥ka č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vzpp 

 

Webové stránky 

• www.ytong.cz 

• www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

• www.topwet.cz 

• www.tepelnatechnikastaveb.cz 

• www.dekpartner.cz 

• www.geology.cz 

• www.tzb-info.cz 

• www.lite-smesy.cz 

• www.cemix.cz 

• www.propasiv.cz 

• www.dek.cz 

http://www.ytong.cz/
http://www.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.topwet.cz/
http://www.tepelnatechnikastaveb.cz/
http://www.dekpartner.cz/
http://www.geology.cz/
http://www.tzb-info.cz/
http://www.lite-smesy.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.propasiv.cz/
http://www.dek.cz/


• www.denbraven.cz 

• www.isover.cz 

• www.knauf.cz 

• www.rako.cz 

• www.rockwool.cz 

• www.slavona.cz 

• www.stropsystem.cz 

• www.asio.cz 

• www.schindler.com 

 

 

 

 

 

http://www.denbraven.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.knauf.cz/
http://www.rako.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.slavona.cz/
http://www.stropsystem.cz/
http://www.asio.cz/
http://www.schindler.com/


SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A 

SYMBOLŮ 

 

1.NP  první nadzemní podlayí 

2.NP  druhé nadzemní podlayí 

3.NP tTetí nadzemní podlayí  

B.p.v. balt po vyrovnání 

č. číslo 

ČSN česká státní norma 

D dveTe 

DO dobetonování 

EPS expandovaný polystyren 

HI hydroizolace 

K  klempíTské prvky 

KL kle¥tina 

KR krokev 

K.Ú. katastrální území 

O okna 

PA  pásek krovu 

PB prostý beton 

PO pozednice 

PP pTedpjatý panel 

PS pTeklady 

PT pjvodní terén 

PÚ poyární úsek 

PV pTíhradový vazník 

RK rohová krokev 

R.[. rozvinutá ¥íTka 

SD stropní deska 

SL  sloupy 

SPB stupeC poyární bezpečnosti 

 

 

 

T truhláTské prvky 

TI tepelná izolace 

tl. tlou¥`ka 

UT upravený terén 

VA vaznice 

VE věnec 

VZ venkovní yaluzie 

X plastové prvky 

XPS extrudovaný polystyren 

Z  zámečnické prvky 

xB yelezobeton 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLOHY  
 
SLOŽKA A に STUDIJNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

SLOŽKA B に Cく SITUAČNÍ VÝKRESY 

SLOŽKA C に D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

SLOŽKA D に D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

SLOŽKA E に Dくヱくン POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

SLOŽKA F に E. STAVEBNÍ FYZIKA 

SLOŽKA G に SPECIALIZACE BZK 

          

 
 



SLOŽKA A に STUDIJNÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

 
S.01 SITUACE              4ЫAヴ 

Sくヰヲ OSAZENÍ DO TERÉNU            ヲЫAヴ 

Sくヰン PŮDORYS ヱくNP             ヴЫAヴ 

Sくヰヴ PŮDORYS ヲくNP             ヴЫAヴ 

Sくヰヵ PŮDORYS ンくNP            ヴЫAヴ 

Sくヰヶ PŘÍČNÝ ŘEZ           ヲЫAヴ 

SくヰΑ JIŽNÍ A SEVERNÍ POHLED         ヴЫAヴ 

SくヰΒ ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ POHLED           ヴЫAヴ 

SくヰΓ VÝPOČET SCHODIŠTĚ            ヱЫAヴ 

S.10 VIZUALIZACE           2ЫAヴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOŽKA B に Cく SITUAČNÍ VÝKRESY 

 
Cくヰヱ SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ         ヲЫAヴ 

C.02 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES         ヲЫAヴ 

Cくヰン KOORDINAČNÍ SITUACE          ΒЫAヴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOŽKA C に D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
Dくヱくヱくヰヱ PŮDORYS ヱくNP         ヱヴЫAヴ 

Dくヱくヱくヰヲ PŮDORYS ヲくNP         ヱヴЫAヴ 

Dくヱくヱくヰン PŮDORYS ンくNP         ヱヴЫAヴ 

Dくヱくヱくヰヴ PŮDORYS ŠIKMÉ STŘECHY       ヱヲЫAヴ 

Dくヱくヱくヰヵ PŮDORYS PLOCHÉ STŘECHY        8ЫAヴ 

Dくヱくヱくヰヶ ŘEZ A-Aけ           ΒЫAヴ 

DくヱくヱくヰΑ ŘEZ B-Bけ         ヱヲЫAヴ 

DくヱくヱくヰΒ JIŽNÍ POHLED        ヱヰЫAヴ 

DくヱくヱくヰΓ SEVERNÍ POHLED        ヱヰЫAヴ 

Dくヱくヱくヱヰ ZÁPADNÍ POHLED          ヴЫAヴ 

Dくヱくヱくヱヱ VÝCHODNÍ POHLED          ヴЫAヴ 

Dくヱくヱくヱヲ VÝPOČET SCHODIŠTĚ         ヱЫAヴ 

Dくヱくヱくヱン VÝPOČET ODVODNĚNÍ ŠIKMÉ STŘECHY     ヱЫAヴ 

Dくヱくヱくヱヴ VÝPOČET ODVODNĚNÍ PLOCHÉ STŘECHY     ヱЫAヴ 

Dくヱくヱくヱヵ VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ      32ЫAヴ 

Dくヱくヱくヱヶ VÝPIS SKLADEB PODLAH       1ヱЫAヴ 

DくヱくヱくヱΑ VÝPIS OKEN           ヶЫAヴ 

DくヱくヱくヱΒ VÝPIS DVEŘÍ           ヶЫAヴ 

DくヱくヱくヱΓ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ        ヵЫAヴ 

Dくヱくヱくヲヰ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ        4ЫA4 

Dくヱくヱくヲヱ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ        3ЫA4 

Dくヱくヱくヲヲ VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ        2ЫA4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOŽKA D に Dくヱくヲ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 
Dくヱくヲくヰヱ PŮDORYS ZÁKLADŮ        ヱΑЫAヴ 

Dくヱくヲくヰヲ VÝKRES STROPNÍCH DÍLCŮ NAD ヱくNP   ヱヴЫAヴ 

Dくヱくヲくヰン VÝKRES TVARU NAD 2.NP     ヱヲЫAヴ 

Dくヱくヲくヰヴ PŮDORYS KROVU         ヱΑЫAヴ 

Dくヱくヲくヰヵ PŮDORYS KROVU NAD HL. VSTUPEM      ヲЫAヴ 

D.1.2.06 DET. A に VSTUP NA TERASU V 2.NP       ヴЫAヴ 

D.1.2.07 DET. B に OKAPOVÁ HRANA         ヴЫAヴ 

D.1.2.08 DET. C に ZÁKLAD A VSTUPNÍ DVEŘE       ヴЫAヴ 

D.1.2.09 DET. D に PŘIPOJENÍ PŘÍHRADOVÉ K-CE     ヴЫAヴ 

D.1.2.10 DET. E に HŘEBEN          ヲЫAヴ 

D.1.2.11 DET. F に ATIKA            ΒЫAヴ 

D.1.2.12 DET. G に STŘEŠNÍ VPUSŤ         ヲЫAヴ 

Dくヱくヲくヱン VÝPOČET ZÁKLADŮ        9ЫAヴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOŽKA E に Dくヱくン POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
Dくヱくンくヰヱ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPく ŘEŠENÍ  ヲΓЫAヴ 

Dくヱくンくヰヲ SITUAČNÍ VÝKRES        ヲЫAヴ 

Dくヱくンくヰン PŮDORYS ヱくNP         ヴЫAヴ 

Dくヱくンくヰヴ PŮDORYS ヲくNP         ヴЫAヴ 

Dくヱくンくヰヵ PŮDORYS ンくNP         ヴЫAヴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOŽKA F に Eく STAVEBNÍ FYZIKA 

 
E.01 POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAV. FYZIKY    21ЫAヴ 

E.02 VÝPOČETNÍ PROTOKOLY       48ЫAヴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SLOŽKA G に SPECIALIZACE BZK 

 
G.0ヱ VÝPOČET ZATÍŽENÍ         ヵЫAヴ 

G.0ヲ VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL      ヱヰЫAヴ 

G.0ン NÁVRH VÝZTUŽE A POSOUZENÍ    ヱヰЫAヴ 

G.0ン VÝKRES VYZTUŽENÍ PRŮVLAKU       ヴЫAヴ 

 

 


