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1 ÚVOD 

Cílem diplomové práce je navržení stavby a vypracování projektové 

dokumentace pro provedení stavby přechodného ubytování – hotelu. Objekt je navržen 

včetně restauračního zařízení a dalších služeb pro hotelové hosty. Prostory restaurace 

jsou určeny i pro veřejnost. 

 Hotel je situován do nezastavěného území obce Obůrka, okres Blansko, na 

parcelním čísle 495/1. Pozemek má výměru 26 646 m
2 

a po dokončení stavby bude 

zastavěna jeho necelá polovina. Navržená ubytovací kapacita je celkem 17 pokojů 

s celkovým počtem lůžek 41. Z toho 2 pokoje jsou navrženy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Počet zaměstnanců se odhaduje na 20 osob. 

Objekt má členitý půdorys atypického tvaru. Hlavní vstup do objektu se nachází 

na jihozápadní straně pozemku. Celkově má stavba tři nadzemní podlaží, je 

nepodsklepená a je založena na základových pasech z prostého betonu. Část objektu má 

jedno nadzemní podlaží a další část tři nadzemní. Pro svislé nosné konstrukce budou 

použity keramické cihelné bloky Porotherm, vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy 

z předpjatých dutinových panelů Spiroll. K zastřešení je navržena jednoplášťová plochá 

střecha s klasickým pořadí vrstev. Součástí projektu je také řešení parkovacích stání 

a zpevněných ploch. 

Diplomová práce je členěna na hlavní textovou část a část přílohovou. Textová 

část práce zahrnuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu 

architektonicko – stavebního řešení. Všechny tyto zprávy jsou v souladu s vyhláškou 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Přílohy diplomové práce obsahují 

přípravné a studijní práce, situační výkresy, výkresovou část architektonicko – 

stavebního řešení a stavebně konstrukční řešení, dále požárně bezpečnostní řešení, část 

zabývající se stavební fyzikou, výpisy skladeb konstrukcí a prvků.  
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2 VLASTNÍ TEXTOVÁ ČÁST 

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 pozemků): 

Obůrka, Blansko 678 01 

Katastrální území: Těchov 765520 

Parcelní číslo: 495/1 

c) Předmět dokumentace: 

Dokumentace pro provádění stavby 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého bydliště (fyzická osoba): 

Dominika Pernicová 

Rájec, 679 02 

b) Jméno, příjmení, obchodní firma, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) 

viz A.1.2 a) 

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

osoba) 

Nejedná se o právnickou osobu. 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

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

sídla (právnická osoba) 

Dominika Pernicová 

Rájec, 679 02 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického v Brně, 

obor Navrhování pozemních staveb jako svou diplomovou práci. 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán        

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace 

Dominika Pernicová 

Rájec, 679 02 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického v Brně, 

obor Navrhování pozemních staveb jako svou diplomovou práci. 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace 

Dominika Pernicová 

Rájec, 679 02 

Projektovou dokumentaci zpracovala studentka Vysokého učení technického v Brně, 

obor Navrhování pozemních staveb jako svou diplomovou práci. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla 

stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, 

datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření) 
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Stavba byla povolena dne 12. 1. 2018 s platností stavebního povolení 2 roky 

Odborem územního plánování a rozvoje, MěÚ Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 

Blansko 

b) Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Přípravné a studijní práce. 

c) Další podklady 

Katastrální mapa města Blanska, územní plán města Blanska, geologické mapy, 

radonové mapy 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území; zastavěného / nezastavěného území 

Výstavba ubytovacího zařízení – hotelu bude vybudována na parcele č. 495/1. 

Pozemek o výměře 26 646 m
2
 se nachází v obci Obůrka v katastrálním území Těchov. 

V současné době je parcela bez využití a nenacházejí se na ní žádné stavební objekty.   

V katastru nemovitostí je vedená jako orná půda. Sousedící parcely jsou nezastavěné. 

b) údaje o území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území, apod.) 

Objekt se nenachází v žádném chráněném území. Území nepotřebuje jiné právní 

předpisy. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Pozemek je rozlehlý a obsahuje dostatečné množství zatravněných ploch, které 

umožňují vsakování dešťových vod. Dešťová voda z parkovišť, bude vsakována do 

vsakovacího systému a zatravněných ploch. Zpevněné komunikační plochy budou 

spádované směrem od objektu v min. sklonu 2 %. Dešťové vody dopadající na plochu 

střechy budou odváděny do dešťové kanalizace a do retenční nádrže na dešťovou vodu, 
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která se nachází na severní straně pozemku. Splaškové vody budou svedeny do 

veřejné splaškové kanalizace. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

V rámci diplomové práce byl vybrán pozemek, který je dle územního plánu 

považován za zemědělské plochy - ornou půdu, způsob ochrany nemovitosti, 

zemědělský půdní fond.   

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací 

Pozemek se převede na plochu pro občanské vybavení 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Výstavbou nebudou zhoršeny obecné požadavky na využití území. Budou 

dodrženy veškeré požadavky. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související investicí bude výstavba parkovacího stání a vedlejší příjezdové 

komunikace. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Stavbou ubytovacího zařízení budou přímo dotčeny stavební pozemky v  k.ú. 

Těchov[765520]: 494, 495/46, 495/49, 495/68, 496/1, 503 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba hotelu 

b) účel užívání stavby 

Hlavním cílem projektu je novostavba ubytovacího zařízení kapacitou 17 pokojů 

vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených, jako je 

sauna, masáže, posilovna, dětské hřiště, sportovní a relaxační zóna. Hotel bude navržen 

s restauračním zařízením o kapacitě 100 míst s běžnou obsluhou u stolu. Stavba bude 

navržena pro všechny věkové kategorie, jak pro rodiny s dětmi, tak pro poskytnutí 

služeb různým firmám. Restaurace bude přístupná nejen pro ubytované, ale i pro 

širokou veřejnost.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba slouží k trvalému užívání. 

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

apod.) 

Stavba nepotřebuje údaje o ochraně stavby ani není památkově chráněná. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je částečně navržena pro bezbariérové užívání osob (hotelových hostů) 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Hotel je vybaven toaletami v přízemí restaurace, dvěma 

pokoji a čtyřmi parkovacími stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

Vstup do hotelu je i pomocí rampy se sklonem 1:8. Je tu navržen výtah o rozměrech 

kabiny 2750 x 1550 s kapacitou 13 osob. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby budou zpracovány do 

projektové dokumentace po jejich obdržení.  
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g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha:  1070,5 m
2 

Zpevněná plocha:   4368 m
2
 

Procento zastavění:  20,4% 

Plocha stavebního pozemku:  26 646 m
2 

Obestavěný prostor:  4338,5 m
3 

Předpokládaný počet uživatelů: 60 osob (z toho 20 zaměstnanců) 

Celková užitná plocha:  1737,81 m
2
 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření           

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Zásobování vodou: 60 x 70 l = 4 200 l/den 

Celková spotřeba vody: 4,2 x 365 = 1 533 m
3
/rok 

Stavba je napojená na veřejný vodovod pitné vody. Dešťové vody budou 

odváděny do retenční nádrže a takto zadržená voda bude použita jako voda užitková. 

Ostatní dešťové vody budou odvedeny do dešťové kanalizace. Splaškové vody budou 

napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci. 

Odvoz odpadů bude zajištěn 1x týdně odbornou firmou a bude tříděn do 

kontejnerů, které jsou umístěny na zpevněné ploše tomu určené. 

Po realizaci stavby bude objekt klasifikován do třídy B  – úsporná  – viz. příloha 

Složka č.6 - Stavební fyzika. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 
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Orientační začátek výstavby: 05/2018 

Orientační konec výstavby: 05/2020 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie a vody na 

místo staveniště. Stavba bude pokračovat skrývkou ornice a provedením přípojek. Dále 

budou provedeny výkopové práce, po dokončení betonáž základových konstrukcí.  Dále 

realizace obvodových, vnějších, vnitřních zdí s překlady. Konstrukce schodiště, stropů  

a plochých střech. Provede se osazení výplní otvorů, rozvody jednotlivých profesí, 

vnitřní omítky, podlahy, sádrokartonové práce, fasáda, dokončovací práce, kompletace 

jednotlivých profesí, zpevněné plochy terénních úprav a na závěr vyklizení staveniště. 

k) orientační náklady stavby 

Cena za 1 m
3 

obestavěného prostoru: 5.911 Kč/m
3
 

Objem obestavěného prostoru: 4 338,5 m
3
 

Orientační náklady na realizaci stavby činí: 26.644.873,5 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO01 navrhovaný objekt - hotel  

SO02 zpevněná plocha - chodník 

SO03 komunikace - parkovací a pojizdné plochy 

SO04 dětské hřiště - zatravněno 

SO05 sportovní hřiště - antuka 

SO06 relaxační zóna - zatravněno 

SO07 kanalizační splašková přípojka 

SO08 kanalizační dešťová přípojka 

SO09 vodovodní přípojka 

SO10 plynovodní přípojka 

SO11 přípojka sdělovacího kabelu 

SO12 přípojka silového vedení nízkého napětí 
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SO13 oplocení pozemku 

SO14 uměle vytvořená vodní plocha přírodního charakteru - jezírko 

SO15 uměle vytvořená vodní plocha - bazén 

SO16 uvítací billboard 

SO17 prostor pro odpadní nádoby 

 

B Souhrnná technickázpráva 

B. 1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek p. č. 495/1 je nezastavěný, rovinatý a nenachází se tu žádná 

vzrostlá zeleň, jeho dosavadní využití sloužilo jako orná půda. Přístup na pozemek je 

ze západní strany. Ve vzdálenějším okolí se nachází zástavba rodinný domů, přírodní  

a lesní plochy. Jedná se o klidnou lokalitu s dobrou dostupností do blízkého města 

Blanska, dopravou městkou i osobní. Přípojky inženýrských sítí budou vedeny na 

západní a severní straně 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Ve skutečnosti je důležitým faktorem pro výběr staveniště zemina, která se na 

pozemku nachází. Před zpracováním dokumentace pro vydání o umístění nebo 

rozhodnutí stavby se provádí geodetické zaměření, hydrogeologický průzkum, 

pedologický průzkum, radonový průzkum, inženýrskogeologický průzkum.  

Ovšem pro účely diplomové práce nejsou tyto průzkumy ve skutečnosti 

prováděny a brány v potaz. Uvažujeme HPV neohrožující stavbu, žádný výskyt 

chráněných rostlin a živočichů, parcela se nenachází v záplavovém území a nevyskytují 

se tu žádné bludné proudy ani agresivní podzemní vody a propustnou zeminu třídy S4 

hlinitý písek. Podle radonové mapy spadá tato lokalita do radonové oblasti s nízkým 

indexem. Pronikání radonu do objektu je zamezeno použitím běžných protiradonových 

opatření pomocí asfaltových pásů. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek nespadá do žádného ochranná a bezpečnostního pásma.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Objekt se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Nově vzniklý objekt nebude mít negativní dopad. Realizací stavby se 

neovlivní okolní pozemky ani stavby ve vzdálenějším okolí, vše bude realizováno na 

vlastním pozemku. Okolní vzdálenější stavby budou chráněny dodržováním 

pracovním doby a řádným očištěním dopravních prostředků při výjezdu ze staveniště 

na veřejnou komunikaci. Při realizaci stavby nedojde k znečišťování povrchových        

a podzemních vod. Dešťové vody dopadající na nezpevněné plochy budou vsakovány 

do zeminy, vody ze střech budou částečně odváděny do dešťové kanalizace a částečně 

do vsakovacího systému. Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou 

odvedeny mimo ně pomocí spádové úpravy. Splaškové vody budou svedeny do 

splaškové kanalizace. 

f) Požadavky na asanace, demolice, krácení dřevin 

Na stavebním pozemku nebudou nutné žádné asanace. Nebudou nutné ani žádné 

demolice a kácení dřevin.  

g) Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

K realizaci stavby není potřeba zábor lesních pozemků. Pozemek je veden 

v katastru nemovitostí jako orná půda pod ochranou zemědělského půdního fondu. Dle 

územního rozhodnutí bude pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu a bude 

určen pro občanskou stavbu. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Hlavní přístup na pozemek je ze západní strany z  vedlejší komunikace.  Na 
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severozápadní straně je situován druhý vjezd do objektu pro zaměstnance a zásobování 

nenapojen na hlavní komunikaci. Na stavebním pozemku bude navrženo parkoviště 

s kapacitou 50 parkovacích stání pro hotelové hosty, 4 stání pro osoby s mezenou 

schopností pohybu a orientace, 8 parkovacích míst pro zaměstnance a 1 pro autobus. 

Přípojky budou vedeny ze západní a severní strany pozemku – vodovod, elektřina, 

plyn, sdělovací kabely a kanalizace. 

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

Žádné věcné a časové vazby, podmiňující vyvolané či související investice 

nejsou známy. 

 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem je novostavba objektu s přechodným ubytováním a restauračním 

zařízením o kapacitě 100 míst s běžnou obsluhou u stolu, určena pro hotelové hosty 

a širokou veřejnost. Stavba bude navržena pro všechny věkové kategorie, jak pro 

rodiny s dětmi, tak pro poskytnutí služeb různým firmám. Ubytovací kapacita hotelu 

bude celkem 17 pokojů (2.NP + 3.NP), ve stylu dvojlůžkových, či čtyřlůžkových 

rodinných a jeden jednolůžkový. Celkový počet lůžek bude 41. Z toho 2 pokoje budou 

řešeny jako bezbariérové. V hotelovém zařízení se nachází relaxační služby jako je 

sauna, masáže a posilovna. 

 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek je dle územního plánu považován za zemědělské plochy - ornou půdu, 

způsob ochrany nemovitosti, zemědělský půdní fond. Dle územního rozhodnutí bude 

pozemek vyňat ze zemědělského půdního fondu a bude určen pro občanskou stavbu. 

Jedná se o stavbu občanského vybavení nesnižující kvalitu prostředí. Účelem projektu 
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je poskytnutí kvalitních služeb návštěvníkům např. v okolí Moravského krasu, pro 

rozvoj turistiky, vytvořit příjemné místo pro relaxaci a nové vyžití. Hlavní přístup do 

objektu je z jihozápadní strany, kde je řešeno dětské hřiště pro návštěvníky, dále 

venkovní část restaurace, která je situována na západě. Na jižní straně pozemku je 

řešena relaxační zóna a na severovýchodě zóna sportu. Parkovací stáni jsou řešeny před 

hotelem na západní a severní straně pozemku.   

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Půdorys objektu je členitý, atypického tvaru. Hotel je řešen jako samostatně 

stojící nepodsklepená stavba, třípodlažní, částečně jednopodlažní. Konstrukční systém 

je zděný, z keramických tvárnic Porotherm výrobní řady Profi Dryfix. Stropní 

konstrukce jsou tvořeny předpjatými dutinovými panely Spiroll. Stavba je nad 1.NP 

z části zastřešená jednoplášťovou plochou střechou vegetačního typu a pochozí 

střechou s terasou. Nad částí 3.NP je objekt zastřešen jednoplášťovou plochou 

střechou se souvrstvím asfaltových pásů. 

Výplně okenní a dveřních otvorů tvoří plastové profily, hlavní vstupní dveře 

jsou navrženy jako hliníkové posuvné HS portály. Vše v barevném provedení RAL 

8016, mahagonová hnědá.  

Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou, barva 

RAL 1002, odstín písková a částečně fasádním obkladem z vláknocementových desek 

Silbonit HA-HC  ocelovém roštu s větranou vzduchovou mezerou, odstínu RAL 1014, 

slonová kost. Sokolová omítka je mozaiková v barevném provedení RAL 8004, měděná 

hnědá. Byly použity odstíny přírodních barev, aby objekt zapadl do okolní přírody. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hotel bude navržen s restauračním zařízením o kapacitě 100 míst s běžnou 

obsluhou u stolu. Stavba bude navržena pro všechny věkové kategorie, jak pro rodiny 

s dětmi, tak pro poskytnutí služeb různým firmám. Ubytovací kapacita hotelu bude 
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celkem 17 pokojů (2NP + 3NP), ve stylu dvojlůžkových, či čtyřlůžkových rodinných 

a jeden jednolůžkový. Celkový počet lůžek bude 41. Z toho 2 pokoje budou řešeny jako 

bezbariérové. Objekt je navržen jako 3NP. Bude tu navržen výtah pro bezbariérové 

využívání a také tento výtah bude sloužit jako evakuační. V 1.NP se nachází hlavní 

vstup do objektu se vstupní halou, recepcí a drobným prodejem. Dále je tu zázemí pro 

personál (sekretariát, ředitelství, security a úschovna zavazadel). Ze vstupní haly máme 

přístupnou restauraci s barovým posezením a možností venkovního posezení situované 

na západní stranu. V restauraci se nachází malý dětský koutek. Restaurace bude 

přístupná nejen pro ubytované, ale i pro širokou veřejnost. Na odbytový prostor 

restaurace navazuje výrobní prostor (sklady) střední kuchyně do 40m
2
 s počtem 300 

jídel za směnu. Také denní místnost pro zaměstnance, kancelář pro provozní hotelu 

a hygienické zázemí pro zaměstnance kuchyně a úklidu. Odhadovaný počet 

zaměstnanců je 20 osob. Dále máme z hlavní haly přístupný konferenční sál, který bude 

sloužit jak pro vedení hotelu, tak pro případné konference ubytovaných firem. V 1.NP 

se také nachází technické zázemí hotelu, jako je strojovna vzduchotechniky, technická 

místnost, prádelna, sušárna a žehlírna. V zadní oddělené části hotelu se nachází 

relaxační zóna, kde jsou masáže, posilovna, infra sauna a hygienické zázemí, zejména 

s využitím pro ubytované. Tato zóna je také přístupna ze zadní části hotelu po vedlejším 

schodišti od hotelových pokojů. Z této zóny pro hosty je vstup do zahradního areálu 

hotelu, kde se bude nacházet na jihovýchodní straně venkovní bazén s posezením 

a zónou odpočinku, dále uměle vytvořená vodní plocha přírodního charakteru 

s parčíkem. Na severovýchodní straně zóna se nachází sportu a aktivit. Ve 2.NP se 

převážně nachází pokoje pro návštěvníky hotelu, jeden rodinný čtyřlůžkový pokoj, 

jeden pokoj bezbariérový, jeden pokoj jednolůžkový a 7 pokojů dvojlůžkových a sklad 

prádla. Tři z těchto pokojů budou mít svou vlastní soukromou terasu. Nad restaurační 

částí bude pochozí terasa přístupná všem ubytovaným hostům. Ve 3.NP se budou 

nacházet 3 rodinné pokoje o 4 lůžkách, jeden pokoj bezbariérový a 3 pokoje 

dvojlůžkové a sklady prádla. Tři z těchto pokojů mají samostatnou soukromou terasu na 
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jihozápadní stranu. Z venkovní části restaurace bude přístupné dětské hřiště, které se 

nachází na jihozápadě před hlavním vstupem do budovy. Parkování pro osoby 

s omezenou schopností pohybu bude situováno hned u vchodu do hotelu, celkem jsou 

navržena 4 parkovací stání. Další parkování pro hosty bude řešeno před areálem hotelu 

a bude přístupné z vedlejší komunikace, celkem 50 stání pro hotelové hosty a hosty 

restaurace, bude tu navrženo 1 parkovací stání pro autobus. Vedlejší komunikace bude 

vybudována zároveň s objektem. Parkování pro personál bude přístupné z komunikace 

hlavní k zadní části hotelu, celkem 8 stání, z této komunikace bude možnost zásobování 

do hotelové restaurace. V objektu je navržen výtah, kterým se lze dostat na střechu 

3 NP. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je částečně navržena pro bezbariérové užívání osob (hotelových hostů) 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Hotel je vybaven toaletami v přízemí restaurace 

minimálních rozměrech kabiny 2150 x 1800 mm, dvěma pokoji a čtyřmi parkovacími 

stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vstup do hotelu je i pomocí 

rampy se sklonem 1:8 se zábradlím s přídavným spodním madlem. Je tu navržen výtah 

o rozměrech kabiny 2750 x 1550 mm. Vnitřní dveře jsou bez prahů šířky 900mm.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy. 

Stavba je navržena podle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu a podle vyhlášek č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb. 

nepožaduje žádná zvláštní opatření na ochranu zdraví a bezpečnost při užívání. Na 

střeše jsou umístěny záchytné kotvící body pro zaháknutí a je opatřena zábradlím 

v dostatečné výšce. Schodiště a terasy jsou opatřeny také zábradlím v dostatečné výšce. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Hotel je řešen jako samostatně stojící nepodsklepená stavba, třípodlažní, 

částečně jednopodlažní. Konstrukční systém je zděný, z keramických tvárnic 

Porotherm výrobní řady Profi Dryfix. Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými 

dutinovými panely Spiroll tl. 250mm. Stavba je nad 1.NP z části zastřešená 

jednoplášťovou plochou střechou vegetačního typu a pochozí střechou s terasou. Nad 

částí 3.NP je objekt zastřešen jednoplášťovou plochou střechou se souvrstvím 

asfaltových pásů. Výplně okenní a dveřních otvorů tvoří plastové profily, hlavní 

vstupní dveře jsou navrženy jako hliníkové posuvné HS portály.  Povrchová úprava 

fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou částečně fasádním obkladem 

z vláknocementových desek Silbonit HA-HC  ocelovém roštu s větranou vzduchovou 

mezerou. Klempířské prvky jsou tvořený z titanzinkového plechu a  hliníku.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou řešeny z betonu třídy C20/25, podkladní betonová 

mazanina je tvořena rovněž betonem třídy C 20/25 a je vyztužena kari sítí Ѳ8 150 x 

150 mm. Na podkladní desce je provedena hydroizolace ze dvou asfaltových pásů 

plnoplošně natavených vložkou ze skleněné tkaniny a s hliníkovou vložkou.  

Obvodová nosná konstrukce 1.NP, 2.NP a 3.NP je tvořena keramickými 

broušenými tvárnicemi Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix na zdící pěnu Profi Dryfix. 

Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30, z důvodu lepších 

akustických vlastností.  

Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi Porotherm 14 Profi 

Dryfix a akustickými příčkami Porotherm 19 AKU Profi. Předstěny a instalační šachty 

jsou tvořeny ze sádrokartonových desek Rigips.  

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely Spiroll PPD/252 

tloušťky 250 mm uloženým na železobetonovém věnci. V místě stropních panelů pod 
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akustickou příčkou Porotherm19 AKU Profi byl proveden předběžný výpočet na 

únosnost panelů v doplňkovém výpočtu. Únosnost panelů vyhovuje. Po konzultaci se 

statikem, po podrobném posouzení, možná alternativa řešení, návrh 2x ocelový I nosník 

výšky 220 mm. 

Podhledy jsou řešeny sádrokartonovými deskami Rigips akustickou izolací 

Isover Piano.   

Střešní konstrukce je tvořena z jednoplášťových plochých střech s klasickým 

pořadí vrstev, spádované z lehčeného keramzit betonu, s vytvořenou pojistnou 

hydroizolací z asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníku. Část 1.NP je zastřešena 

jednoplášťovou plochou střechou s dlažbou na rektifikovatelných podložkách jako 

pochozí terasa, zateplená polystyrenem EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200mm 

s hlavní hydroizolací tvořenou souvrstvím 2 asfaltových modifikovaných pásů s vložkou 

ze skleněné tkaniny a s vložkou z polyesterového rouna. Druhá polovina je řešena jako 

jednoplášťová plochá střecha vegetační bez provozu zateplená extrudovaným 

polystyrenem tl. 200mm s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC-P se skleněnou výztužnou 

vložkou. Střešní konstrukce nad 3.NP je navržena jako střecha jednoplášťová plochá 

střecha bez provozu, střešní krytinu tvoří souvrství ze dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Spodní pás Glastek 40 Special Mineral s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny je lepený a na povrchu Elastek 40 Special Dekor s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože na povrchu s břidličným posypem, celoplošně nataven plamenem, 

střecha je zateplena polystyrenem EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200mm.    

Výplně otvorů tvoří plastové pětikomorové okenní profily od výrobce Vekra, 

Vekra Prima, dveře tvoří také plastové profily Vekra Prima, hlavní vstupní dveře jsou 

navrženy jako hliníkové posuvné HS portály.  

Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou Cemix, 

s podkladní vápenocementovou omítkou a částečně fasádním obkladem 

z vláknocementových desek Silbonit HA-HC na hliníkovém roštu s větranou 

vzduchovou mezerou. Soklová omítka je mozaiková Cemix. 
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 Podlahová krytina je navržena dle provozu v jednotlivých místnostech a to 

jako keramická dlažba Rako, betonová mazanina s epoxidovou stěrkou v technickém 

zázemí nebo jako měkčené PVC v obytných místnostech a jako koberec v jedné 

místnosti pro využívání dětmi. Podlaha na zemině je zateplena izolací Isover EPS Grey 

100, tl. 100mm. Zateplení podlahy na stropní konstrukci je provedeno izolací Isover N 

50, tl. 50mm.  

Schodiště je z prefabrikovaných prvků s keramickým obkladem.  

Komínové těleso je Schiedel Absolut. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Objekt je navržen tak, aby odolával po celou dobu své životnosti vystavenému 

působení zatížení a nedošlo k nežádoucímu porušení celé stavby nebo její části. Při 

výstavbě budou použity materiály předepsané projektovou dokumentací. Případné 

změny od projektové dokumentace je nutné konzultovat s projektantem.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Objekt bude napojen zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí 

přípojkou. Pitnou vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodního řadu novou 

přípojkou. Na pozemku se bude nacházet vodoměrná šachta. Likvidace splaškových vod 

bude řešena pomocí přípojky na jednotnou veřejnou kanalizaci přes revizní šachtuna 

pozemku. Likvidace a dešťových odpadních vod bude na pozemku stavebníka. Plyn 

bude do objektu zaveden novou přípojkou z NTL plynovodního potrubí. Sdělovací 

vedení bude rovněž vedeno pomocí nové přípojky z veřejného sdělovacího vedení. 

V technické místnosti je jako zdroj tepla navržen stacionární plynový kondenzační kotel 

Ultragas, typ 250D, dvojkotel o výkonu výkon 75 kW, s odtahem do komína a tepelný 

ohřívač vody, modul-plus o výkonu až 17 500 l/hod, objem: 1150 l. Návrh rozvodů 

a dimenzí sítí dle projektu TZB, který není součástí této dokumentace 
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b) Výčet technických a technologických zařízení 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 

projektové dokumentace. V objektu bude umístěn evakuační výtah. V technickém 

zázemí hotelu bude docházet k praní, sušení, žehlení ložního a stolního prádla. Budou 

využity pračky a sušičky. V 1.NP se v prostorách kuchyně bude vařit a podávat jídlo 

a pití pro hotelové hosty. V provozu budou běžné spotřebiče jako např. plynový, 

elektrický sporák, mikrovlnná trouba, ledničky, chladničky, mrazničky, atd. Stavba 

nemá žádná jiná výrobní technologická zařízení. 

 

B. 2.8 Požární bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je samostatně zpracováno v projektové 

dokumentaci včetně výkresů v přílohové části, složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní 

řešení. 

 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy normami zabývající se úsporou energií 

a tepelnou ochranou budov. Splňuje požadavky platného znění normy ČSN 73 0540-2 

Tepelná ochrana budov. Podrobné řešení technického hodnocení budovy je součástí je 

obsažena v přílohové části, složka č. 6 – Stavební fyzika.  

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Objekt nebude zdrojem jiných, než běžných odpadů. Splaškové vody budou 

odvedeny do splaškové kanalizace. Dešťové vody na nezpevněných plochách budou 
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vsakovány do země a ze střechy budou svedeny do retenční nádrže a do dešťové 

kanalizace. 

Větrání většiny místností, pobytových místností a hygienických místností je 

navrhováno jako přirozené okny. Výjimku tvoří některé hygienické jednotky, které jsou 

odvětrány pomocí vzduchotechniky, ventilátorů nebo komínků nad střechu. Technické 

místnosti jsou také odvětrány vzduchotechnikou. Stejně tak je řešen prostor kuchyně. 

Odvětrání hlavního schodiště pomocí přetlakového větrání a střešních světlíků. Denní 

osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka. 

Při provádění stavby je nutné dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provozu po dokončení stavby 

se nepředpokládá překročení limitů daných vyhláškou. 

Osvětlení bude kombinované okny i umělým osvětlením. 

Odpad bude pravidelně vyvážen odbornou firmou. 

 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podrobný průzkum nebyl proveden. Podle radonové mapy spadá tato lokalita do 

radonové oblasti s nízkým indexem. Pronikání radonu do objektu je zamezeno použitím 

běžných protiradonových opatření pomocí asfaltových pásů. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v okolí nevyskytují. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Seizmicita v okolí stavby nehrozí. 

d) Ochrana před hlukem 

Objekt je umístěn v klidné zóně. Navržené konstrukce jsou pro ochranu 
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proti hluku dostatečné. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nejsou známé jiné účinky, které by měly negativní vliv na stavbu. 

 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude připojen k místní komunikaci novým sjezdem z betonové zámkové 

dlažby. 

Napojení objektu na elektrickou energii bude provedeno nově vybudovanou 

přípojkou na stávající veřejné vedení NN. Přípojka NN bude přivedena na pozemek 

stavebníka par. č. 495/1 v zemi. Bude označena výstražnou červenou folií. 

Elektroměrná rozvodnice RE bude umístěna v blízkosti zděného oplocení pozemku 

vedle skříně HUP, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. Bude umístěna do 

stejného sloupku, ve kterém je umístěna přípojková skříň. 

Objekt bude napojen na novou plynovou přípojku na hranici pozemku. 

Zásobování pitnou vodou bude z nově vybudované vodovodní přípojky napojené 

na veřejný vodovod. Nová část přípojky bude ukončena v nové vodoměrné šachtě na 

pozemku stavebníka. Šachta bude umístěna ve volném terénu mimo zpevněnou plochu. 

Vodoměrná šachta je navržena plastová pro obetonování. Šachta bude kryta poklopem 

o průměru 1000 mm. Ve vodoměrné šachtě bude osazen hlavní uzávěr vody, vodoměr, 

uzávěr, vypouštění a zpětná klapka. Z vodoměrné šachty bude vedena domovní část 

vodovodní přípojky. 

 Splašková kanalizace bude řešena přípojkou. Před objektem je navržena revizní 

šachta. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky nejsou řešeny. 

 

B. 4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Kolem jihozápadní hranice pozemku bude nově vybudována vedlejší 

komunikace šířky 7,5 m, ze které bude proveden sjezd na parkoviště objektu 

o kapacitě 50 parkovacích stání, 4 parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace a 1 stání pro autobus. Ze severní strany z hlavní stávající 

komunikace je řešen vjezd k objektu pro zaměstnance o počtu 8 parkovacích stání 

a pro zásobování.  

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen novým sjezdem na místní asfaltovou komunikaci ze 

jihovýchodní strany pozemku. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu je řešena na pozemku stavebníka. Kapacity parkovacích stání 

viz. B.4a). Stání budou navrhnuta dle příslušných norem. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup k navrhovanému objektu je umožněn pro pěší po vydlážděném chodníku 

z betonové dlažby. Cyklistické stezky nebyly řešeny. 

 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Zemní práce budou spočívat ve skrývce ornice o mocnosti cca 200 mm. Ornice 

bude uložena na deponii na pozemku investora v západní části pro zpětné terénní 

úpravy. Sejmutá ornice bude udržována na pozemku v bezplevelném stavu a po 
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dokončení novostavby bude využit k zásypům a násypům okolí stavby. Vytěžená 

zemina z hloubených rýh bude odvezena na příslušnou skládku, ponecháno bude pouze 

množství nutné pro hrubé terénní úpravy. V okolí objektu bude v rámci dokončovacích 

prací proveden výsev trávy, výsadba stromů a keřů. 

b) Použité vegetační prvky 

Výsadba vegetačních prvků je znázorněna v situaci. 

c) Biotechnická opatření 

Nebudou provedena biotechnická opatření. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Objekt nebude zdrojem závadných odpadů ani znečišťování životního prostředí. 

Splaškové vody budou svedeny do potrubí splaškové komunikace. Odpady vzniklé při 

výstavbě se budou likvidovat zákonným způsobem, firmou s náležitým oprávněním. 

Při stavbě je nutné dbát na ochranu zdraví obyvatel v okolí. Nesmí docházet 

k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, hlukem, prachem a stavebním 

materiálem. Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, nebudou vznikat žádné 

zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se 

nenachází žádná památný strom, chráněné rostlinstvo či živočišstvo. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 
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Toto projekt neřeší. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba hotelu se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. 

 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Stavba nebude po dokončení nebezpečná pro obyvatelstvo. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Elektrická energie bude zajištěna pomocí stávající přípojky na hranici pozemku. 

Voda na staveniště bude z veřejného vodovodu skrze vodovodní přípojku. Materiál 

bude postupně dovážen a skladován na pozemku investora. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno po povrchu terénu parcely ve vlastnictví investora 

(stavebníka) takovým způsobem, aby nedošlo k znehodnocení okolního terénu. 

V případě nedostatečného odvodnění bude zřízen odvodňovací kanálek podél okraje 

pozemku a přebytek vody bude odváděn do nevyužívaných částí stavebního pozemku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu vjezdem z jihozápadní 

strany pozemku. Komunikace bude provedena ze zhutněného štěrku. Všechna vozidla 

budou řádně očištěna, než vjedou na veřejnou komunikaci. Napojení staveniště na 

inženýrské sítě bude pomocí přípojek. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
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Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

Stavba nebude mít vliv na okolní pozemky stavby ani pozemky. Staveniště bude 

oploceno. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Jiný pozemek než stavební nebude používán pro zábor dočasně ani trvale. 

Veškeré zařízení staveniště bude pouze na pozemku investora. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona  

č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně 

vytříděny a využitelné složky nabídnuty k dalšímu zpracování. 

Kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot, plasty, dřevo, ocel 

a jiné kovy, zbytky izolací, zbytky sádrokartonových desek, odřezky keramické dlažby 

a obkladů, odpad z prováděných omítek, obaly z barev a nátěrů. Veškeré odpady budou 

likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů dle platných 

předpisů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. 

stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

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

Bude sejmuta ornice v hloubce 200 mm v ploše, která bude využívána pro 

potřeby staveniště. Část zeminy bude uložena na východní části pozemku. Po výstavbě 

bude použita na čisté terénní úpravy, násypy a zásypy. Zbytek bude odvezena na 

nejbližší skládku 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb 
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a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce.  

Odpady je možné likvidovat výlučně v zařízeních, která mají oprávnění 

k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 

zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 

spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 

odfouknutí. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Při provádění prací musí být dodržovány: Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, dále Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky, Zákon č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 (podle druhu stavby) 

Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, 

respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

Dodavatel zajistí přítomnost koordinátora BOZP. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérové užívání. 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché 

dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní 

inženýrská opatření se nepředpokládají. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
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Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

o) Orientační začátek výstavby:  05/2018 

Orientační konec výstavby:  05/2020 

Členění na etapy: 

1. příprava území – zařízení staveniště 

2. výkopy 

3. hrubá stavba (základy, stěny, stropy,…)  

4. výplně vnějších otvorů  

5. vnitřní příčky, podhledy  

6.  rozvody elektro, vody, kanalizace  

7. vnitřní omítky, obklady, podlahy  

8.  kompletace fasády, kompletace vnitřní  

9.  vnější úpravy terénu, zpevněné plochy 

10.  předání objektu 

 

D. Dokumentace objektů a technických 

a technologických zařízení  

D. 1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D. 1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D. 1.1.1 Architektonické řešení 

Půdorys objektu je členitý, atypického tvaru. Hotel je řešen jako samostatně 

stojící nepodsklepená stavba, třípodlažní, částečně jednopodlažní. Konstrukční systém 

je zděný. Stavba je nad 1.NP z části zastřešená jednoplášťovou plochou střechou 

vegetačního typu a pochozí střechou s terasou. Nad částí 3.NP je objekt zastřešen 
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jednoplášťovou plochou střechou. 

Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou a částečně 

fasádním obkladem z vláknocementových desek  

Okna a dveře jsou plastová, vstupní dveře jsou hliníková. 

 

D. 1.1.2 Výtvarné řešení 

Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou, barva RAL 

1002, odstín písková a částečně fasádním obkladem z vláknocementových desek 

Silbonit HA-HC  ocelovém roštu s větranou vzduchovou mezerou, odstínu RAL 1014, 

slonová kost. Sokolová omítka je mozaiková v barevném provedení RAL 8004, 

měděná hnědá. Výplně otvorů jsou v odstínu RAL 8014, mahagonově hnědá. Byly 

použity odstíny přírodních barev, aby objekt zapadl do okolní přírody. 

 

D. 1.1.3 Materiálové řešení 

Základové konstrukce jsou řešeny z betonu třídy C20/25, podkladní betonová 

mazanina je tvořena rovněž betonem třídy C 20/25 a je vyztužena kari sítí Ѳ8 150 x 

150 mm. Na podkladní desce je provedena hydroizolace ze dvou asfaltových pásů 

plnoplošně natavených vložkou ze skleněné tkaniny a s hliníkovou vložkou.  

Obvodová nosná konstrukce 1.NP, 2.NP a 3.NP je tvořena keramickými 

broušenými tvárnicemi Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix na zdící pěnu Profi Dryfix. 

Vnitřní nosné zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 30, z důvodu lepších 

akustických vlastností.  

Vnitřní nenosné zdivo je tvořeno keramickými tvárnicemi Porotherm 14 Profi 

Dryfix a akustickými příčkami Porotherm 19 AKU Profi. Předstěny a instalační šachty 

jsou tvořeny ze sádrokartonových desek Rigips.  

Stropní konstrukce je tvořena předpjatými stropními panely Spiroll PPD/252 

tloušťky 250 mm uloženým na železobetonovém věnci. Podhledy jsou řešeny 

sádrokartonovými deskami Rigips akustickou izolací Isover Piano.   
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Střešní konstrukce je tvořena z jednoplášťových plochých střech s klasickým 

pořadí vrstev, spádované z lehčeného keramzit betonu, s vytvořenou pojistnou 

hydroizolací z asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníku. Část 1.NP je zastřešena 

jednoplášťovou plochou střechou s dlažbou na rektifikovatelných podložkách jako 

pochozí terasa, zateplená polystyrenem EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200mm 

s hlavní hydroizolací tvořenou souvrstvím 2 asfaltových modifikovaných pásů s vložkou 

ze skleněné tkaniny a s vložkou z polyesterového rouna. Druhá polovina je řešena jako 

jednoplášťová plochá střecha vegetační bez provozu zateplená extrudovaným 

polystyrenem tl. 200mm s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC-P se skleněnou výztužnou 

vložkou. Střešní konstrukce nad 3.NP je navržena jako střecha jednoplášťová plochá 

střecha bez provozu, střešní krytinu tvoří souvrství ze dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Spodní pás Glastek 40 Special Mineral s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny je lepený a na povrchu Elastek 40 Special Dekor s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože na povrchu s břidličným posypem, celoplošně nataven plamenem, 

střecha je zateplena polystyrenem EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200mm.    

Výplně otvorů tvoří plastové pětikomorové okenní profily, hlavní vstupní 

dveře jsou navrženy jako hliníkové posuvné HS portály.  

Povrchová úprava fasády je tvořena silikátovou rýhovanou omítkou Cemix, 

s podkladní vápenocementovou omítkou a částečně fasádním obkladem 

z vláknocementových desek Silbonit HA-HC na hliníkovém roštu s větranou 

vzduchovou mezerou. Soklová omítka je mozaiková Cemix. 

 Podlahová krytina je navržena dle provozu v jednotlivých místnostech a to 

jako keramická dlažba Rako, betonová mazanina s epoxidovou stěrkou v technickém 

zázemí nebo jako měkčené PVC v obytných místnostech a jako koberec v jedné 

místnosti pro využívání dětmi. Podlaha na zemině je zateplena izolací Isover EPS Grey 

100, tl. 100mm. Zateplení podlahy na stropní konstrukci je provedeno izolací Isover 

N 50, tl. 50mm.  

Schodiště je z prefabrikovaných prvků s keramickým obkladem.  
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Komínové těleso je Schiedel Absolut. 

 

D. 1.1.4 Dispoziční řešení 

Hotel bude navržen s restauračním zařízením o kapacitě 100 míst s běžnou 

obsluhou u stolu. Ubytovací kapacita hotelu bude celkem 17 pokojů (2NP + 3NP), ve 

stylu dvojlůžkových, či čtyřlůžkových rodinných a jeden jednolůžkový. Celkový počet 

lůžek bude 41. Z toho 2 pokoje budou řešeny jako bezbariérové. Pokoje budou 

vybaveny zařízením pro přechodné ubytování, vybaveny koupelnou. Objekt je navržen 

jako 3NP. Bude tu navržen výtah pro bezbariérové využívání a také tento výtah bude 

sloužit jako evakuační. V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu se vstupní halou, 

recepcí a drobným prodejem. Dále je tu zázemí pro personál (sekretariát, ředitelství, 

security a úschovna zavazadel, hygienické zázemí). Ze vstupní haly máme přístupnou 

restauraci s barovým posezením a možností venkovního posezení situované na západní 

stranu. V restauraci se nachází malý dětský koutek. Restaurace bude přístupná nejen pro 

ubytované, ale i pro širokou veřejnost. Na odbytový prostor restaurace navazuje výrobní 

prostor (sklady) střední kuchyně do 40m
2
 s počtem 300 jídel za směnu. Také denní 

místnost pro zaměstnance, kancelář pro provozní hotelu a hygienické zázemí pro 

zaměstnance kuchyně a úklidu. Dále máme z hlavní haly přístupný konferenční sál. 

V 1.NP se také nachází technické zázemí hotelu, jako je strojovna vzduchotechniky, 

technická místnost, prádelna, sušárna a žehlírna. V zadní oddělené části hotelu se 

nachází relaxační zóna, kde jsou masáže, posilovna, infra sauna a hygienické zázemí, 

zejména s využitím pro ubytované. Tato zóna je také přístupna ze zadní části hotelu po 

vedlejším schodišti od hotelových pokojů. Z této zóny pro hosty je vstup do zahradního 

areálu hotelu, kde se bude nacházet na jihovýchodní straně venkovní bazén s posezením 

a zónou odpočinku, dále uměle vytvořená vodní plocha přírodního charakteru 

s parčíkem. Na severovýchodní straně zóna se nachází sportu a aktivit. Ve 2.NP se 

převážně nachází pokoje pro návštěvníky hotelu, jeden rodinný čtyřlůžkový pokoj, 

jeden pokoj bezbariérový, jeden pokoj jednolůžkový a 7 pokojů dvojlůžkových a sklad 
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prádla. Tři z těchto pokojů budou mít svou vlastní soukromou terasu na Jihozápadní 

stranu. Pokoje jsou situovány převážně na jih, východ a západ. Nad restaurační částí 

bude pochozí terasa přístupná všem ubytovaným hostům. Ve 3.NP se budou nacházet 

3 rodinné pokoje o 4 lůžkách, jeden pokoj bezbariérový a 3 pokoje dvojlůžkové a sklady 

prádla. Tři z těchto pokojů mají samostatnou soukromou terasu na jihozápadní stranu. 

Z venkovní části restaurace bude přístupné dětské hřiště, které se nachází na jihozápadě 

před hlavním vstupem do budovy.  

 

D. 1.1.5 Provozní řešení 

 Hotelový provoz je rozdělen na provoz hostů a provoz personálu. Provoz hostů 

tvoří vstupní hala s recepcí a služby s tím spojené, dále relaxační zázemí, provoz 

restaurační a provozy ubytovacích jednotek. Provoz zaměstnanců tvoří technické 

provozy, jako je technické místnost, sklady prádla, sušárna a žehlírna, dále 

administrativa provozu hotelu. Restaurační prostor je dělen na odbytový prostor hostů, 

výrobu a sklady. 

 

D. 1.1.6 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je částečně navržena pro bezbariérové užívání osob (hotelových hostů) 

dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Hotel je vybaven toaletami v přízemí restaurace 

minimálních rozměrech kabiny 2150 x 1800 mm, dvěma pokoji a čtyřmi parkovacími 

stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vstup do hotelu je i pomocí 

rampy se sklonem 1:8 se zábradlím s přídavným spodním madlem. Je tu navržen výtah 

o rozměrech kabiny 2750 x 1550 mm. Vnitřní dveře jsou bez prahů šířky 900mm 
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D. 1.1.7 Konstrukční řešení 

Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny z Porothermu 44 EKO+ Profi Dryfix. 

Vnitřní nosné konstrukce jsou vyzděné z Porothermu 30. Vnitřní příčky z Porothermu 

14 Profi. Překlady jsou Porotherm KP 7 A Porotherm KP 11,5. 

Vodorovné konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm. 

Komín je  dvouprůduchový systém Schiedel Absolut.  

Střecha je jednoplášťová plochá s klasickým pořadí vrstev, jako vegetační, 

pochozí s terasou a nepochozí. 

 

D. 1.1.8 Stavebně technické řešení 

 Stavební pozemek je napojen na místní komunikaci z jihozápadní a severní 

strany. Stavební pozemek má přípojku elektrické energie, plynovodu, vodovodu 

a splaškové a dešťové kanalizace.  

 

D. 1.1.9 Technické vlastnosti 

Objekt je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 

 

D. 1.1.10 Stavební fyzika, tepelná technika  

Řešeno jako samostatná přílohová část složka č. 6 - Stavební fyziky. Energetická 

náročnost je ovlivněna tvarem budovy, dispozičním a konstrukčním řešením, orientací 

ke světovým stranám a velikostí oken. Budova byla zatříděna do skupiny B-úsporná. 
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D. 1.1.11 Osvětlení 

Denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. 

Okenní otvory tvoří min. 10 % podlahové plochy a lze předpokládat dodržení 

požadavku ČSN 730580. Avšak v rámci diplomové práce nebyl tento fakt posuzován 

v programu jelikož na stavbu přechodného ubytování nejsou kladeny žádné normové 

požadavky, pokud se nejedná o trvalý pobyt osob. 

Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka 

a projektu elektroinstalace. 

 

D. 1.1.12 Oslunění 

Jsou navržena dostatečně velká okna s vhodnou orientací na světové strany. 

Posouzení z hlediska oslunění nebylo v rámci diplomové práce posuzováno v programu, 

jelikož na stavbu přechodného ubytování nejsou kladeny žádné normové požadavky, 

pokud se nejedná o trvalý pobyt osob. 

 

D. 1.1.13 Akustika / hluk, vibrace 

Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné a vyhoví 

požadavkům. Řešeno jakou součást posouzení stavební fyziky. V navrhovaném objektu 

nebude instalován výtah s tichým provozem a vzduchotechnika vedená v podhledech 

opatřena akustickou izolací. 

 

D. 1.2 Stavebně konstrukční řešení, technické řešení, technologické 

vlastnosti staveb  

Zemní práce 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice o tl. 200 mm pod celým 

objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uložena na deponii na pozemku a po 
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skončení stavby bude použita na terénní úpravy. Po sejmutí ornice proběhne vytyčení 

staveniště. Výkopy základových rýh budou po sejmutí ornice provedeny strojně 

s ručními dokopávkami na úroveň základové spáry. V případě zjištění nestejnorodosti 

základové spáry upozorní stavební dozor na tuto skutečnost projektanta, který 

rozhodne o případných úpravách a změnách. Všechny výkopové práce budou 

provedeny v souladu s platnými normami BOZP. Vytěžená zemina bude z části 

odvezena na skládku a z části ponechána na staveništi odděleně od sejmuté ornice 

k následnému využití pro zásypy a násypy. Před zahájením výkopových prací je nutné 

provést vytyčení stavby. Svahování výkopu v části je 1:1. Výkopy budou provedeny do 

nezámrzné hloubky dle výkresu základů. Zpětné zásypy budou hutněny po vrstvách 

maximálně 300 mm vhodnými zhutňovacími prostředky.  

 

Základy 

Nejprve se provede osazení prostupů pro inženýrské sítě. Základové pasy 

budouprovedeny z betonu třídy C 20/25. Podkladní betonová mazanina bude z betonu 

třídy C 20/25 tl. 150 mm vyztužená svařovanou kari sítí Ǿ8 150/150 mm. Základový 

pas, podkladní betonová deska a tvarovky ztraceného bednění se spojí pomocí ocelové 

výztuže Ǿ10 mm o délce 1000 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce jsou provedeny z broušených cihel Porotherm 44 

EKO+ Profi D ryfix, vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny z broušených cihel 

Porotherm 30. Příčky v objektu budou vyzděny z broušených cihel Porotherm 14 Profi 

Dryfix. všechny svislé zděné konstrukce budou spojovány na zdící pěnu Profi Pryfix 

a na obyčejnou maltu. 
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Překlady 

Překlady jsou navrženy Porotherm KP 7 a KP 11,5, uložení překladu, 150mm, 

225 mm nebo 250 mm. 

 

Stropní konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří předpjaté stropní panely Spiroll PPD/252 tl. 

250mm. V částích pod akustickou příčkou Porotherm19 AKU po podrobném statickém 

výpočtu a konzultaci se statikem, možná alternativa řešení, návrh 2 ocelových I nosníků 

220. Panely budou uloženy do cementové malty. Minimální uložení je 150 mm. Vývrty 

budou provedeny diamantovými nástroji a to minimálně 50mm od hrany panelu. 

Jednotlivé spáry budou zality zálivkou a očištěny. Dobetonávka bude provedena 

z betonu C25/30. Pod stropními panely bude proveden ŽB věnec, C20/25, B 550B. 

 

Schodiště 

V objektu jsou navržena 2 schodiště s rozdílným počtem schodišťových stupňů 

rozměru schodišťových stupňů 180x270 mm a 170x290 mm. Schodiště je řešeno jako 

prefabrikovaný výrobek od společnosti Prefa Brno. Schodiště jsou křivočará, obě jsou 

pravotočivá. Schodiště budou mít jako povrchovou úpravu keramický obklad. Zábradlí 

ve výšce 1100mm. Šířka schodišťových ramen je navržena na 1 350mm a 1 200mm. 

Výpočet schodiště v samostatné části dokumentu.  

 

Konstrukce střechy 

Střešní konstrukce je tvořena z jednoplášťových plochých střech s klasickým 

pořadí vrstev s atikou opatřenou zábradlím. Střechy jsou spádované z lehčeného keramzit 

betonu, s předepsanou dilatací betonu max 6 x 6m s vytvořenou pojistnou hydroizolací 

z asfaltového pásu s nosnou vložkou z hliníku. Část 1.NP je zastřešena jednoplášťovou 
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plochou střechou s dlažbou na rektifikovatelných podložkách jako pochozí terasa, 

zateplená polystyrenem EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200mm s hlavní 

hydroizolací tvořenou souvrstvím 2 asfaltových modifikovaných pásů s vložkou ze 

skleněné tkaniny a s vložkou z polyesterového rouna. Druhá polovina je řešena jako 

jednoplášťová plochá střecha vegetační bez provozu zateplená extrudovaným 

polystyrenem tl. 200mm s hlavní hydroizolační vrstvou z PVC-P se skleněnou výztužnou 

vložkou. Střešní konstrukce nad 3.NP je navržena jako střecha jednoplášťová plochá 

střecha bez provozu, střešní krytinu tvoří souvrství ze dvou SBS modifikovaných 

asfaltových pásů. Spodní pás Glastek 40 Special Mineral s nosnou vložkou ze skleněné 

tkaniny je lepený a na povrchu Elastek 40 Special Dekor s nosnou vložkou 

z polyesterové rohože na povrchu s břidličným posypem, celoplošně nataven plamenem, 

střecha je zateplena polystyrenem EPS ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 200mm.    

 

Komín 

Komín je navrhnutý jako dvouprůduchový systém Schiedel Absolut. Tento 

systém je tvořen broušenou cihelnou keramickou tvarovkou, tepelnou izolací 

a šamotovou komínovou vložkou. Vnitřní průměr má 200mm, a vnější rozměry 

a dvouprůduchového 450x800mm.  

 

Podlahy 

Podlahy jsou skladebné tloušťky 165 mm na zemině a 100mm 2.NP a3.NP. 

Jsou tvořeny tepelnou izolací z desek Isover EPS Grey 100 a kročejovou izolací 

ISOVER N 50 a samonivelační anhydritový potěr Cemx 20 MPa. Nášlapnou vrstvu 

tvoří keramická dlažba a PVC. Podlaha terasy bude z keramické tvarovky RAKO. 

Přechody mezi různými materiály nášlapných vrstev jsou řešeny podlahovými lištami.  
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Izolace proti zemní vlhkosti 

Je navržena izolace z 2x SBS modifikovaných asfaltového pásu se skleněnou 

a hliníkovou vložkou. Napojení svislé a vodorovné konstrukce bude provedeno 

zpětným spojem. Před prováděním izolace je nutné provést na konstrukce asfaltový 

penetrační nátěr.  

 

Izolace tepelné a zvukové 

Konstrukce střechy vegetační je zateplena extrudovaným polystyren tl. 200 mm 

(XPS Fibran 300 L) a další střechy jsou zatepleny polystyrenem EPS ve 2 vrstvách 

2x100mm. Podlahová izolace na zemině je Iover EPS Grey 100 a Isover N 50 tl. 50 

mm ve 2NP a 3.NP. 

 

Truhlářské výrobky 

Podrobný popis výrobků je uveden v příloze Složka č. 7. 

 

Klempířské prvky  

Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu a hliníku, jejich popis 

výpis je v příloze Složka č. 7. 

 

Omítky 

Vnitřní omítky budou tvořit dvouvrstvé omítky s penetrací z cementové 

postřiku. Vápenocementová omítka v tl. 15 mm a vápenná štuková omítka Cemix v tl. 

2 mm. Vnější omítky budou vápenocementové jádrové omítky tl. 15 mm a jako 

ochranná vrstva silikátová omítka rýhovaná Cemix, tl. 2 mm. 
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Obklady 

Vnitřní obklady budou provedeny v místnostech hygienického zařízení, 

technické místnosti,ve skladovacích prostorech, výšky obkladů v 1. NP budou  2650 

mm. Budou použity spárované obklady Rako lepené na tenkovrstvou lepící maltu 

Ceresit CM 11 COMFORT. Pod obklady bude nanesena hydroizolační stěrka Ceresit 

CL 51 EXPRESS 1-K. 

 

Malby  

V některých místnostech bude proveden silikátový interiérový nátěr. 

 

D. 1.2.1 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 

 Užitné zatížení:   1,5 kN/m
2 

 
Zatížení sněhem:   1,0 kN/m

2 
(II. sněhová oblast) 

 Součinitel nahodilého zatížení 1,5  

 

D. 1.2.2 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 

technologických postupů 

 Stavba bude prováděna tradičními postupy, bez neobvyklých konstrukcí. 

 

D. 1.2.3 Zajištění stavební jámy 

 Stavební jámu zajistíme svahováním ve sklonu 1:1.  
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D. 1.2.4 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly 

ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 Nejsou součástí stavby. 

 

D. 1.2.5 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací 

a zpevňovacích konstrukcí či postupů 

 Neřeší se. 

 

D. 1.2.6 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Při provádění stavby je nutné kontrolovat zakrývané a těžko dostupné 

konstrukce. Před betonáží základových pasů bude provedena kontrola základové spáry, 

dále pak bude provedena kontrola polohy výztuže před betonáží ŽB konstrukcí.  
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3 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala návrhem novostavby ubytovacího zařízení 

pro dočasné ubytování osob – hotelu. Stavba byla osazena do nezastavěné oblasti 

katastrálního území Těchov, okres Blansko. Tato oblast se nachází v blízkosti 

rozlehlých lesů a Moravského krasu. Myšlenkou projektu bylo poskytnutí kvalitních 

služeb návštěvníkům této oblasti, pro rozvoj turistiky, vytvořit příjemné místo pro 

relaxaci a nové vyžití s moderním vybavením. Úkolem bylo navržení dispozičního, 

materiálového a konstrukčního řešení, aby bylo co nejvhodnější pro budoucí užívání 

novostavby. Pro objekt byly navrženy odstíny přírodních barev, aby zapadl do okolní 

přírody. 

V rámci projektu byl řešen návrh restauračního zařízení s venkovním posezením 

pro hotelové hosty a zároveň širokou veřejnost. Hotelové pokoje jsou řešeny standardně 

pro jednoho až dva hosty a také jako pokoje rodinné. Stavba je navržena v souladu 

s platnými normami ČSN a příslušnými vyhláškami. 

Největší přínos mé práce spatřuji v rozšíření svých znalostí v oblasti staveb 

občanské vybavenosti, které se v mnoha případech liší od staveb jiných. Moje 

dosavadní zkušenosti byly pouze v navrhování rodinných domů. Při zpracování této 

práce jsem vycházela ze získaných vědomostí během studia a z technických podkladů 

výrobců stavebních materiálů. Dále také z konzultací a věcných připomínek vedoucí 

diplomové práce prof. Ing. Jitky Mohelníkové, Ph.D.  
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Právní předpisy  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 

předpisů změny č. 350/2012 Sb. 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

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

a vibrací.  

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

v platném znění ke dni zpracování posouzení.  

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.; o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.; o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích.  

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

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 

předpisů. 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů vyhlášky 

č. 62/2013 Sb.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.  
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Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

Normy  

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí. 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy.  

ČSN 73 4301 – Obytné budovy.  

ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení.  

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny. 

ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – část 1: Terminologie.  

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky.  

ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky – Změna Z1.  

ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – část 4: Výpočtové metody ČSN 73 0580-1. 

 ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky – Změna Z1. 

ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov. 

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení průmyslových budov. 

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení průmyslových budov – 

Změna Z1.  

ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov – část 4: Denní osvětlení průmyslových budov – 

Změna Z2.  

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

vlastností stavebních výrobků – Požadavky.  
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ČSN EN 12354-1 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi.  

ČSN EN 12354-2 Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov 

z vlastností stavebních prvků – část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi.  

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb. Společné ustanovení.  

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami.  

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování.  

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou.  

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

 

 

Internetové zdroje 

Vegetační střechy Isover. Isover [online]. [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 

http://www.isover.cz/vegetacni-strechy-isover  

Vegetační střechy a střešní zahrady. Skladby a detaily. Atelier-dek [online]. [cit. 2017-

10-10]. Dostupné z: http://atelier-dek.cz/docs/atelier_dek_cz/publikace/PROJEKCNI-

PRIRUCKY/vegetacni-strechy-2009-02.pdf  

Vegetační střechy. Dek [online]. [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 

https://www.dek.cz/podpora/vegetacni-strechy  

ISOVER. © Divize Isover [online]. [cit. 2017-12-18]. Dostupné z: http://www.isover.cz 

tzb-info. © topinfo s.r.o. 2001-2017 [online]. [cit. 2017-11-30]. Dostupné z: 

http://www.tzb-info.cz 
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Wienerberger. © Wienerberger AG 2017 [online]. [cit. 2017-10-22]. Dostupné z: 

http://wienerberger.cz 

Dek. [online]. © 2017 [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: https://www.dek.cz/ 

Best. [online]. © 2018 [cit. 2018-01-02]. Dostupné z: http://www.best.info 

Střešní prvky TOPWET. Střešní prvky [online]. [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: 

http://www.topwet.cz 

Silbonit HA-HC © 2017 [online]. [cit. 2017-11-03]. Dostupné z: https://www.gtrade.cz 

Otis. © 2017 [online]. [cit. 2017-11-03]. Dostupné z: 

http://www.otisworldwide.com/site/cz/Pages/Gen2Genesis.aspx?menuID= 

Rako. © 2017. [online]. [cit. 2017-09-18]. Dostupné z: http://www.rako.cz 

Prefa. © 2017 Prefa Brno,a.s. [cit. 2017-09-18]. Dostupné z: http://www.prefa.cz 

Cemix. © Cemix. [cit. 2017-10-10]. Dostupné z: http://www.cemix.cz 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RD  rodinný dům 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

3. NP  třetí nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

PTH               porotherm 

TiZn  titanzinek (zinek legovaný titanem) 

d  tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ  objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m
3
] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m
2.
K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

Uem,rec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m
2.

K)] 

Uw  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W(/m
2.

K)] 
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Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m
2.
K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámem [W/(m
2.
K)] 

Up  součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně [W/(m
2.

K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m
2.
K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m
2.

K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m
2.

K)/W] 

Rsik  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě [(m
2.

K)/W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 

θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu[°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

Δ θai  teplotní přirážka [°C] 

θsi,min  Nejnižší teplota v koutě [°C] 

ξRsi,k  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

A  plocha [m
2
] 

Ag  plocha zasklení okna [m
2
] 

Af  plocha rámu okna [m
2
] 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 
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lp  viditelný obvod neprůsvitné výplně [m] 

R’w  vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R’w,N  požadovaná vzduchová neprůzvučnost [dB] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

A  součet ploch na teplosměnné obálce budovy [m
2
] 

Aj  plocha obálkové konstrukce stanovena na systémové hranici budovy [m
2
] 

b  činitel teplotní redukce [-] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

DP3  konstrukční část z hořlavých výrobků 

OB3  obytné budovy třetí kategorie 

EV   evakuační výtah 

A1  reakce na oheň 

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m
2
] 

Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m
2
] 

Spo  požárně otevřená plocha [m
2
] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m
2
] 

ps  požární zatížení stálé [kg/m
2
] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m
2
] 
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a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 

d   odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

lu  délka Sp [m] 

hu  výška Sp [m] 

R  mezní stav únosnosti 

E  mezní stav celistvosti 

W  omezení radiace (sálání) tepla 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

SO 01   označení stavebního objektu 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

NN  nízké napěté, označení inženýrské sítě 

PVC  polyvinylchlorid 

PES   polyester 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

p.č.  parcelní číslo 

Ø  průměr 

h  výška 

mm  milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m
2
  metr čtvereční, plošná jednotka 
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m
3
  metr krychlový, objemová jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

°C  stupně Celsia 

%  procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN  česká státní norma 

max.  maximálně nebo maximální 

min.  minimálně nebo minimální 

viz  odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

vyhl.  vyhláška 

§  paragraf 

Sb.  sbírka zákona 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

tl.  tloušťka 

č.  číslo 

tab.  Tabulka 

obr.  Obrázek 

Rdt  výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a  

  charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

B500B  třída oceli (B – betonářská ocel, 500,550– mez kluzu) 
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m n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

R.Š.  rozvinutá šířka 

KV  konstrukční výška 
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6 SEZNAM PŘÍLOH 

                                

SLOŽKA Č. 1 - PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

VÝKRESY: 

01 STUDIE SITUACE M 1:500 

02  PŮDORYS 1.NP M 1:100 

03 PŮDORYS 2.NP  M 1:100 

04 STUDIE ŘEZU A1-A1, A2-A2  M 1:100 

05 STUDIE POHLEDŮ JIHOZÁPAD A SEVEROVÝCHOD M 1:100 

06 STUDIE POHLEDŮ JIHOVÝCHOD A SEVEROZÁPAD  M 1:100 

 

TEXT: 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

VÝPOČET ZÁKLADŮ 

DOPLŇKOVÉ TEXTY A VÝPOČTY 

 

 

SLOŽKA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 KOORDINAČNÍ SITUACE M 1:200 
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SLOŽKA Č. 3 – D.1.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

VÝKRESY: 

D.1.1.01 PŮDORYS 1.NP M 1:100,M 1:50 

D.1.1.02 PŮDORYS 2.NP  M 1:100 

D.1.1.03 PŮDORYS 3.NP  M 1:50 

D.1.1.04 ŘEZ A1-A1 M 1:50 

D.1.1.05 ŘEZ A2-A2 M 1:50 

D.1.1.06 JIHOZÁPADNÍ POHLED  M 1:100 

D.1.1.07 SEVEROVÝCHODNÍ POHLED  M 1:100 

D.1.1.08 JIHOVÝCHODNÍ POHLED  M 1:50 

D.1.1.09 SEVEROZÁPADNÍ POHLED  M 1:50 

D.1.1.10 DETAIL A – ZÁKLAD M 1:5 

D.1.1.11 DETAIL B – ATIKA VEGETAČNÍ STŘECHY M 1:5 

D.1.1.12 DETAIL C – STŘEŠNÍ VTOK  M 1:5 

D.1.1.13 DETAIL D – PŘECHOD NA TERASU M 1:5 

D.1.1.14 DETAIL E – OKNO M 1:5  

 

 

SLOŽKA Č. 4 – D.1.2. STAVEBNĚ – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

VÝKRESY: 

D.1.2.01 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE     M 1:100 
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D.1.2.02 STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.NP   M 1:100 

D.1.2.03 STŘEŠNÍ KONSTUKCE NAD 1.NP   M 1:100 

D.1.2.04 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD 3.NP   M 1:100 

 

 

SLOŽKA Č. 5 – D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

VÝKRESY: 

D.1.3.01 SITUACE ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ  M 1:500 

D.1.3.02 PŮDORYS 1.NP      M 1:150 

D.1.3.03 PŮDORYS 2.NP      M 1:150 

D.1.3.04 PŮDORYS 3.NP      M 1:150 

 

TEXT 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 

VÝPOČTY 

 

SLOŽKA Č. 6 – STAVEBNÍ FYZIKA 

TEXT 

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY 

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

P1 – VÝPOČTY 
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SLOŽKA Č. 7– VÝPIS PRVKŮ 

VÝPIS VYBRANÝCH SKLADEB KONSTRUKCÍ 

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ 

 



 

 

 



 

 

Viz samostatné složky diplomové práce: 
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