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Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby podsklepené nebo částečně 

podsklepené zadané budovy. Cíle: Vyřešení dispozice budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy 

a nosného systému na základě zvolených materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu 

do terénu s respektováním okolní zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 

obsahovat část A, část B, část C a část D v rozsahu části D.1.1 a D.1.3. Dále bude obsahovat studie obsahující 

předběžné návrhy budovy a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů 

a rozměrů nosných prvků řešené budovy a prostorovou vizualizaci budovy. Výkresová část bude obsahovat 
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min. 5 detailů, výkres(y) sestavy dílců, popř. výkres(y) tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace 

budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů 

popř. další specializované části, budou-li zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu 

se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy 

do složek s klopami formátu A4 opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé 

složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. 

Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní 
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VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 
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Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění 

stavby wellness hotelu. Objekt je architektonicky a provozně rozdělen na dvě části – část 

ubytovací a wellness část. Ubytovací část zahrnuje čtyři nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže, v 1.NP je navržena 

restaurace a v ostatních nadzemních podlažích jsou umístěny hotelové pokoje. Wellness 

část je navržena se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. V 1.S se 

nachází hromadné garáže. V 1.NP je navrženo wellness, které zahrnuje relaxační bazén, 

vířivou vanu, pět vnitřních saun, tři venkovní sauny, kneippovy lázně a relaxační místnosti. 

Ve 2.NP jsou navrženy solária, masáže, kosmetika a kadeřnictví. Součástí je také kavárna 

s prostornou terasou.  

Střecha nad 2.NP je navržena jako vegetační s extenzivním zatravněním, střecha nad 4.NP 

je řešena jako jednoplášťová plochá s klasickým pořadím vrstev. Objekt je navržen jako 

skeletový příčný, prefabrikovaný. Výplňové zdivo je ze systému POROTHERM. Stropní 

konstrukce je navržena z předpjatých panelů SPIROLL.  

Wellness hotel, novostavba, plochá střecha, vegetační střecha, skeletový systém, sauny, 

bazén, kavárna, restaurace 

The aim of the Diploma thesis is elaboration of a design documentation for execution of a 

wellness hotel. The building is operationally divided into two parts – part accommodation 

and wellness part. The accommodation part includes four above-ground floors and one 

under-ground floor.  In the under-ground floor are situated garages. In the first above-

ground floor is designed restaurant and in other above-ground floors are situated hotel 

rooms. Wellness part is designed with two above-ground floors and one under-ground 

floor. In the under-ground floor are situated garages. In the first above-ground is 

designed wellness, which includes relaxation pool, whirpool, five indoor saunas, three 

outdoor saunas, kneipp and relaxation rooms. In the second above ground floor are 

designed solariums, massages, beauty salon and hairdressing salon. The part of the floor 

is also café with large terrace.  

A roof above 2.NP is designed as vegetative with extensive grassing. A roof above 4.NP is 

designed as a one-layer flat roof with classical sequence of layers. 

The building is designed as prefabricated skelet. Filling masonry is from a POROTHERM 

system. Floor structure is designed from prestpressed panel SPIROLL.  

Wellness hotel, new building, flat roof, vegetative roof, skelet system, saunas, pool, café, 

restaurant 
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ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

wellness hotelu. Wellness hotel se nachází v Brně v katastrálním území Brno – Bystrc na parcele 

č. 3045/1, 3045/2, 3045/3 a 3045/9. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním podlažím. 

Objekt je rozdělen na dvě části – část ubytovací a wellness + SPA část. Část ubytovací zahrnuje 

čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V 1. nadzemním podlaží se nachází restaurace  

a její zázemí, v ostatních nadzemních podlažích jsou navrženy hotelové pokoje. Celkový počet 

pokojů je 32. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí a hromadné garáže.  

Část wellness zahrnuje dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. V 1. nadzemním podlaží 

je navrženo wellness, které slouží pro hosty ubytované v hotelu i pro veřejnost. Nachází se zde 

bazén, sauny, vířivá vana, kneippovy lázně a odpočívárny. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy 

masáže, solária, kosmetika, kadeřnictví, a kavárna s prostorou terasou.  

Konstrukční systém je skeletový montovaný, příčný. Sloupy jsou navrženy jako prefabrikované, 

železobetonové, průvlaky jsou svařované ocelové nosníky trapézového průřezu. Stropní 

konstrukce je navržena z předpjatých panelů SPIROLL, které jsou spřaženy s ocelovými nosníky. 

Výplňové obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic POROTHERM. Obvodové stěny v 1.S 

jsou navrženy z tvárnic ztraceného bednění.  

Budova je založena na základových pasech z prostého betonu a železobetonových monolitických 

patkách. 

Střecha nad 2.NP je navržena jako jednoplášťová plochá, vegetační s extenzivním zatravněním. 

Střecha nad 4.NP je řešena jako jednoplášťová plochá, s klasickým pořadím vrstev a stabilizační 

vrstvou z kačírku frakce 16/32. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Wellness hotel 

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

Adresa:   Rakovecká 533, 635 000 Brno – Bystrc 

Katastrální území:  Brno– Bystrc 

Parcelní číslo:   3045/1, 3045/2, 3045/3, 3045/9 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jména a příjmení: Jan Novák, Křižná 673, 757 01 Valašské Meziříčí 

Trvalé bydliště:  Křižná 673,  

757 01 Valašské Meziříčí 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Jména a příjmení: Bc. Veronika Kučírková 

Trvalé bydliště:  Podlesí 335, 

   757 01 Valašské Meziříčí 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty:  

SO01 Wellness hotel 

   SO 02 Venkovní wellness 

   SO 03 Parkoviště pro wellness a napojení na komunikaci 

   SO 04 Parkoviště zaměstnanci + zásobování 

   SO 05 Parkoviště pro restauraci, vjezd, zásobování 

   SO 06  Zpevněné plochy 

   SO 07 Odvodnění pojízdných ploch 

   SO 08 Odvodnění dešťových vod 

   SO 09 Vodovodní přípojka 

   SO 10 Přípojka splaškové kanalizace 

   SO 11 Přípojka elektrického vedení 

   SO 12 Opěrné stěny 

   SO 13 Sadové a terénní úpravy 
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A.3 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 

Žádná stanoviska nebyla a rozhodnutí nebyla v rámci diplomové práce vydána. 

Úřad: Stavební úřad Brno-Střed 

 Ulice: Měnínská 4 

 PSČ,obec: 602 00 Brno 

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

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě projektové 

dokumentace pro stavební povolení. Datum vypracování: leden 2017 

c) Další podklady 

Před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo jako podkladů využito: 

• katastrální mapa katastrálního území Brno–Bystrc, 

• doklad o vlastnictví pozemku 

• územní plán města Brna 

• fotodokumentace, 

• vyjádření o existenci sítí jednotlivými poskytovateli. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území, nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území. 

Pozemek se nachází v katastrálním území Brno – Bystrc na parcelách č. 3045/1, 3045/2, 3045/3, 

3045/9. Dle územního plánu města Brna se nachází na ploše pro rekreaci. V katastru nemovitostí 

je pozemek klasifikován jako orná půda.  

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Navrhovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území 

Podmínky jsou splněny. Žádné výjimky nebyly v rámci diplomové práce stanoveny.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů.  

Žádná stanoviska nebyla vydána. 

f) Výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  

V rámci diplomové práce nebyly provedeny žádné průzkumy. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkově chráněném území ani v přírodní chráněné rezervaci. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek se nenachází v blízkosti záplavového ani poddolovaného území. 

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

v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Sousední pozemky jsou 

nezastavěné. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku pomocí vsakovacích bloků. Dešťové 

vody ze zpevněných ploch parkovišť budou nejprve předčištěny v odlučovači lehkých kapalin a 

následně zasakovány. 

j) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Nejsou předepsány žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 
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k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba wellness hotelu vyžaduje odnění ze zemědělského půdního fondu. Plocha pro vyjmutí je 

stanovena na 4 521 m2. Třída ochrany je dle BPEJ 3 a 4, cena odnětí je 9,75 kč a 12,88 kč. 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě.  

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je vyřešeno pomocí stávající místní komunikace šíře 

7 m, nacházející se na ulici Rakovecká a nové vybudovaných sjezdů k objektu.  

Navrhovaný objekt bude napojen na veškeré inženýrské sítě i technickou infrastrukturu. Objekt je 

navržen jako bezbariérový. 

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

S budoucí stavbou nesouvisí žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Pč.  Obec   Druh pozemku  Výměra m2 

3045/1  Brno  Orná půda  12 762  

3045/2  Brno  Orná půda  790 

3045/3  Brno  Orná půda  813 

3045/9  Brno  Orná půda  3 586 
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B.2 Celkový popis stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Stavba pro přechodné ubytování a pro odpočinkovou rekreaci. Jedná se o občanskou stavbu 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí a výjimky 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Žádná stanoviska nebyla vydána 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Pozemek se nenachází v památkově chráněném území ani v přírodně chráněné rezervaci. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

• Zastavěná plocha objektu:  2 521,88 m2 

• Zastavěná plocha zpevněných ploch: 2 624,88 m2 

• Obestavěný prostor:   39 125 m3 

• Užitná plocha:    8 656,85 m2 

• Plocha pozemku:   13 824 m2 

• Počet ubytovaných v hotelu  70 osob 

• Počet hostů restaurace   70 osob (z toho 35 veřejnost) 

• Počet návštěvníků wellness  80 osob (z toho 40 hosté hotelu) 

• Počet návštěvníků SPA   44 osob 

• Počet zaměstnanců ubytovací části: 24 osob 

• Počet zaměstnanců wellness a spa části: 16 osob 

• Počet hotelových pokojů  32 pokojů 

h) 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. 

Náklady na vodné a stočné: 

Dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.: 

Pokoje s WC a koupelnou:   45 m3/lůžko/rok 

+ připouštění bazénu:   10 m3/rok 

+ sauna:    10 m3/rok 

= 45 * 70 + 10 + 10*8 = 3240 m3/rok * 75,74 Kč = 245 397 Kč. 
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Restaurace:   8 m3/strávník/rok 

= 8 * 70 = 560 m3/rok * 75,74 Kč = 42 414 Kč. 

Celkem:   287 811 Kč 

 

Náklady na odpadové hospodářství: 

Cena za odvoz a likvidaci odpadu na osobu: 495 Kč 

Počet osob:     226 

Cena celkem:     111 870 Kč 

 

Odpady: 

Č. N(O) Název Likvidace 

20 01 01 O Papír a lepenka Odvoz na skládku 

20 01 02 O Sklo Odvoz na skládku 

20 01 39 O Plasty Odvoz na skládku 

20 01 40 O Kovy Odvoz na skládku 

 

Třída energetické náročnosti budov 

B - úsporná 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem města Brna. Nachází se v městské části Brno – 

Bystrc v katastrálním území Bystrc. Je situována na ploše pro relaxaci, v zastavěné části města. 

V okolí budoucí stavby se nachází stávající bytové domy.  

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

Navrhovaný objekt wellness hotelu má členitý tvar. Je rozdělen na dva objekty – ubytovací a 

wellness část.  

Část ubytovací má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Část wellness a SPA zahrnuje 2 

nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Nosný systém je skeletový, příčný. Je navržen z prefabrikovaných sloupů a ocelových průvlaků. 

Stropní konstrukce jsou řešeny z předpjatých panelů SPIROLL. Zdivo suterénu je provedeno 

z betonových tvárnic, výplňové zdivo skeletu je ze systému POROTHERM 

Budova bude založena na monolitických betonových základových pasech a železobetonových 

patkách.  

Barevné řešení stavby bude provedeno dle projektové dokumentace. Fasáda domu bude opatřena 

tenkovrstvou silikátovou omítkou v bílé barvě, obklad soklu bude proveden cihelnými pásky. 

Fasáda welllness části bude řešena jako provětrávaná s kamenným obkladem. Střední část je 

navržena z cihelného obkladu  

Horní vrstva střešního pláště bude tvořena nasypaným kamenivem frakce 16/32. 

Okna, vstupní a balkonové dveře budou hliníkové, barvy tmavě šedé. Garážová vrata budou sekční 

v barvě šedé. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup do wellness hotelu je zajištěn několika vstupy ze severní strany objektu. Nachází se zde 

hlavní vstup k recepci, vstup do restaurace, dále je navržen vstup do wellness části. Je zde také 

navrženo několik vstupů pro zaměstnance. 

 

Navrhovaný objekt je architektonicky a provozně rozdělen na dvě části.  
 

První část je část ubytovací. Má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží.  

V podzemním podlaží se nachází parkovací stání pro hosty hotelu a technické zázemí – prádelna, 

sušárna, strojovna VZT, kotelna apod.  

V 1.NP se nachází vstupní hala do objektu a lobby bar. Je zde navržena restaurace, která slouží jak 

pro hosty hotelu, tak pro veřejnost. Celková kapacita restaurace je 70 osob. Ze vstupní haly je 

umožněn přístup do wellness.  

V 2.-4.NP se nachází pokoje pro hosty hotelu. Je zde navrženo 32 pokojů: 21 dvojlůžkových 

pokojů, 8 dvojlůžkových apartmánů a 3 čtyřlůžkové apartmány. 1 pokoj, nacházející se v 2.NP, je 

navržen jako bezbariérový. Ke každému pokoji náleží prostorná terasa. 
 

Druhá část objektu je wellness a spa část, která slouží jak pro hosty hotelu, tak po veřejnost. Má 

dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

V podzemním podlaží se nachází technické zázemí wellness – akumulační nádrže, filtrovna, sklad 

chemikálií apod.  

V 1.NP je navrženo wellness, jehož kapacita je 80 osob. Nachází se zde relaxační bazén, vířivka, 5 

vnitřních saun (2 x finská, parní, herbal, infra), kneippovy lázně, 2 relaxační místnosti, ochlazovací 

bazénky a sprchy. Součástí je rovněž venkovní wellness. Zde jsou navrženy 3 venkovní sauny 

(finská, infra a parní). K těmto saunám náleží přírodní ochlazovací jezírko a hygienické zázemí.  

V 2.NP se nachází solárium, masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra a kadeřnictví. Je zde navržen 

cvičební sál, který bude sloužit pro lekce jógy, pilates a taichi. Nachází se zde také kavárna 

s prostornou terasou. Součástí tohoto podlaží je takové zázemí zaměstnanců. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Wellness hotel je navržen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

V souladu s touho vyhláškou je zajištěn bezbariérový vstup do budovy ze severní strany objektu. 

Vertikální přemisťování zajišťuje výtah, který je rozměrově navržen s ohledem na požadavky na 

minimální rozměry výtahové šachty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Všechny prostory jsou rovněž řešeny jako bezbariérové.  

Na pozemku jsou navrženy parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena dle platných předpisů tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání a 

nedošlo k poškození zdraví.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt SO 01 –  Wellness hotel je navržen jako pětipodlažní se čtyřmi nadzemními a jedním 

podzemním podlažím. Je založen na monolitických základových pasech z prostého betonu a 
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základových monolitických železobetonových patkách. Konstrukční systém objektu je skeletvý 

příčný. Obvodové výplňové zdivo je provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 30 PROFI – 

broušená, vnitřní ztužující zdivo je provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 24 PROFI – 

broušená. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, stabilizační 

vrstva střechy je tvořena praným říčním kamenivem frakce 16/32.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

• Konstrukční systém objektu 

Konstrukční systém objektu je navržen jako skeletový příčný. Skládá se z prefabrikovaných 

železobetonových sloupů a ocelových svařovaných průvlaků – delta nosníky. Na tyto průvlaky je 

ukládána stropní konstrukce. Ve směru kolmém na průvlaky jsou navrženy ztužidla.  

• Zemní práce 

V rámci zemních prací bude odstraněna ornice tl. 150 mm, která bude uložena ve vhodné části 

pozemku a později využita při závěrečných terénních úpravách. Následně se provede hloubení jam 

a jednotlivých rýh dle projektové dokumentace. Předpokládá se odebrání cca 1500 m3 zeminy. 

Zemina je nesoudržná, jedná se o štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, svahování výkopů bude tedy 

provedeno v poměru 1:1.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh nebo 

hloubku založení stavby. 

 

• Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25. Pod sloupy jsou 

provedeny základové patky monolitické ze železobetonu. V místě posuvné spáry mezi objekty jsou  

navrženy základové patky excentrické. Výztuž železobetonových konstrukcí je provedena dle 

statického návrhu 

Pod výtahovou šachtou je provedena základová deska ze železobetonu, je navržen beton třídy 

C20/25, ocel B500B, výztuž bude provedena dle statického návrhu.  

Šířka a výška základů byla zjištěna předběžným výpočtem, který je doložen v samostatné příloze. 

Rozměry jsou patrné z projektové dokumentace. 

Na dně základových pasů bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4 – poloha bude upřesněna 

v samostatném projektu elektroinstalací. 

Nad úrovní základových pasů bude vybetonována betonová podkladní deska tl. 150 mm. Beton je 

třídy C20/25. Deska bude vyztužena kari sítí o rozměrech oka 150 × 150 × 8 mm. Pod těžkými 

zděnými příčkami bude proveden základ o minimálních rozměrech 300 x 300 mm. 

Hloubka základů je v každém případě níže, než je min. nezámrzná hloubka. 

 

• Izolace proti vodě 

Betonová podkladní deska bude opatřena asfaltovou penetrační emulzí z důvodu natavování 

asfaltových pásů. Je navrženo souvrství ze SBS modifikovaných asfaltových pásů. Spodní pás tl. 4 

mm je tvořen vložkou ze skelné tkaniny a je k podkladu bodově nataven. Horní pás tl. 5 mm je 

tvořen vložkou z PES rohože a ke spodnímu pásu je nataven plnoplošně. Při přechodu vodorovné 

izolace na izolaci svislou jsou pásy spojeny pomocí zpětného spoje. Vytažení nad terénem je 

navrženo 300 mm z důvodu odstřikující vody.  
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• Svislé stěnové konstrukce 

Nosné i nenosné stěnové konstrukce budou provedeny ze keramických tvárnic POROTHERM. 

Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic tl. 300 mm POROTHERM 30 PROFI – 

broušená a je vyzděno na celoplošně nanášenou zdící maltu pro tenké spáry. 

V suterénu je navrženo nosné zdivo tl. 400 a 500 mm – tvárnice ztraceného bednění BEST. 

Ztužující stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 240 mm POROTHERM 24 PROFI. 

Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 140 mm POROTHERM 14 PROFI– broušená a jsou 

vyzděny na celoplošně nanášenou tenkovrstvou zdící maltu. 

Výtahová šachta je provedena ze železobetonu tl. 250 mm.  

Instalační šachty jsou opláštěny dvěma sádrokartonovými protipožárními deskami RFI tl. 12,5 mm 

(RIGIPS), svislé profily R–CW 75 jsou vyplněny minerální izolací tl. 60 mm. Tloušťka stěny je 

100 mm. 

Instalační předstěny v koupelnách, popř. WC jsou opláštěny ze sádrokartonových impregnovaných 

desek RBI tl. 12,5 mm (RIGIPS), jsou připevněny na nosné konstrukci z R–CW a R–UW profilů. 

Tloušťka stěny je 150 mm. Instalační předstěny budou vyplněny minerální izolací, aby při vedení 

instalací v předstěně nedocházelo k šíření hluku. 

 

• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů SPIROLL výšky 250 mm. Délka panelů je dle 

příslušného rozpětí, šířky panelů jsou dle projektové dokumentace. V místě otvorů pro instalační 

šachty, popř. pro komín, bude použit panel s výřezy nebo provedena výměna pomocí ocelových 

profilů. Panely se ukládají na ocelové svařované nosníky. Délka uložení je 130 mm.  

Stropní konstrukce je navržena jako spřažená. Ocelové nosníky jsou navrženy s otvory. Po osazení 

panelů se přidá výztuž a zabetonují se – tím je zajištěno spřažení. Šířka ocelových nosníků je 300 a 

500 mm, výška je navržena 250 mm. Po obvodu jsou navrženy nosníky s jednostrannou konzolou, 

vnitřní průvlaky mají konzoly oboustranně.  

Překlady jsou navrženy z keramických nosných překladů POROTHERM KP 7. Délka uložení 

překladů se liší podle rozpětí, pohybuje se od 125 do 220 mm. V obvodových stěnách se do 

sestavy překladů vkládá tepelná izolace z EPS tl. min 100 mm. V místě tepelné izolace je vhodné 

přerušit maltové lože. Překlady větších rozměrů jsou vytvořeny ze železobetonu. Z vnější strany 

jsou zatepleny tepelnou izolací z EPS.  

Ve směru kolmém na průvlaky jsou navrženy prefabrikovany ztužidla. V místě balkonů, kde pod 

průvlaky není nosná stěna, jsou navrženy ztužidla o rozměru 250 x 500 mm z důvodu většího 

průhybu. V místech, kde se nachází výplňové zdivo jsou navrženy ztužidla 250x250 mm 

 

• Vertikální konstrukce – schodiště a výtahy 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné prefabrikované, provedeno ze železobetonu. Bude 

použit beton třídy C25/30 a ocel třídy B500B.  

Schodišťová ramena jsou ozubem uložena na prefabrikovanou železobetonovou mezipodestu a 

podestu vytvořenou z keramobetonových nosníků POROTHERM a předpjatého panelu SPIROLL. 

Z důvodu tlumení hluku a vibrací je uložení navrženo přes systémový prvek zabraňující 

kročejovému zvuku (HALFEN HTF). Mezipodesta je na nosné schodišťové zdivo uložena přes 
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zvukoizolační podložku. Po obvodu schodiště jsou ve spárách uloženy spárové desky (HALFEN 

HTPL). 

Schodiště je opatřeno zábradelním madlem, které je ukotveno do nosných stěn a do stěn 

výtahové šachty. Toto zábradlí je umístěno ve výšce 1,0 m.  

V zrcadle schodiště je výtahová šachta provedená ze železobetonu tl. 250 mm. Výtah je navržen 

jako neprůchozí, rozměry výtahové šachty jsou v souladu s požadavky na min. rozměry pro užívání 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

• Komín 

V objektu je navržen komín ze systému SCHIEDEL. Jedná se o třívrstvý systém tvořen 

z tenkostěnné izostatické vložky Ø 140 mm, betonové komínové tvarovky a tepelné izolace. Vnější 

rozměry tvarovky jsou 400 × 800 mm. Komín je navržen jako dvouprůduchový. V úrovni stropní 

konstrukce je provedena dilatace pomoci minerální izolace, tl. dilatace je 30 mm. 

Komín bude dodán jako kompletní dodávka včetně příslušenství.  

 

• Střešní konstrukce 

Střecha nad 4.NP 

Střešní konstrukce nad 4.NP je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 

Střecha je navržena jako nepochozí. Nosnou konstrukci střechy tvoří předpjaté panely SPIROLL. Na 

nich je natavena parozábrana ze SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Nad 

parozábranou je provedena spádová vrstva ze spádových desek EPS 200 S, které zároveň slouží 

jako tepelná izolace. Nad nimi je provedena tepelná izolace z EPS 200 S tl. 160 mm. Hydroizolace 

je provedena z fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,8 mm. Tato fólie musí být od všech polystyrénu 

separována pomocí netkané geotextílie. Fólie má vložku ze skleněného rouna, která se používá 

pro hydroizolace přitížené provozními vrstvami.  

Nad hydroizolací je umístěna ochranná geotextílie a nopová fólie. Stabilizace střešního pláště je 

zajištěna praným říčním kamenivem (kačírkem) frakce 16/32 tl. 140 mm.  

Střešní konstrukce je odvodněna dvěma střešními vtoky DN 150. Střešní svod je veden v interiéru 

a je obezděn keramickými tvárnicemi HELUZ 8. Na střeše jsou osazeny 2 pojistné přepady. 

Střecha nad 2.NP 

Střešní konstrukce nad 2.NP wellness části je navržena jako vegetační s extenzivním substrátem.  

Nosná konstrukce střechy je tvořena předpjatými panely SPIROLL tl. 250 mm. Spádová vrstva 

střechy je vytvořena ze stabilizovaného polystyrenu EPS 150 S. Tepelně izolační vrstva je navržena 

z EPS 200S tl. 160 mm. Nad tepelně izolační vrstvou je umístěna hydroizolace z měkčeného PVC-P 

s vložkou ze skelné rohože. Vegetační vrstva je vytvořena z extenzivního substrátu. 

Střecha je odvodněna dvěma střešními DN 150, a jsou zde osazeny 4 pojistné přepady. 

Střecha je lemována zábradlím, které je tvořeno ocelovými sloupky a madlem a skleněnou výplní. 

Výška zábradlí je 1000 mm nad úrovní střechy. 

 

Terasy hotelových pokojů 

Nosnou konstrukcí jsou předpjaté SPIROLL panely. Spádová vrstva je vytvořena ze spádových 

desek EPS 150 S. Hydroizolace je provedena z měkčeného PVC-P s vložkou z PES mřížky, která je 

mechanicky kotvena. Nášlapná vrstva je tvořena z dřevoplastových prken položených na 

rektifikačních terčích a podkladních hranolech. 
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Zastřešení vchodu 

Nad zádveřím u hlavního vstupu do objektu je provedena střecha, jejíž nosná konstrukce je 

tvořena z předpjatých panelů SPIROLL a slouží zároveň jako střecha mezi jednotlivými objekty. 

Spádová vrstva je tvořena z pěnového polystyrenu. Hydroizolace je navržena z fólie tl. 1,8 mm. 

z měkčeného PVC-P a je zatížena vrstvou vegetačního substrátu.  

 

• Okna a dveře 

Okna jsou navržena jako hliníková, zasklená izolačním trojsklem. Na balkony a terasy jsou 

navrženy hliníkové zdvižně posuvné dveře (HS portály), zasklené izolačním trojsklem. Vstupní 

dveře jsou hliníkové s rámovou zárubní a budou zaskleny tvrzeným bezpečnostním sklem. 

Dveře v suterénu jsou navrženy dřevěné, do strojoven vzduchotechniky, kotelny apod. jsou 

navrženy ocelové dveře. Zárubně jsou navrženy ocelové i obložkové.  

Uvnitř hotelových pokojů jsou navrženy obložkové dřevěné zárubně a dřevěné dveře. V některých 

místnostech jsou navrženy posuvné dveře.  

• Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Podlaha na terénu je z části zateplena tepelnou izolací 

z EPS tl. 2 × 40 mm, v ostatních podlažích je umístěna akustická izolace z kamenné vlny tl. 40 mm. 

Roznášecí vrstva je provedena z betonové mazaniny tl. 60 a 65 mm, která je vyztužena kari sítí 

s rozměry ok 150 × 150 × 4 mm, umístěnou při horním okraji. Nášlapná vrstva se liší podle druhu 

místnosti. Ve společných komunikačních prostorech je navržena keramická dlažba, v místnosti 

fitness jsou tvrzené pryžové rohože. Uvnitř hotelových pokojů jsou v pokojích a obývacích 

pokojích navrženy koberce. V ostatních místnostech je navržena keramická dlažba. Všechny 

podlahy jsou od svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním páskem z minerální vlny tl. 12 mm. 

Všechny podlahy jsou opatřeny okrajovou lištou v materiálu dle příslušné nášlapné vrstvy. Na 

rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou provedeny přechodové lišty. 

V koupelnách, WC, technické místnosti, úklidových místnostech, umývárnách a sušárně bude 

provedena hydroizolační stěrka a bude vytažena do výšky min. 150 mm nad podlahu. V garážích a 

prostorách wellness je hydroizolace vytažena do výšky 200 mm. 

Bližší specifikace viz výpis konstrukcí. 

 

• Povrchové úpravy 

Vnější povrchové úpravy 

Fasáda ubytovací části je opatřena tenkovrstvou pastovitou minerální omítkou se škrábanou 

strukturou. Barva omítky je bílá (RAL 9003), kolem balkonu jsou vytvořeny pásy omítky barvy 

hnědé (RAL 8028). Střední část je provedena jako provětrávaná fasáda s cihelným obkladem, 

barvy tmavě hnědé. Část wellness je opatřena provětrávanou fasádou s kamennými deskami, 

barva desek je tmavě šedá.  

 

Vnitřní povrchové úpravy 

Omítka suterénních a komunikačních prostor je z hlediska vyššího opotřebení navržena jako 

vápenocementová. Bude provedena v bílé barvě. 

V ostatních prostorech je povrch stěn i stropů proveden ze štukové omítky bílé barvy.  
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V kuchyni, koupelnách, WC a ostatních mokrých provozech je proveden keramický obklad do 

výšky uvedené v projektové dokumentaci.  

• Tepelná izolace 

Je provedeno zateplení objektu. Ubytovací část je kontaktně zateplena deskami z minerální vlny, 

tl. 160 mm. V částech, kde je provedena provětrávaná fasáda, budou použity desky z minerální 

vlny s ochrannou textilií na horním povrchu. 

Tepelná izolace terasy hotelových pokojů v 1.NP je tvořena spádovou vrstvou z desek PIR, další 

vrstva tepelné izolace je rovněž z PIR desek. Terasy hotelových pokojů jsou kvůli tepelným 

mostům zatepleny spádovou vrstvou ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150S. Terasa 

kavárny je zateplena deskami PIR s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.   

Střecha nad 2.NP je navržena s klasickým pořadím. Spádová vrstva je vytvořena z desek EPS 150S. 

Další vrstvy jsou rovněž z EPS desek. 

Tepelná izolace střechy nad 4.NP je navržena ze stabilizovaného EPS. 

Kvůli zamezení tepelným mostům bylo provedeno zateplení atiky. Z vnější strany byla atika 

zateplena minerální izolací tl. 160 mm. Z vnitřní strany je provedeno zateplení z EPS 70 F tl. 100 

mm.  

• Akustická izolace 

Podlahy nad 1.S budou navrženy s tepelnou izolací z EPS desek. Tato izolace neslouží jako 

akustická, ale převážně pro vedení instalací TZB. 

Podlahy v ostatních nadzemních podlažích budou navrženy s kročejovou izolací provedenou 

z kamenné vlny tl. 40 mm. Všechny podlahy budou od svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním 

páskem z minerální vlny tl. 12 mm. 

Schodišťová ramena jsou ozubem uložena na prefabrikovanou železobetonovou mezipodestu a 

podestu vytvořenou z keramobetonových nosníků POROTHERM a předpjatého panelu SPIROLL. 

Z důvodu tlumení hluku a vibrací je uložení navrženo přes systémový prvek zabraňující 

kročejovému zvuku (HALFEN HTF). Mezipodesta je na schodišťové bloky uložena přes 

zvukoizolační podložku. Po obvodu schodiště jsou ve spárách uloženy spárové desky (HALFEN 

HTPL).  

• Podhledy 

V suterénu jsou nad hromadnými garážemi navrženy podhledy z protipožárních sádrokartonových 

desek. V těchto podhledech se povedou rozvody TZB. Podhledy budou zavěšené na nosné 

konstrukci vytvořené z dvouúrovňového křížového roštu provedeného z R-CD profilů 

Profily R-CD budou přišroubovány k závěsům a závěsy budou kotveny do nosné stropní 

konstrukce. Opláštění podhledu je tvořeno sádrokartonovými deskami RF tl. 12,5 mm, které jsou 

kotveny k nosné konstrukci podhledu.  

V nadzemních podlažích jsou provedeny podhledy, kdy druh podhledu se mění podle místnosti. 

Pro klasické místnosti je navržen podhled ze sádrokartonových stavebních desek RB tl. 12,5 mm. 

Pro chodby a místnosti, kde se vyskytuje veřejnost je navržen kazetový podhled. V místnostech se 

zvýšenou vlhkostí (koupelny, hotelové sprchy, úklidové místnosti) jsou navrženy impregnované 

sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. V místech s extrémní vlhkostí je proveden podhled ze 

sádrokartonových desek vyztužených skelnými vlákny, tl. desek je 12,5 mm.  

 

• Truhlářské výrobky 
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Podrobná specifikace je uvedena ve výpise truhlářských prvků. 

• Klempířské prvky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise klempířských prvků. 

• Zámečnické prvky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise zámečnických prvků. 

• Odvětrání 

Místnosti, které nelze větrat přirozeně okny, budou odvětrány pomocí vzduchotechniky. Řešení 

bude obsaženo v samostatném projektu VZT. 

• Oplocení 

Pozemek nebude oplocen 

• Zpevněné plochy 

Pochozí zpevněné plochy určené pro pěší provoz jsou navrženy z betonové zámkové dlažby výšky 

60 mm. Zpevněné plochy pro pěší provoz se nacházejí v severní části objektu, kde spojují veřejné 

prostranství s hlavním vstupem objektu. Další zpevněné plochy jsou navrženy podél objektu ve 

východní části, kde spojují hlavní a vedlejší vchod.  

Pojízdné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby výšky 80 mm. Před garážemi na jižní 

straně objektu je navržena příjezdová cesta šířky 6 m a také 3 parkovací stání. Sklon je 2 %.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Veškeré stavební dílce jsou tradiční materiály, statická únosnost je dána výrobcem daného 

materiálu, popř. řešena v samostatné konstrukční části  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen na stávající veřejné sítě novými přípojkami. Bude zřízena přípojka splaškové 

kanalizace, vodovodu, plynovodní přípojka, přípojka elektrické energie a sdělovacího vedení. 

Přípojky budou přivedeny do suterénu objektu.  

Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním. Zdrojem pro vytápění budou 2 plynové kotle 

umístěné v suterénu v kotelně.  

b) výčet technických a technologických zařízení 

V objektu se nachází 3 kaskádově zapojené plynové kotle typuTHERM 45KD.A s výkonem 25–

 65 kW, které jsou umístěny v kotelně. V kotelně se dále bude nacházet zásobník pro ohřev vody.  

Pro vytápění budou použita desková otopná tělesa typu RADIK, rozvody teplé vody budou 

plastové. Přípravu TUV zajistí zásobníkový ohřívač. 

Stavba bude vybavena běžnými zařizovacími předměty (umyvadla, umývátka, sprchové kouty, 

závěsná WC) 

Splašková voda bude odvedena do splaškové kanalizace. Dešťová voda bude svedena do 

akumulační nádrže, odkud bude přečerpávána do vsakovacích bloků a následně bude vsakována 

na pozemku.  
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Plynové spotřebiče budou napojeny na nízkotlaký rozvod plynu.  

Větrání objektu bude zajištěno vzduchotechnikou 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na požární bezpečnost. 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v příloze č. 4 – Požárně bezpečností řešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s platnou legislativou tak, aby splňovala požadavky na požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla.  

Tepelně technické posouzení je provedeno v příloze č. 5 – Stavební fyzika.  

b) Energetická náročnost stavby 

Stavba je dle energetického štítku obálky budovy zatříděna do třídy B – úsporná.  

Viz příloha č. 5 – Stavební fyzika.  

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Nejsou navrženy žádné alternativní zdroje energií 

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

prostředí 

• Odpady 

Odpady budou tříděny a využitelné odpady budou předány k recyklaci. Komunální odpad bude 

ukládán do kontejnerů a sběrných nádob a bude pravidelně vyvážen oprávněnými osobami.  

• Větrání 

Větrání objektu je navrženo převážně jako přímé větrání okny. V místnostech, kde nelze větrat 

přirozeně, bude větrání zajištěno pomocí vzduchotechniky. Odtah par v kuchyních je řešen 

odtahovými digestořemi napojenými do instalační šachty. 

Větrání garáží je zajištěno otvory krytými žaluziemi 

• Vytápění 

Vytápění je řešeno jako ústřední, plynové kotle jsou umístěny v suterénu v kotelně.  

• Osvětlení 

Osvětlení je řešeno jako přímé. Výpočty a posouzení jsou řešeny v samostatné příloze  

č. 5 – Stavební fyzika.  

• Zásobování vodou 

Zásobování vodou je řešeno napojením na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka je zakončena 

vodoměrnou soustavou.  

• Odpadní vody 

Splašková voda je svedena do veřejné kanalizace. Napojení bude řešeno potrubím PVC KG 

DN 150. Na splaškové kanalizaci bude umístěna plastová revizní šachta o průměru 400 mm. 

Odvod dešťové vody je řešen napojením do akumulační nádrže a následným vsakováním pomocí 

vsakovacích bloků. 
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Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Objekt bude sloužit pouze pro bydlení, takže 

nebude vyvozovat žádný nadměrný hluk či vibrace.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Spodní stavba je izolována dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy. Radonový index na 

pozemku byl vyhodnocen jako nízký.  

b) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V okolí budoucí stavby nebyl zjištěn výskyt bludných proudů. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby nehrozí technická seizmicita. 

d) ochrana před hlukem 

Okolí stavby nebude nadměrně zatíženo hlukem. Nachází se zde pouze málo frekventovaná silnice 

II. třídy. Stávající okolní budovy jsou rovněž bytové domy. Obvodové stěny objektu jsou navrženy 

jako těžké, podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí, oddělené od svislých konstrukcí dilatačním 

okrajovým páskem.  

e) protipovodňová opatření 

Bytový dům se nenachází v záplavové oblasti, proto nejsou nutná žádná protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na stávající veřejné inženýrské sítě novými přípojkami. Přípojky budou 

přivedeny do suterénu. Napojení bude provedeno dle požadavků jednotlivých správců sítí. 

 

Kanalizace 

Splaškové vody budou odvedeny do splaškové kanalizace DN 300, provedené z litiny. Přípojka 

splaškové kanalizace bude provedena z PVC KG DN 150 a nachází se na severní straně objektu.  

Dešťové vody budou ze střechy svedeny střešními vtoky do suterénu, odtud budou odvedeny do 

akumulační nádrže umístěné na pozemku a dále budou vsakovány pomocí vsakovacích bloků. 

Vsakovací bloky jsou umístěny v severní části pozemku. Zpevněné plochy předčištěny, odvodněny 

do akumulační nádrže a následně vsakovány. 

 

Vodovod 

Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno vodovodní přípojkou provedenou z HDPE 100 

SDR11, DN 40. Připojení bude provedeno ze severní strany objektu.  

 

Plynovod 

NTL plynovodní přípojka bude ukončena v HUP kk25 ve skříni umístěné na fasádě objektu ze 

severní strany. Přípojka je provedena z HDPE 100 SDR11, DN 40. 
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Elektrická energie 

Přípojka silového vedení nízkého napětí bude provedena ze severní strany objektu. Elektroměr 

bude umístěn uvnitř objektu v suterénu. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Splašková voda bude svedena do veřejné splaškové kanalizace. Přípojka bude provedena z PVC KG 

určeného do země, DN 150. Potrubí bude vedeno pod terénem v minimálním spádu 2%. 

Délka přípojky splaškové kanalizace je 9,8 m. 

 

Dešťová voda bude z ploché střechy nad 4.NP svedena dvěma vtoky DN150, které povedou 

interiérem až do suterénu objektu. Střecha nad 2.NP je odvodněna 2 x střešním vtokem DN 150.  

Terasy jsou rovněž odvodněný střešními vpustmi a svedeny do suterénu.  

Dešťová voda je ze suterénu odvedena potrubím z PVC KG DN150, na pozemku je napojena na 

akumulační nádrž a poté vsakována. Délka potrubí je cca 20 m. 

 

Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 100 SDR11 DN 40. Je vedena v zemi a 

napojení je provedeno do suterénu. Na vodovodní přípojce bude umístěna vodoměrná šachta ve 

vzdálenosti 2 m od hranice pozemku. Délka vodovodní přípojky je 5,9 m. 

 

Plynovodní přípojka bude provedena z HDPE 100 SDR11, DN 40. Plynovodní přípojka je ukončená 

v HUP umístěném na fasádě objektu. Délka přípojky je 13,3 m. 

 

Přípojka silového vedení nízkého napětí je provedena ze severní strany objektu, elektroměr je 

umístěn v objektu ve veřejně přístupných místech. Délka elektrické přípojky je 8,6 m. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Objekt wellness hotelu má vjezd na pozemek ze stávající silnice II. třídy z ulice Rakovecká, 

nacházející se na severní straně pozemku. Jsou navrženy tři samostatné vjezdy. Jeden slouží pro 

hosty ubytované v hotelu a návštěvníky wellness, druhý slouží pro zásobování a zaměstnance 

wellness a třetí je navržen pro zásobování restaurace a pro vjezd do podzemních garáží. Na 

pozemku se nachází kruhový objezd a 2 parkoviště pro osobní automobily, které zahrnují i stání 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále jsou zde navržena parkovací místa pro 

zaměstnance a prostor pro zásobování 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní připojení pozemku je z ulice Rakovecká ze severní strany pozemku. Stávající komunikace 

je silnice II. třídy. U vjezdů na cestu je osazen krytý odtokový žlab. Jsou dodrženy rozhledové 

trojuhelníky 

c)  doprava v klidu 

Na pozemku se budou nacházet celkem 44 stání pro veřejnost, z nichž 4 parkovacích stání budou 

navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro vozidla pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. 22 stání je vyhrazeno pro návštěvníky restaurace a 20 stání je pro návštěvníky 

wellness. Dále se zde nachází 12 míst pro personál. Zbylé parkovací místa pro hosty hotelu jsou 

navržena v suterénu. 

d) pěší a cyklistické stezky. 

Podél stávající komunikace není navržen chodník pro pěší, bude tedy nutné jej dodatečně 

zrealizovat. V blízkosti objektu se nenacházejí cyklistické stezky. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Realizace stavby má minimální vliv na terénní a vegetační úpravy. Po dokončení výstavby budou 

všechna území, která byla dotčena, nově oseta trávou a doplněna zelení. 

b) použité vegetační prvky 

Použité vegetační prvky jsou v samostatné části projektové dokumentace, která není obsažena 

v diplomové práci. 

c) biotechnická opatření. 

Stavba nevyžaduje žádné biotechnická opatření. 

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

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

Druh práce a použitá technologie nemá vliv na zhoršování životního prostředí. Všechny použité 
materiály a vyhovují hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek. Objekt svým 
provozem nepůsobí negativními vlivy na okolní prostředí, tj. neobtěžuje okolí hlukem, prachem, 
neohrožuje bezpečnost obyvatelstva. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 
hladiny hluku pro dané období stanové novelou č. 217/2016 sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Splašková voda bude odváděna do splaškové kanalizace. Odpady ze stavby a z následujícího 
provozu budou roztříděny a odstraněny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog 
odpadů. 

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

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 

Na staveništi se nenacházejí žádné památkové stromy. V lokalitě se nevyskytují žádní chránění 

živočichové či rostliny. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

V lokalitě ani jejím okolí se nenachází žádné území zařazené do soustavy chráněných území 
Natura 2000. 

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

Nejedná se o záměr podléhající posouzení EIA. 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. 

Nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Stavba nevyžaduje žádné opatření z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Na staveniště bude zajištěna dodávka vody a elektrické energie. Přípojky těchto sítí budou 
vybudovány před započetím stavby. Voda pro stavbu bude zabezpečena napojením staveništních 
rozvodů na nově vybudovanou část vodovodní přípojky. Elektrická energie bude zajištěna 
napojením staveništní přípojky NN na trafostanici. Na počátku stavby bude tato trafostanice 
vybudována. 
Stavební materiály budou na stavbu dováženy postupně, aby se minimalizovaly potřeby 
skladovacích ploch. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění povrchových ploch staveniště bude zajištěno vsakem do nezpevněného terénu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Na staveniště je navržena příjezdová cesta, která bude sloužit i jako výjezd. 

Příjezdová cesta se nachází na severní části staveniště od ulice Rakovecká. Tvoří ji zpevněná 

plocha a je navržena z betonové dlažby. Nejmenší průjezdná šířka vstupní brány činí 4,750 m. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba nebude mít v rámci provádění stavby významný vliv na okolí stavby. Při provádění stavby 
budou veškeré aktivity vedeny na stavebním pozemku. Zhotovitel je povinen zajišťovat pořádek 
na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství.  

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

Pozemek staveniště je oplocen plotem s drátěným pletivem. Toto oplocení bude využito po dobu 
stavby jako zábrana proti vstupu neoprávněným osobám a na ochranu majetku zhotovitele 
stavby. V místě vjezdu na staveniště a výjezdu je v oplocení vsazena vjezdová brána. 
V rámci realizace nebude nutné kácet dřeviny, pouze se odstraní vzrostlá zeleň, která se nachází 
v prostoru výstavby objektu a zeleň, bezprostředně bránící výstavbě. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Nejsou stanoveny maximální zábory pro staveniště. 

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

Odpadový materiál vzniklý při stavební činnosti bude likvidován v souladu se zákonem č.169/2013 
Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn. Dále bude tříděn 
dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., katalog odpadů.  
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Odpad bude tříděn a kontrolován, zda nemá některou z nebezpečných vlastností. Stavba bude 
vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládaní s odpady.  
 

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

V rámci zemních prací bude odstraněna ornice tl. 150 mm, která bude uložena ve vhodné části 

pozemku a později využita při závěrečných terénních úpravách. Následně se provede hloubení jam 

a jednotlivých rýh dle projektové dokumentace. Předpokládá se odebrání cca 2100 m3 zeminy. 

Zemina je nesoudržná, jedná se o štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, svahování výkopů bude tedy 

provedeno v poměru 1:1.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 

stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené 

novelou č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťovaní 

veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí apod. Případné znečistění veřejných 

komunikací musí být pravidelně odstraňováno. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha 

využita pro mechanické očistění vozidel vyjíždějících ze stavby. 

Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Při provádění všech stavebních prací musí být dodržován zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. bezpečnost při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády 

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

staveništích. Staveniště je oploceno, u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se 

základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků stavebníka a zhotovitele včetně 

kontaktů. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Výstavbou nebudou dotčeny ostatní stavby, proto nejsou vyžadovány úpravy bezbariérového 
řešení. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

K omezení provozu na veřejných komunikacích vlivem staveništní dopravy nedojde. 

K úpravě dopravních režimů dojde v prostoru ulice Rakovecká v místě výjezdu ze staveniště. U 

výjezdu ze staveniště bude osazeno dočasné dopravní značení upozorňující na výjezd ze 

staveniště. Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučení o bezpečnostních 

předpisech. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavb 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaná doba zahájení stavby:  květen 2017  

Předpokládaná doba ukončení stavby:  duben 2019 
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D TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Wellness hotel bude sloužit pro přechodné ubytování a odpočinek. Wellness  a SPA je navrženo 

jak pro hosty hotelu, tak pro veřejnost. Objekt zahrnuje 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. 

V 1.NP se nachází restaurace a její zázemí. V druhé části objektu je navrženo wellness, které 

zahrnuje relaxační bazén, sauny, whirpool a kneippovy lázně.  

V nadzemních podlažích je navrženo celkem 32 hotelových pokojů, v druhé části je SPA část 

zahrnující masáže, solária, kosmetiku, manikúru, pedikúru, kadeřnictví a kavárnu s prostornou 

terasou. 

V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže. 

 

Pokoje: 

2.NP: Pokoje dvojlůžkové:  6 

 Apartmány dvojlůžkové: 2 

 Apartmány čtyřlůžkové: 1 

 Bezbariérový pokoj:  1 

3.NP: Pokoje dvojlůžkové:  10 

 Apartmány dvojlůžkové: 1 

 Apartmány čtyřlůžkové: 1 

4.NP Pokoje dvojlůžkové:  5 

 Apartmány dvojlůžkové: 4 

 Apartmány čtyřlůžkové: 1 

Celkem pokojů:    32 

Celkem ubytovaných hostů:  70   

 

Počet park. stání:  36 pro osobní automobily (v interiéru) + 2 stání pro motocykly 

1 stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

42 pro osobní automobily (v exteriéru), z toho 4 pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaný objekt wellness hotelu má členitý tvar. Je rozdělen na dva objekty – ubytovací a 

wellness část. Část ubytovací má 4 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Část wellness a SPA 

zahrnuje 2 nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Nosný systém je skeletový, příčný. Je navržen z prefabrikovaných sloupů a ocelových průvlaků. 

Stropní konstrukce jsou řešeny z předpjatých panelů SPIROLL. Zdivo suterénu je provedeno 

z betonových tvárnic, výplňové zdivo skeletu je ze systému POROTHERM 

Budova bude založena na monolitických betonových základových pasech a železobetonových 

patkách.  

Barevné řešení stavby bude provedeno dle projektové dokumentace. Fasáda domu bude opatřena 

tenkovrstvou silikátovou omítkou v bílé barvě, obklad soklu bude proveden cihelnými pásky. 

Fasáda welllness části bude řešena jako provětrávaná s kamenným obkladem. Střední část je 

navržena z cihelného obkladu  
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Horní vrstva střešního pláště bude tvořena nasypaným kamenivem frakce 16/32. 

Okna, vstupní a balkonové dveře budou hliníkové, barvy tmavě šedé. Garážová vrata budou sekční 

v barvě šedé. 

Navrhovaný objekt je architektonicky a provozně rozdělen na dvě části.  
 

První část je část ubytovací. Má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží.  

V podzemním podlaží se nachází parkovací stání pro hosty hotelu a technické zázemí – prádelna, 

sušárna, strojovna VZT, kotelna apod.  

V 1.NP se nachází vstupní hala do objektu a lobby bar. Je zde navržena restaurace, která slouží jak 

pro hosty hotelu, tak pro veřejnost. Celková kapacita restaurace je 70 osob. Ze vstupní haly je 

umožněn přístup do wellness.  

V 2.-4.NP se nachází pokoje pro hosty hotelu. Je zde navrženo 32 pokojů: 21 dvojlůžkových 

pokojů, 8 dvojlůžkových apartmánů a 3 čtyřlůžkové apartmány. 1 pokoj, nacházející se v 2.NP, je 

navržen jako bezbariérový. Ke každému pokoji náleží prostorná terasa. 
 

Druhá část objektu je wellness a spa část, která slouží jak pro hosty hotelu, tak po veřejnost. Má 

dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

V podzemním podlaží se nachází technické zázemí wellness – akumulační nádrže, filtrovna, sklad 

chemikálií apod.  

V 1.NP je navrženo wellness, jehož kapacita je 80 osob. Nachází se zde relaxační bazén, vířivka, 5 

vnitřních saun (2 x finská, parní, herbal, infra), kneippovy lázně, 2 relaxační místnosti, ochlazovací 

bazénky a sprchy. Součástí je rovněž venkovní wellness. Zde jsou navrženy 3 venkovní sauny 

(finská, infra a parní). K těmto saunám náleží přírodní ochlazovací jezírko a hygienické zázemí.  

V 2.NP se nachází solárium, masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra a kadeřnictví. Je zde navržen 

cvičební sál, který bude sloužit pro lekce jógy, pilates a taichi. Nachází se zde také kavárna 

s prostornou terasou. Součástí tohoto podlaží je takové zázemí zaměstnanců. 

 

Wellness hotel je navržen v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

V souladu s touho vyhláškou je zajištěn bezbariérový vstup do budovy ze severní strany objektu. 

Vertikální přemisťování zajišťuje výtah, který je rozměrově navržen s ohledem na požadavky na 

minimální rozměry výtahové šachty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Všechny prostory jsou rovněž řešeny jako bezbariérové.  

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístup do wellness hotelu je zajištěn několika vstupy ze severní strany objektu. Nachází se zde 

hlavní vstup k recepci, vstup do restaurace, dále je navržen vstup do wellness části. Je zde také 

navrženo několik vstupů pro zaměstnance. 

 

Navrhovaný objekt je architektonicky a provozně rozdělen na dvě části.  
 

První část je část ubytovací. Má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží.  

V podzemním podlaží se nachází parkovací stání pro hosty hotelu a technické zázemí – prádelna, 

sušárna, strojovna VZT, kotelna apod.  

V 1.NP se nachází vstupní hala do objektu a lobby bar. Je zde navržena restaurace, která slouží jak 

pro hosty hotelu, tak pro veřejnost. Celková kapacita restaurace je 70 osob. Ze vstupní haly je 

umožněn přístup do wellness.  
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V 2.-4.NP se nachází pokoje pro hosty hotelu. Je zde navrženo 32 pokojů: 21 dvojlůžkových 

pokojů, 8 dvojlůžkových apartmánů a 3 čtyřlůžkové apartmány. 1 pokoj, nacházející se v 2.NP, je 

navržen jako bezbariérový. Ke každému pokoji náleží prostorná terasa. 
 

Druhá část objektu je wellness a spa část, která slouží jak pro hosty hotelu, tak po veřejnost. Má 

dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

V podzemním podlaží se nachází technické zázemí wellness – akumulační nádrže, filtrovna, sklad 

chemikálií apod.  

V 1.NP je navrženo wellness, jehož kapacita je 80 osob. Nachází se zde relaxační bazén, vířivka, 5 

vnitřních saun (2 x finská, parní, herbal, infra), kneippovy lázně, 2 relaxační místnosti, ochlazovací 

bazénky a sprchy. Součástí je rovněž venkovní wellness. Zde jsou navrženy 3 venkovní sauny 

(finská, infra a parní). K těmto saunám náleží přírodní ochlazovací jezírko a hygienické zázemí.  

V 2.NP se nachází solárium, masáže, kosmetika, manikúra, pedikúra a kadeřnictví. Je zde navržen 

cvičební sál, který bude sloužit pro lekce jógy, pilates a taichi. Nachází se zde také kavárna 

s prostornou terasou. Součástí tohoto podlaží je takové zázemí zaměstnanců. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby  

• Konstrukční systém objektu 

Konstrukční systém objektu je navržen jako skeletový příčný. Skládá se z prefabrikovaných 

železobetonových sloupů a ocelových svařovaných průvlaků – delta nosníky. Na tyto průvlaky je 

ukládána stropní konstrukce. Ve směru kolmém na průvlaky jsou navrženy ztužidla.  

• Zemní práce 

V rámci zemních prací bude odstraněna ornice tl. 150 mm, která bude uložena ve vhodné části 

pozemku a později využita při závěrečných terénních úpravách. Následně se provede hloubení jam 

a jednotlivých rýh dle projektové dokumentace. Předpokládá se odebrání cca 1500 m3 zeminy. 

Zemina je nesoudržná, jedná se o štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, svahování výkopů bude tedy 

provedeno v poměru 1:1.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh nebo 

hloubku založení stavby. 

 

• Základové konstrukce 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu třídy C20/25. Pod sloupy jsou 

provedeny základové patky monolitické ze železobetonu. V místě posuvné spáry mezi objekty jsou  

navrženy základové patky excentrické. Výztuž železobetonových konstrukcí je provedena dle 

statického návrhu 

Pod výtahovou šachtou je provedena základová deska ze železobetonu, je navržen beton třídy 

C20/25, ocel B500B, výztuž bude provedena dle statického návrhu.  

Šířka a výška základů byla zjištěna předběžným výpočtem, který je doložen v samostatné příloze. 

Rozměry jsou patrné z projektové dokumentace. 

Na dně základových pasů bude uložen zemnící pásek FeZn 30x4 – poloha bude upřesněna 

v samostatném projektu elektroinstalací. 

Nad úrovní základových pasů bude vybetonována betonová podkladní deska tl. 150 mm. Beton je 

třídy C20/25. Deska bude vyztužena kari sítí o rozměrech oka 150 × 150 × 8 mm. Pod těžkými 

zděnými příčkami bude proveden základ o minimálních rozměrech 300 x 300 mm. 

Hloubka základů je v každém případě níže, než je min. nezámrzná hloubka. 
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• Izolace proti vodě 

Betonová podkladní deska bude opatřena asfaltovou penetrační emulzí z důvodu natavování 

asfaltových pásů. Je navrženo souvrství ze SBS modifikovaných asfaltových pásů. Spodní pás tl. 4 

mm je tvořen vložkou ze skelné tkaniny a je k podkladu bodově nataven. Horní pás tl. 5 mm je 

tvořen vložkou z PES rohože a ke spodnímu pásu je nataven plnoplošně. Při přechodu vodorovné 

izolace na izolaci svislou jsou pásy spojeny pomocí zpětného spoje. Vytažení nad terénem je 

navrženo 300 mm z důvodu odstřikující vody.  

 

• Svislé stěnové konstrukce 

Nosné i nenosné stěnové konstrukce budou provedeny ze keramických tvárnic POROTHERM. 

Výplňové obvodové zdivo je tvořeno z keramických tvárnic tl. 300 mm POROTHERM 30 PROFI – 

broušená a je vyzděno na celoplošně nanášenou zdící maltu pro tenké spáry. 

V suterénu je navrženo nosné zdivo tl. 400 a 500 mm – tvárnice ztraceného bednění BEST. 

Ztužující stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 240 mm POROTHERM 24 PROFI. 

Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 140 mm POROTHERM 14 PROFI– broušená a jsou 

vyzděny na celoplošně nanášenou tenkovrstvou zdící maltu. 

Výtahová šachta je provedena ze železobetonu tl. 250 mm.  

Instalační šachty jsou opláštěny dvěma sádrokartonovými protipožárními deskami RFI tl. 12,5 mm 

(RIGIPS), svislé profily R–CW 75 jsou vyplněny minerální izolací tl. 60 mm. Tloušťka stěny je 

100 mm. 

Instalační předstěny v koupelnách, popř. WC jsou opláštěny ze sádrokartonových impregnovaných 

desek RBI tl. 12,5 mm (RIGIPS), jsou připevněny na nosné konstrukci z R–CW a R–UW profilů. 

Tloušťka stěny je 150 mm. Instalační předstěny budou vyplněny minerální izolací, aby při vedení 

instalací v předstěně nedocházelo k šíření hluku. 

 

• Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů SPIROLL výšky 250 mm. Délka panelů je dle 

příslušného rozpětí, šířky panelů jsou dle projektové dokumentace. V místě otvorů pro instalační 

šachty, popř. pro komín, bude použit panel s výřezy nebo provedena výměna pomocí ocelových 

profilů. Panely se ukládají na ocelové svařované nosníky. Délka uložení je 130 mm.  

Stropní konstrukce je navržena jako spřažená. Ocelové nosníky jsou navrženy s otvory. Po osazení 

panelů se přidá výztuž a zabetonují se – tím je zajištěno spřažení. Šířka ocelových nosníků je 300 a 

500 mm, výška je navržena 250 mm. Po obvodu jsou navrženy nosníky s jednostrannou konzolou, 

vnitřní průvlaky mají konzoly oboustranně.  

Překlady jsou navrženy z keramických nosných překladů POROTHERM KP 7. Délka uložení 

překladů se liší podle rozpětí, pohybuje se od 125 do 220 mm. V obvodových stěnách se do 

sestavy překladů vkládá tepelná izolace z EPS tl. min 100 mm. V místě tepelné izolace je vhodné 

přerušit maltové lože. Překlady větších rozměrů jsou vytvořeny ze železobetonu. Z vnější strany 

jsou zatepleny tepelnou izolací z EPS.  

Ve směru kolmém na průvlaky jsou navrženy prefabrikovany ztužidla. V místě balkonů, kde pod 

průvlaky není nosná stěna, jsou navrženy ztužidla o rozměru 250 x 500 mm z důvodu většího 

průhybu. V místech, kde se nachází výplňové zdivo jsou navrženy ztužidla 250x250 mm 
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• Vertikální konstrukce – schodiště a výtahy 

Schodiště je navrženo jako dvouramenné prefabrikované, provedeno ze železobetonu. Bude 

použit beton třídy C25/30 a ocel třídy B500B.  

Schodišťová ramena jsou ozubem uložena na prefabrikovanou železobetonovou mezipodestu a 

podestu vytvořenou z keramobetonových nosníků POROTHERM a předpjatého panelu SPIROLL. 

Z důvodu tlumení hluku a vibrací je uložení navrženo přes systémový prvek zabraňující 

kročejovému zvuku (HALFEN HTF). Mezipodesta je na nosné schodišťové zdivo uložena přes 

zvukoizolační podložku. Po obvodu schodiště jsou ve spárách uloženy spárové desky (HALFEN 

HTPL). 

Schodiště je opatřeno zábradelním madlem, které je ukotveno do nosných stěn a do stěn 

výtahové šachty. Toto zábradlí je umístěno ve výšce 1,0 m.  

V zrcadle schodiště je výtahová šachta provedená ze železobetonu tl. 250 mm. Výtah je navržen 

jako neprůchozí, rozměry výtahové šachty jsou v souladu s požadavky na min. rozměry pro užívání 

osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 

• Komín 

V objektu je navržen komín ze systému SCHIEDEL. Jedná se o třívrstvý systém tvořen 

z tenkostěnné izostatické vložky Ø 140 mm, betonové komínové tvarovky a tepelné izolace. Vnější 

rozměry tvarovky jsou 400 × 800 mm. Komín je navržen jako dvouprůduchový. V úrovni stropní 

konstrukce je provedena dilatace pomoci minerální izolace, tl. dilatace je 30 mm. 

Komín bude dodán jako kompletní dodávka včetně příslušenství.  

 

• Střešní konstrukce 

Střecha nad 4.NP 

Střešní konstrukce nad 4.NP je navržena jako plochá jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. 

Střecha je navržena jako nepochozí. Nosnou konstrukci střechy tvoří předpjaté panely SPIROLL. Na 

nich je natavena parozábrana ze SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou. Nad 

parozábranou je provedena spádová vrstva ze spádových desek EPS 200 S, které zároveň slouží 

jako tepelná izolace. Nad nimi je provedena tepelná izolace z EPS 200 S tl. 160 mm. Hydroizolace 

je provedena z fólie z měkčeného PVC-P tl. 1,8 mm. Tato fólie musí být od všech polystyrénu 

separována pomocí netkané geotextílie. Fólie má vložku ze skleněného rouna, která se používá 

pro hydroizolace přitížené provozními vrstvami.  

Nad hydroizolací je umístěna ochranná geotextílie a nopová fólie. Stabilizace střešního pláště je 

zajištěna praným říčním kamenivem (kačírkem) frakce 16/32 tl. 140 mm.  

Střešní konstrukce je odvodněna dvěma střešními vtoky DN 150. Střešní svod je veden v interiéru 

a je obezděn keramickými tvárnicemi HELUZ 8. Na střeše jsou osazeny 2 pojistné přepady. 

Střecha nad 2.NP 

Střešní konstrukce nad 2.NP wellness části je navržena jako vegetační s extenzivním substrátem.  

Nosná konstrukce střechy je tvořena předpjatými panely SPIROLL tl. 250 mm. Spádová vrstva 

střechy je vytvořena ze stabilizovaného polystyrenu EPS 150 S. Tepelně izolační vrstva je navržena 

z EPS 200S tl. 160 mm. Nad tepelně izolační vrstvou je umístěna hydroizolace z měkčeného PVC-P 

s vložkou ze skelné rohože. Vegetační vrstva je vytvořena z extenzivního substrátu. 

Střecha je odvodněna dvěma střešními DN 150, a jsou zde osazeny 4 pojistné přepady. 
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Střecha je lemována zábradlím, které je tvořeno ocelovými sloupky a madlem a skleněnou výplní. 

Výška zábradlí je 1000 mm nad úrovní střechy. 

 

Terasy hotelových pokojů 

Nosnou konstrukcí jsou předpjaté SPIROLL panely. Spádová vrstva je vytvořena ze spádových 

desek EPS 150 S. Hydroizolace je provedena z měkčeného PVC-P s vložkou z PES mřížky, která je 

mechanicky kotvena. Nášlapná vrstva je tvořena z dřevoplastových prken položených na 

rektifikačních terčích a podkladních hranolech. 

 

Zastřešení vchodu 

Nad zádveřím u hlavního vstupu do objektu je provedena střecha, jejíž nosná konstrukce je 

tvořena z předpjatých panelů SPIROLL a slouží zároveň jako střecha mezi jednotlivými objekty. 

Spádová vrstva je tvořena z pěnového polystyrenu. Hydroizolace je navržena z fólie tl. 1,8 mm. 

z měkčeného PVC-P a je zatížena vrstvou vegetačního substrátu.  

 

• Okna a dveře 

Okna jsou navržena jako hliníková, zasklená izolačním trojsklem. Na balkony a terasy jsou 

navrženy hliníkové zdvižně posuvné dveře (HS portály), zasklené izolačním trojsklem. Vstupní 

dveře jsou hliníkové s rámovou zárubní a budou zaskleny tvrzeným bezpečnostním sklem. 

Dveře v suterénu jsou navrženy dřevěné, do strojoven vzduchotechniky, kotelny apod. jsou 

navrženy ocelové dveře. Zárubně jsou navrženy ocelové i obložkové.  

Uvnitř hotelových pokojů jsou navrženy obložkové dřevěné zárubně a dřevěné dveře. V některých 

místnostech jsou navrženy posuvné dveře.  

• Podlahy 

Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí. Podlaha na terénu je z části zateplena tepelnou izolací 

z EPS tl. 2 × 40 mm, v ostatních podlažích je umístěna akustická izolace z kamenné vlny tl. 40 mm. 

Roznášecí vrstva je provedena z betonové mazaniny tl. 60 a 65 mm, která je vyztužena kari sítí 

s rozměry ok 150 × 150 × 4 mm, umístěnou při horním okraji. Nášlapná vrstva se liší podle druhu 

místnosti. Ve společných komunikačních prostorech je navržena keramická dlažba, v místnosti 

fitness jsou tvrzené pryžové rohože. Uvnitř hotelových pokojů jsou v pokojích a obývacích 

pokojích navrženy koberce. V ostatních místnostech je navržena keramická dlažba. Všechny 

podlahy jsou od svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním páskem z minerální vlny tl. 12 mm. 

Všechny podlahy jsou opatřeny okrajovou lištou v materiálu dle příslušné nášlapné vrstvy. Na 

rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou provedeny přechodové lišty. 

V koupelnách, WC, technické místnosti, úklidových místnostech, umývárnách a sušárně bude 

provedena hydroizolační stěrka a bude vytažena do výšky min. 150 mm nad podlahu. V garážích a 

prostorách wellness je hydroizolace vytažena do výšky 200 mm. 

Bližší specifikace viz výpis konstrukcí. 

 

• Povrchové úpravy 

Vnější povrchové úpravy 

Fasáda ubytovací části je opatřena tenkovrstvou pastovitou minerální omítkou se škrábanou 

strukturou. Barva omítky je bílá (RAL 9003), kolem balkonu jsou vytvořeny pásy omítky barvy 
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hnědé (RAL 8028). Střední část je provedena jako provětrávaná fasáda s cihelným obkladem, 

barvy tmavě hnědé. Část wellness je opatřena provětrávanou fasádou s kamennými deskami, 

barva desek je tmavě šedá.  

 

Vnitřní povrchové úpravy 

Omítka suterénních a komunikačních prostor je z hlediska vyššího opotřebení navržena jako 

vápenocementová. Bude provedena v bílé barvě. 

V ostatních prostorech je povrch stěn i stropů proveden ze štukové omítky bílé barvy.  

V kuchyni, koupelnách, WC a ostatních mokrých provozech je proveden keramický obklad do 

výšky uvedené v projektové dokumentaci.  

• Tepelná izolace 

Je provedeno zateplení objektu. Ubytovací část je kontaktně zateplena deskami z minerální vlny, 

tl. 160 mm. V částech, kde je provedena provětrávaná fasáda, budou použity desky z minerální 

vlny s ochrannou textilií na horním povrchu. 

Tepelná izolace terasy hotelových pokojů v 1.NP je tvořena spádovou vrstvou z desek PIR, další 

vrstva tepelné izolace je rovněž z PIR desek. Terasy hotelových pokojů jsou kvůli tepelným 

mostům zatepleny spádovou vrstvou ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 150S. Terasa 

kavárny je zateplena deskami PIR s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi.   

Střecha nad 2.NP je navržena s klasickým pořadím. Spádová vrstva je vytvořena z desek EPS 150S. 

Další vrstvy jsou rovněž z EPS desek. 

Tepelná izolace střechy nad 4.NP je navržena ze stabilizovaného EPS. 

Kvůli zamezení tepelným mostům bylo provedeno zateplení atiky. Z vnější strany byla atika 

zateplena minerální izolací tl. 160 mm. Z vnitřní strany je provedeno zateplení z EPS 70 F tl. 100 

mm.  

• Akustická izolace 

Podlahy nad 1.S budou navrženy s tepelnou izolací z EPS desek. Tato izolace neslouží jako 

akustická, ale převážně pro vedení instalací TZB. 

Podlahy v ostatních nadzemních podlažích budou navrženy s kročejovou izolací provedenou 

z kamenné vlny tl. 40 mm. Všechny podlahy budou od svislých konstrukcí oddilatovány dilatačním 

páskem z minerální vlny tl. 12 mm. 

Schodišťová ramena jsou ozubem uložena na prefabrikovanou železobetonovou mezipodestu a 

podestu vytvořenou z keramobetonových nosníků POROTHERM a předpjatého panelu SPIROLL. 

Z důvodu tlumení hluku a vibrací je uložení navrženo přes systémový prvek zabraňující 

kročejovému zvuku (HALFEN HTF). Mezipodesta je na schodišťové bloky uložena přes 

zvukoizolační podložku. Po obvodu schodiště jsou ve spárách uloženy spárové desky (HALFEN 

HTPL).  

• Podhledy 

V suterénu jsou nad hromadnými garážemi navrženy podhledy z protipožárních sádrokartonových 

desek. V těchto podhledech se povedou rozvody TZB. Podhledy budou zavěšené na nosné 

konstrukci vytvořené z dvouúrovňového křížového roštu provedeného z R-CD profilů 

Profily R-CD budou přišroubovány k závěsům a závěsy budou kotveny do nosné stropní 

konstrukce. Opláštění podhledu je tvořeno sádrokartonovými deskami RF tl. 12,5 mm, které jsou 

kotveny k nosné konstrukci podhledu.  
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V nadzemních podlažích jsou provedeny podhledy, kdy druh podhledu se mění podle místnosti. 

Pro klasické místnosti je navržen podhled ze sádrokartonových stavebních desek RB tl. 12,5 mm. 

Pro chodby a místnosti, kde se vyskytuje veřejnost je navržen kazetový podhled. V místnostech se 

zvýšenou vlhkostí (koupelny, hotelové sprchy, úklidové místnosti) jsou navrženy impregnované 

sádrokartonové desky tl. 12,5 mm. V místech s extrémní vlhkostí je proveden podhled ze 

sádrokartonových desek vyztužených skelnými vlákny, tl. desek je 12,5 mm.  

 

• Truhlářské výrobky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise truhlářských prvků. 

• Klempířské prvky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise klempířských prvků. 

• Zámečnické prvky 

Podrobná specifikace je uvedena ve výpise zámečnických prvků. 

• Odvětrání 

Místnosti, které nelze větrat přirozeně okny, budou odvětrány pomocí vzduchotechniky. Řešení 

bude obsaženo v samostatném projektu VZT. 

• Oplocení 

Pozemek nebude oplocen 

• Zpevněné plochy 

Pochozí zpevněné plochy určené pro pěší provoz jsou navrženy z betonové zámkové dlažby výšky 

60 mm. Zpevněné plochy pro pěší provoz se nacházejí v severní části objektu, kde spojují veřejné 

prostranství s hlavním vstupem objektu. Další zpevněné plochy jsou navrženy podél objektu ve 

východní části, kde spojují hlavní a vedlejší vchod.  

Pojízdné plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby výšky 80 mm. Před garážemi na jižní 

straně objektu je navržena příjezdová cesta šířky 6 m a také 3 parkovací stání. Sklon je 2 %.  

e) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Stavba je navržena dle platných předpisů tak, aby byla zajištěna bezpečnost při jejím užívání a 

nedošlo k poškození zdraví.  

f) Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace – popis 

řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  

Část stavební fyzika je řešena v samostatné příloze č. 5. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na požární bezpečnost. 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno v příloze 4 – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
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h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení 

Veškeré stavební materiály dodané na stavbu budou atestované a budou na ně vydána prohlášení 

o vlastnostech. Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem stanovených termínech. 

Všechny konstrukce budou prováděny dle platných právních předpisů a dle technologických 

předpisů výrobců. Práce budou provádět pouze proškolení pracovníci nebo pracovníci se danou 

specializací.  

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a 

jakost navržených konstrukcí 

V rámci projektu se nenachází žádné netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky. 

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat pouze provedení detailu napojení hydroizolační vrstvy 

v místě posuvné spáry mezi objekty. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a 

rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Zhotovitel si nechá zpracovat dílenskou dokumentaci navrhovaných částí na základně projektu. 

Rozsah bude upřesněn na základě konzultace s projektantem. 

k) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních 

měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami 

Nejsou požadovány kontroly nad rámec povinných kontrol, popř. tyto kontroly budou upřesněny 

v průběhy výstavby.  

l) Výpis použitých norem 

Výpis použitých norem je vypsán vždy v jednotlivých částech projektové dokumentace. 
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ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění stavby 

wellness hotelu, včetně textové části a příloh. 

Při zpracování své diplomové práce jsem respektovala příslušné normy, vyhlášky, zákony  

a technické listy výrobců. 

Kromě projektové dokumentace byly součástí přílohy, a to požárně bezpečnostní řešení, 

posouzení z hlediska tepelné techniky, akustiky a osvětlení, výpis skladeb konstrukcí, výpis prvků  

a studie. Práce byla zpracována převážně v MS office, AutoCADu a programu DekSoft.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

AKU  akustická 

apod.  a podobně 

asf.  asfaltový 

BD  bytový dům 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

BpV  Balt po vyrovnání 

celk.  celkový 

č.  číslo 

č.m.  číslo místnosti 

č.p.  číslo popisné 

ČSN  česká statní norma 

det.  detail 

DN  průměr 

DPS  dokumentace pro provedení stavby 

EIA  Enviromental Impact Assesment 

el.  elektrické 

EPS  expandovaný pěnový polystyren 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

HDPE  vysoko hustotní polyethylen 

HI  hydroizolace 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

izol.  Izolační 

JKSO  jednotná klasifikace stavebních objektů 

k.ú.  katastrální území 

kce  konstrukce 

M  měřítko 

M  metr 

m n. m  metrů nad mořem 

max.  maximálně 

min.  minimálně 

např.   například 

NN  nízké napětí 

NP  nadzemní podlaží 

NTL  nízkotlaký 

ozn.  označení 

p.č.  parcelní číslo 

PB  polohový bod 

PD  projektová dokumentace 

PE  polyethylen 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PIR  polyisokyanurát 

pozn.  poznámka 
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PP  polypropylen 

PT  původní terén 

PUR  polyuretan 

PÚ  požární úsek 

PVC  polyvinylchlorid 

R  tepelný odpor 

RAL  standard pro stupnici barevného odstínu 

RŠ  revizní šachta 

S  suterén 

str.  strana 

SDK  sádrokarton 

S-JTSK  systém jednotné trigonometrické katastrální sítě 

SO  stavební objekt 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

Tab.  tabulka 

TI  tepelná izolace 

tl.  tloušťka 

U  Součinitel prostupu tepla 

UT  upravený terén 

VŠ  vodoměrná šachta 

Vyhl.  vyhláška 

XPS  extrudovaný polystyren 

ŽB  železobeton 
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