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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 
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Úkolem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit novostavbu Hotelu Aztec ve stupni pro 

provedení stavby. Objekt bude sloužit k ubytování a rekreaci. V budově hotelu je i restaurace 

a u hotelu nadzemní parkoviště. Budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 

Budova má 26 pokojů pro hosty z toho 2 třílůžkové, 20 dvoulůžkových a 4 jednolůžkové. 

Pokoje jsou umístěny na jihozápadní straně v 1. NP, 2. NP, 3. NP a 4. NP. V 1. NP je jeden 

dvoulůžkový pokoj pro osoby se sníženou schopností pohybu. V 1. NP se nachází restaurace 

s kuchyní, která je propojena schodištěm s večerním barem v 1. PP, kde se dále nachází 

wellness centrum, technické místnosti a sklady. Na severovýchodní straně hotelu jsou 

kanceláře a místnosti sloužící k provozu hotelu a ve 2. NP je školící sál. Nosné stěny jsou 

z vápenopískových tvárnic a stropy jsou monolitické železobetonové. Základy jsou betonové 

pásy. Obvodově stěny jsou zatepleny v systému ETICS. Všechny střechy jsou ploché 

s klasickým pořadím vrstev. Střecha nad restaurací je vegetační, nad 3. NP tvoří střechu terasa 

s betonovou dlažbou a nad 4. NP je střecha s povlakovou hydroizolací. Budova bude vytápěna 

tepelnými čerpadly a větrána nuceně, pomocí vzduchotechniky. 

hotel, novostavba, pět podlaží, podsklepený, bezbariérový přístup, wellness, restaurace, 

vápenopískové tvárnice, vegetační střecha, tepelné čerpadlo, plochá střecha, základové pasy, 

kontaktní zateplovací systém, evakuační výtah, chráněná úniková cesta  
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The aim of the thesis was to design a building named Hotel Aztec. The building will serve for 

accommodation and recreation. The restaurant is also part of the hotel. There is a car park 

near the hotel building. The hotel has four floors and basement. There are 26 suites, 2 of them 

are three bed rooms, 20 double or twin rooms and 4 single rooms. The south-facing 

orientation of the suites ensures sufficient insolation. In ground floor there is one twin room 

for disabled persons. In ground floor there is restaurant with kitchen connected with bar 

in basement. There is also wellness centre, mechanical rooms and storages. On the northeast 

side of the hotel there are offices and rooms for employees and training room. The 

loadbearing masonry is from sand-lime blocks and there are cast-in-place reinforced concrete 

slabs and concrete foundations. The external wall is insulated with ETICS. All roofs are warm 

flat, over the restaurant there is intensive green roof, The roof over the 2nd floor is walkable -

 roof terrace. Over the 3rd floor there is non-walkable flat roof. The building is heated by heat 

pumps and there is mechanical ventilation with heat recovery.  

hotel, new building, five floor, basement, wheelchair access, wellness, restaurant, sand-lime 

block, green roof, heat pump, flat roof, foundation strips, ETICS, evacuation lift, protected 

escape route  
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Bc. Tomáš Beránek Hotel Aztec. Brno, 2019. 43 s., 406 s. příl. Diplomová práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. 

Dáša Sukopová  
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace v rozsahu pro provedení 

stavby objektu pro ubytování a rekreaci – Hotelu Aztec. Práce je členěna dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2016 Sb. Obsahuje části A Průvodní zpráva, část B 

Souhrnná technická zpráva, část C Situační výkresy a část D Dokumentaci objektů 

a technických a technologických zařízení v rozsahu části D.1.1 Architektonicko-stavební 

řešení a D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 Při zpracovávání dokumentace bylo řešeno spousta technických problému a specifik 

stavby. V první řadě bylo nutné seznámit se se samotnou problematikou členění hotelu, aby 

byl funkční a splňoval všechny požadavky příslušných norem. Bylo třeba zohlednit 

přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dále bylo nutné detailně prostudovat 

navrhované materiály a zvolený konstrukční systém. Budova byla navržena s ohledem 

na trvale udržitelnou výstavbu a energetickou úspornost s vědomím blížícího se začátku 

platnosti evropské směrnice o energetické náročnosti budov, která byla schválena v roce 

2010. Dle této směrnice budou po roce 2020 všechny novostavby navrhovány jako 

energeticky téměř nulové. Je proto vhodné k této skutečnosti přihlížet již nyní. 

 Smyslem práce bylo navrhnout a posoudit budovu pro ubytování, včetně restaurace 

a wellness. Svým rozsahem a širokou škálou řešených technických problémů práce, dle mého 

názoru, odpovídá magisterskému stupni vzdělání. 

 Architektonicky byl původně hotel inspirován aztéckými pyramidami, což je patrné 

ze studie. Později ovšem bylo od tohoto úmyslu upuštěno, i když název zůstal. Jedná se 

o podsklepenou budovu se čtyřmi nadzemními podlažími. Důležité bylo již správné zvolení 

orientace hotelu vzhledem ke světovým stranám. Všechny ubytovací jednotky mají 

dostatečný přístup denního světla díky orientaci k jižní straně. Technické místnosti a pomocné 

prostory byly naopak orientovány k severu. V části suterénu je především wellness, noční bar, 

včetně zázemí a technické místnosti. V ostatních podlažích jsou pokoje s různou variabilitou, 

dále pak kanceláře, školící sál, pomocné prostory a v přízemí je restaurace s možností 

rozšíření v letních měsících do exteriéru. 

 Budova je navržena s nuceným větráním s rekuperací. Vytápění bude zajištěno tepelným 

čerpadlem země-voda napojeným na nízkoteplotní podlahové topení. Střecha nad nejvyšším 

podlažím je připravena pro pozdější instalaci fotovoltaických panelů, které však nejsou v této 

práci řešeny. Součástí práce naopak je také výpočet potřebného výkonu tepelného čerpadla 

a navržení zemních hlubinných vrtů na pozemku hotelu. 

 Při návrhu a posouzení projektu bylo využity programy Revit, AutoCAD, Lumion, dále 

programy pro stavební fyziku Svoboda software – Teplo, Area, Energie a Simulace. 

Při posuzování požární bezpečnosti program FIRE NX. Nezbytně také MS Excel, Word. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Hotel Aztec 

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

Adresa:    

Ostrožská Nová Ves  687 22 

Katastrální území:   Ostrožská Nová Ves (716201) 

Parcelní číslo:   4683 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

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

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

podnikající) 

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

Martin Prachatý 

U Pumpy 111 

686 04 Kunovice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

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

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

sídla 

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

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace 

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

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 

oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Bc. Tomáš Beránek 

Na Samotě 1659 

686 04 Kunovice 
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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) 

Územní plán města Ostrožská Nová Ves – stavba je v souladu s požadavky. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla 

zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Projektová dokumentace pro stavební povolení. 

c) další podklady 

o Územní plán města Ostrožská Nová Ves 

o Výškopis ČR 

o Katastr nemovitostí a katastrální mapa 

o Mapa ČR 

o Podklady správců inženýrských sítí 

o Osobní průzkum oblasti – prohlídka pozemku 

o Záměr investora vyjádřený na jednání s projektantem 

o Geodetické zaměření na pozemku stavby 

o Protokol o stanovení radonového indexu ze dne 13. 6. 2017 vypracovaný firmou 

Radontest, s.r.o. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

Jedná se o novostavbu budovy pro ubytování s restaurací, která bude na pozemku p. č. 4683 

v k. ú. Ostrožská Nová Ves (716201). Stavba bude napojena nově vybudovanými přípojkami 

technické infrastruktury, konkrétně přípojky vody, kanalizace a přípojka NN. Pozemek 

určený k zástavě se nachází v nezastavěném území, které vzniklo zrušením areálu štěrkovny.  

Územním plánem je toto území určené pro hromadnou rekreaci. Umístění objektu bylo 

podmíněno podrobnější studii.  

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

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Lokalita není součástí památkové zóny. Pozemek leží v záplavovém území stoleté vody. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavba bude napojena na nově vybudovanou přípojku splaškové kanalizace. Dešťová voda 

bude a bude svedena do retenčních nádrží, odkud bude dále využívána zejména k zavlažování 

a případně k splachování. Zpevněné plochy budou odvodňovány spádováním na travnaté 

plochy na pozemku stavby. Parkoviště bude odvodněno spádováním do podzemního 

odlučovače lehkých kapalin a odtud do splaškové kanalizace. 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce Ostrožská Nová Ves.  

Pozemek určený k zástavě se nachází v nezastavěném území, určeném územním plánem pro 

hromadnou rekreaci. Umístění objektu bylo podmíněno podrobnější studii. 
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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, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba bude povolena v rámci společného územního a stavebního řízení. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba odpovídá obecným požadavkům na výstavbu, a to vyhlášce č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Do projektu byla zapracována veškerá stanoviska dotčených orgánů i podmínky vlastníků 

technické a dopravní infrastruktury. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje ani výjimky, ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňující investic 

Investor se bude finančně spolupodílet na stavbě komunikace a inženýrských sítí. Stavbu 

provádí obec Ostrožská Nová Ves. 

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

Stavebník/investor: 

Parcelní číslo:  4683 

Obec:   Ostrožská Nová Ves 

K. Ú.:    Ostrožská Nová Ves (716201) 

Číslo    LV: 2365 

Výměra:   12694 m
2
 

Typ parcely:   parcela katastru nemovitostí 

Mapový list:   DKM 

Určení výměry: ze souřadnic v S-JTSK 

Druh pozemku: ostatní plocha 

Vlastnické právo: Martin Prachatý  

U Pumpy 111  

686 04 Kunovice 

Sousední pozemky: 

Parcelní číslo:  4690 

K.Ú.:   Ostrožská Nová Ves (716201) 

 

Parcelní číslo:  1732/14 

K.Ú.:   Ostrožská Nová Ves (716201) 

 

Parcelní číslo:  5019 

K.Ú.:   Ostrožská Nová Ves (716201) 

 

Parcelní číslo:  5018 

K.Ú.:   Ostrožská Nová Ves (716201) 
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Parcelní číslo:  1735/11 

K. Ú.:   Ostrožská Nová Ves (716201) 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Novostavba hotelu s restaurací. 

b) účel užívání stavby 

Stavba pro ubytování a rekreaci. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

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

Nejedná se o kulturní památku. Neleží v památkové zóně. 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba odpovídá obecným požadavkům na výstavbu, a to vyhlášce č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 

na využívání území a vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Nášlapné vrstvy podlah budou splňovat požadavky na skluznost dle ČSN 74 45 05 a celkové 

souvrství podlah také požadavky na kročejovou neprůzvučnost. Výška parapetu oken bude 

min. 850 mm nad podlahu, světlá výška místností minimálně než 2 600 mm, všechny 

místnosti mají zajištěno denní, případně umělé osvětlení, objekt je prosluněn, větrání je 

zajištěno nuceným větráním. Všechny prostory určené pro veřejnost jsou bezbariérové 

přístupny a případně jsou instalovány pomocné zařízení.  

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

předpisů 

Veškeré požadavky jsou splněny. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou nutné žádné 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:    716,9 m
2
 

Užitná plocha:    2717,37 m
2
 

Obestavěný prostor:    10 150,2 m
3
 

Kapacita ubytování:    50 

Maximální počet ubytovaných  

(včetně přistýlek):   76 

Počet ubytovacích jednotek:  26 

 

Kapacita restaurace: 

1. NP     52 

2. NP     40 
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1. NP zahrádka (v letním období): 60 

Předpokládaný počet zaměstnanců:  20 

 

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.) 

Základní bilance stavby je řešena v jednotlivých částech dokumentace zvlášť. 

 

Nakládání s dešťovou vodou: 

Dešťová voda ze střechy nad 3. NP bude svedena do retenční nádrže, která je umístěna na 

střeše nad 1. NP a dále využita k zavlažování. Z ostatních střech bude svedena do retenční 

nádrže umístěné na pozemku. Zpevněné plochy budou odvodňovány spádováním na travnaté 

plochy na pozemku stavby. Parkoviště bude odvodněno spádováním do podzemního 

odlučovače lehkých kapalin a odtud do splaškové kanalizace. 

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

Předpokládané zahájení stavby:   září 2019 

Předpokládaná doba trvání stavby:   2 roky 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu objektu jsou kolem 68 mil. Kč.  

Cena vypočtena dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018 pomocí obestavěného 

prostoru. Cena nezahrnuje technické vybavení hotelu.  

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

SO 01 – Hlavní objekt – Hotel 

SO 02 – Zpevněná plocha – Parkoviště a příjezdová komunikace 

SO 03 – Oplocení 

SO 04 – Chodník 

SO 05 – Přípojka elektrického vedení 

SO 06 – Přípojka pitné vody 

SO 07 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 08 – Veřejné osvětlení 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází na k.ú. Ostrožská Nová Ves (716201). Objekt bude ležet pouze na 

parcele č. 4683. Dotčené pozemky: 

o 4690 – Hábl František, Františka Kretze 1453, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště 

o 1732/14 – Obec Ostrožská Nová Ves, Záhumení 1022, 687 22 Ostrožská Nová Ves 

o 5019 – Štěrkovna, s.r.o., Nádražní 946, 687 22 Ostrožská Nová Ves 

o 5018 – Štěrkovna, s.r.o., Nádražní 946, 687 22 Ostrožská Nová Ves 

o 1735/11 – Obec Ostrožská Nová Ves, Záhumení 1022, 687 22 Ostrožská Nová Ves 

K pozemku bude vybudována komunikace, na které se finančně spolupodílí investor stavby 

Martin Prachatý, František Hábl, Štěrkovna, s.r.o. a obec Ostrožská Nová Ves, která stavbu 

zajistí.  

Pozemek se nachází v Ostrožské Nové Vsi 687 22. V místě budoucího objektu se již 

nenachází žádná stávající zástavba. Pozemek je na území bývalé štěrkovny.  Délka pozemku 

je přibližně 130 m a šířka 104 m. Stavební pozemek se nachází na rovinatém terénu ve výšce 

přibližně 182 m.n.m. Výšková poloha čisté podlahy 1. NP = 0,000 byla stanovena na 

182,15 m n. m. B. p. v. Polohopisné zaměření pozemku: 49°00'28.93''N, 17°25'5.82''E. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na pozemku byl proveden hydrogeologický průzkum, bylo provedeno několik vrtů v blízkosti 

řešeného území. Z těchto průzkumů bylo zjištěno, že se na pozemku nachází zemina třídy G2 

- štěrk špatně zrněný (GP) o únosnosti Rdt = 0,4 – 0,65 MPa (dle šířky základu). 

Na pozemku se předpokládá převažující radonový index 1. Jako protiradonová izolace je 

možné použít pouze materiály, které mají změřený součinitel difuze radonu dle metody 

K124/02/95 ČVUT Praha. Budou použity asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože 

(plošná hmotnost 200 g/m
2
). Hladina podzemní vody byla v době provádění průzkumu 

objevena přibližně 6 m pod úrovní terénu. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečností pásma inženýrských sítí se řídí a vycházejí z ČSN 73 6050 – 

prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

Pod řešeným pozemkem neprochází žádné inženýrské sítě. Všechny inženýrské sítě jsou 

k budově přivedeny pomocí nových přípojek. Pokud stavba zasahuje do ochranného pásma 

vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení. Na 

pozemku se nenachází vzdušné vedení elektřiny a nejsou tedy stanoveny ochranná pásma. 

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

Stavba se nachází v širším záplavovém území stoleté vody. V místě stavby a jeho okolí se 

neprovádí žádná důlní činnost a těžební práce v okolí byly ukončeny. 

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

v území 

Dokončená stavba nebude mít na okolní zástavbu z hlediska odtokových poměrů zásadní vliv. 

Dešťová voda bude využita k zavlažování a bude svedena do retenčních nádrží k dalšímu 

využití. Zpevněné plochy budou odvodňovány spádováním na travnaté plochy na pozemku 

stavby. 
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Stavební činnost naruší stávající podmínky a může krátkodobě dojít ke zvýšení prašnosti a 

hlučnosti. K minimalizaci vlivu prašnosti bude staveniště oploceno a v suchém období 

staveniště kropeno vodou. Stavební stroje budou před výjezdem řádně očištěny, aby 

nedocházelo k znečištění komunikace. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá vegetace dřevin či keřů a ani stávající objekt. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba se nenachází na ZPF – zemědělském půdním fondu. 

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

infrastrukturu) 

Stavba bude dopravně napojena přes parkoviště na nově zbudovanou komunikaci pomocí 

křižovatky tvaru T. Napojení na komunikaci není podrobněji řešeno v projektové 

dokumentaci. Napojení na technickou infrastrukturu je řešeno pomocí nových přípojek. 

Objekt bude napojen na vodovodní síť, splaškovou kanalizaci vedoucí pod komunikaci a dále 

na elektrické a případně sdělovací vedení (bude upřesněno investorem).  

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

Na pozemku se nenachází žádné věcné břemeno. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projektová dokumentace řeší novostavbu hotelu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno 

podlaží podzemní. Budova bude sloužit k ubytování a rekreaci. V objektu se nachází wellness 

centrum, v areálu jsou 2 víceúčelová hřiště (kopaná, basketbal, voleybal, tenis atd.). 

V zimním období bude možné na betonovém hřišti zbudovat také ledovou plochu. Součástí 

hotelu je restaurace s kuchyní a noční bar, s dvěma profesionálními kulečníky a dalšími 

aktivitami.  

Kapacita ubytování:    50 lůžek 

Maximální počet ubytovaných  

(včetně přistýlek):   76 

Počet ubytovacích jednotek:  26 

Kapacita restaurace: 

1. NP     52 

2. NP     40 

1. NP zahrádka (v letním období): 60 

Předpokládaný počet zaměstnanců:  20 

Hotel nabízí variabilní možnosti ubytování.  

Základní dvoulůžková ubytovací jednotka obsahuje předsíň, s přístupem do koupelny a pokoj 

se dvěma postelemi, nebo jednou manželskou postelí. Z většiny pokojů je přístup na balkon. 

K dispozici je také jednolůžkový a třílůžkový pokoj a apartmán pro 4 se dvěma 

dvoulůžkovými pokoji.  

Wellness centrum má kapacitu přibližně 20 lidí. U vstupu je obsluha wellness centra a přes 

chodbu je přístup do šaten. Z šaten je přes hygienické zázemí vstup do samotného wellness, to 

sestává z místnosti s vířivou vanou pro 6 lidí, místnosti s finskou saunou a parní aroma 

saunou. K dispozici je také odpočívárna a ochlazovací káď s ledem. 



 

21 

 

Parkoviště 

Je navrženo parkoviště s kapacitou 48 vozidel (z toho 3 pro osoby s omezenou schopností 

pohybu) a 7 parkovacích míst pro zaměstnance. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Objekt se zasazuje do oblasti, která vznikla díky ukončení těžby zrušením areálu štěrkovny. 

Pozemek je dle územního plánu určen pro hromadnou rekreaci, kde je přípustné také 

ubytování. Přilehlé pozemky mají stejný nebo podobný účel, je zde předpoklad rozvoje celé 

oblasti.   

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stavba je řešena jako konstrukce samostatně stojícího objektu s odstupňovanými jednotlivými 

podlažími. Je architektonicky inspirována aztéckými pyramidami. Jedná se o objekt o jednom 

podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. Nad 1. NP je řešena plochá vegetační střecha 

s intenzivní vegetací. Na střeše budou zasazeny keře a menší stromky. Nad 3. NP se nachází 

plochá střecha s povlakovou hydroizolací a dlažbou na terčích, bude sloužit jako terasa. 

Střecha nad 4. NP je plochá s klasickým pořadím vrstev a není přístupná veřejnosti. Investor 

v pozdější fázi uvažuje nad instalací FVE. 

Fasáda s kontaktním zateplením je opatřena tenkovrstvou omítkou a natřena světle šedou 

barvou. Sokl a další prvky jsou obloženy černou břidlicí. Všechny dřevěné prvky jsou 

z ořechového dřeva nebo v jeho imitaci (nátěr, fólie). Ocelové prvky jsou natřeny kovářskou 

černí. Skleněné výplně – zábradlí a zastřešení vstupu jsou z mléčného skla s propustností 

70%. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Budova by se dala rozčlenit na 3 části: ubytovací část, stravovací část a relaxační část, 

přičemž každá část má ještě svůj technický úsek či zázemí nutné k provozu.  

Do budovy se vstupuje přes recepci. Z recepce je přístup na chodbu, se schodištěm a výtahem, 

což jsou společné komunikační prostory pro všechny části. Služební schodiště zajišťuje 

spojení se všemi podlažími, nezávisle na hlavním schodišti. Bude sloužit pro personál a 

k evakuaci. 

1. Ubytovací část: 

Téměř všechny ubytovací jednotky mají okna na jihozápad, 2 jsou řešeny s okny na 

severozápad. Celkem je zde 26 ubytovacích jednotek pro dohromady 50 lidí. 

V 1. NP je 5 ubytovacích jednotek, z toho jedna bezbariérově řešená. Ve 2. NP a 3. NP je po 

8 ubytovacích jednotkách. Ve 4. NP je potom 5 ubytovacích jednotek. V jednotlivých 

podlažích jsou sklady prádla, kanceláře vedení hotelu, zázemí recepce a další místnosti 

sloužící pro provoz. Ve 2. NP je také školicí sál pro minimálně 30 lidí. 

2. Stravovací část: 

Do této části se dostaneme přes chodbu v 1. NP nebo zejména v letním období ze zadní strany 

hotelu. Sestává v 1. NP z restaurace pro 50 osob, kuchyně, skladů a pomocných místností. Je 

propojena samostatným schodištěm a výtahem pro hosty s nočním barem v 1. PP. Vertikální 

komunikaci zajišťuje také služební výtah, který je situován na chodbě v zázemí pro 

zaměstnance. Sklady pro restauraci jsou rozděleny v 1. PP a 2. PP. V 1. PP jsou šatny a 

samostatné hygienické zázemí pro zaměstnance hotelu. Z technické místnosti bude zajištěno 

nucené větrání a vytápění (jednotky tepelných čerpadel) této části hotelu. 

3. Relaxační část 
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Wellness centrum má kapacitu přibližně 20 lidí. U vstupu je obsluha wellness centra a přes 

chodbu je přístup do šaten. Z šaten je přes hygienické zázemí vstup do samotného wellness, to 

sestává z místnosti s vířivou vanou pro 6 lidí, místnosti s finskou saunou a parní aroma 

saunou. K dispozici je také odpočívárna a ochlazovací káď s ledem. Přes chodbu je z šaten 

přístup také do masérny. V technické místnosti jsou tepelná  čerpadla a zásobníky teplé vody 

pro část hotelu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen a přizpůsoben pro bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a dle 

doporučení (Bydlení bez bariér, 2011). V 1. NP se nachází ubytovací jednotka – dvoulůžkový 

pokoj, splňující požadavky na bezbariérové užívání stavby. Přístup do ostatních podlaží, 

včetně sklepních prostor je umožněn pomocí výtahu splňující požadavky pro přepravu osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Přístup na zelenou střechu nad 1. NP je zajištěn 

z chodby v 2. NP, kde je potřeba překonat vyrovnávací schodiště. To bude z důvodu 

nedostatku prostoru na rampu s požadovaným sklonem zajištěno pomocí zvedací plošiny. 

Vstup do objektu a do vyhrazeného pokoje je umožněn dveřmi o min. rozměru 900 mm a 

max. výškou prahu 20 mm. Před vstupem do objektu a před výtahovou šachtou je volná 

plocha o min. rozměru 1500 x 1500 mm. Pokoj zvláštního určení umožňuje otáčení vozíku o 

360°, to vyznačuje kruhová plocha o průměru 1500 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma 

vstupních, musí být bez prahů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nevzniklo nebezpečí úrazu nebo poškození věci. 

Projektová dokumentace je navržená podle platné legislativy. Objekt z funkčního hlediska 

nevyžaduje žádná zvláštní opatření na bezpečnost při užívání. V objektu budou dodrženy 

základní opatření zabraňující např. uklouznutí, zásah elektrickým proudem či pád z výšky či 

do hloubky.  

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Statický systém je stěnový – příčný, 

z vápenopískových tvárnic. Tuhost systému zajišťují monolitické železobetonové stropy a 

ztužující stěny. U vápenopískového zdiva je díky vysoké pevnosti možné využít subtilnější 

stěny (nosné jsou již od 175 mm). Dle příručky výrobce a orientačního posouzení byly 

zvoleny jako nosné zdivo tvárnice tloušťky 200 mm, což bylo ověřeno výpočtem únosnosti 

v patě stěny. Na vyšší tuhosti se podílí také příčky, avšak nebylo s tím uvažováno. Základní 

rozpon je 4000 (světlá vzdálenost).  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základová konstrukce 

Stavba je založena na betonových základových pasech dle statického výpočtu. Šířka 

jednotlivých pasů byla stanovena dle zatížení a únosnosti základové půdy. Vnitřní základ pod 

stěnou o 5 podlažích je základ šířky 800 mm. Základ s nižším zatížením má šířku 600 mm, 

patky pod sloupy mají 800x800 mm. Beton C20/25 XC1. 

Hydroizolace spodní stavby 
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Hydroizolace bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů ve dvou vrstvách 

natavených. Budou použity hydroizolační pásy z sbs modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost: 200 g/m2, tl. 4 mm, proti tlakové vodě a 

radonu. První vrstva bude bodově natavena na roznášecí betonovou desku opatřenou 

asfaltovým penetračním nátěrem a druhá vrstva bude celoplošně natavena. Svislá HI bude 

v celém půdorysu stavby vytažena 300 mm nad úroveň upraveného terénu a bude také z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a bude bodově natavena.  

Svislé konstrukce 

Nosné svislé konstrukce tvoří stěny z vápenopískových bloků tl. 200 mm, sloupy 300x300mm 

z monolitického betonu C20/25 XC1 a výztuže B500B, schodišťová šachta tl. 200 mm z 

monolitického betonu C20/25 XC1 a výztuže B500B. Zdivo je spojováno tupým spojem, 

pomocí ocelových pásků. Počet pásků určí statik. Atika je tvořena z plynosilikátových tvárnic 

tl. 150 mm. Vnitřní příčky jsou z vápenopískových příčkovek tl. 115 mm. Nosné stěny 

v suterénu jsou zpevněny výztuží v ložné spáře. Je vkládána výztuž murfor, stupeň vyztužení 

bude stanoven statikem. Stěny v suterénu musí mít převazbu minimálně v rozích. Překlady 

nad otvory jsou systémové z vápenopísko-betonových prefabrikovaných prvků, tloušťka dle 

stěny a výška 240 mm. Opláštění šachet je provedeno ze sádrokartonových desek na stavěcích 

třmenech. Mezi restaurací a pokojem je kvůli tlumení hluku tvárnice z VP tl. 240 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou řešeny jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm. Jsou řešeny jako 

spojitá křížem vyztužená deska. Jsou zmonolitněny s průvlaky, se kterými tak staticky 

spolupůsobí. Je provedena z betonu C20/25 XC1 a výztuže B500B. U malých rozpětí jsou 

řešeny jako jednosměrně vyztužená deska. Balkony jsou železobetonové tl. 120 mm a jsou 

vyneseny ze stropu přes ISO-nosník pro přerušení tepelného mostu.  

Schodiště 

Hlavní a služební schodiště jsou řešena jako monolitická železobetonová deska s uložením na 

stěnu přes systémové řešení Schöck Tronsole pro snížení kročejového hluku. Stupně budou 

nadbetonovány. Beton C20/25 XC1 a výztuž B500B. Schodiště v restauraci je řešeno jako 

montované/svařované ocelové. Jednotlivé podesty budou vyneseny na ocelových válcovaných 

profilech, ocelová středová schodnice a stupně z tvrzeného skla. 

Výtah 

Výtahy budou v budově celkem 3. Provedení šachty výtahu musí odpovídat národním 

stavebním předpisům a požadavkům ČSN EN 81-20. Výtah v hlavním komunikačním 

prostoru je třídy I, jednopístový výtah bez strojovny. Bude splňovat normu pro evakuační 

výtahy (ČSN 27 4014) a zároveň tak je vhodný pro osoby na invalidním vozíku. Výtah 

horizontálně spojuje všechny podlaží hotelu. Výtah je součástí únikové cesty typu B. Prostor 

bude v případě požáru přetlakově odvětráván, není tedy vhodné šachtu větrat přes větrací 

otvor. Výtah v restauraci i služební výtah spojuje pouze 1. NP se suterénem, jedná se o 

trakční výtah bez strojovny s malou prohlubní a malou hlavou šachty. Šachta v restauraci je 

tvořena ocelovou konstrukcí se skleněným opláštěním. Šachta v části zázemí je 

železobetonová monolitická - beton C20/25 XC1 a výztuž B500B. 

Střechy 

Všechny střechy jsou řešeny jako ploché s klasickým pořadím vrstev, nosná konstrukce je 

strop jako v ostatních podlažích.  
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Nad 1. NP je řešena plochá vegetační střecha s intenzivní vegetací. Na střeše budou zasazeny 

keře a menší stromky. Spádová vrstva je provedena z cementového potěru a spády 

jednotlivých ploch nejsou stejné. Spodní vrstva hydroizolace je z asfaltových pásů a bude 

sloužit jako provizorní a pojistná hydroizolace. Tepelná izolace je z pěnového polystyrenu 

s povrchově uzavřenou strukturou – EPS Perimetr. Hlavní hydroizolační vrstva je z měkčené 

PVC fólie odolné proti prorůstání kořeny. Vrstva substrátu je proměnná dle sklonu střechy 

(285 – 460 mm). Atika je oplechována a je osazeno zábradlí - madlo. Odvodnění zajišťují 2 

vnitřní vtoky DN100. 

Nad 3. NP se nachází plochá střecha s povlakovou hlavní hydroizolací z měkčeného PVC a 

dlažbou na terčích, která bude sloužit jako terasa. Spodní vrstva hydroizolace je z asfaltových 

pásů a bude sloužit i jako provizorní hydroizolace. Tepelná izolace je z EPS, stejně jako 

spádová vrstva. Atika je oplechována a je osazeno zábradlí. Odvodnění zajišťují 2 vnitřní 

vtoky DN100. 

Střecha nad 4. NP je plochá s klasickým pořadím vrstev a není přístupná veřejnosti. Spodní 

vrstva hydroizolace je z asfaltových pásů a bude sloužit i jako provizorní hydroizolace. 

Tepelná izolace je z EPS, stejně jako spádová vrstva, jednotný spád 2%. Hlavní hydroizolační 

vrstva je z měkčené PVC fólie. Odvodnění zajišťují 2 vnitřní vtoky DN100. Stejným 

způsobem je řešena střecha nad dojezdem výtahu, je vytvořena atika s pultovým spádem. 

Podrobná skladba střech viz přílohu skladeb. Je nutné důsledně oddělit vrstvy na bázi PVC od 

EPS pomocí separační vrstvy – netkané geotextilie. Zvolený spád 2% je kompromisem mezi 

doporučovanými 3% a nízkou tloušťkou zateplení, jelikož je hlavní vrstva z mPVC je takový 

spád přijatelný. 

Bezpečnost na střechách je zajištěna pomocí kombinace atiky a zábradlí do výšky 1 m. U 

střechy nad 4. NP jsou umístěny kotvící body, které jsou propojeny nerezovým ocelovým 

lanem, k nimž se pracovník připojí montážním lanem, které si osadí než se octne 

v nebezpečném prostoru kde hrozí pád. 

Podlahy 

Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí. Povrchová vrstva podlah je dlažba, lamino nebo 

koberec. Jsou použity systémové tvarovky pro podlahové vytápění z Perimetrického 

polystyrenu, v místech bez podlahového vytápění jsou nahrazeny deskami bez nopů. 

Výplně otvorů 

Budou použita celodřevěná okna (Slavona Progression) s předsazenou montáží pro přerušení 

tepelných mostů, jsou použita izolační trojskla s teplým distančním rámečkem Swisspacer. 

Rám okna z exteriéru téměř celý překrývá tepelná izolace. Exteriérové dveře a HS portály 

budou také celodřevěná se skrytým rámem (Slavona Progression) a izolačními trojskly, dveře 

případně celodřevěné. Dřevěný rám bude z ořechu. Součástí dodávky oken jsou také dřevěné 

parapety. Vnější parapety budou z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem barvy 

antracit. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., tak aby účinky zatížení a 

negativní vlivy prostředí během výstavby při následné řádné údržbě během životnosti 

nemohly způsobit ztrátu stability nebo poškození.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
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o Vodovod 

Rozvody vody jsou vedeny v instalačních šachtách nebo ve zdi (dle zásad pro provádění 

drážek ve VPC). Ohřev vody zajišťují tepelná čerpadla v jednotlivých technických 

místnostech. Dešťová voda zachycena do retenčních nádrží bude rozváděna ke splachování a 

bude k dispozici pro zavlažování zeleně.  

o Kanalizace 

Svody kanalizace jsou vedeny v instalačních šachtách. 

o Plynovod 

Budova není připojena k plynu. 

o Vytápění 

Vytápění zajišťují tepelná čerpadla země-voda eventuálně země-vzduch v jednotlivých 

technických místnostech, rozvod tepla je pomocí nízkoteplotního podlahového vytápění 

v kombinaci se vzduchotechnikou a rekuperací. Návrh vytápění je řešen samostatnou 

přílohou. 

o Vzduchotechnika 

Budova bude větrána pomocí vzduchotechniky. Jsou navrženy 2 strojovny VZT v suterénu. 

Ze strojovny vzduchotechniky, která je pod restaurací bude vzduch rozváděn pro prostory 

restaurace a wellness. Vzduchotechnika bude „přiznaná“ a bude vedena svisle v šachtách a 

pod stropem v kulatých trubkách. 

Ze strojovny VZT pro ubytovací část budou přívody a odvody vzduchu vedeny v šachtách a 

v podhledech v chodbách, odtud budou přívody do jednotlivých pokojů. 

o Elektroinstalace 

Řešena v samostatné projektové dokumentaci, která není součástí této práce. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Nucená vzduchotechnika s rekuperací pro částečnou úpravu teploty i vlhkosti vzduchu. V létě 

slouží také k chlazení.  

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace viz Základní posouzení objektu z hlediska 

stavební fyziky. 

b) energetická náročnost budovy 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace viz EŠOB – energetický štítek objektu. 

Budova spadá do kategorie B – úsporná. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Bude použito tepelné čerpadlo země-voda, země-vzduch v provedení s hlubinnými vrty 

(řešeno v samostatné příloze). 
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Možnost pozdější instalace fotovoltaické elektrárny na střechu ve 4. NP. 

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

Stavba je navržena a bude užívána v souladu se závaznými normami ČSN a požadavky na 

ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje požadavky stanovené 

stavebním zákonem a vyhláškou o obecných požadavcích na výstavbu.  

Komunální odpad 

1. NP je určena místnost pro uložení tříděného odpadu a šachta pro shoz komunálního odpadu 

do nádoby v 1. PP. 

Systémy větrání 

Celý objekt je větrán nuceně a pro jednotlivé části hotelu, které to vyžadují svým provozem 

budou nastaveny různé výkony VZT pro výměnu vzduchu. V letním období bude vzduch také 

chlazen. 

Osvětlení 

Osvětlení je v nadzemních podlažích řešeno jako přirozené, v pozdních hodinách bude 

použito umělé. Místnosti v 1. PP jsou zcela bez oken, takže je osvětlení řešeno jako umělé. 

V těchto místnostech je ale spíš večerní a noční provoz. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku se předpokládá převažující radonový index 1. Jako protiradonová izolace je 

možné použít pouze materiály, které mají změřený součinitel difuze radonu dle metody 

K124/02/95 ČVUT Praha. Budou použity asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skelné rohože 

(plošná hmotnost 200 g/m
2
). 

b) ochrana před bludnými proudy 

V blízkosti objektu se nevyskytují účinky bludných proudů, a proto ochrana před bludnými 

proudy není řešená. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v místě se seizmickou aktivitou. 

d) ochrana před hlukem 

V blízkém okolí objektu se nevyskytují účinky hluku. Výjimkou může být blízká 

komunikace. Stavební prvky obvodového pláště splňují požadavky na ochranu před hlukem 

viz samostatná část projektové dokumentace. 

e) protipovodňová opatření 

Pozemek spadá do záplavového území Morava Q100- stoletá voda, ale není nutné zavádět 

zvláštní opatření, protože se nejedná o aktivní záplavové území. 

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

Ostatní negativní účinky na pozemku nejsou známy a není navržen speciální typ ochrany. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci, vodovod a elektrovod. Řešení je ve 

výkresu situace.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Veškeré rozměry a délky sítí jsou řešeny v samostatné části situačních výkresů. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Stavba bude dopravně napojena přes parkoviště na nově zbudovanou komunikaci pomocí 

křižovatky tvaru T. Napojení na komunikaci není podrobněji řešeno v projektové 

dokumentaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na komunikaci není podrobněji řešeno v projektové dokumentaci. 

c) doprava v klidu 

Je navrženo parkoviště s kapacitou 48 vozidel (z toho 3 pro osoby s omezenou schopností 

pohybu) a 7 parkovacích míst pro zaměstnance. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Bude zbudován chodník pro chodce a podél něj také pruh pro cyklisty. Na nově zbudované 

komunikaci bude vyhrazený pruh pro cyklisty. U budovy hotelu je vybudována odstavná 

plocha pro kola s ocelovými stojany. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Před zahájením výkopových prací je třeba sejmou ornou půdu v mocnosti 250 mm, ta bude po 

dokončení stavby zpět vrácena a rozhrnuta. Na pozemku nejsou žádné stromy, nebude tery 

potřeba kácení. Po dokončení hrubé stavby budou dle projektu řešení zeleně vybrané plochy 

zatravněny s instalací umělých závlah. Budou zasazeny okrasné stromy a keře. 

b) použité vegetační prvky 

Po dokončení hrubé stavby budou dle projektu řešení zeleně vybrané plochy zatravněny 

s instalací umělých závlah. Budou zasazeny okrasné stromy a keře. 

c) biotechnická opatření 

Nejsou na pozemku potřebná. 

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

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

Dokončená stavba nebude mít na životní prostředí z hlediska odtokových poměrů zásadní 

vliv. Veškerá dešťová voda bude použita nebo zasakována na pozemku. V případě extrémních 

dešťů bude přebytečná voda odváděna splaškovou kanalizací. 
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Při realizaci bude dešťová voda odváděna mimo staveniště do dešťové kanalizace. Stavební 

činnost naruší stávající podmínky a může krátkodobě dojít ke zvýšení prašnosti a hlučnosti. 

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou ekologicky odstraněny. 

Při realizaci budou dodrženy požadavky vycházející ze zákona č. 185/2001Sb. O odpadech a 

ze zákona č. 86/2002 Sb. O ochraně ovzduší. 

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

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

Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň ani chránění živočichové. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

V okolí pozemku se nenachází chráněná území. 

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

Navrhovaný objekt nespadá do kategorie posuzovaných staveb EIA – Enviromental Impact 

Assessment. 

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

jiných právních předpisů 

Stávající ochranná a bezpečností pásma inženýrských sítí se řídí a vycházejí z ČSN 73 6050 – 

prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Objekt nemá zásadní negativní vliv na obyvatele a splňuje podmínky vycházející z vyhlášky 

č. 380/2002 Sb. K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Potřeby medii a hmot řeší samostatná projektová dokumentace zařízení staveniště, která není 

součástí tohoto projektu. Pro zařízení staveniště bude potřeba zajistit elektrickou energii 

napojením na staveništní rozvaděč a vodu napojením na vodovodní řád. 

b) odvodnění staveniště 

Bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci, která není součástí tohoto projektu. 

Hladina podzemní vody nedosahuje více než 6 m pod terénem. Stavební jáma však bude 

spádována do rýh kolem staveniště a v nejnižším místě bude voda čerpána a odváděna mimo 

staveniště. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci, která není součástí tohoto projektu. 

Staveniště však bude napojeno na elektrickou energii a vodovodní řád. 

Dopravně bude staveniště napojeno na stávající komunikaci. Před výjezdem ze staveniště 

budou stavební stroje očištěny. Dopravní značení v místě výjezdu bude upraveno dle 

samostatné projektové dokumentace. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavební činnost naruší stávající podmínky a může krátkodobě dojít ke zvýšení prašnosti, 

hlučnosti a vibracím. K minimalizaci vlivu prašnosti bude staveniště oploceno a v suchém 
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období kropeno vodou. Stavební práce budou na staveništi probíhat pouze v denní době od 

7:00 do 21:00. Stavební stroje budou před výjezdem řádně očištěny, aby nedocházelo ke 

znečištění komunikace. Po dokončení stavby bude přilehlé okolí staveniště navráceno do 

původního stavu. 

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

Staveniště bude chráněno systémovým oplocením min. výšky 1,8 m a vstup na staveniště 

bude umožněn jen povolaným osobám. Na pozemku se nenachází žádná vzrostlá zeleň a 

žádný stavební objekt. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Okolní plochy není třeba zabírat, zařízení staveniště bude umístěno na vlastním pozemku. 

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

V průběhu stavebních prací vznikají různé druhy odpadů. Ty budou rozděleny a následně s 

nimi bude naloženo dle typu odpadu. Komunální odpad bude skladován v kontejneru v 

blízkosti stavby. Odpady budou likvidovány v souladu se zákonem. 

Zatřídění odpadů dle kódů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. – kterou se stanoví katalog 

odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu a dovozu a tranzitu odpadů Zákon 

č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů Vyhláška č. 383/2001 Sb. 

– o podrobnostech nakládání s odpady. 

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

Bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci, která není součástí tohoto projektu. 

Přebytečná zemina bude odvezena na příslušnou skládku. Skrývka ornice bude uskladněna na 

pozemku. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě se bude dbát převážně na nebezpečí úniku ropných látek, olejů a lehkých kapalin 

ze stavebních strojů. Nesmí dojít k znečištění okolní půdy. Veškeré odpady budou skladovány 

na předem vymezeném a chráněném místě a následně likvidovány dle legislativních 

požadavků. Zároveň na stavbě nebude likvidován spalitelný stavební materiál pálením, aby 

bylo zamezeno znečištění ovzduší. 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při realizaci stavby budou dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví podle následujících 

legislativ. Dodržení požadavků na staveništi zajišťuje zhotovitel stavby. 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy Nařízení 

vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 

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

výšky nebo do hloubky. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou objektu nebudou ovlivněny okolní objekty. 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
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Na nájezdu na stávající komunikaci a na pozemku budou zřízeny dočasné dopravní značky 

upravující rychlost a přednosti. Na hlavní komunikaci bude umístěno upozornění výjezdu 

vozidel ze staveniště. 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Staveniště bude každý den po pracovní době řádně uzamknuto a osvětleno. Pří výjezdu ze 

staveniště bude další pracovník spolupracovat s řidičem pro minimalizaci nehody. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci, která není součástí tohoto projektu. 

Zahájení stavby: září 2019 

Ukončení stavby září 2021 
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D.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1 Účel objektu 

Projektová dokumentace řeší novostavbu hotelu. Objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno 

podlaží podzemní.  

D.2 Funkční náplň 

Budova bude sloužit k ubytování a rekreaci. V objektu se nachází wellness centrum, v areálu 

jsou 2 víceúčelová hřiště (kopaná, basketbal, voleybal, tenis atd.). V zimním období bude 

možné na betonovém hřišti zbudovat také ledovou plochu. Součástí hotelu je restaurace 

s kuchyní a noční bar, s dvěma profesionálními kulečníky a dalšími aktivitami. 

D.3 Kapacitní údaje 

Zastavěná plocha:    716,9 m
2
 

Užitná plocha:    2717,37 m
2
 

Obestavěný prostor:    10 150,2 m
3
 

Kapacita ubytování:    50 lůžek 

Maximální počet ubytovaných  

(včetně přistýlek):   76 

Počet ubytovacích jednotek:  26 

Kapacita restaurace: 

1. NP     52 

2. NP     40 

1. NP zahrádka (v letním období): 60 

Předpokládaný počet zaměstnanců:  20 

Hotel nabízí variabilní možnosti ubytování.  

Základní dvoulůžková ubytovací jednotka obsahuje předsíň, s přístupem do koupelny a pokoj 

se dvěma postelemi, nebo jednou manželskou postelí. Z většiny pokojů je přístup na balkon. 

K dispozici je také jednolůžkový a třílůžkový pokoj a apartmán pro 4 se dvěma 

dvoulůžkovými pokoji.  

Wellness centrum má kapacitu přibližně 20 lidí. U vstupu je obsluha wellness centra a přes 

chodbu je přístup do šaten. Z šaten je přes hygienické zázemí vstup do samotného wellness, to 

sestává z místnosti s vířivou vanou pro 6 lidí, místnosti s finskou saunou a parní aroma 

saunou. K dispozici je také odpočívárna a ochlazovací káď s ledem. 

Parkoviště 

Je navrženo parkoviště s kapacitou 48 vozidel (z toho 3 pro osoby s omezenou schopností 

pohybu) a 7 parkovacích míst pro zaměstnance. 

D.4 Architektonické řešení 

Stavba je řešena jako konstrukce samostatně stojícího objektu s odstupňovanými jednotlivými 

podlažími. Je architektonicky inspirována aztéckými pyramidami. Jedná se o objekt o jednom 

podzemním a čtyřech nadzemních podlažích. Nad 1. NP je řešena plochá vegetační střecha 

s intenzivní vegetací. Na střeše budou zasazeny keře a menší stromky. Nad 3. NP se nachází 

plochá střecha s povlakovou hydroizolací a dlažbou na terčích, bude sloužit jako terasa. 

Střecha nad 4. NP je plochá s klasickým pořadím vrstev a není přístupná veřejnosti. Investor 

v pozdější fázi uvažuje nad instalací FVE. 
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Fasáda s kontaktním zateplením je opatřena tenkovrstvou omítkou a natřena světle šedou 

barvou. Sokl a další prvky jsou obloženy černou břidlicí. Všechny dřevěné prvky jsou 

z ořechového dřeva nebo v jeho imitaci (nátěr, fólie). Ocelové prvky jsou natřeny kovářskou 

černí. Skleněné výplně – zábradlí a zastřešení vstupu jsou z mléčného skla s propustností 

70%. 

D.5 Výtvarné řešení 

Je architektonicky inspirována aztéckými pyramidami. Fasáda s kontaktním zateplením je 

opatřena tenkovrstvou omítkou a natřena světle šedou barvou. Sokl a další prvky jsou 

obloženy černou břidlicí. Všechny dřevěné prvky jsou z ořechového dřeva nebo v jeho imitaci 

(nátěr, fólie). Ocelové prvky jsou natřeny kovářskou černí. Skleněné výplně – zábradlí a 

zastřešení vstupu jsou z mléčného skla s propustností 70%. 

D.6 Dispoziční řešení 

Budova by se dala rozčlenit na 3 části: ubytovací část, stravovací část a relaxační část, 

přičemž každá část má ještě svůj technický úsek či zázemí nutné k provozu.  

Do budovy se vstupuje přes recepci. Z recepce je přístup na chodbu, se schodištěm a výtahem, 

což jsou společné komunikační prostory pro všechny části. Služební schodiště zajišťuje 

spojení se všemi podlažími, nezávisle na hlavním schodišti. Bude sloužit pro personál a 

k evakuaci. 

1. Ubytovací část: 

Téměř všechny ubytovací jednotky mají okna na jihozápad, 2 jsou řešeny s okny na 

severozápad. Celkem je zde 26 ubytovacích jednotek pro dohromady 50 lidí. 

V 1. NP je 5 ubytovacích jednotek, z toho jedna bezbariérově řešená. Ve 2. NP a 3. NP je po 

8 ubytovacích jednotkách. Ve 4. NP je potom 5 ubytovacích jednotek. V jednotlivých 

podlažích jsou sklady prádla, kanceláře vedení hotelu, zázemí recepce a další místnosti 

sloužící pro provoz. Ve 2. NP je také školicí sál pro minimálně 30 lidí. 

2. Stravovací část: 

Do této části se dostaneme přes chodbu v 1. NP nebo zejména v letním období ze zadní strany 

hotelu. Sestává v 1. NP z restaurace pro 50 osob, kuchyně, skladů a pomocných místností. Je 

propojena samostatným schodištěm a výtahem pro hosty s nočním barem v 1. PP. Vertikální 

komunikaci zajišťuje také služební výtah, který je situován na chodbě v zázemí pro 

zaměstnance. Sklady pro restauraci jsou rozděleny v 1. PP a 2. PP. V 1. PP jsou šatny a 

samostatné hygienické zázemí pro zaměstnance hotelu. Z technické místnosti bude zajištěno 

nucené větrání a vytápění (jednotky tepelných čerpadel) této části hotelu. 

3. Relaxační část 

Wellness centrum má kapacitu přibližně 20 lidí. U vstupu je obsluha wellness centra a přes 

chodbu je přístup do šaten. Z šaten je přes hygienické zázemí vstup do samotného wellness, to 

sestává z místnosti s vířivou vanou pro 6 lidí, místnosti s finskou saunou a parní aroma 

saunou. K dispozici je také odpočívárna a ochlazovací káď s ledem. Přes chodbu je z šaten 

přístup také do masérny. V technické místnosti jsou tepelná  čerpadla a zásobníky teplé vody 

pro část hotelu. 

 

D.7 Bezbariérové užívání stavby 

Objekt je navržen a přizpůsoben pro bezbariérové užívání dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 

obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb a dle 

doporučení (Bydlení bez bariér, 2011). V 1. NP se nachází ubytovací jednotka – dvoulůžkový 
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pokoj, splňující požadavky na bezbariérové užívání stavby. Přístup do ostatních podlaží, 

včetně sklepních prostor je umožněn pomocí výtahu splňující požadavky pro přepravu osob se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Přístup na zelenou střechu nad 1. NP je zajištěn 

z chodby v 2. NP, kde je potřeba překonat vyrovnávací schodiště. To bude z důvodu 

nedostatku prostoru na rampu s požadovaným sklonem zajištěno pomocí zvedací plošiny. 

Vstup do objektu a do vyhrazeného pokoje je umožněn dveřmi o min. rozměru 900 mm a 

max. výškou prahu 20 mm. Před vstupem do objektu a před výtahovou šachtou je volná 

plocha o min. rozměru 1500 x 1500 mm. Pokoj zvláštního určení umožňuje otáčení vozíku o 

360°, to vyznačuje kruhová plocha o průměru 1500 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma 

vstupních, musí být bez prahů. 

D.8 Celkové provozní řešení 

Budova by se dala rozčlenit na 3 části: ubytovací část, stravovací část a relaxační část, 

přičemž každá část má ještě svůj technický úsek či zázemí nutné k provozu.  

D.9 Technologie výroby 

Nejedná se o výrobní projekt. 

D.10 Stavebně-technické řešení objektu 

Objekt má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Statický systém je stěnový – příčný, 

z vápenopískových tvárnic. Tuhost systému zajišťují monolitické železobetonové stropy a 

ztužující stěny. U vápenopískového zdiva je díky vysoké pevnosti možné využít subtilnější 

stěny (nosné jsou již od 175 mm). Dle příručky výrobce a orientačního posouzení byly 

zvoleny jako nosné zdivo tvárnice tloušťky 200 mm, což bylo ověřeno výpočtem únosnosti 

v patě stěny. Na vyšší tuhosti se podílí také příčky, avšak nebylo s tím uvažováno. Základní 

rozpon je 4000 (světlá vzdálenost). 

D.11 Konstrukční a materiálové řešení 

Základová konstrukce 

Stavba je založena na betonových základových pasech dle statického výpočtu. Šířka 

jednotlivých pasů byla stanovena dle zatížení a únosnosti základové půdy. Vnitřní základ pod 

stěnou o 5 podlažích je základ šířky 800 mm. Základ s nižším zatížením má šířku 600 mm, 

patky pod sloupy mají 800x800 mm. Beton C20/25 XC1. 

Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů ve dvou vrstvách 

natavených. Budou použity hydroizolační pásy z sbs modifikovaného asfaltu s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny, plošná hmotnost: 200 g/m2, tl. 4 mm, proti tlakové vodě a 

radonu. První vrstva bude bodově natavena na roznášecí betonovou desku opatřenou 

asfaltovým penetračním nátěrem a druhá vrstva bude celoplošně natavena. Svislá HI bude 

v celém půdorysu stavby vytažena 300 mm nad úroveň upraveného terénu a bude také z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a bude bodově natavena.  

Svislé konstrukce 

Nosné svislé konstrukce tvoří stěny z vápenopískových bloků tl. 200 mm, sloupy 300x300mm 

z monolitického betonu C20/25 XC1 a výztuže B500B, schodišťová šachta tl. 200 mm z 
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monolitického betonu C20/25 XC1 a výztuže B500B. Zdivo je spojováno tupým spojem, 

pomocí ocelových pásků. Počet pásků určí statik. Atika je tvořena z plynosilikátových tvárnic 

tl. 150 mm. Vnitřní příčky jsou z vápenopískových příčkovek tl. 115 mm. Nosné stěny 

v suterénu jsou zpevněny výztuží v ložné spáře. Je vkládána výztuž murfor, stupeň vyztužení 

bude stanoven statikem. Stěny v suterénu musí mít převazbu minimálně v rozích. Překlady 

nad otvory jsou systémové z vápenopísko-betonových prefabrikovaných prvků, tloušťka dle 

stěny a výška 240 mm. Opláštění šachet je provedeno ze sádrokartonových desek na stavěcích 

třmenech. Mezi restaurací a pokojem je kvůli tlumení hluku tvárnice z VP tl. 240 mm.  

Vodorovné konstrukce 

Stropy jsou řešeny jako monolitická železobetonová deska tl. 200 mm. Jsou řešeny jako 

spojitá křížem vyztužená deska. Jsou zmonolitněny s průvlaky, se kterými tak staticky 

spolupůsobí. Je provedena z betonu C20/25 XC1 a výztuže B500B. U malých rozpětí jsou 

řešeny jako jednosměrně vyztužená deska. Balkony jsou železobetonové tl. 120 mm a jsou 

vyneseny ze stropu přes ISO-nosník pro přerušení tepelného mostu.  

Schodiště 

Hlavní a služební schodiště jsou řešena jako monolitická železobetonová deska s uložením na 

stěnu přes systémové řešení Schöck Tronsole pro snížení kročejového hluku. Stupně budou 

nadbetonovány. Beton C20/25 XC1 a výztuž B500B. Schodiště v restauraci je řešeno jako 

montované/svařované ocelové. Jednotlivé podesty budou vyneseny na ocelových válcovaných 

profilech, ocelová středová schodnice a stupně z tvrzeného skla. 

Výtah 

Výtahy budou v budově celkem 3. Provedení šachty výtahu musí odpovídat národním 

stavebním předpisům a požadavkům ČSN EN 81-20. Výtah v hlavním komunikačním 

prostoru je třídy I, jednopístový výtah bez strojovny. Bude splňovat normu pro evakuační 

výtahy (ČSN 27 4014) a zároveň tak je vhodný pro osoby na invalidním vozíku. Výtah 

horizontálně spojuje všechny podlaží hotelu. Výtah je součástí únikové cesty typu B. Prostor 

bude v případě požáru přetlakově odvětráván, není tedy vhodné šachtu větrat přes větrací 

otvor. Výtah v restauraci i služební výtah spojuje pouze 1. NP se suterénem, jedná se o 

trakční výtah bez strojovny s malou prohlubní a malou hlavou šachty. Šachta v restauraci je 

tvořena ocelovou konstrukcí se skleněným opláštěním. Šachta v části zázemí je 

železobetonová monolitická - beton C20/25 XC1 a výztuž B500B. 

Střechy 

Všechny střechy jsou řešeny jako ploché s klasickým pořadím vrstev, nosná konstrukce je 

strop jako v ostatních podlažích.  

Nad 1. NP je řešena plochá vegetační střecha s intenzivní vegetací. Na střeše budou zasazeny 

keře a menší stromky. Spádová vrstva je provedena z cementového potěru a spády 

jednotlivých ploch nejsou stejné. Spodní vrstva hydroizolace je z asfaltových pásů a bude 

sloužit jako provizorní a pojistná hydroizolace. Tepelná izolace je z pěnového polystyrenu 

s povrchově uzavřenou strukturou – EPS Perimetr. Hlavní hydroizolační vrstva je z měkčené 

PVC fólie odolné proti prorůstání kořeny. Vrstva substrátu je proměnná dle sklonu střechy 

(285 – 460 mm). Atika je oplechována a je osazeno zábradlí - madlo. Odvodnění zajišťují 2 

vnitřní vtoky DN100. 

Nad 3. NP se nachází plochá střecha s povlakovou hlavní hydroizolací z měkčeného PVC a 

dlažbou na terčích, která bude sloužit jako terasa. Spodní vrstva hydroizolace je z asfaltových 

pásů a bude sloužit i jako provizorní hydroizolace. Tepelná izolace je z EPS, stejně jako 



 

36 

 

spádová vrstva. Atika je oplechována a je osazeno zábradlí. Odvodnění zajišťují 2 vnitřní 

vtoky DN100. 

Střecha nad 4. NP je plochá s klasickým pořadím vrstev a není přístupná veřejnosti. Spodní 

vrstva hydroizolace je z asfaltových pásů a bude sloužit i jako provizorní hydroizolace. 

Tepelná izolace je z EPS, stejně jako spádová vrstva, jednotný spád 2%. Hlavní hydroizolační 

vrstva je z měkčené PVC fólie. Odvodnění zajišťují 2 vnitřní vtoky DN100. Stejným 

způsobem je řešena střecha nad dojezdem výtahu, je vytvořena atika s pultovým spádem. 

Podrobná skladba střech viz přílohu skladeb. Je nutné důsledně oddělit vrstvy na bázi PVC od 

EPS pomocí separační vrstvy – netkané geotextilie. Zvolený spád 2% je kompromisem mezi 

doporučovanými 3% a nízkou tloušťkou zateplení, jelikož je hlavní vrstva z mPVC je takový 

spád přijatelný. 

Bezpečnost na střechách je zajištěna pomocí kombinace atiky a zábradlí do výšky 1 m. U 

střechy nad 4. NP jsou umístěny kotvící body, které jsou propojeny nerezovým ocelovým 

lanem, k nimž se pracovník připojí montážním lanem, které si osadí než se octne 

v nebezpečném prostoru kde hrozí pád. 

Podlahy 

Podlahy jsou řešeny jako těžké plovoucí. Povrchová vrstva podlah je dlažba, lamino nebo 

koberec. Jsou použity systémové tvarovky pro podlahové vytápění z Perimetrického 

polystyrenu, v místech bez podlahového vytápění jsou nahrazeny deskami bez nopů. 

Výplně otvorů 

Budou použita celodřevěná okna (Slavona Progression) s předsazenou montáží pro přerušení 

tepelných mostů, jsou použita izolační trojskla s teplým distančním rámečkem Swisspacer. 

Rám okna z exteriéru téměř celý překrývá tepelná izolace. Exteriérové dveře a HS portály 

budou také celodřevěná se skrytým rámem (Slavona Progression) a izolačními trojskly, dveře 

případně celodřevěné. Dřevěný rám bude z ořechu. Součástí dodávky oken jsou také dřevěné 

parapety. Vnější parapety budou z pozinkovaného plechu s ochranným nátěrem barvy 

antracit. 

Interiérové dveře budou dřevěné usazené většinou v obložkových zárubních. V provozních 

prostorech 1. NP a 1. PP jsou použity i ocelové zárubně. Ve většině případů nejsou osazeny 

prahy.  

Vnitřní povrchové úpravy 

V objektu jsou použity vápenosádrové omítky o tloušťce 10 mm, Keramické obklady budou 

lepeny do výšky zárubní a budou použity koncové lišty.  

Klempířské výrobky 

Klempířské práce budou spočívat v oplechování atik, balkonů, parapetů. Viz výpis 

klempířských prvků. 

Zámečnické výrobky 

Navrhované zámečnické prvky jsou zábradlí různých typů, madla apod. Exteriérové prvky 

jsou v provedení s nátěrem kovářskou černí. Interiérové porůznu. 

Truhlářské výrobky 

Na míru budou vyrobeny hlavně vestavěné skříně, recepční pult, barové pulty, záchodové 

kabinky apod.  
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Doplňkové výrobky 

Jedná se o systémové prvky zejména střešní vtoky Topwet, kotvící tyče Topsafe případně 

větrací komínky atd. 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., tak aby účinky zatížení a 

negativní vlivy prostředí během výstavby při následné řádné údržbě během životnosti 

nemohly způsobit ztrátu stability nebo poškození. 

 

D.12 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a normami. Objekt je navržen tak, aby 

při používání stavby nevzniklo nepřijatelné riziko poškození majetku nebo nehody (pád z 

výšky, poranění el. proudem, požárem atd.). 

D.13 Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Během výstavby budou dodrženy veškeré platné předpisy o bezpečnosti při práci. Jedná se 

převážně o: 

o zákon 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

o nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

o nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

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

o nařízení vlády 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

D.14 Stavební fyzika 

Řešena v samostatné části projektové dokumentace. 

D.15 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 

D.16 Popis netradičních technologických postupů 

Stavba je navržena z tradičního konstrukčního systému a nejsou na její výstavbu kladeny 

zvláštní požadavky. Při výstavbě se bude postupovat v souladu s doporučením výrobce 

daných materiálů. 
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ZÁVĚR 

Cílem práce byl návrh budovy pro ubytování a rekreaci. Při práci na tomto projektu jsem se 

postupně dozvídal, jak komplexní musí projektant být. Dosud jsem se s řešením tak rozsáhlé 

stavby nesetkal. Postupně jsem narážel na jednotlivá odvětví ve stavebnictví, která se 

vzájemně prolínaly a bylo potřeba řada kompromisů.  

V projektu jsem se zabýval samotným architektonickým návrhem, tak aby byl objekt 

provozuschopný. Důležité bylo seznámit se s konstrukčním systémem, specifikacemi a prací 

s vápenopískovými zdmi. Zohledňoval jsem v návrhu také vztah k životnímu prostředí, 

šetření energií, použití alternativních zdrojů energie, ale také ekonomický aspekt. Přestože 

investor je pan Prachatý. Práce samotná pro mě byla velmi obohacující především, protože 

jsem se při ní učil pracovat v 3D. 

Celý projekt jsem se rozhodl vypracovat v programu společnosti Autodesk – Revit. Tento 

program pracuje uplně jiným způsobem než jsem byl do teď zvyklý. Mnohokrát jsem tohoto 

rozhodnutí litoval, abych vzápětí mohl ocenit funkce práce v BIM. Myslím, že to ve výsledku 

byl nejlepší krok, kterým jsem se mohl vydat. Připouštím jisté obtíže a chyby, které se i díky 

tomuto v diplomové práci objevily. Kdybych začínal znovu, dělal bych spoustu věcí jinak a 

jednodušeji. 

Jelikož jsem vcelku puntičkář, mrzí mne, že jsem nestihl projekt dotáhnout k dokonalosti. Ve 

výsledku ale musím říci, že jsem celkem spokojen.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Právní předpisy 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 

Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, (ve znění pozdějších předpisů – vzpp) 

Zákon č. 406/2000 Sb., úspora energie a tepelná ochrana 

Zákon č. 258/2000 Sb., všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních 

podmínek a životního prostředí 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby + změny 

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

užívání staveb 

Vyhláška č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. ve znění Vyhlášky č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), vzpp 

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

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

ve znění pozdějších předpisů (217/2016) 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády 148/2006 Sb. Ochrana proti hluku a vibracím 

Normy 

ČSN 73 4108 – šatny, umývárny a záchody 

ČSN 73 4301 – obytné budovy 

ČSN 73 0833 – požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 6050 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé 

ČSN 73 0810 – PBS – Společná ustanovení 

ČSN 73 0802 – PBS – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 – PBS – Budovy pro bydlení a ubytování 



 

40 

 

ČSN 73 0818 – PBS – Obsazení objektu osobami 

ČSN 73 0873 – PBS – Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0821 – PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy PBS 

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

ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 - Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky; 

ČSN 73 0540-3:2005 - Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin; 

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

ČSN 73 0532:2010 - Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky; + Z1; Z2 

ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011- Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky; 

ČSN 73 0580-2:2007 - Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov; 

ČSN 73 0581:2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda stanovení hodnot. 

Publikace 

Bydlení bez bariér. 2011. Brno 

Josef Remeš, Ivana Utíkalová, Petr Kacálek, Lubor Kalousek, Tomáš Petříček. 2013. 

Stavební příručka – to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 

Konstrukční detaily pro pasivní a nulové domy - doporučení pro návrh a stavbu, Hazucha 

Juraj, 2016 

Webové stránky 

https://www.tzb-info.cz/ 

https://www.dek.cz/ 

https://www.ikatastr.cz/ 

https://www.cemix.cz/ 

https://baumit.sk/ 

http://www.stavebnistandardy.cz/ 

https://www.knaufinsulation.cz/ 

https://www.slavona.cz/ 

https://www.schoeck-wittek.cz/ 

https://www.heluz.cz/ 

https://www.kr-zlinsky.cz/ - územní studie "využití ploch uvolněných po těžbě štěrkopísku - 

Ostrožská jezera" 

  

https://www.heluz.cz/
http://www.kr-zlinsky.cz/
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

B.p.v   Balt po vyrovnání 

č.   číslo 

ČSN   česká státní norma 

EIA   Enviromental Impact Assassmend 

el.   elektrický 

EPS   expandovaný polystyren 

EŠOB  energetický štítek obálky budovy 

k.ú.   katastrální území 

kce   konstrukce 

m n.m.  metrů nad mořem 

min.   minimálně 

NP   nadzemní podlaží 

NT   nízkotlaké 

nv.   nařízení vlády 

OLK   odlučovač lehkých kapalin 

PD   projektová dokumentace 

PP   podzemní podlaží 

Rdt   výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

sb.   sbírka 

SO   stavební objekt 

SPB   stupeň požární bezpečnosti 

tl.   tloušťka 

XPS   extrudovaný polystyren 

ZPF   zemědělský půdní fond 

ŽB   železobeton 

VZT  vzduchotechnika 

TČ  tepelné čerpadlo 

VPC  vápenopísková cihla  
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