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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je novostavba hotelu s wellness. Stavební pozemek se 

nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína, městě Zlín, ve Zlínském kraji. Jedná 

se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je řešen jako 

částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová konstrukce, 

zastřešena plochými střechami. V prvním nadzemním podlaží je umístěna recepce, 

zázemí hotelu, restaurace s venkovním posezením a wellness zóna. Druhé a třetí 

nadzemní podlaží je určeno pro ubytování hostů formou dvoulůžkových pokojů a 

apartmánů. Čtvrté a páté nadzemní podlaží slouží pro ubytování hostů taktéž formou 

dvoulůžkových pokojů. Pokoje pro hosty a apartmány jsou situovány k severní a jižní 

straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části opatřeny balkóny, jdoucí až za roh 

objektu. V posledním šestém nadzemním podlaží se nachází vedení hotelu, zasedací 

místnost a bar s terasou. Hlavní vstup do objektu je umístěn na stranu severní. Součástí 

hotelu jsou i parkovací stání v exteriéru a přístupové komunikace. Exteriér i interiér 

hotelu je navržen v souladu s moderními designovými trendy. Řešení prostoru je 

funkční a dispozičně jednoduché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších otvorů 

v odstínu černé a dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé.  

Hotel je určen k poskytování pasivního i aktivního odpočinku s možností ubytování 

mladých párů, rodin s dětmi, seniorů, jednotlivců, ale i osob s omezenou schopností 

pohybu. Při jeho navrhování bylo myšleno zejména na jejich pohodlí. Proto jsou 

součástí objektu prostory pro trávení volného času. Komfort pro odpočinek v rámci 

objektu nabízí výše zmiňovaná wellness zóna, bar s přilehlou terasou a venkovní bazén. 

Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné pod 

vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový plášť i vnitřní zdivo 

hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového pórobetonu na tenkovrstvou zdící 

maltu. Stropní konstrukce jsou řešeny jako bezhřibově křížem vyztužené lokálně 

podepřené železobetonové monolitické desky s po obvodě výztužnými žebry. Všechny 

střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché. 

 

  

Klíčová slova 

Novostavba, hotel s wellness, restaurace, bazén, hotelové pokoje, apartmány, plochá 

střecha, terasa, skeletová konstrukce, lokálně podepřená deska, železobetonová 

monolitická konstrukce 

.



 

 

Abstract 

The topic of this thesis is a new-building of a hotel with a wellness centre. The building 

site is located in the cadastral area of Malenovice near Zlín, the city of Zlín, Zlín 

Region. It is the building consisting of three rectangles inserted into each other. The 

building is designed as a six-floor skeletal construction with a cellar made of reinforced 

concrete, roofed with flat roofs. In the first floor there is a reception, a restaurant with 

outside seating, wellness centre, and utility rooms. The second and the third floor are 

intended for accommodation of guests in the form of double rooms and apartments. In 

the fourth and fifth floors there are double rooms as well. Rooms for guests and 

apartments are situated to the southern and northern part. This residential space is 

mostly equipped with balconies stretching along the corners. In the last, sixth floor there 

can be found the management of the hotel, a conference room and a bar with terrace. 

The main entrance is situated to the northern part of the object. Outdoor parking places 

are also a part of the hotel. Exterior and interior of the hotel are designed in the 

conformity with current modern trends. The layout of the space is functional and basic. 

The dynamics of the building is supported by external holes in black colour and by the 

two-coloured facade in blue and grey colours.  

The hotel is meant for both active and passive relaxation, there is a possibility of 

accommodation of young couples, families with children, elderly people, individuals, 

and people with limited ability of movement. The hotel of designed with the focus on 

the comfort of guests. Therefore the leisure time space is a part of hotel. The 

comfortable space for relaxation within the object is provided by the wellness centre 

mentioned above, the bar with terrace, and an outdoor swimming pool.  

The disposition of the object is fastened by the reinforced concrete monolithic panels 

and by the feet placed under both inside and outside reinforced concrete columns. 

Supporting construction of the object is made by the reinforced concrete square shaped 

columns. Both bearing wall and inside walls are built by exact construction blocks made 

of autoclaved aerated concrete on the fine layer of mortar. The ceiling constructions are 

laid out as locally supported monolithic reinforced concrete panels which are reinforced 

by peripheral ribs. All ceiling constructions are flat. 

 

Key words 

New-building, hotel with wellness centre, restaurant, swimming pool, hotel rooms, 

apartments, flat roof, terrace, skeletal construction, locally supported panel, reinforced 

concrete monolithic construction 
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ÚVOD 

Předmětem této diplomové práce je zpracování projektové dokumentace  novostavby 

hotelu s wellness. Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Malenovice u 

Zlína, městě Zlín, ve Zlínském kraji. Pozemek je situován v západní okrajové části 

města. Stavební parcela má pravidelný tvar a je dostatečně velká. Jedná se o volně 

stojící objekt, nacházející se v blízkosti mezilehlého travního porostu. Objekt je složen 

ze tří do sebe vložených obdélníků, řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní 

železobetonová skeletová konstrukce s plochými střechami. 

Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné pod 

vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový plášť i vnitřní zdivo 

hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového pórobetonu na tenkovrstvou zdící 

maltu. Stropní konstrukce jsou řešeny jako bezhřibově křížem vyztužené lokálně 

podepřené železobetonové monolitické desky s po obvodě výztužnými žebry. Všechny 

střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché. 

Práce je zaměřena na vhodné dispoziční a architektonické osazení objektu do stávající 

bytové zástavby, aniž by se nějak významně dotkla okolní přírody. 

Cílem této práce je navrhnout moderní, funkční a architektonicky zajímavý objekt 

zajišťující komfortní ubytování s dostatkem prostoru pro odpočinek i aktivní trávení 

volného času mladých párů, rodin s dětmi, seniorů, jednotlivců, ale i osob s omezenou 

schopností pohybu. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Hotel s wellness 

b) Místo stavby:  Město Zlín, ulice třída 3. května, dotčené parcely: 

2081/2, 2081/3, 2081/4, 2081/5, 2081/6, 

katastrálním území Malenovice u Zlína, kraj 

Zlínský 

c) Předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání stavebního povolení  

novostavby hotelu s wellness v katastrálním 

území Malenovice u Zlína 

 

 

A.1.2  Údaje o žadateli 

Jméno, příjmení:  Magistrát města Zlína 

Místo trvalého pobytu: Náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatelé: 

AIP    prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 

Stavební část   Bc. Ondřej Jagoš, Lipov 432 , 696 72 

Protipožární zabezpečení Bc. Ondřej Jagoš, Lipov 432 , 696 72 

Stavebně fyzikální posouzení Bc. Ondřej Jagoš, Lipov 432 , 696 72 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Zadání diplomové práce 

Studie 

Územní plán města Zlína 

Příslušná katastrální mapa 
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A.3  Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území: 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu částečně podsklepeného 

šestipodlažního hotelu s wellness. Hlavní vstup do hotelu je situován ze severní 

strany v prvním nadzemním podlaží. Součástí hotelu jsou i parkovací stání v 

exteriéru a přístupové komunikace. 

 

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína. Tento 

pozemek je určen pro výstavbu objektu sloužícího k ubytování, stravování a 

rekreaci. Objekt je umístěn na stavebních parcelách č. 2081/2, 2081/3, 2081/4, 

2081/5, 2081/6, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná půda. 

Z velké části se jedná o zastavěné území na západní straně města. 

Vzhledem k tomu, že se na řešených parcelách nenachází žádné věcné břemeno, 

nemělo by být sjednocení problém. Pozemek podléhá ochraně zemědělského 

půdního fondu a nenachází se v památkově ochranném území. 

 

Plocha pozemku: 10 984,37 m2 

Plocha zastavěná:  2 040,56 m2 

Plocha zpevněná: 5 229,30 m2 

Plocha zeleně: 3 647,72 m2 

Plocha ostatní: 66,79 m2 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 

Z velké části se jedná o zastavěné území. Na místě určeném pro výstavbu hotelu 

s wellness se nenachází žádný objekt, který by bylo nutné případně bourat. 

Stavební parcely se nachází v těsné blízkosti travnatých a zemědělsky 

využívaných ploch, díky kterým budou obyvatelé hotelu blíže k přírodě. Při 

návrhu stavby byly respektovány podmínky stanovené územním plánem města 

Zlína. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.): 

Území dotčené novostavbou hotelu s wellness se nenachází ve zvláště 

chráněném území, záplavovém území, památkové zóně ani rezervaci. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech: 

Zatravněné plochy na pozemku budou odvodněny vsakem. Dešťové vody 

z plochých střech a zpevněných ploch budou svedeny do podzemní akumulační 

nádrže a využity k technologickým potřebám. Voda ze zásobní nádrže bude také 
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využívána k zavlažování vegetace na pozemku. Přebytečná voda, která nebude 

využita, bude odvedena přepadem ze zásobníku do městského řádu dešťové 

kanalizace. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování: 

Navrhovaný objekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavba 

splňuje regulativy obce. Řešení  hotelu  se nemění využití území. Stavba bude 

provedena na základě vydání územního rozhodnutí. 

 

f) Údaje o splnění požadavků na využití území: 

Navrhovaná stavba je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu.  

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

h) Seznam vyjímek a úlevových řešení: 

Pro požadovanou novostavbu hotelu s wellness není potřeba žádných výjimek 

ani úlevového řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

Pro požadovanou novostavbu není potřeba žádných souvisejících ani 

podmiňujících investic. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 

 

Hotel s wellness bude vybudován na pozemcích: 

Katastrální území Parcelní č. Druh pozemku Výměra 

Malenovice u Zlína 2081/2 Orná půda 7 576m2 

Malenovice u Zlína 2081/3 Orná půda 7 137 m2 

Malenovice u Zlína 2081/4 Orná půda 2 619 m2 

Malenovice u Zlína 2081/5 Orná půda 2 844 m2 

Malenovice u Zlína 2081/6 Orná půda 18 341 m2 

 

Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 

A.4  Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novostavbu hotelu s wellness. 
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b) Účel užívání stavby: 

Stavba bude sloužit k ubytování, stravování a rekreaci. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

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

apod.):  

Novostavba hotelu s wellness nebude kulturní památkou ani se nebude 

nenacházet v památkové zóně či rezervaci. Novostavba nebude chráněna podle 

žádných právních předpisů. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Stavba hotelu s wellness bude určená k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 

U hlavního vstupu do hotelu bude provedena šikmá rampa. Na parkovišti budou 

vyčleněny čtyři parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Další vertikální pohyb po objektu je zajištěn pomocí dostatečně 

velkých výtahů. 

Stavba a celý areál hotelu je navržen v souladu s požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavů vyplýajících z 

jiných právních předpisů: 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové dokumentace. 

 

g) Seznam vyjímek a účelových řešení: 

Pro požadovanou novostavbu hotelu s wellness není potřeba žádných výjimek 

ani úlevového řešení 

 

h) Navrhované kapacity stavby: 

 

Plocha pozemku: 10 984,37 m2 

Plocha zastavěná:  2 040,56 m2 

Plocha zpevněná: 5 229,30 m2 

Plocha zeleně: 3 647,72 m2 

Plocha ostatní: 66,79 m2 
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Počet funkčních jednotek: 

 

2.NP 20 x pokoj dvoulůžkový 

 2 x pokoj čtyřlůžkový 

3.NP 20 x pokoj dvoulůžkový 

 2 x pokoj čtyřlůžkový 

 

4.NP 12 x pokoj dvoulůžkový 

 2 x pokoj čtyřlůžkový 

 

5.NP 12 x pokoj dvoulůžkový 

 2 x pokoj čtyřlůžkový 

 

Počet pokojů pro ubytování: 72 pokojů 

Počet lůžek: 160 lůžek  

Počet míst v baru: 40 míst 

Počet míst na terase přilehlé k baru: 28 míst  

Počet míst v zasedací místnosti: 10 míst 

Počet míst v restauraci: 160 míst 

Počet míst na terase při restauraci: 40 míst 

Počet míst wellness zóny: 35 míst 

Počet míst venkovního bazénu: 20 míst 

Počet pracovníků: 25 

Počet parkovacích míst: 92 z toho 4 pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

Počet parkovacích míst pro zaměstnance hotelu: 11 míst 

 

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

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

apod.): 

 

Bilance potřeby TUV 

160 osob: 

160 x 65 l/os/den = 10 400 l/den 

Potřeba tepla pro přípravu TUV 

160 x 4,9 kWh/os/den = 784 kWh/den 

 

Bilance spotřeby vody 

Pokoj má WC a koupelnu s tekoucí teplo vodou:  45 m3/lůžko/rok 

160 osob 7 200 m3/ rok 
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Pracovník: 20 m3/rok 

25 osob 500 m3/rok 

 

Denní připouštění bazénu: 10 m3/ rok 

Sauna, wellness: 10 m3/ rok 

Vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla: 8 m3/rok 

 

Roční spotřeba vody: 

Qrok = 7 728,00 m3/rok 

 

Denní spotřeba vody: 

Qmax = 7 728,00 / 365 = 21,17 m3/den 

 

 

Bilance dešťových vod 

Dešťové vody ze střech 

Viz výpočet gravitačního odvodnění plochých střech 

 

Dešťové vody ze zpevněných ploch 

Qr = i x a x C = 0,02 x 5 229,30 x 0,8 = 83,67 l/s  

 

j) Základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci staveb, členění na 

etapy): 

 

Termín zahájení a dokončení stavby 

Zahájení stavby 04/2019 

Dokončení stavby 10/2022 

 

Postup prací 

1. příprava území – zařízení staveniště 

2. vytyčení objektu 

3. vytýčení všech inženýrských sítí  

4. skrývka ornice 

5. zemní práce - výkopy 

6. základové konstrukce 

7. zhotovení skeletové konstrukce 1.NP – 6.NP 

8. vyzdění 1.NP – 6.NP 

9. instalace a rozvody 

10. dokončovací práce 

11. likvidace zařízení staveniště 

12. kolaudace 
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k) Orientační náklady stavby: 

Náklady stavby byly stanoveny předběžnou kalkulací na jeden metr kubický  

obestavěného prostoru již dříve realizovaných staveb. 

 

Obestavěný prostor: 26 978 m3  => 1 m3 obestavěného prostoru = 5500 Kč 

Předběžné náklady na plánované stavební úpravy jsou odhadovány na cca  

149 mil. Kč. 

 

Finanční náklady budou upřesněny položkovým rozpočtem nákladů stavby. 

 

 

A.5  Členění stavby na objekty a technologická zařízení: 

SO 01 - Hotel s wellness 

SO 02 - zpevněné plochy - parkoviště 

SO 03 - zpevněné plochy - mrazuvzdorná dlažba 

SO 04 - zpevněné plochy – chodník ze zámkové dlažby 

SO 05 - zpevněné plochy – terasa ze zámkové dlažby 

SO 06 - vodovod (pitná vody) 

SO 07 - elektrické vedení 

SO 08 - kanalizace splašková 

SO 09 - kanalizace dešťová 

SO 10 - plynovod 

SO 11 - sdělovací kabel 

SO 12 - veřejné osvětlení 

 

1.NP - vstupní hala s recepcí, technické zázemí, restaurace s kuchyní, wellness 

zóna 

2.NP - ubytování hostů 

3.NP - ubytování hostů 

4.NP - ubytování hostů 

5.NP - ubytování hostů 

6.NP – vedení hotelu, zasedací místnost, bar s terasou 

 

 

 

 

 

V Brně, prosinec 2018 

Vypracoval: Bc. Ondřej Jagoš 
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B.1 Popis území stavby 

Charakteristika stavebního pozemku: 

Řešený stavební pozemek se nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína, 

městě Zlín, ve Zlínském kraji, určený pro výstavbu objektu určeného pro 

ubytování. Stavební pozemek leží v území na západní straně města, které se 

z velké části jedná o zastavěné. Pozemek, na kterém bude umístěn hotel s 

wellness, je v katastru nemovitostí evidován jako orná půda. Pozemek podléhá 

ochraně zemědělského půdního fondu a nenachází se v památkově ochranném 

území. 

Na místě určeném pro výstavbu hotelu s wellness se nenachází žádné objekty ani 

stromy, které by bylo nutné odstranit. Stavební parcela se nachází v těsné 

blízkosti travnatých a zemědělsky využívaných ploch, díky kterým budou 

obyvatelé hotelu blíže k přírodě.  

Stavební pozemek je ze severní strany ohraničen místní komunikací, která 

umožňuje přístup na pozemek. Z jižní, východní a západní strany jej ohraničují 

sousední pozemky zapsané v katastru nemovitostí jako orné půdy. V místě 

stavby neprochází žádné inženýrské sítě, které by bylo nutné přeložit.  

Místo stavby je srovnáno do jedné výškové úrovně a je neoploceno. 

Příjezd ke staveništi je ze stávající komunikaci I. třídy, která leží na ulici třídy  

3. května, pozemek parcela č. 2229/1 ; katastrální úřad Malenovice u Zlína. 

Vlastní vjezd je vyznačený na celkovém situačním výkrese stavby. 

 

a) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Vzhledem k charakteru stavby není potřeba řešit. Na základě dříve provedených  

průzkumů a hydrogeologické struktury lze konstatovat, že staveniště nevykazuje 

žádné anomálie, které by bylo potřeba zohlednit v projektové přípravě, dále se 

zde nevyskytují žádné anomálie, které by mohly ovlivnit navrhovanou stavbu 

nebo které by mohly být navrhovanou stavbou ovlivněny. 

 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Stavebním pozemkem nevedou inženýrské sítě ani jiná zařízení, která by měla 

být chráněna bezpečnostními pásmy. Objekt nespadá do žádného 

bezpečnostního ani ochranného pásma. 

 

c) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 
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d) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 

Jelikož se jedná o výstavbu nového objektu, nebudou při výstavbě vznikat 

odpady z vybouraných stávajících konstrukcí, stavební suť apod. Běžné stavební 

odpady budou tříděny a odváženy dodavatelem stavby k likvidaci na městskou 

skládku. Vliv stavby na okolní stavby a odtokové poměry se nepředpokládá. 

Hluková zátěž z dopravy a zásobování by nemělo nijak omezovat okolní 

prostředí. 

 

e) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Před zahájením výstavby nebude třeba žádných asanací, demolic ani kácení 

dřevin. 

 

f) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé): 

Pozemek je doposud v katastru zapsán v zemědělském půdním fondu. Před 

započetím výstavby je tedy nutno pozemek ze zemědělského fondu vyjmout. 

 

g) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávajícíc 

dopravní a technickou infrastrukturu): 

 

Dopravní napojení 

Vjezd na pozemek situovaný ze severní strany bude napojen na silnici I. třídy, 

která leží na ulici třídy 3. května, pozemek parcela č. 2229/1 ; katastrální úřad 

Malenovice u Zlína.  Jde o klasickou komunikaci místního významu. Z hlediska 

funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci.  

 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Vodovod:  

Napojení na vodovod bude provedeno nově vybudovanou přípojkou z veřejného 

vodovodního řádu, zakončenou vodoměrnou šachtou blízko hranice stavební 

parcely. Velikost vodovodní přípojky je DN 80. V šachtě je umístěn hlavní 

uzávěr vody objektu. Z veřejného vodovodu je navržena přípojka do technické 

místnosti v novostavbě hotelu, odtud proveden rozvod po novostavbě. Potrubí je 

navrženo PE potrubí vodovodní tlakové, potrubí pro vodovodní přípojku je 

navrženo HDPE vodovodní tlakové. 

K jednotlivým zařizovacím předmětům a výtokovým armaturám hotelových 

pokojů je vodovod veden z 1.NP instalačními šachtami. V objektu jsou 

instalována závěsná WC. Ve společných toaletách pro hosty v 1.NP jsou jako 

výtokové armatury použity bezdotykové stojánkové baterie s regulátorem pro 

nastavení teploty. V jednotlivých pokojích jsou pak osazeny pákové baterie s 
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diskovou kartuší. Příprava teplé vody je za pomoci výměníkové stanice se 

zásobníkovým ohřevem. Celý systém je vybaven cirkulací. 

 

Kanalizace:  

Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, 

odtud dále do veřejné kanalizace. Dešťové vody objektu budou svedeny do 

podzemní akumulační nádrže a využity k technologickým potřebám. Voda ze 

zásobní nádrže bude také využívána k zavlažování vegetace na pozemku. 

Přebytečná voda, která nebude využita, bude odvedena přepadem ze zásobníku 

do městského řádu dešťové kanalizace. Potrubí je navrženo z PVC, vnitřní 

odpadní potrubí navrženo HT potrubí z polypropylenu. Pro kuchyň je navržen 

lapák tuku dle ČSN EN 1825-2.  

 

Vytápění:  

Vytápění hotelu budou zajišťovat plynové kotle, které budou umístěny v 1. NP v 

místnosti 1.17 Kotelna. V jednotlivých hotelových pokojích je navrženo 

vytápění podlahové. V koupelnách jsou umístěny žebříky. Odtah spalin bude 

proveden vertikální, vyvedení nad střechu. Vývody kondenzátů z kotlů budou 

otevřeny (přerušeny) a napojeny na potrubí se zavodněným sifonem. Příprava 

teplé vody bude zajištěna pomocí nepřímotopného ohřívače se smaltovanou 

nádobou NTRR.  

 

Plynová zařízení 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou  

z potrubí HDPE 100 SDR 11 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová 

přípojka bude napojena na stávající STL PE distribuční plynovod. Hlavní uzávěr 

plynu a plynoměr budou umístěny v nerezové venkovní skříni 900 x 650 x 1000 

mm. Skříň bude opatřena dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i 

nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč.  

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 

položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 

výstražná fólie. 

 

Vzduchotechnika:  

Hotel bude vybaven nuceným větráním pro zajištění hygienických požadavků  

na kvalitu vzduchu, úspory vytápění a požární bezpečnosti únikových cest. 

 

Provozní a technické část hotelu, ubytovací části hotelu a bar jsou větrány 

přirozeně okny. 

Restaurace a hotelová kuchyně s provozním zázemím jsou větrány odděleně 
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rovnotlakým nuceným větráním. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně  

vzduchotechniky.  Přívod a odvod vzduchu bude poveden z fasády. Rozvodná 

potrubí vzduchotechniky jsou vedena v podhledu. 

 

Wellness zóna (řešená část) 

Wellness zóna je větrána odděleně rovnotlakým nuceným větráním. VZT 

jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky.  Přívod a odvod vzduchu 

bude poveden z fasády. Rozvodná potrubí vzduchotechniky jsou vedena v 

podhledu. 

 

Potřeba vzduchu  

Wellness zóna je rozdělena na dvě řešené oblasti. Celková potřeba vzduchu 

první oblasti dle výpočtu v příloze činí 4 600 m3/hod a ta druhá 4 060 m3/hod. 

 

Distribuční prvky  

Přívod a odvod vzduchu zajišťují výusti s vířivým výtokem vzduchu (3 druhy 

velikostí viz výkres) a talířové ventily (odvod vzduchu v hygienických 

místnostech).  

 

Potrubí  

Jedná se o čtyřhranné přívodní a odvodní ocelové potrubí, prováděné v 

normalizovaných rozměrech. Napojeno flexi potrubím na distribuční prvky. 

Přechod rozdílných dimenzí potrubí zajišťují redukce.  

 

Vzduchotechnická jednotka  

Pro první řešenou oblast wellness zóny s celkovou potřebou vzduchu 4 600 

m3/hod je navržena VZT jednotka ATREA DUPLEX MULTI – V 5000. 

Pro druhou navrhovanou oblast s celkovou potřebou vzduchu 4 060 m3/hod je 

navržena VZT jednotka ATREA DUPLEX MULTI – V 5000. 

 

Jednotky řady DUPLEX Multi-V jsou řešeny jako kompaktní zařízení, 

obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu 

zahnutými lopatkami, rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou 

plochou a vysokou účinností,  

výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4, M5 nebo F7, 

odvodňovací vany a případně i interní by-pass a cirkulační klapku se 

servopohonem. 

Jednotka ve stojatém provedení umístěna v samostatné strojovně 

vzduchotechniky.  

 

Tlumení hluku  

Pro zajištění maximálních hodnot akustického tlaku jsou použity tlumiče hluku 
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na přívodním a odvodním potrubí. Rozměry a umístění viz výkres. 

 

Elektroinstalace: 

Budou provedeny dle požadavků investora, běžných zvyklostí, souvisejících 

ČSN a podkladů výrobců zařízení, zejména pak dle: 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Zákl. hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice. 

 ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem. 

 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. 

pospojování. 

 ČSN 33 0165 Předpisy pro značení vodičů barvami nebo číslicemi. 

 ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem. 

 ČSN EN 62305 Předpisy pro ochranu před bleskem. 

 ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů. 

 ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou. 

 ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v el. rozvodech. 

 ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické rozvody. 

 ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení - všeob. předpisy. 

 ČSN 37 5245 Kladení el. vedení do stropů a podlah. 

 ČSN 33 2180 Předpisy pro připojování elektrických přístrojů a 

spotřebičů. 

  

Elektrická energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou. Ta ústí do 

pojistné skříně osazené do severní fasády objektu. Hlavní rozvodná skříň se 

nachází v technické místnosti v oblasti pro zaměstnance. Odtud jsou provedeny 

rozvody do jističů jednotlivých podlaží a následně podhledy do jednotlivých 

místností. 

Na provedení kompletní elektroinstalace bude po jejím dokončení provedena 

revizní zpráva oprávněnou osobou. Provozní napětí 230/400 V. 

 

Hromosvod:  

Novostavba hotelu bude chráněna před bleskem hromosvodem na základě 

výpočtu řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších 

ochranných opatření stavby. 

 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky  

Anténní rozvod 

Stavební příprava rozvodu pro digitální pozemní signál TV + FM bude 

provedena vodičem koaxiálním kabelem, uloženým v PVC trubkách se 

zakončením v účastnických koncových zásuvkách. Rozvod signálu bude 

proveden paprskovitě, 
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ke každé zásuvce samostatný přívod od TV-FM zesilovače. Napojení na satelitní 

techniku a antény zajistí dodavatel TV techniky, který provede i změření 

TV/SAT signálu a přesné osazení antén a paraboly. Rozvod bude připraven pro 

příjem kabelové televize a vysokorychlostního internetu. 

 

h) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Žádné věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

nejsou pro navrhovaný objekt nutné. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Účel užívání, základní kapacity funkčních jednotek 

Účel stavby:   stavba pro ubytování, stravování a rekreaci 

Počet osob užívajících stavbu:  160 osob 

Zastavěná plocha:  2 040,56 m2 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Plochy jsou rezervované pro umístění nového objektu určeného pro ubytování. 

Na plochách pro občanskou vybavenost bude umístěn objekt, který svou náplní 

bude dotvářet veřejný prostor a bude sloužit potřebám sídla. Musí být zachována 

stávající parcelace uličních front zástavby. Výšková regulace zástavby – 

maximálně 6 nadzemních podlaží. Respektovat stávající zařízení občanského 

vybavení. Zachovat okolní zeleň v maximální možné míře. Zajistit napojeni na 

silnici I. třídy a vnitřní dopravní obsluhu. 

Novostavba hotelu s wellness je navržena v zastavěném území v souladu 

s územně plánovací dokumentací města Zlín. Navrhovaný objekt je umístěn 

rovnoběžně s hranou pozemku. Svojí hmotovou kompozicí a tvary nenaruší 

stávající krajinný ráz. 

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je 

řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová 

konstrukce, zastřešena plochými střechami. Pokoje pro hosty a apartmány jsou 

situovány k severní a jižní straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části 

opatřeny balkóny, jdoucí až za roh objektu. Hlavní vstup do objektu je taktéž 

umístěn na stranu severní. Součástí hotelu jsou i parkovací stání v exteriéru a 
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přístupové komunikace.  

Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné 

pod vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou 

konstrukci objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový 

plášť i vnitřní zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového 

pórobetonu na tenkovrstvou zdící maltu. Stropní konstrukce jsou řešeny jako 

bezhřibově křížem vyztužené lokálně podepřené železobetonové monolitické 

desky s po obvodě výztužnými žebry. Všechny střešní konstrukce jsou řešeny 

jako ploché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších otvorů v odstínu černé a 

dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Oddělení jednotlivých provozů je horizontální po jednotlivých podlažích:  

1.NP - vstupní hala s recepcí, technické zázemí, restaurace s kuchyní, wellness 

zóna 

2.NP - ubytování hostů 

3.NP - ubytování hostů 

4.NP - ubytování hostů  

5.NP - ubytování hostů 

6.NP – vedení hotelu, zasedací místnost, bar s terasou 

 

V objektu nebude žádná výrobní technologie. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Stavba hotelu s wellness bude určená k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová. 

U hlavního vstupu do hotelu bude provedena šikmá rampa. Na parkovišti budou 

vyčleněny čtyři parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Další vertikální pohyb po objektu je zajištěn pomocí dostatečně 

velkých výtahů. 

Stavba a celý areál hotelu je navržen v souladu s požadavky vyhlášky č. 

398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Navržená stavba je v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna jednak kvalitním provedením 

výstavby (zkontrolováno při převzetí díla a kolaudaci) a  jednak pravidelnou 

údržbou všech zařízení prostřednictvím oprávněných osob. Stavba je provedena 

z certifikovaných výrobků a materiálů. 
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Denní osvětlení okny v objektu je vyhovující. Navržená velikost oken 

zabezpečuje dostatečnou světelnou pohodu uživatelů objektu. Místnosti s malým 

nebo žádným denním osvětlením budou osvětleny umělým světlem. Jedná se 

konkrétně o koupelny s WC. Větrání ubytovacích místností je zajištěno 

přirozenou cestou a to buď sklopením, popř. úplným otevřením křídla okna, 

nebo posunutím křídla dveří. Větrání restaurace, kuchyně a wellness zóny je 

pomocí vzduchotechniky. Odvedení par do vnějšího prostředí při vaření je 

zajištěno digestoří s axiálním ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou do 

exteriéru. Jako ochrana proti pádu ve schodišťovém prostoru, na balkónech a 

terase slouží zábradlí dosahující výšky 900 – 1 100 mm. Podlahové konstrukce 

2.NP – 6.NP jsou opatřeny kročejovou izolací zajišťující zvukovou pohodu 

objektu. Dlažba ve schodišťovém prostoru a hygienických prostorech je opatřena 

protiskluzovou úpravou. 

 

Stavba může být užívána až po splnění všech požadavků na bezpečnost stavby  

podle: 

-  Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu 

   komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. 

- §15 a §19 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,         

  o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně zákonů (zákon o 

  vodovodech a kanalizacích). 

-  Nařízení vlády  č. 352/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

   hluku a vibrací. 

-  §4 vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynných 

   zařízení, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.. 

B.2.6  Základní technický popis staveb 

Objekt SO 01 

a) Stavební řešení 

Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je 

řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová 

konstrukce, zastřešena plochými střechami.  

Hlavní nosné prvky jsou tvořeny šesti lokálně podepřenými železobetonovými 

monolitickými bezhřibově, křížem vyztuženými deskami tl. 250 mm s po 

obvodě vyztuženými žebry, sloupy o rozměrech 400x400 mm a třemi 

ztužujícími monolitickými železobetonovými jádry. Obvodový plášť i vnitřní 

zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového pórobetonu na 

tenkovrstvou zdící maltu. Objekt je založen na základových deskách a patkách. 

Hlavní vstup do objektu je taktéž umístěn na stranu severní. Součástí hotelu jsou 

i parkovací stání v exteriéru a přístupové komunikace. 
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Ze všeho nejdříve se provede skrývka ornice do hloubky 200 mm od původního 

terénu. Sejmutí se provede dozerem CAT D6R. Stavbu vytyčí geodet jak ve 

směru vodorovném, tak ve směru svislém. Pro vyhloubení základové jámy 

hlavního objektu a suterénní části wellness zóny použijeme pásové rypadlo CAT 

323 D LN s hloubkovou lopatou o objemu 0,756 m3. Jakmile bude mít jáma 

rovné dno, provede se dočištění dna jámy. Dále se provede zaměření rýh a patek 

a to tak, že se natáhnou provázky z jedné stavební lavičky na druhou a z místa 

překřížení provázků se spustí v kolmém směru olovnice, která označuje základní 

bod rýh a patek. Tento postup se provede pro všechny hrany rýh a patek. Rýhy a 

patky vyhloubíme pomocí rypadla CAT 323D LN. Vytěžená zemina bude 

ponechána zčásti na staveništi odděleně od sejmuté ornice k následnému 

částečnému využití pro zásyp. Zásyp bude hutněn postupně v tloušťkách po 200 

mm. Zbylá zemina se odveze na místní skládku. Po dokončení stavby se provede 

rozprostření skladované ornice kolem stavby. 

 

Základové kontrukce 

Hlavní objekt bude založen na železobetonové základové desce výšky 1 350 

mm. Založení objektu s restaurací a apartmány a s částí wellness zóny na zemině 

zajišťují monolitické jednostupňové a dvoustupňové patky umístěné pod 

vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy v 1.NP. Patky 

budou v místě obvodových zdí doplněny monolitickými železobetonovými 

základovými pasy. Wellness zóna v suterénní části bude založena na základové 

desce výšky 700 mm. Pod stěnami jader budou navrženy železobetonové 

monolitické pasy. Všechny základové konstrukce budou založeny na 

podkladním prostém betonu tloušťky 100 mm. 

Základové desky, patka a pasy budou přebetonovány ŽB deskou. V základech 

bude proveden prostup pro kanalizaci. Třída pevnosti betonu základových 

konstrukcí je C 25/30, ocel B550B. 

 

Svislé konstukce 

Sloupy 

Svislé nosné konstrukce ve všech nadzemních podlaží jsou tvořeny 

železobetonovými monolitickými sloupy o čtvercovém průřezu 450 x 450 mm. 

Osová vzdálenost sloupů je 6000 x 6000 mm. Sloupy v 1.NP mají výšku 4 000 

mm, v 2.NP až 5.NP mají sloupy výšku 3250 mm a v posledním 6.NP mají 

výšku 3500 mm. Sloupy jsou provedeny z betonu C25/30 a oceli B550B. 

Dále jsou ve svislém směru navrženy tři železobetonové monolitické jádra 

tloušťky 200 mm, která jdou přes všechna podlaží. Stropní desky v kombinaci 

ztužujícími stěnami tvoří nosný systém odolný proti účinků větru. Veškeré 
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zatížení je přenášeno železobetonovými monolitickými sloupy do základových 

desek a patek. 

 

Vnější zdivo 

Obvodové plášťové zdivo v 1.NP – 6.NP bude provedeno z přesných tvárnic 

z autoklávového pórobetonu Ytong P4 – 500 tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící 

maltu Ytong. 

 

Příčky 

Příčky budou vyzděny z přesných tvárnic z autoklávového pórobetonu Ytong P2 

– 500 tl. 150 mm a tl. 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 

 

Komín 

V dispozici stavby bude umístěn komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT ABS 

18 – 830x360 mm o výšce 24 000 mm. Na komín budeu napojeny plynové 

kondenzační kotle. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Nosnou konstrukci ve vodorovném směru tvoří šest bezhřibově křížem 

vyztužených lokálně podepřených železobetonových monolitických desek 

tloušťky 250 mm s po obvodě výztužnými žebry. Žebra v 1.NP  mají rozměry 

300 x 1 000 mm a v 2.NP - 6.NP  mají rozměry 300 x 500 mm. Stropní deska 

v 1.NP je ve výšce 4 000 mm, v 2.NP - 5.NP je stropní desky ve výšce 3250 mm 

a v posledním 6.NP ve výšce 3500 mm. Stropní konstrukce jsou provedeny 

z betonu C25/30 a oceli B550B. 
 

Nadpraží oken 

Nadpraží oken a dveří u obvodového plášťového zdiva jsou součástí ztužujícího 

žebra železobetonové monolitické stropní desky. 

Nadpraží dveří u vnitřního zdiva tl. 300 mm jsou tvořena překlady Ytong NOP 

300. U příček tl. 150 mm jsou použity překlady typu NEP 150 a ploché překlady 

typu PSF 150. U příček tl. 100 mm jsou použity překlady typu NEP 100. 

 

Schodiště a výtahy 

Jako hlavní mimoúrovňové komunikace v objektu jsou instalovány dva výtahy, 

umístěné ve ztužujících jádrech. Všechny tři ztužující jádra, jsou navrženy se 

schodišti. Tyto schodiště jsou provedeny jako železobetonové monolitické. 

Schodiště jsou konzolově vyloženy a vetknuty do stěn ztužujících jader. 

Napojené podesty na obvodové zdivo jsou izolovány proti kročejovému zvuku 

prvky Schock Tronsole typu Z. Tloušťky mezipodest a schodišťových ramen 

jsou 180 mm. Výška schodišťových stupňů z 1.NP do 2.NP je 171 mm a šířka 288 
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mm. Výška schodišťových stupňů z 2.NP do 6.NP je 167 mm a šířka 296 mm. Stupně 

budou obloženy keramickým obkladem.  ŽB schodiště bude opatřeno zábradlím o výšce 

900 mm. 

 

Zastřešení 

Celá novostavba hotelu s wellness je zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou. Plochá střecha nad hlavním objektem a apartmány je řešena jako 

klasická s hydroizolační vrstvou z folie na bázi PVC – P se zabudovaným 

skleněným rounem a se separační vrstvou s polypropylenové střiže. Plochá 

střecha nad wellness zónou je navržena jako kompaktní s hydroizolační vrstvou 

z modifikovaného natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze 

stabilizovaného polyesteru a podkladní hydroizolační vrstvou z modifikovaného 

natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze skelné rohože. 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny sádrovou omítkou tl. 10 mm opatřené 

malířským nátěrem. 

Obklady stěn 

Obklady stěn budou provedeny v koupelnách výšky 2000 mm, na WC výšky 

2000 mm a nad kuchyňskou linkou výšky 900 – 1 200 mm. 

 

Úpravy vnějších povrchů 

Omítky vnější 

Celý objekt bude obalen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Finální 

úprava fasády bude řešena kombinací barev enziánová modrá RAL 5010 a 

čedičově šedá RAL 7012. 

 

Izolace 

Tepelné izolace 

Obvodové plášťové zdivo objektu v 1.NP - 6.NP je zatepleno minerální izolací 

z kamenných vláken Isover TF PROFI. Obvodové zdivo v suterénní části 

wellness zóny je zaizolováno fasádními deskami z čedičové minerální vlny 

z kamenných vláken Isover – Styrodur 3035 CS. 

Plochá střecha nad wellness zónou je složena z izolačních desek vyrobených 

z pěnového skla Foamglas T4.  

Plochá střecha nad hlavním objektem a apartmány je navržena ze 

stabilizovaných desek z pěnového polystyrenu Isover EPS 200 S. Taktéž podlaha 

na terénu je složena ze stabilizovaných desek z pěnového polystyrenu Isover 

EPS 200 S. 

Podlahy v 1.NP - 6.NP jsou opatřeny akusticky izolačními deskami vyrobenými 

z minerální vlny z kamenných vláken  Isover N. 
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Instalační šachty a podhledy jsou opatřeny akustickými izolačními rolovanými 

pásy vyrobené ze skelné plsti Isover DOMO PLUS. 

 

Izolace proti vodě 

Izolace proti vodě na zemině a na zemině v suterénní části wellness zóny je 

navržena z modifikovaného natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou 

vložkou ze skleněné tkaniny. 

Plochá střecha nad hlavním objektem a apartmány je řešena jako klasická 

s hydroizolační vrstvou z folie na bázi PVC – P se zabudovaným skleněným 

rounem a se separační vrstvou s polypropylenové střiže. Plochá střecha nad 

wellness zónou je navržena jako kompaktní s hydroizolační vrstvou 

z modifikovaného natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze 

stabilizovaného polyesteru a podkladní hydroizolační vrstvou z modifikovaného 

natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze skelné rohože. 

Izolace budou provedeny odbornou firmou. 

 

Podlahy  

Nášlapná vrstva podlah vstupní  části, chodeb, schodišť, restaurace, kuchyně, 

kuchyňských skladů, wellness zóny a hygienického zázemí je z keramické 

dlažby. Jednotlivé pokoje mají nášlapnou vrstvu z laminátu. Nášlapná vrstva 

v kotelně je provedena z betonové mazaniny. Roznášecí vrstva podlah je 

navržena z betonové mazaniny, v ubytovacích místnostech z anhydritového 

potěru. 

 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena hliníková firmy VEKRA, FUTURA EXCLUSIVE, barvy 

signální černá RAL 9004, zasklena izolačním trojsklem Uq = 0,5 W/m2K, 

vybavena vnějším hliníkovým parapetem a vnitřním dřevěným parapetem. 

Venkovní bezpečnostní dveře jsou taktéž od firmy VEKRA, FUTURA 

EXCLUSIVE, signální černá RAL 9004, Uf = 1,8 W/m2K. 

Vnitřní dveře v 1.NP - 6.NP budou dřevěné, osazené v dřevěné obložkové 

zárubni. 

Vnitřní dveře technického zázemí a kuchyně jsou dřevěné, osazené v ocelové 

lisované zárubni. 

Vnitřní dveře wellness zóny jsou z vysokotlakého laminátu. 

Kotelna je opatřena protipožárními ocelovými dveřmi. 

 

Větrání 

Větrání ubytovacích místností bude zajištěno přirozenou cestou a to buď 

sklopením, popř. úplným otevřením křídla okna, nebo posunutím křídla dveří. 

Na WC budou zbudovány ventilátory MIXVED TD 350/125. Větrání 

restaurace, kuchyně a wellness zóny bude pomocí vzduchotechniky. 
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Zámečnické výrobky 

Viz výpis zámečnických výrobků. 

 

Klempířské výrobky 

Viz výpis klempířských výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Viz výpis truhlářských výrobků. 

 

Plastové výrobky 

Viz výpis plastových výrobků. 

 

Nátěry 

Všechny ocelové konstrukce budou proti korozi opatřeny základním nátěrem a  

po požadované době vyschnutí dvojitým syntetickým nátěrem. 

 

Malby 

Všechny místnosti v objektu budou opatřeny pačokem a malbou. 

 

Skladby jednotlivých konstrukcí řeší samostatná část projektové dokumentace – 

Skladby konstrukcí. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

V kotelně jsou navrženy plynové kotle na vytápění a ohřev teplé vody 

a zásobníky na teplou vodu. Ve strojovně vzduchotechniky je navržena 

vzduchotechnická jednotka pro nucené větrání. 

 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Objekt je opatřen nuceným větráním vzduchotechnickými jednotkami. Dále se v 

objektu nachází stacionární plynové kotle a zásobníky na teplou vodu. 
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B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

 Požární bezpečnost staveb je řešena v technické zprávě požární ochrany. 

 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 

tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 05 40 a požadavky § 7 zákona č. 

318/2012 Sb., který se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energiemi. 

Dokumentace je dále zpracována v souladu s vyhláškou 78/2013 Sb. skladby 

obvodových konstrukcí budou splňovat normy ČSN 73 05 40-2 na požadovaný 

případně doporučený součinitel prostupu tepla. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Hotel s wellness bude vytápěn plynovými kondenzačními kotlemi. 

 

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

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolní (vibrace, 

hluk, prašnost apod.) 

 

Větrání ubytovacích místností je zajištěno přirozenou cestou a to buď 

sklopením, popř. úplným otevřením křídla okna, nebo posunutím křídla dveří. 

Větrání restaurace, kuchyně a wellness zóny je pomocí vzduchotechniky. 

Odvedení par do vnějšího prostředí při vaření bude zajištěno digestoří 

s axiálním ventilátorem a troubou z PVC vyvedenou do exteriéru. 

Zdrojem tepla budou plynové kondenzační kotele. 

Denní osvětlení okny v objektu je vyhovující. Navržená velikost oken 

zabezpečuje dostatečnou světelnou pohodu uživatelů objektu. Místnosti 

s malým nebo žádným denním osvětlením budou osvětleny umělým světlem. 

Jedná se konkrétně o koupelny s WC. 

Hotel s wellness bude napojen přípojkou na stávající vodovodní řád. Nádoba 

na komunální odpad bude umístěna na hranici pozemku. V objektu nebudou 

umístěna žádná zařízení, která by způsobovala vibrace, hluk nebo prašnost. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Na pozemku nebylo zjištěno pronikání radonu z podloží. 

 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Objekt není třeba chránit před bludnými proudy. 

 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt není třeba chránit před technickou seismicitou. 

 

d) Ochrana před hlukem 

Navržená stavba splňuje požadavky z hlediska vzduchové neprůzvučnosti a 

stavební normované hladiny akustického tlaku. Nutno dbát na správné provedení 

podlahových konstrukcí umístěných v objektu, aby nedocházelo k narušení 

zvukové pohody. 

 

e) Protipovodňová opatření 

Jelikož se stavba nebude nacházet v záplavovém území, není potřeba žádných 

protipovodňových opatření. 

 

B.3 Napojení na technickou infrastrukturu 

Vodovod:  

Napojení na vodovod bude provedeno nově vybudovanou přípojkou z veřejného 

vodovodního řádu, zakončenou vodoměrnou šachtou blízko hranice stavební 

parcely. Velikost vodovodní přípojky je DN 80. V šachtě je umístěn hlavní 

uzávěr vody objektu. Z veřejného vodovodu je navržena přípojka do technické 

místnosti v novostavbě hotelu, odtud proveden rozvod po novostavbě. Potrubí je 

navrženo PE potrubí vodovodní tlakové, potrubí pro vodovodní přípojku je 

navrženo HDPE vodovodní tlakové. 

K jednotlivým zařizovacím předmětům a výtokovým armaturám hotelových 

pokojů je vodovod veden z 1.NP instalačními šachtami. V objektu jsou 

instalována závěsná WC. Ve společných toaletách pro hosty v 1.NP jsou jako 

výtokové armatury použity bezdotykové stojánkové baterie s regulátorem pro 

nastavení teploty. V jednotlivých pokojích jsou pak osazeny pákové baterie s 

diskovou kartuší. Příprava teplé vody je za pomoci výměníkové stanice se 

zásobníkovým ohřevem. Celý systém je vybaven cirkulací. 
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Kanalizace:  

Splaškové vody budou svedeny z objektu oddílnou soustavou k revizní šachtě, 

odtud dále do veřejné kanalizace. Dešťové vody objektu budou svedeny do 

podzemní akumulační nádrže a využity k technologickým potřebám. Voda ze 

zásobní nádrže bude také využívána k zavlažování vegetace na pozemku. 

Přebytečná voda, která nebude využita, bude odvedena přepadem ze zásobníku 

do městského řádu dešťové kanalizace. Potrubí je navrženo z PVC, vnitřní 

odpadní potrubí navrženo HT potrubí z polypropylenu. Pro kuchyň je navržen 

lapák tuku dle ČSN EN 1825-2.  

 

Vytápění:  

Vytápění hotelu budou zajišťovat plynové kotle, které budou umístěny v 1. NP v 

místnosti 1.17 Kotelna. V jednotlivých hotelových pokojích je navrženo 

vytápění podlahové. V koupelnách jsou umístěny žebříky. Odtah spalin bude 

proveden vertikální, vyvedení nad střechu. Vývody kondenzátů z kotlů budou 

otevřeny (přerušeny) a napojeny na potrubí se zavodněným sifonem. Příprava 

teplé vody bude zajištěna pomocí nepřímotopného ohřívače se smaltovanou 

nádobou NTRR.  

 

Plynová zařízení 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou  

z potrubí HDPE 100 SDR 11 podle ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová 

přípojka bude napojena na stávající STL PE distribuční plynovod. Hlavní uzávěr 

plynu a plynoměr budou umístěny v nerezové venkovní skříni 900 x 650 x 1000 

mm. Skříň bude opatřena dvířky s nápisem PLYN, větracími otvory dole i 

nahoře a uzávěrem na trojhranný klíč.  

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu tloušťky 150 mm a 

obsypáno  

pískem do výše 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen 

signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím se do výkopu položí 

výstražná fólie. 

 

Vzduchotechnika:  

Hotel bude vybaven nuceným větráním pro zajištění hygienických požadavků  

na kvalitu vzduchu, úspory vytápění a požární bezpečnosti únikových cest. 

 

Provozní a technické část hotelu, ubytovací části hotelu a bar jsou větrány 

přirozeně okny. 

Restaurace a hotelová kuchyně s provozním zázemím jsou větrány odděleně 

rovnotlakým nuceným větráním. VZT jednotka bude umístěna ve strojovně  
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vzduchotechniky.  Přívod a odvod vzduchu bude poveden z fasády. Rozvodná 

potrubí vzduchotechniky jsou vedena v podhledu. 

 

Wellness zóna ( řešená část) 

Wellness zóna je větrána odděleně rovnotlakým nuceným větráním. VZT 

jednotky jsou umístěny ve strojovně vzduchotechniky.  Přívod a odvod vzduchu 

bude poveden z fasády. Rozvodná potrubí vzduchotechniky jsou vedena v 

podhledu. 

 

Potřeba vzduchu  

Wellness zóna je rozdělena na dvě řešené oblasti. Celková potřeba vzduchu 

první oblasti dle výpočtu v příloze činí 4 600 m3/hod a ta druhá 4 060 m3/hod. 

 

Distribuční prvky  

Přívod a odvod vzduchu zajišťují výusti s vířivým výtokem vzduchu (3 druhy 

velikostí viz výkres) a talířové ventily (odvod vzduchu v hygienických 

místnostech).  

 

Potrubí  

Jedná se o čtyřhranné přívodní a odvodní ocelové potrubí, prováděné v 

normalizovaných rozměrech. Napojeno flexi potrubím na distribuční prvky. 

Přechod rozdílných dimenzí potrubí zajišťují redukce.  

 

Vzduchotechnická jednotka  

Pro první řešenou oblast wellness zóny s celkovou potřebou vzduchu 4 600 

m3/hod je navržena VZT jednotka ATREA DUPLEX MULTI – V 5000. 

Pro druhou navrhovanou oblast s celkovou potřebou vzduchu 4 060 m3/hod je 

navržena VZT jednotka ATREA DUPLEX MULTI – V 5000. 

 

Jednotky řady DUPLEX Multi-V jsou řešeny jako kompaktní zařízení, 

obsahující ve společné skříni dva nezávisle řízené EC ventilátory s dozadu 

zahnutými lopatkami, rekuperační výměník tepla s velkou teplosměnnou 

plochou a vysokou účinností,  

výsuvné filtry přiváděného i odváděného vzduchu třídy G4, M5 nebo F7, 

odvodňovací vany a případně i interní by-pass a cirkulační klapku se 

servopohonem. 

Jednotka ve stojatém provedení umístěna v samostatné strojovně 

vzduchotechniky.  

 

Tlumení hluku  

Pro zajištění maximálních hodnot akustického tlaku jsou použity tlumiče hluku 

na přívodním a odvodním potrubí. Rozměry a umístění viz výkres. 
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Elektroinstalace: 

Budou provedeny dle požadavků investora, běžných zvyklostí, souvisejících 

ČSN a podkladů výrobců zařízení, zejména pak dle: 

 ČSN 33 2000-1 ed.2 Zákl. hlediska, stanovení základních charakteristik, 

definice. 

 ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem. 

 ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochr. 

pospojování. 

 ČSN 33 0165 Předpisy pro značení vodičů barvami nebo číslicemi. 

 ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem el. proudem. 

 ČSN EN 62305 Předpisy pro ochranu před bleskem. 

 ČSN EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů. 

 ČSN 33 2000-7-701 Prostory s vanou nebo sprchou. 

 ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v el. rozvodech. 

 ČSN 33 2130 ed.2 Vnitřní elektrické rozvody. 

 ČSN 33 2000-5-51 ed.2 Výběr a stavba el. zařízení - všeob. předpisy. 

 ČSN 37 5245 Kladení el. vedení do stropů a podlah. 

 ČSN 33 2180 Předpisy pro připojování elektrických přístrojů a 

spotřebičů. 

  

Elektrická energie bude přivedena zemní kabelovou přípojkou. Ta ústí do 

pojistné skříně osazené do severní fasády objektu. Hlavní rozvodná skříň se 

nachází v technické místnosti v oblasti pro zaměstnance. Odtud jsou provedeny 

rozvody do jističů jednotlivých podlaží a následně podhledy do jednotlivých 

místností. 

Na provedení kompletní elektroinstalace bude po jejím dokončení provedena 

revizní zpráva oprávněnou osobou. Provozní napětí 230/400 V. 

 

Hromosvod:  

Novostavba hotelu bude chráněna před bleskem hromosvodem na základě 

výpočtu řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších 

ochranných opatření stavby. 

 

Zařízení slaboproudé elektrotechniky  

Anténní rozvod 

Stavební příprava rozvodu pro digitální pozemní signál TV + FM bude 

provedena vodičem koaxiálním kabelem, uloženým v PVC trubkách se 

zakončením v účastnických koncových zásuvkách. Rozvod signálu bude 

proveden paprskovitě, ke každé zásuvce samostatný přívod od TV-FM 

zesilovače. Napojení na satelitní techniku a antény zajistí dodavatel TV 

techniky, který provede i změření TV/SAT signálu a přesné osazení antén a 
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paraboly. Rozvod bude připraven pro příjem kabelové televize a 

vysokorychlostního internetu. 

 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Z místní komunikace I. třídy ležící na ulici třídy 3. května je zhotoven příjezd 

k hotelovým parkovacím stáním. Komunikace je provedena jako asfaltová. 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Vjezd na pozemek situovaný ze severní strany je napojen na stávající 

komunikaci I. třídy, která leží na ulici třídy 3. května, pozemek parcela č. 

2229/1; katastrální úřad Malenovice u Zlína. Jde o klasickou komunikaci 

místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Vlastní vjezd je vyznačený na celkovém situačním výkrese stavby. 

 

c) Doprava v klidu 

Ze severní strany přímo před objektem jsou vybudovány, hotelové parkovací 

stání s asfaltovým povrchem. Je navrženo celkem 92 odstavných stání pro 

osobní automobily z toho 4 odstavné stání pro osoby s omezenou schopností 

pohybu. Dále je navrženo 11 odstavných stání pro zaměstnance hotelu. 

 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Před hranicí domu, podél místní komunikace, se nachází chodník určený pro 

chodce. Nutno tedy dbát zvýšené opatrnosti kolemjdoucích během realizace 

stavby. Cyklistická stezka se v blízkosti navrhované stavby nenachází. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavby se provede rozprostření skladované ornice kolem stavby  

a pozemek se zatravní. Před hotelem budou vysazeny okrasné keře a v zadní 

levé části pozemku tři stromy. Kolem stavby bude zhotoven okapový chodník 

tloušťky 300 mm.  

 

b) Použité vegetační prvky 

Zatravnění pozemku, okrasné keře, tři stromy, květiny. 

 

c) Biotechnická opatření 

Není třeba provést žádná biotechnická opatření. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana. 

a) Vliv životního prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Všechny použité materiály vyhovují hygienickým požadavkům na emise a 

škodliviny.  

Objekt nebude mít žádný vliv na životní prostředí. Stavba nebude produkovat 

zplodiny do ovzduší, nebude vytvářet svým užíváním hluk, nebude znečišťovat 

vodu, vytvářet odpady ani kontaminovat půdu. Pouze během výstavby dojde ke 

zvýšení prašnosti a emisí. Komunální odpady budou tříděny a odváženy.  

 

 

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

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

v krajině 

Objekt nebude mít žádný vliv na okolní přírodu ani na krajinu. V blízkosti 

stavby se nenachází žádné chráněné druhy dřevin, památkových stromů, rostlin, 

ani živočichů. 

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nejedná se o území spadající do Natura 2000. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

Tento projekt nezohledňuje návrh podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavebním pozemkem nevedou inženýrské sítě ani jiná zařízení, která by měla 

být chráněna bezpečnostními pásmy. Objekt nespadá do žádného 

bezpečnostního ani ochranného pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva 

 

Základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochranný obyvatelstva jsou splněny. 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby její užívání bylo 

pro pohyb osob bezpečné. 
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 Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí. 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla NV 68/2010 

Sb. 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

osobní ochranné prostředky. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Energie a voda bude odebírána z odběrných míst. Bude zažádáno o provizorní 

elektroměr a vodoměr. 

 

b) Odvodnění staveniště: 

Staveniště bude odvodněno. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Příjezd ke staveništi situovaný ze severní strany bude napojen na stávající 

komunikaci I. třídy, která leží na ulici třídy 3. května, pozemek parcela č. 

2229/1; katastrální úřad Malenovice u Zlína. Jde o klasickou komunikaci 

místního významu. Z hlediska funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou 

komunikaci. Vlastní vjezd je vyznačený na celkovém situačním výkrese stavby. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Jelikož se jedná o výstavbu nového objektu, nebudou při výstavbě vznikat 

odpady z vybouraných stávajících konstrukcí, stavební suť apod. Běžné stavební 

odpady budou tříděny a odváženy dodavatelem stavby k likvidaci na městskou 
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skládku. Vliv stavby na okolní stavby a odtokové poměry se nepředpokládá. 

Hluková zátěž z dopravy a zásobování by nemělo nijak omezovat okolní 

prostředí. 

 

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

kácení dřevin: 

Staveniště bude chráněno oplocením. Před zahájením výstavby nebude třeba 

žádných asanací, demolic ani kácení dřevin 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Pozemek je doposud v katastru zapsán v zemědělském půdním fondu. Před 

započetím výstavby je tedy nutno pozemek ze zemědělského fondu vyjmout. 

 

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

jejich likvidace: 

 

Kód Název odpadu Způsob nakládání 

150000 Odpadní obaly, sorbety, 

čistící tkaniny, filtrační 

materiály a ochranné tkaniny 

jinde neuvedené 

 

150101 Papírové a lepenkové obaly Předání k využití 

150102 Plastový obal Předání k využití 

150103 Dřevěný obal Předání k využití 

150104 Kovový obal Předání k využití 

150105 Kompozitní obal Skládka odpadů 

150106 Směsný obal Skládka odpadů 

170000 Stavební odpady  

170100 Beton, hrubá a jemná 

keramika, výrobky ze sádry 

 

170101 Beton Předání k využití 

170102 Cihla Předání k využití 

170103 Keramika Předání k využití 

170104 Sádrová stavební hmota Předání k využití 

170200 Dřevo, sklo, plasty Předání k využití 

170201 Dřevo Předání k využití 

170202 Sklo Předání k využití 

170203 Plast Předání k využití 

170400 Kovy, slitina kovů  

170405 Železo nebo ocel Odvoz do sběrných surovin 

170408 Kabely Odvoz do sběrných surovin 

170500 Zemina vytěžená  

170501 Zemina, kameny Využití v místě stavby, Předání 

k využití 

170600 Izolační materiály  
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170602 Ostatní izolační materiály Předání k odstranění 

170701 Směsný stavební a demoliční 

odpad 

Předání k odstranění 

130111 Syntetické hydraulické oleje Likvidace na specializovaném 

pracovišti 

130701 Topný olej a motorová nafta Likvidace na specializovaném 

pracovišti 

200301 Směsný komunální odpad Odvoz do sběrných surovin 

030104 Odpad ze dřeva Dočasně uskladněn a následně 

odvezen na skládku 

 

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

Sejmutá ornice a část zeminy z výkopové základové jámy, patek a rýh bude 

ponechána na staveništi pro zásyp, násyp a dokončovací terénní úpravy. Zbytek 

zeminy bude odvážen na místní skládku nákladním automobilem. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné  

dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb  

a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu  

realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na  

řízené skládky k tomu určené. 

 

 Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 

 Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP. 

 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů: 

 Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky. 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 

 Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., zákon 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, v platném znění. 

 Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., které mění NV 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění. Novela byla 

NV 68/2010 Sb. 

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na osobní ochranné prostředky. 

  

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Výstavbou není dotčena žádná další stavba. Úpravy nejsou navrženy. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 

Jelikož nebude ohrožen plynulý provoz veřejné dopravy a chodců, nejsou 

plánována žádná dopravní inženýrská opatření. Na komunikaci před výjezdem 

ze staveniště, bude umístěna cedule s nápisem „Pozor výjezd vozidel ze 

staveniště“. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Žádné stanovení speciálních podmínek. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 

Termín zahájení a dokončení stavby 

Zahájení stavby 04/2019 

Dokončení stavby 10/2022 

 

Postup prací 

1. příprava území – zařízení staveniště 

2. vytyčení objektu 

3. vytýčení všech inženýrských sítí  

4. skrývka ornice 

5. zemní práce - výkopy 

6. základové konstrukce 

7. zhotovení skeletové konstrukce 1.NP – 6.NP 
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8. vyzdění 1.NP – 6.NP 

9. instalace a rozvody 

10. dokončovací práce 

11. likvidace zařízení staveniště 

12. kolaudace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, prosinec 2018 

Vypracoval: Bc. Ondřej Jagoš 
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C. Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 Je součástí PD 
 

C.2 Celkový situační výkres 

 Je součástí PD 
 

C.3 Koordinační situační výkres 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je 

řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová 

konstrukce, zastřešena plochými střechami. Pokoje pro hosty a apartmány jsou 

situovány k severní a jižní straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části 

opatřeny balkóny, jdoucí až za roh objektu. Hlavní vstup do objektu je taktéž 

umístěn na stranu severní. Součástí hotelu jsou i parkovací stání v exteriéru a 

přístupové komunikace.  

Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné 

pod vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou 

konstrukci objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový 

plášť i vnitřní zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového 

pórobetonu na tenkovrstvou zdící maltu. Stropní konstrukce jsou řešeny jako 

bezhřibově křížem vyztužené lokálně podepřené železobetonové monolitické 

desky s po obvodě výztužnými žebry. Všechny střešní konstrukce jsou řešeny 

jako ploché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších otvorů v odstínu černé a 

dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé. 

 

b) Výkresová část 

Viz přílohová část. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1 Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je 

řešen jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová 

konstrukce zastřešena plochými střechami. 

Hlavní nosné prvky jsou tvořeny šesti lokálně podepřenými železobetonovými 

monolitickými bezhřibově, křížem vyztuženými deskami tl. 250 mm s po 

obvodě vyztuženými žebry, sloupy o rozměrech 450x450 mm a třemi 

ztužujícími monolitickými železobetonovými jádry. Obvodový plášť i vnitřní 

zdivo hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového pórobetonu na 

tenkovrstvou zdící maltu. Objekt je založen na základových deskách a patkách. 
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b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Zemní práce 

Ze všeho nejdříve se provede skrývka ornice do hloubky 200 mm od původního 

terénu. Sejmutí se provede dozerem CAT D6R. Stavbu vytyčí geodet jak ve 

směru vodorovném, tak ve směru svislém. Pro vyhloubení základové jámy 

hlavního objektu a suterénní části wellness zóny použijeme pásové rypadlo CAT 

323 D LN s hloubkovou lopatou o objemu 0,756 m3. Jakmile bude mít jáma 

rovné dno, provede se dočištění dna jámy. Dále se provede zaměření rýh a patek 

a to tak, že se natáhnou provázky z jedné stavební lavičky na druhou a z místa 

překřížení provázků se spustí v kolmém směru olovnice, která označuje základní 

bod rýh a patek. Tento postup se provede pro všechny hrany rýh a patek. Rýhy a 

patky vyhloubíme pomocí rypadla CAT 323D LN.. Vytěžená zemina bude 

ponechána zčásti na staveništi odděleně od sejmuté ornice k následnému 

částečnému využití pro zásyp. Zásyp bude hutněn postupně v tloušťkách po 200 

mm. Zbylá zemina se odveze na místní skládku. Po dokončení stavby se provede 

rozprostření skladované ornice kolem stavby. 

 

Základové kontrukce 

Hlavní objekt bude založen na železobetonové základové desce výšky 1 350 

mm. Založení objektu s restaurací a apartmány a s částí wellness zóny na zemině 

zajišťují monolitické jednostupňové a dvoustupňové patky umístěné pod 

vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy v 1.NP. Patky 

budou v místě obvodových zdí doplněny monolitickými železobetonovými 

základovými pasy. Wellness zóna v suterénní části bude založena na základové 

desce výšky 700 mm. Pod stěnami jader budou navrženy železobetonové 

monolitické pasy. Všechny základové konstrukce budou založeny na 

podkladním prostém betonu tloušťky 100 mm. 

 

Základové desky, patka a pasy budou přebetonovány ŽB deskou. V základech 

bude proveden prostup pro kanalizaci. Třída pevnosti betonu základových 

konstrukcí je C 25/30, ocel B550B. 

 

Svislé konstukce 

Sloupy 

Svislé nosné konstrukce ve všech nadzemních podlaží jsou tvořeny 

železobetonovými monolitickými sloupy o čtvercovém průřezu 450 x 450 mm. 

Osová vzdálenost sloupů je 6000 x 6000 mm. Sloupy v 1.NP mají výšku 4 000 

mm, v 2.NP až 5.NP mají sloupy výšku 3250 mm a v posledním 6.NP mají 

výšku 3500 mm. Sloupy jsou provedeny z betonu C25/30 a oceli B550B. 

Dále jsou ve svislém směru navrženy tři železobetonové monolitické jádra 

tloušťky 200 mm, která jdou přes všechna podlaží. Stropní desky v kombinaci 

ztužujícími stěnami tvoří nosný systém odolný proti účinků větru. Veškeré 
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zatížení je přenášeno železobetonovými monolitickými sloupy do základových 

desek a patek. 

 

Vnější zdivo 

Obvodové plášťové zdivo v 1.NP – 6.NP bude provedeno z přesných tvárnic 

z autoklávového pórobetonu Ytong P4 – 500 tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící 

maltu Ytong. 

 

Příčky 

Příčky budou vyzděny z přesných tvárnic z autoklávového pórobetonu Ytong P2 

– 500 tl. 150 mm a tl. 100 mm na tenkovrstvou zdící maltu Ytong. 

 

Komín 

V dispozici stavby bude umístěn komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT ABS 

18 – 830x360 mm o výšce 24 000 mm. Na komín bude napojeny plynové 

kondenzační kotle. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Nosnou konstrukci ve vodorovném směru tvoří šest bezhřibově křížem 

vyztužených lokálně podepřených železobetonových monolitických desek 

tloušťky 250 mm s po obvodě výztužnými žebry. Žebra v 1.NP  mají rozměry 

300 x 1 000 mm a v 2.NP - 6.NP  mají rozměry 300 x 500 mm. Stropní deska 

v 1.NP je ve výšce 4 000 mm, v 2.NP - 5.NP je stropní desky ve výšce 3250 mm 

a v posledním 6.NP ve výšce 3500 mm. Stropní konstrukce jsou provedeny 

z betonu C25/30 a oceli B550B. 

 

Nadpraží oken 

Nadpraží oken a dveří u obvodového plášťového zdiva jsou součástí ztužujícího 

žebra železobetonové monolitické stropní desky. 

Nadpraží dveří u vnitřního zdiva tl. 300 mm jsou tvořena překlady Ytong NOP 

300. U příček tl. 150 mm jsou použity překlady typu NEP 150 a ploché překlady 

typu PSF 150. U příček tl. 100 mm jsou použity překlady typu NEP 100. 

 

Schodiště a výtahy 

Jako hlavní mimoúrovňové komunikace v objektu jsou instalovány dva výtahy, 

umístěné ve ztužujících jádrech. Všechny tři ztužující jádra, jsou navrženy se 

schodišti. Tyto schodiště jsou provedeny jako železobetonové monolitické. 

Schodiště jsou konzolově vyloženy a vetknuty do stěn ztužujících jader. 

Napojené podesty na obvodové zdivo jsou izolovány proti kročejovému zvuku 

prvky Schock Tronsole typu Z. Tloušťky mezipodest a schodišťových ramen 

jsou 180 mm. Výška schodišťových stupňů z 1.NP do 2.NP je 171 mm a šířka 288 
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mm. Výška schodišťových stupňů z 2.NP do 6.NP je 167 mm a šířka 296 mm. Stupně 

budou obloženy dřevěným obkladem.  ŽB schodiště bude opatřeno zábradlím o výšce 

900 mm. 

 

Zastřešení 

Celá novostavba hotelu s wellness je zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou. Plochá střecha nad hlavním objektem a apartmány je řešena jako 

klasická s hydroizolační vrstvou z folie na bázi PVC – P se zabudovaným 

skleněným rounem a se separační vrstvou s polypropylenové střiže. Plochá 

střecha nad wellness zónou je navržena jako kompaktní s hydroizolační vrstvou 

z modifikovaného natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze 

stabilizovaného polyesteru a podkladní hydroizolační vrstvou z modifikovaného 

natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze skelné rohože. 

 

Úpravy vnitřních povrchů 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny sádrovou omítkou tl. 10 mm opatřené 

malířským nátěrem. 

Obklady stěn 

Obklady stěn budou provedeny v koupelnách výšky 2000 mm, na WC výšky 

2000 mm a nad kuchyňskou linkou výšky 900 – 1 200 mm. 

 

Úpravy vnějších povrchů 

Omítky vnější 

Celý objekt bude obalen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Finální 

úprava fasády bude řešena kombinací barev enziánová modrá RAL 5010 a 

čedičově šedá RAL 7012. 

 

Izolace 

Tepelné izolace 

Obvodové plášťové zdivo objektu v 1.NP - 6.NP je zatepleno minerální izolací 

z kamenných vláken Isover TF PROFI. Obvodové zdivo v suterénní části 

wellness zóny je zaizolováno fasádními deskami z čedičové minerální vlny 

z kamenných vláken Isover – Styrodur 3035 CS. 

Plochá střecha nad wellness zónou je složena z izolačních desek vyrobených 

z pěnového skla Foamglas T4.  

Plochá střecha nad hlavním objektem a apartmány je navržena ze 

stabilizovaných desek z pěnového polystyrenu Isover EPS 200 S. Taktéž podlaha 

na terénu je složena ze stabilizovaných desek z pěnového polystyrenu Isover 

EPS 200 S. 

Podlahy v 1.NP - 6.NP jsou opatřeny akusticky izolačními deskami vyrobenými 

z minerální vlny z kamenných vláken  Isover N. 
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Instalační šachty a podhledy jsou opatřeny akustickými izolačními rolovanými 

pásy vyrobené ze skelné plsti Isover DOMO PLUS. 

 

Izolace proti vodě 

Izolace proti vodě na zemině a na zemině v suterénní části wellness zóny je 

navržena modifikovaného natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou 

ze skleněné tkaniny.  

Plochá střecha nad hlavním objektem a apartmány je řešena jako klasická 

s hydroizolační vrstvou z folie na bázi PVC – P se zabudovaným skleněným 

rounem a se separační vrstvou s polypropylenové střiže. Plochá střecha nad 

wellness zónou je navržena jako kompaktní s hydroizolační vrstvou 

z modifikovaného natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze 

stabilizovaného polyesteru a podkladní hydroizolační vrstvou z modifikovaného 

natavitelného asfaltového pásu SBS s nosnou vložkou ze skelné rohože. 

Izolace budou provedeny odbornou firmou. 

 

Podlahy  

Nášlapná vrstva podlah vstupní  části, chodeb, schodišť, restaurace, kuchyně, 

kuchyňských skladů, wellness zóny a hygienického zázemí je z keramické 

dlažby. Jednotlivé pokoje mají nášlapnou vrstvu z laminátu. Nášlapná vrstva 

v kotelně je provedena z betonové mazaniny. Roznášecí vrstva podlah je 

navržena z betonové mazaniny, v ubytovacích místnostech z anhydritového 

potěru. 

 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena hliníková firmy VEKRA, FUTURA EXCLUSIVE, barvy 

signální černá RAL 9004, zasklena izolačním trojsklem Uq = 0,5 W/m2K, 

vybavena vnějším hliníkovým parapetem a vnitřním dřevěným parapetem. 

Venkovní bezpečnostní dveře jsou taktéž od firmy VEKRA, FUTURA 

EXCLUSIVE, signální černá RAL 9004, Uf = 1,8 W/m2K. 

Vnitřní dveře v 1.NP - 6.NP budou dřevěné, osazené v dřevěné obložkové 

zárubni. 

Vnitřní dveře technického zázemí a kuchyně jsou dřevěné, osazené v ocelové 

lisované zárubni. 

Vnitřní dveře wellness zóny jsou z vysokotlakého laminátu. 

Kotelna je opatřena protipožárními ocelovými dveřmi. 

 

Větrání 

Větrání ubytovacích místností bude zajištěno přirozenou cestou a to buď 

sklopením, popř. úplným otevřením křídla okna, nebo posunutím křídla dveří. 

Na WC bude zbudován ventilátor MIXVED TD 350/125. Větrání 

restaurace, kuchyně a wellness zóny bude pomocí vzduchotechniky. 
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Zámečnické výrobky 

Viz výpis zámečnických výrobků. 

 

Klempířské výrobky 

Viz výpis klempířských výrobků. 

 

Truhlářské výrobky 

Viz výpis truhlářských výrobků. 

 

Plastové výrobky 

Viz výpis plastových výrobků. 

 

Nátěry 

Všechny ocelové konstrukce budou proti korozi opatřeny základním nátěrem a  

po požadované době vyschnutí dvojitým syntetickým nátěrem. 

 

Malby 

Všechny místnosti v objektu budou opatřeny pačokem a malbou. 

 

Skladby jednotlivých konstrukcí řeší samostatná část projektové dokumentace – 

Skladby konstrukcí. 

 

Hlukové izolace 

V daném případě se jedná o požadavek na akustické vlastnosti obvodového 

pláště a obvodových výplní otvorů. Dále pak také akustické vlastnosti dělících 

příček mezi jednotlivými místnostmi a podlah.  

Podlahy v 1.NP - 6.NP jsou opatřeny akusticky izolačními deskami vyrobenými 

z minerální vlny z kamenných vláken  Isover N. 

 

Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy 

Po dokončení stavby se provede rozprostření skladované ornice kolem stavby a 

pozemek se zatravní. Před hotelem budou vysazeny okrasné keře a v zadní levé 

části pozemku tři stromy. Kolem stavby bude zhotoven okapový chodník 

tloušťky 300 mm. Zpevněné pojezdové plochy na pozemku jsou provedeny jako 

asfaltové. Pochozí terasa u venkovního bazénu ze zadní strany objektu je 

provedena z velkorozměrové betonové dlažby. Podklad bude tvořen betonovou 

drtí a štěrkopískovým podkladem. Objekt není oplocen. 

 

Výkresová část  

Viz přílohová část. 
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Statické posouzení 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných části stavby nebo technických zařízení nebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Technická zpráva 

b) Výkresová část 

Viz složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, které je samostatnou částí 

projektové dokumentace. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Všechny konstrukce objektu byly navrženy tak, aby splnily požadavek  

na součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540 - 2 (2011). 

Viz složka č. 6 - Stavební fyzika, které je samostatnou částí projektové 

dokumentace. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Projektová dokumentace neřeší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, prosinec 2018 

Vypracoval: Bc. Ondřej Jagoš 
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ZÁVĚR 

Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace pro provedení stavby, doplněna 

o studie hotelu s wellness, který se nachází v katastrálním území Malenovice u Zlína, 

městě Zlín, ve Zlínském kraji.  

Cílem tohoto projektu bylo navrhnout účelem vhodný a architektonicky zajímavý 

objekt, který bude zároveň splňovat požadavky účelové. 

Jedná se o stavbu, která se skládá ze tří do sebe vložených obdélníků. Objekt je řešen 

jako částečně podsklepená, šesti podlažní železobetonová skeletová konstrukce, 

zastřešena plochými střechami. Pokoje pro hosty a apartmány jsou situovány k severní a 

jižní straně. Tyto obytné prostory jsou z převážné části opatřeny balkóny, jdoucí až za 

roh objektu. Hlavní vstup do objektu je taktéž umístěn na stranu severní. Součástí hotelu 

jsou i parkovací stání v exteriéru a přístupové komunikace.  

Založení objektu zajišťují železobetonové monolitické desky a patky, umístěné pod 

vnějšími i vnitřními železobetonovými monolitickými sloupy. Nosnou konstrukci 

objektu tvoří železobetonové sloupy čtvercového tvaru. Obvodový plášť i vnitřní zdivo 

hotelu je vystavěno z přesných tvárnic autoklávového pórobetonu na tenkovrstvou zdící 

maltu. Stropní konstrukce jsou řešeny jako bezhřibově křížem vyztužené lokálně 

podepřené železobetonové monolitické desky s po obvodě výztužnými žebry. Všechny 

střešní konstrukce jsou řešeny jako ploché. Dynamiku stavby podtrhuje návrh vnějších 

otvorů v odstínu černé a dvoubarevné fasády v kombinaci modré a šedé. 

Novostavba hotelu s wellness bude sloužit k celoročnímu ubytování, stravování a 

relaxaci. 

Jako součást této diplomové práce jsou vypracovány studie sloužící jako podklad pro 

architektonický návrh. 

Projektová dokumentace je vypracována v rozsahu určeném v zadání, doplněna pěti 

detaily. V hlavní textové části je vypracována průvodní zpráva, souhrnná zpráva a 

architektonicko – stavební řešení stavby. 



 

 

 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  

 

HOTEL S WELLNESS 
HOTEL WITH WELLNESS 

 
  

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Ondřej Jagoš  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

 

 

BRNO 2019 

prof. Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, CSc. 



61 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon) 

Zákon 133/1998 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

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

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

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

znění  

vyhlášky č. 268/2011 Sb. 

Vyhláška 23/2008 Sb. + změna Z1: 268/2011 o technických podmínkách požární 

ochrany Staveb 

 

Technické normy 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb: Kreslení výkresů stavební části. 

Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Praha: Český normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. Praha: Český 

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540.  Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Český 

normalizační  

institut, 2011 + Z1(2012). 

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Praha: 

Český normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0540.  Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody. Praha: 

Český  

normalizační institut, 2005. 

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro  

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 73 0810.  Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: Úřad  

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

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

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0873.  Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: 

Český  

normalizační institut, 2003. 

ČSN 73 0532.  Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických  

vlastností stavebních výrobků  -  Požadavky. Praha: pro technickou normalizaci,   

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 



62 

 

Webové stránky: 

 

https://www.zlin.eu / 

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map 

http://mapy.kr-zlinsky.cz/ 

http://www.ytong.cz 

http://www.isover.cz 

http://www.foamglas.cz 

http://www.mapy.cz 

http://www.google.cz 

http://www.cuzk.cz 

http://www.vekra .cz 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

VUT Vysoké učení technické 

DP diplomová práce 

PD  projektová dokumentace 

DSP dokumentace pro stavební povolení 

SO 01  označení stavebního objektu 

NP nadzemní podlaží 

PT původní terén 

UT upravený terén 

kce konstrukce 

ŽB železobeton 

ETICS certifikovaný kontaktní zateplovací systém obvodových stěn 

XPS extrudovaný polystyren 

EPS expandovaný polystyren 

RAL označení odstínu barvi 

ρ objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3]  

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

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

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)]  

UN,20 požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2K)]  

U emprůměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2K)]  

Uem, N   požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

[W/(m2·K)]  

UW součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W/(m2·K)]  

Ug součinitel prostupu tepla zasklením [W/(m2·K)]  

Uf součinitel prostupu tepla rámu [W/(m2·K)]  

Ue výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – exteriér [W/(m2·K)]  

Ui výpočtová hodnota součinitele prostupu tepla – interiér [W/(m2·K)]  

RT odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2·K)/W]  

Rs odpor při přestupu tepla na vnitřní straněkonstrukce [(m2·K)/W]  

Rse   odpor při přestupu tepla na vnější (exteriérové) straněkonstrukce 

[(m2K)/W]  

Rsi ktepelný odpor při přestupu tepla v koutěkonstrukcí [(m2·K)/W]  

fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu [-]  

fRsi,N požadovaná hodnota nejnižšího teplotní faktor vnitř. povrchu [-]  

θai   návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C]  

θsi   vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]  

θsi,min,N  požadovaná hodnota nejnižšího teploty odpovídající nejnižšímu  

dovolenému teplotnímu faktoru vnitřního povrchu [-]  

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

θsik   vnitřní povrchová teplota v koutěkonstrukce [°C]  

∆ θi  teplotní přirážka [°C]  

ξRsi poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu [-]  

ξRsik poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě[-]  

ψg   lineární činitel prostupu tepla způsobený kombinovanými tepelnými 

vlivy zasklení, distančního rámečku a rámu [W/(m·K)]  

A  plocha [m2]  

Ag plocha výplně otvorů[m2]  

Af plocha rámu výplně otvorů[m2]  

HT měrná ztráta prostupem tepla  

lg   viditelný obvod zasklení [m]  

φe relativní vlhkost vzduchu – exteriér [%]  

φi relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 

PBS požární bezpečnost staveb 

SPD stupeň požární bezpečnosti 

P.Ú. požární úsek 

N 1.01  označení požárního úseku  

h  požární výška objektu [m]  

ho výška otvorův obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m]  

hs světlá výška prostoru [m]  

hu výška požárního úseku [m]  

S  celková plocha P.Ú. [m2]  

Si  plocha místností v požárním úseku [m2]  

So celková plocha otvorův obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. 

[m2]  

Sp plocha obvodového nebo střešního pláštěposuzovaného P.Ú. [m2]  

Spo požárněotevřená plocha [m2]  

Pv požární zatížení výpočtové [kg/m2]  

p  požární zatížení (stálé a nahodilé) [kg/m2]  

ps požární zatížení stálé [kg/m2]  

pn požární zatížení nahodilé [kg/m2]  

a  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání látek z hlediska  

 charakteru hořlavých látek [-]  

d  odstupové vzdálenosti [m]  

s  součinitel podmínek evakuace  

l  délka posuzovaného obvodového nebo střešního pláštěP.Ú. [m]  

E  počet evakuovaných osob  

M  hmotnost hořlavých látek [kg]  
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B.p.v. Balt po vyrovnání 

S – JTSK jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m. metrů nad mořem 

l  délka  

∅ průměr  

ρ objemová hmotnost[kg/m3]  

h  výška  

mm  milimetr, délková jednotka  

m  metr, délková jednotka 

m2  metr čtvereční, plošná jednotka  

m3 metr krychlový, plošná jednotka  

MPa megapascal, jednotka tlaku  

°  stupně 

%  procenta 

ČSN česká státní norma 

Sb. sbírka 

výhl. vyhláška 

č. číslo 

čl. článek 

ods. odstavec 

n.v. nařízení vlády 

§ paragraf 

k.ú. katastrální úřad 

p.č. parcelní číslo 

č.p. číslo popisné 

příl. příloha 

tab. tabulka 

tl. tloušťka 

tj. to je 

viz odkaz 

TUV teplá užitková voda 

HUP hlavní uzávěr plynu 

STL středotlaký 

 

 

 

 

 

 

V Brně, prosinec 2018 

Vypracoval: Bc. Ondřej Jagoš 
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VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ  
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES  
 
 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

 

Složka č. 1 - Přípravné a studijní práce 

 

Studie: 01 – Situace, M 1:200 

 02 – Půdorys 1.PP, M 1:100 

 03 – Půdorys 1.NP, M 1:100 

 04 – Půdorys 2.NP, M 1:100 

 05 – Půdorys 3.NP, M 1:100 

 06 – Půdorys 4.NP, M 1:100 

 07 – Půdorys 5.NP, M 1:100 

 08 – Půdorys 6.NP, M 1:100 

 09 – Řez A – A´, M 1:100 

 10 – Řez B – B´, M 1:100 

 11 – Řez C – C´, M 1:100 
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 12 – Pohled severní, M 1:100 

 13 – Pohled jižní, M 1:100 

 14 – Pohled východní, M 1:100 

 15 – Pohled západní, M 1:100 

 

Návrh základových konstrukcí 

Výpočet schodiště 

Výpočet gravitačního odvodnění plochých střech 

Seminární práce 

Katastrální mapa 

Vizualizace 

 
Složka č. 2 - C Situační výkresy 

 
C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Celkový situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 

  
Složka č. 3 - D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

  

D.1.1.01 - Půdorys 1.PP, M 1:50 

D.1.1.02 - Půdorys 1.NP, M 1:50 

D.1.1.03 - Půdorys 2.NP, M 1:50 

D.1.1.04 - Půdorys 3.NP, M 1:50 

D.1.1.05 - Půdorys 4.NP, M 1:50 

D.1.1.06 - Půdorys 5.NP, M 1:50 

D.1.1.07 - Půdorys 6.NP, M 1:50 

D.1.1.08 – Půdorys a řezy ploché střechy nad wellness zónou střechy, M 1:50 

D.1.1.09 - Půdorys a řezy ploché střechy nad apartmány, M 1:50 

D.1.1.10 - Půdorys a řezy ploché střechy nad hlavním objektem, M 1:50 

D.1.1.11 - Řez A – A´, M 1:50 

D.1.1.12 - Řez B – B´, M 1:50 

D.1.1.13 - Řez C – C´, M 1:50 

D.1.1.14 - Pohled severní, M 1:50 
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D.1.1.15 - Pohled jižní, M 1:50 

D.1.1.16 - Pohled východní, M 1:50 

D.1.1.17 - Pohled západní, M 1:50 

 

Složka č. 4 - D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

D.1.2.01 – Půdorys a řezy základů, M 1:50 

D.1.2.02 - Strop nad 1.PP, M 1:50 

D.1.2.03 - Strop nad 1.NP, M 1:50 

D.1.2.04 - Strop nad 2.NP, M 1:50 

D.1.2.05 - Strop nad 3.NP, M 1:50 

D.1.2.06 - Strop nad 4.NP, M 1:50 

D.1.2.07 - Strop nad 5.NP, M 1:50 

D.1.2.08 - Strop nad 6.NP, M 1:50 

D.1.2.09 – Detail střešního vtoku, M 1:5 

D.1.2.10 – Detail okna, M 1:5 

D.1.2.11 – Detail atiky, M 1:5 

D.1.2.12 – Detail vstupu na balkon, M 1:5 

D.1.2.13 – Detail vstupu na terasu, M 1:5 

D.1.2.14 – Výpis výrobků 

D.1.2.15 – Výpis skladeb podlah a konstrukcí 

 

Složka č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

D.1.3.a - Technická zpráva 

D.1.3.b - Výkresová část 

  D.1.3.b.01 – Situační výkres, M 1:200  

D.1.3.b.02 – Půdorys 1.PP - PBS, M 1:100 

 

D.1.3.b.03 – Půdorys 1.NP - PBS, M 1:100 

D.1.3.b.04 – Půdorys 2.NP - PBS, M 1:100 

D.1.3.b.05 – Půdorys 3.NP - PBS, M 1:100 

D.1.3.b.06 – Půdorys 4.NP - PBS, M 1:100 

D.1.3.b.07 – Půdorys 5.NP - PBS, M 1:100 
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D.1.3.b.08 – Půdorys 6.NP - PBS, M 1:100 

Příloha č.1 - Stanovení požárního rizika a SPB 

 

Složka č. 6 - Stavební fyzika 

 

Základní posouzení objektu z hlediska stavební fyziky  

Příloha č. 1 – Výstup z programu Teplo 2014 EDU  

Příloha č. 2 – Výstup z programu Area 2014 EDU  

Příloha č. 3 – Výstup z programu Simulace 2014 EDU  

Příloha č. 4 – Výstup z programu Stabilita 2011 EDU 

Příloha č. 5 – Výstup z programu Světlo +  

Příloha č. 6 – Neprůzvučnost  

Příloha č. 7 – Energetický štítek obálky budovy 

 

Složka č. 7 – Specializace - Betonové konstrukce 

 

Statický výpočet železobetonové lokálně podepřené stropní desky 

Výkresová část:  

01 – Výkres tvaru stropu nad 4.NP, M 1:100 

02 – Schématický výkres výztuže železobetonové lokálně podepřené   

stropní desky – směr x, M 1:20 

03 – Schématický výkres výztuže železobetonové lokálně podepřené 

stropní desky – směr y, M 1:20 

 

Složka č. 8 – Specializace - Technické zařízení budov 

 

Technická zpráva 

Dimenze vzduchotechnického potrubí 

Výkresová část: 

01 – Schéma obsluhovaných místností, M 1:75 

02 – Půdorys 1.PP, M 1:75 

03 – Půdorys 1.NP, M 1:75 

 

Složka č. 9 – Technické list 


