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Vedoucí ústavu Děkan Fakulty stavební VUT 
 



(1) Směrnice děkana č. 19/2011 s dodatkem a přílohami; (2) Katalogy a odborná literatura; (3) Stavební 

zákon č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 350/2012 Sb.; (4) Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 62/2013 Sb.; (5) Vyhláška č. 268/2009 Sb.; (6) Vyhláška č. 398/2009 Sb.; (7) Platné normy ČSN, EN; (8) 

Vlastní dispoziční a architektonický návrh.  

Zadání: Zpracování určené části projektové dokumentace pro provádění stavby objektu hotelu se 

zázemím pro ubytované sportovce a s přístavbou sportovní haly v Kuřimi. Cíle: Vyřešení dispozice 

zadaného objektu s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému na základě zvolených 

materiálů a konstrukčních prvků, včetně vyřešení osazení objektu do terénu s respektováním okolní 

zástavby. Dokumentace bude v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. obsahovat část A, část B, část C a 

část D v rozsahu části D.1.1, D.1.3 a D.1.4. Dále bude obsahovat studie obsahující předběžné návrhy 

objektu a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů 

nosných prvků řešeného objektu, prostorovou vizualizaci objektu a technické listy použitých materiálů 

a konstrukcí. Část D.1.4 bude vypracována ve formě schématických výkresů a příslušných technických 

zpráv. Výkresová část bude obsahovat výkresy situace, základů, půdorysů všech podlaží, konstrukce 

zastřešení, svislých řezů, technických pohledů, min. 5 detailů, výkresy sestavy dílců, popř. výkresy 

tvaru stropní konstrukce. Součástí dokumentace budou i dokumenty podrobnosti dle D.1.1 bod c), 

stavebně fyzikální posouzení objektu a vybraných detailů popř. další specializované části, budou-li 

zadány vedoucím práce. Výstupy: VŠKP bude členěna v souladu se směrnicí děkana č. 19/2011 a jejím 

dodatkem a přílohami. Jednotlivé části dokumentace budou vloženy do složek s klopami formátu A4 

opatřených popisovým polem a uvedením obsahu na vnitřní straně každé složky. Všechny části 

dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD editoru. Výkresy budou 

opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", i) "Vlastní text práce" 

jejímž obsahem budou průvodní a souhrnná technická zpráva a technická zpráva pro provádění 

stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a j) "Závěr". VŠKP bude mít 

strukturu dle manuálu umístěného na www.fce.vutbr.cz/PST/zadani/zadani.html.  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 

VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, 

odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" 

(nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou 

část doplňují). 

Vedoucí diplomové práce 

 
 

 



Tématem diplomové práce je novostavba hotelu se sportovním zázemím ve městě Kuřim. 

Práce je zpracována ve formě projektové dokumentace k provedení stavby, která obsahuje všechny 

náležitosti dle platných norem a předpisů. Projekt je složen ze dvou objektů, a to z hotelu a z přístavby 

sportovní haly. Stavba se nachází na mírně svažitém terénu směrem k jižní straně. Hotel tvoří čtyři 

nadzemní podlaží. Celé dispoziční řešení obou objektů je navzájem propojené. V prvním nadzemním 

podlaží haly se nachází hotelová restaurace, zázemí zaměstnanců, wellness a fitness. Druhé a třetí 

nadzemní podlaží slouží zejména pro ubytování sportovců a poslední čtvrté podlaží je určené pro 

pořádání konferencí a meetingů. Hlavní nosnou konstrukci zde plní monolitická rámová konstrukce ze 

sloupů, trámů a spojitých desek. Všechny střechy jsou ploché jednoplášťové.  

 První a druhé nadzemní podlaží sportovní haly slouží jako zázemí pro sportovce v průběhu 

jejich sportovní činnosti. Tyto prostory se skládají z šaten s hygienickým zázemím a dalšími prostory 

pro fungování haly.  Hlavní nosnou konstrukci zde plní lepené lamelové vazníky obloukového tvaru 

uložené na sloupech. 

Hotel, sportovní hala, wellness, fitness, rámová konstrukce, lepený lamelový vazník, plochá 

jednoplášťová střecha 

The main subject of the diploma thesis is a new construction of the hotel with sporting facility 

in Kuřim. The Thesis is done in a form of a project documentation with all requests by the law and 

regulations included. The project is Composed of two buildings, a hotel and the sporting hall. The 

building is Located in slope in direction to south direction. The hotel building have four Storeys. The 

whole disposition solution of both buildings is connected. In a first floor is located the hotel restaurant, 

staff background, wellness and fitness Secon and third floor is supposed to be Used Mainly for 

accomodating of Sportsmans, and the last fourth floor is for holding meetings and conferences. The 

main Supporting structure is done with as monolitic frame construction of beams, columns and 

continuous slabs. All roofs are done as mono-layer roofs. First floor of the sporting hall is used by 

people during the sporting activity. This area is composed of changing rooms with a social background 

and other spaces for the proper function of the hall. The main Supporting construction of the hall is 

designed as glued lamellar beams supported by columns. 

Hotel, Sporting hall, welness, fitness, frame construction, glued lamellar beam, flat mono-layer 

roof 

 

 

 



Bc. Petr Karásek Hotel se sportovním zázemím. Brno, 2016. 58 s., 915 s. příl. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav 

pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Jan Müller, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 10. 1. 2017 

   Bc. Petr Karásek 
autor práce  

 



Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce je shodná 

s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 10. 12. 2016  

   Bc. Petr Karásek 
autor práce  

 



Chtěl by v této části poděkovat svému vedoucímu diplomové práce panu Ing. 

Janu Müllerovi, Ph.D. za vstřícný přístup při konzultování a užitečné rady. Dále bych 

rád poděkoval panu Ing. Mgr. Jiřímu Šlanhofovi, Ph.D. za užitečné rady při zpracování 

specializace z oboru technologie staveb a panu Ing. Pavlu Šulákovi, Ph.D. při 

zpracování specializace oboru betonových konstrukcí. V neposlední řadě patří můj 

vděk své rodině za velkou podporu po celou dobu mého studia. Mé díky patří i 

přítelkyni, která mi během vypracování této práce vytvářela ideální psychické 

podmínky a podporovala mě.  

V Brně dne 10. 12. 2016  

   Bc. Petr Karásek 
autor práce  



9 
 

 

Obsah 

1 Úvod.......................................................................................................... 10 

A Průvodní zpráva ............................................................................................ 13 

A.1 Identifikační údaje .................................................................................. 13 

A.1.1 Údaje o stavbě ................................................................................. 13 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi ........................................................ 13 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace .................................................. 13 

A.2 Seznam vstupních podkladů .................................................................. 13 

A.3 Údaje o území ........................................................................................ 13 

A.4 Údaje o stavbě ....................................................................................... 14 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ............ 16 

1.1 Stavbu lze rozčlenit na stavební objekty: ............................................ 16 

B  Souhrnná technická zpráva ......................................................................... 18 

B.1 Popis území stavby ................................................................................ 18 

B.2 Celkový popis stavby ............................................................................. 20 

B.2.1 Účel využívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek .......... 20 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení ................................. 21 

1.1.1 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby ............... 23 

1.1.2 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby ............................................... 24 

1.1.3 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby ............................................. 24 

1.1.4 B.2.6 Základní charakteristika objektu .......................................... 24 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení .... 29 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení .......................................................... 29 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi .................................................... 29 

1.1.5 B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, 
osvětlení, zásobování vodou, odpadů,..) a dále zásady řešení vlivu stavby 
na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) ................................................... 29 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí .......... 30 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu .................................................... 30 

B.4 Dopravní řešení ...................................................................................... 30 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .................................. 31 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu ........................... 31 

B.7 Ochrana obyvatelstva............................................................................. 32 

B.8 Zásady organizace výstavby .................................................................. 32 

D1 Architektonicko-stavební řešení .................................................................. 37 



10 
 

D1.1.a Technická zpráva .............................................................................. 37 

2 Závěr ......................................................................................................... 45 

3 Seznam použitých zdrojů .......................................................................... 46 

4 Seznam použitých zkratek a symbolů ....................................................... 48 

5 Seznam příloh ........................................................................................... 49 

 

1 Úvod 
 

Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby hotelu  s přístavbou haly včetně textové části a příloh dle pokynů 

vedoucího diplomové práce. Jedná se o novostavbu umístěnou na pozemcích 

p.č. 2972 v katastrálním území Kuřim ve městě Kuřim. Objekt má čtyři nadzemní 

podlaží. V prvním nadzemním podlaží se nachází hotelová restaurace, zázemí 

restaurace a baru, zázemí vedení hotelu a druhou funkční částí je fitness a 

wellness se saunou sloužící jak pro ubytované v hotelu, tak pro širokou veřejnost. 

Druhé nadzemní podlaží hotelu slouží zejména pro ubytování. Nachází se zde 

19 pokojů a z toho je jich 17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Každý pokoj 

obsahuje hygienické zázemí. Všechny pokoje na západní straně navíc obsahují 

balkón. Poslední místností je klubovna. Ve 3NP se vyskytuje opět 19 pokojů 

stejného rozvržení, jako ve 2NP, tedy 17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Je zde 

opět klubovna umístěna na jihozápadní straně objektu. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o hotel určený převážně pro sportovce bez pohybových a orientačních 

omezení, žádný z pokojů pro ubytování není navržen pro osoby s tímto 

omezením. Poslední 4NP bude využíváno sporadicky. Je tvořeno konferenčním 

sálem, hygienickým zázemím a malým zázemím pro případnou obsluhu možné 

konference, či jiné společenské akce. S chodby je přístup na pochozí terasu. 

Hala je přistavěna z východní strany objektu. Dispozici haly v 1NP tvoří 

zejména víceúčelové hřiště, potom technická místnost haly, zázemí a sklad 

nářadí. Do 2NP se můžeme dostat dvouramenným schodištěm v chodbě patřící 

k hotelu, nebo dvouramenným schodištěm ve tvaru L nad skladem nářadí. 

V druhém podlaží se vyskytují šatny pro sportovce se zázemím a masérnou. Jsou 

zde také dveře, které propojují provoz haly s ubytovacími prostory 2NP hotelu. 

3NP tvoří galerie určená ke sledování případných utkání, nebo konání dalších 

druhů akcí. 

Diplomová práce je členěna na jednotlivé části. Práce obsahuje hlavní 
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textovou část diplomové práce, složka č. 1 obsahuje přípravné a studijní práce, 

složka č. 2 obsahuje situační výkresy, složka č. 3  obsahuje výkresy D.1.1 

architektonicko-stavební řešení, složka č. 4 obsahuje dokumentaci D.1.2 

Stavebně konstrukční řešení, složka č. 5 se věnuje požárně bezpečnostnímu 

řešení, složka č. 6 obsahuje posouzení objektu z hlediska stavební fyziky, složka 

č. 7 se věnuje jedné ze dvou specializací a to oboru technologie staveb konkrétně 

zařízení staveniště, složka č. 8 se věnuje oboru betonových konstrukcí, kde se 

posuzoval prvek rámové konstrukce a to konkrétně sloup, složka č. 9 obsahuje 

výpisy skladeb a prvků a poslední složka č. 10 obsahuje výpočty a schémata. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
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A Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby 

Hotel se sportovním zázemím v Kuřimi. 

a) Místo stavby 

Kuřim, katastrální území Kuřim, parcelní číslo 2972 (14607 m2) 

b) Předmět dokumentace 

Dokumentace se věnuje novostavbě hotelu se sportovním zázemím 

v Kuřim, parcelní číslo 2972. 

 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

Petr Karásek, projektová činnost v investiční výstavbě  

Brno, Jiráskova 45, 60200  

zapsán v obchodním rejstříku  

IČO: 12345678 

DIČ: CZ1234567890 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
Katastrální mapa města Kuřim 

Územní plán řešeného území 

Obecné informace o daném území a parcelním čísle 2972 

 

A.3 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Objekt je umístěn na parcele číslo 2972 o zastavěné ploše  

2847 m2, Kuřim, katastrální území Kuřim. Pozemek je určen k zástavbě 

objektů se sportovním vyžitím. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Území pro umístění objektu je již momentálně volná stavební 

parcela, bez jakýchkoliv jiných stavebních objektů. Dříve se zde nacházel 

zahrádkářská kolonie, ale žádné smlouvy pronájmů nebyly prodlouženy 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové 

území apod.) 

Území nijak nespadá do žádné ze skupiny chráněných a 

záplavových území. 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Pozemek se nachází na téměř rovinatém terénu s minimálním 

převýšením. Obsahuje množství travnaté plochy, které umožní vsakování 

dešťové vody. 

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

územního plánování 

Stavební záměr je v souladu s územním plánem MÚ Kuřim. 

Zvolený pozemek je určený k zástavbě hotelu se sportovním zázemím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Během zpracování projektové dokumentace bylo postupováno dle 

zákona č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu. Řešený 

objekt rodinného domu s ordinací zubaře splňuje obecné požadavky na 

využití území. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – všechny dotčené 

orgány souhlasily a povolily stavbu hotelu se sportovním zázemím. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Výjimky a úlevová řešení nebyly navrženy. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Související ani podmiňující investice nejsou plánovány. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním 

stavby (podle katastru nemovitostí) 

Dotčené parcely jsou: p. č. 2976, p. č. 2977/3, p. č. 4409, p. č. 2971/73,  

p. č. 2971/78 patřící městu Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 

A.4 Údaje o stavbě 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu hotelu se sportovním zázemím na parcele 

číslo 2972. 

 

b) Účel užívání stavby 

Hotel se sportovním zázemím, tedy s přístavbou haly bude sloužit 

zejména pro ubytování sportovců v rámci soustředění a také bude sloužit 

i při širokou veřejnost. 

Jedná se o trvalou stavbu. Stavba nespadá pod chráněné stavby. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní 

památka apod.) 

Stavba nespadá pod jiné právní předpisy ani se nejedná o kulturní 

památku. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení 

zákona č. 183/2006 sb. O územním plánování a stavebním řádu v platném 

znění a navazujících prováděcích vyhlášek. Projektová dokumentace 

stavby splňuje technické požadavky na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 

sb. a její novely 20/2012 sb. s přihlédnutím na ustanovení příslušných 

českých a evropských norem. 

V projektové dokumentaci jsou navrženy výrobky, konstrukce a 

materiály s ověřenými vlastnostmi. Projektová dokumentace splňuje 

požadavky vyhlášky č. 499/2006 sb. ve znění její novely č. 62/2013. 

S bezbariérovým řešením se při návrhu neuvažovalo. Hlavní bytové 

prostory nepočítají s pohybem osob s omezenou schopností pohybu. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů 

Všechny dotčené orgány související s novostavbou RD stavbu 

schválily a povolily. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly shledány žádné úlevové řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů / pracovníků apod.) 

Hotel se sportovním zázemím se čtyřmi nadzemními podlažími a 

přistavěnou halou. Zastavěná plocha 2847 m2, plocha pozemku 14607 m2 

a procento zastavění 19,5%. První nadzemní podlaží a sportovní hala je 

určena pro aktivní činnosti z oboru sportu, druhé a třetí podlaží slouží pro 

ubytování a čtvrté nadzemní podlaží slouží pro občasné konference či 

pořádání meetingů.  

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby medií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství  

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod.) 

Nárůst dešťové vody se neočekává. Dešťové vody budou 

vsakovány na pozemku investora. 

Základní bilance stavby: Hotel spadá do kategorie B energetické 

náročnosti.  

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy) 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2017 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2018 

Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie 

a vody na místo stavby. Stavba bude pokračovat provedením přípojek 
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(pitná voda, el. energie, plyn). Dále budou provedeny vrtané piloty a 

výkopy pro základy a výškové usazení stavby. Dále se provede ležatá 

kanalizace. Poté budou provedeny základy, monolitická konstrukce 1NP, 

monolit 2NP, v případě dokončení sloupů haly, tak osazení lepených 

lamelových vazníků a provádění vyzdívek. Dále se bude pokračovat 3NP 

s následným vyzděním a 4 NP s ukončením střechy. Následně se 

provedou příčky, stropní podhledy, podlahy a dokončovací práce interiéru. 

Během provádění vnitřní dispozice se provede kontaktní zateplení a 

zateplení kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stavba bude 

zakončena terénními úpravami, zpevněnými plochami a oplocením. 

 

k) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady na stavbu: 75 ml. Kč (cca 3 000 Kč/m3) 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 

1.1 Stavbu lze rozčlenit na stavební objekty: 

SO.01 - Hotel  

SO.02 – Hala  

SO.03 – Přípojka vodovodu 

SO.04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO.05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO.06 – Přípojka vedení nízkého napětí 

SO.07 – Přípojka plynu 

SO.08 – Zpevněné plochy 

SO.09 – Asfaltové zpevněné plochy 

SO.10 – Oplocení pozemku 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

BRNO 2017  
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B  Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Jedná se o parcelu č. 2972 (2847 m2) v katastrálním území města Kuřim, 

v severní části města. Parcela je rovinatá z většiny zatravněná. Pozemek 

je dostatečně velký pro skladování stavebního materiálu a zřízení 

staveniště pro stavbu hotelu se sportovním zázemím. Příjezd ke staveništi 

je umožněn z místní komunikace ulice Blanenská. Stavební parcela je 

majetkem města Kuřim, stejně tak sousední parcely p. č. 2976, p. č. 

2977/3, p. č. 4409, p. č. 2971/73, p. č. 2971/78. 

Okolí stavby není třeba chránit před prostředky hluku. V blízkém 

okolí se nenachází stavby pro bydlení. Stavba nemá žádný vliv na 

odtokové poměry v území. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

prozkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 

apod.) 

Dle geologického průzkumu jsou základové poměry jednoduché, 

hladina podzemní vody se nachází pod úrovní založení stavby. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod. 

Stavební pozemek se nenachází v záplavové ani v poddolované 

oblasti. 

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

odtokové poměry v území 

Pro účely stavby bude využíván pouze pozemek investora, tj. 

parcely č. 2972. Stavba bude prováděna tak, aby nebyla narušena práva 

majitelů dotčených pozemků při samotné výstavbě. Stavba svým 

charakterem nenarušuje vzhled okolní zástavby v oblasti Kuřim sever a 

nemá významný vliv na odtokové poměry v okolí. Ty jsou zajištěny 

přírodním vsakování. Celý projekt respektuje minimální odstupy od 

sousedních pozemků a objektů na nich umístěných. Sousední objekty tak 
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žádným způsobem negativně neovlivňuje a nachází se v dostatečné 

vzdálenosti. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na území parcely se nenachází žádné stávající objekty určené 

k demolici. Nachází se zde 8 listnatých stromů do maximální výšky 4 m a 

další drobné dřeviny k následné likvidaci před započetím stavebních prací. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Při výstavbě objektu není třeba záborů půdního fondu nebo lesa. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 

Objekt bude napojen na veřejnou síť elektřiny, vodovodu, splaškové 

a dešťové kanalizace a plynovodu. Příjezdová cesta k objektu z jižní 

strany bude napojena na přilehlou silniční komunikaci. Přípojky před 

započetím stavby budou dovedeny na hranici pozemku. 

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

investice 

             Z dostupných informací v době zpracování této zprávy nejsou 

známy žádné vazby na podmiňující stavby či jiná opatření, kromě těch, 

která jsou součástí předložené projektové dokumentace.  

Předpokládané zahájení stavby: 03/2017 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2018 

               Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické 

energie a vody na místo stavby, kde bude vybudováno zařízení staveniště. 

Oba objekty SO.01 hotel a SO.02 hala budou prováděny současně. 

Stavba bude pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. energie, 

plyn). Dále bude provedena pilotáž a výkopy pro základy a výškové 

usazení stavby. Dále se provede ležatá kanalizace. Poté bude provedena 

betonáž pilot, následně základy mezi nimi a započne se s bedněním 

budoucí monolitické konstrukce 1NP. Po betonáži monolitu a jeho 

vytvrdnutí a odbednění se začnou zdít svislé stěny v 1NP, následně se 

začne montovat další bednění pro druhé nadzemní podlaží. V prostorách 

haly se v této části může přistoupit k montáži lepených lamelových 

vazníků na svislé sloupy. Během zdění vnitřních příček a dalších 
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konstrukcí se bude pokračovat s nosnou konstrukcí až po 4NP. Následně 

se provede zbylé výplňové zdivo a příčky, stropní podhledy, podlahy a 

dokončovací práce interiéru. Během provádění vnitřní dispozice se 

provede kontaktní zateplení systémem ETICS. Stavba bude dokončena 

terénními úpravami, zpevněnými plochami a oplocením, který následuje 

ihned po dokončení hotelu s halou. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel využívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

                Objekt má čtyři nadzemní podlaží. V prvním nadzemním podlaží 

se       nachází hotelová restaurace, zázemí restaurace a baru, zázemí 

vedení hotelu a druhou funkční částí je fitness a wellness se saunou 

sloužící jak pro ubytované v hotelu, tak pro širokou veřejnost. Druhé 

nadzemní podlaží hotelu slouží zejména pro ubytování. Nachází se zde 

19 pokojů a z toho je jich 17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Každý pokoj 

obsahuje hygienické zázemí. Všechny pokoje na západní straně navíc 

obsahují balkón. Poslední místností je klubovna. Ve 3NP se vyskytuje opět 

19 pokojů stejného rozvržení, jako ve 2NP, tedy 17 dvoulůžkových a 2 

jednolůžkové. Je zde opět klubovna umístěna na jihozápadní straně 

objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotel určený převážně pro 

sportovce bez pohybových a orientačních omezení, žádný z pokojů pro 

ubytování není navržen pro osoby s tímto omezením. Poslední 4NP bude 

využíváno sporadicky. Je tvořeno konferenčním sálem, hygienickým 

zázemím a malým zázemím pro případnou obsluhu možné konference, či 

jiné společenské akce. S chodby je přístup na pochozí terasu. 

               Hala je přistavěna z východní strany objektu. Dispozici haly 

v 1NP tvoří zejména víceúčelové hřiště, potom technická místnost haly, 

zázemí a sklad nářadí. Do 2NP se můžeme dostat dvouramenným 

schodištěm v chodbě patřící k hotelu, nebo dvouramenným schodištěm ve 

tvaru L nad skladem nářadí. V druhém podlaží se vyskytují šatny pro 

sportovce se zázemím a masérnou. Jsou zde také dveře, které propojují 

provoz haly s ubytovacími prostory 2NP hotelu. 3NP tvoří galerie určená 

ke sledování případných utkání, nebo konání dalších druhů akcí. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází v blízkosti sportovního areálu FC Kuřim a 

koupaliště na severní části města Kuřim. Objekt nijak nezasahuje do 

prostorového řešení území. Jedná se o čtyřpodlažní objekt a jedná se o 

stavbu určenou pro sportovní účely, čímž je splněn požadavek územního 

plánu. Další podmínky pro architektonické či prostorové řešení nejsou. 

Objekt hotelu tvoří v každém patře ploché jednoplášťové střechy nad 

jednotlivými podlažími a objekt haly zastřešuje lepený lamelový vazník 

obloukového tvaru. Terénní úpravy budou minimální – stavba se nachází 

na rovinatém terénu. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

           Provozní areál stavby je navrhován jako soubor objektů. Jeho 

součástí je ubytovací objekt se sportovním zázemím, manipulačními 

plochami pro veřejnou dopravu (osobní automobily, autobusy), parkoviště 

osobních automobilů a autobusů, oplocení a přípojky inženýrských sítí. 

Areál je koncipován směrem od příjezdové komunikace – nejblíže 

komunikace na jižní straně objektu jsou umístěny parkovací místa 

osobních automobilů a autobusů. Samotný objekt je členěn do dvou 

stavebních objektů SO.01 Hotel a SO.02 Hala.  

              SO.01 Hotel je navržen jako železobetonová monolitická rámová 

konstrukce o půdorysných rozměrech 43,97 x 35,56 m o maximální výšce 

+15,750 a SO.02 Hala je tvořen železobetonovými monolitickými sloupy, 

které podpírací konstrukci střechy, kterou tvoří obloukové lepené lamelové 

vazníky. Hala je o rozměrech 30,35 x 44,95 o maximální výšce +10,850. 

Hlavní vstup do hotelu je situován na jih, kde se nachází velká prosklená 

fasáda. Na jižní straně se nachází i vedlejší vstup do haly. Vedlejší vstup, 

nebo-li vstup pro zaměstnance gastronomické části hotelu je ze severní 

strany, kde je umístěno parkování pro zaměstnance a zpevněné plochy 

pro pohyb vozidel zásobování hotelu. Hlavním účelem obou objektů (hotel, 

hala) je vytvoření zázemí pro sportovní týmy z různých odvětví sportů jako 

je fotbal, futsal, basketbal, házená, florbal a jiné podobné sporty. Plocha 

haly je víceúčelová. V hotelu se vyskytují 
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i prostory pro wellness, fitness a další regeneraci. Většina prostorů hotelu 

a sportovní haly je zároveň ve vyhrazených hodinách přístupná i pro 

veřejnost. Veřejnost tyto prostory bude navštěvovat ve dnech a hodinách 

k tomu určených pomocí permanentních karet. 

                     Při vstupu do objektu SO.01 hlavním vstupem se dostáváme 

do haly, resp. Lobby s recepcí, kde se nachází dva výtahy, z toho jeden 

z nich slouží jako evakuační a dvouramenné schodiště propojující 

všechna nadzemní podlaží. Recepcí se můžeme dostat do zázemí vedení 

hotelu, kde se nachází kancelář recepčních a manažera hotelu. 

K zamezení křížení provozů hotelu, kterými se myslí pohyb ubytovaných 

osob s pohybem pokojských se v těchto prostorách nachází další 

schodišťový prostor s malým nákladním výtahem. V 1NP se dále 

vyskytuje restaurace s vlastní kuchyní, která bude sloužit jak pro 

ubytované v hotelu, tak i pro veřejnost. V hale přilehlé k restauraci se 

vyskytuje hygienické zázemí, které je navrženo s jednou kabinou pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pro obě pohlaví. 

Zázemí pro zaměstnance gastronomie je tvořeno kanceláří šéfkuchaře, 

místnostmi pro skladování a přípravu potravin, šatna pro zaměstnance, 

hygienické zázemí, velké sklady pro dlouhodobé skladování nápojů apod. 

a také technickou místnost hotelu. Dispozici 1NP nám uzavírá fitness 

s posilovnou, k tomu určenými šatnami s hygienickým zázemím 

a úklidovými místnostmi a v poslední části wellness se saunou s prostory 

určenými k odpočinku, s chladnou lázní a šatnami s hygienickým 

zázemím a také schodiště propojující 1NP s 2NP.  

               První podlaží navazuje na objekt SO.02, tím myšleno na prostory 

sportovní haly dveřmi na chodbě ve fitness a wellness. Hala je přístupná i 

pomocí chodby v 2NP, kde jsou umístěny další místnosti určené k provozu 

haly. Dispozici haly v 1NP tvoří zejména víceúčelové hřiště, potom 

technická místnost haly, zázemí a sklad nářadí. Do 2NP se můžeme 

dostat dvouramenným schodištěm v chodbě patřící k hotelu, nebo 

dvouramenným schodištěm ve tvaru L nad skladem nářadí. V druhém 

podlaží se vyskytují šatny pro sportovce se zázemím a masérnou. Jsou 

zde také dveře, které propojují provoz haly s ubytovacími prostory 2NP 

hotelu. 3NP tvoří galerie určená ke sledování případných utkání, nebo 

konání dalších druhů akcí. 
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Druhé nadzemní podlaží hotelu slouží zejména pro ubytování. 

Nachází se zde 19 pokojů a z toho je jich 17 dvoulůžkových a 2 

jednolůžkové. Každý pokoj obsahuje hygienické zázemí. Všechny pokoje 

na západní straně navíc obsahují balkón. Poslední místností je klubovna. 

Ve 3NP se vyskytuje opět 19 pokojů stejného rozvržení, jako ve 2NP, tedy 

17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Je zde opět klubovna umístěna na 

jihozápadní straně objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotel určený 

převážně pro sportovce bez pohybových a orientačních omezení, žádný 

z pokojů pro ubytování není navržen pro osoby s tímto omezením. 

Poslední 4NP bude využíváno sporadicky. Je tvořeno konferenčním 

sálem, hygienickým zázemím a malým zázemím pro případnou obsluhu 

možné konference, či jiné společenské akce. S chodby je přístup na 

pochozí terasu. 

1.1.1 B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

               Hlavní vstup do hotelu je situován na jih, druhý přístup 

z venkovní strany do haly taktéž z jižní strany. Na této straně se také 

nachází parkovací místa. Při vstupu do objektu SO.01 hlavním vstupem 

se dostáváme do haly, resp. Lobby s recepcí, kde se nachází dva výtahy, 

z toho jeden z nich slouží jako evakuační a dvouramenné schodiště 

propojující všechna nadzemní podlaží. Recepcí se můžeme dostat do 

zázemí vedení hotelu, kde se nachází kancelář recepčních a manažera 

hotelu. K zamezení křížení provozů hotelu, kterými se myslí pohyb 

ubytovaných osob s pohybem pokojských se v těchto prostorách nachází 

další schodišťový prostor s malým nákladním výtahem. V 1NP se dále 

vyskytuje restaurace s vlastní kuchyní, která bude sloužit jak pro 

ubytované v hotelu, tak i pro veřejnost. V hale přilehlé k restauraci se 

vyskytuje hygienické zázemí, které je navrženo s jednou kabinou pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pro obě pohlaví. 

Zázemí pro zaměstnance gastronomie je tvořeno kanceláří šéfkuchaře, 

místnostmi pro skladování a přípravu potravin, šatna pro zaměstnance, 

hygienické zázemí, velké sklady pro dlouhodobé skladování nápojů apod. 

a také technickou místnost hotelu. Dispozici 1NP nám uzavírá fitness 

s posilovnou, k tomu určenými šatnami s hygienickým zázemím 

a úklidovými místnostmi a v poslední části wellness se saunou s prostory 
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určenými k odpočinku, s chladnou lázní a šatnami s hygienickým 

zázemím a také schodiště propojující 1NP s 2NP.  

               První podlaží navazuje na objekt SO.02, tím myšleno na prostory 

sportovní haly dveřmi na chodbě ve fitness a wellness. Hala je přístupná i 

pomocí chodby v 2NP, kde jsou umístěny další místnosti určené k provozu 

haly. Dispozici haly v 1NP tvoří zejména víceúčelové hřiště, potom 

technická místnost haly, zázemí a sklad nářadí. Do 2NP se můžeme 

dostat dvouramenným schodištěm v chodbě patřící k hotelu, nebo 

dvouramenným schodištěm ve tvaru L nad skladem nářadí. V druhém 

podlaží se vyskytují šatny pro sportovce se zázemím a masérnou. Jsou 

zde také dveře, které propojují provoz haly s ubytovacími prostory 2NP 

hotelu. 3NP tvoří galerie určená ke sledování případných utkání, nebo 

konání dalších druhů akcí. 

              Druhé nadzemní podlaží hotelu slouží zejména pro ubytování. 

Nachází se zde 19 pokojů a z toho je jich 17 dvoulůžkových a 2 

jednolůžkové. Každý pokoj obsahuje hygienické zázemí. Všechny pokoje 

na západní straně navíc obsahují balkón. Poslední místností je klubovna. 

Ve 3NP se vyskytuje opět 19 pokojů stejného rozvržení, jako ve 2NP, tedy 

17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Je zde opět klubovna umístěna na 

jihozápadní straně objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotel určený 

převážně pro sportovce bez pohybových a orientačních omezení, žádný 

z pokojů pro ubytování není navržen pro osoby s tímto omezením. 

Poslední 4NP bude využíváno sporadicky. Je tvořeno konferenčním 

sálem, hygienickým zázemím a malým zázemím pro případnou obsluhu 

možné konference, či jiné společenské akce. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení není v tomto objektu uvažováno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nebezpečí nehod nebo poškození – pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení 



25 
 

Jedná se o stavbu se čtyřmi nadzemními podlažími obdélníkového 

půdorysného tvaru písmene pěti plochými střechami a obloukovou střešní 

konstrukcí haly z lepeného lamelového dřeva. Objekt není podsklepen a 

je navržen pro ubytování osob a sportovní činnosti. Hlavním požadavkem 

také je, aby hotel sloužil z hlediska energetických úspor co 

nejekonomičtěji, což je vyřešeno v projektové dokumentaci. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm pod 

celým objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uložena na deponii 

na pozemku a po skončení stavby bude použita na terénní úpravy. Po 

sejmutí ornice proběhne vytyčení staveniště. Zaměří se body podle 

výkresu situace, a to v rohových bodech objektu. Na vrty pilot bude použita 

pilotážní souprava a na výkop rýh bude použit bagr s rypadlem. Výkopek 

bude opět uložen na hranici pozemku pro další použití. Posledních 10 cm 

bude dokopáno ručně z důvodu urovnání základové spáry do navržených 

rozměrů. V případě nestejnorodosti základové půdy dá stavebník vědět 

projektantovi, který navrhne případná další řešení. Všechny výkopové 

práce budou prováděny v souladu s platnými normami BOZP. 

 

Základy 

Hlavní základové konstrukce tvoří piloty navržené na základě 

inženýrskogeologického průzkumu a statického výpočtu. Pod výplňovým 

zdivem, vnitřním nosným zdivem, schodištěm a výtahem budou 

provedeny pasy z prostého betonu třídy C20/25 a v obvodové části 

objektu jsou zde pro dostředný tlak navrženy základové krčky, které jsou 

následně vyztuženy vyplněny betonem třídy C20/25. Pod vnějšími 

výplňovými obvodovými stěnami je navržena základová spára do hloubky 

1 100 mm po terén. Pas je v tomto místě vysoký 500mm, široký 500 mm, 

na něm jsou vyzděny základové krčky z betonových tvarovek 250x 

300x500 mm do výšky 500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami je 

navrhnut základový pas o výšce 500 mm a šířce 500 mm. Základová spára 

se nachází v hloubce 1100 mm od projektové nuly. Základová spára 

hlavního výtahu se nachází v hloubce 2,35 m. Na provedené základové 

pasy bude vybetonována podkladní deska třídy C 20/25, která bude 



26 
 

vyztužena kari sítí průměru 6 mm s oky 150 x 150 mm. Před vybetonování 

základů je nutné vynechat otvory pro připojení kanalizace. Pod základy 

bude vložen zemní pásek hromosvodu. 

V místech podpor lepených vazníků budou provedeny základové 

patky o rozměrech dle statického výpočtu z betonu třídy C30/37. 

 

 

 

Svislé konstrukce 

Hlavními svislými nosnými konstrukcemi jsou železobetonové 

monolitické sloupy z betonu třídy C30/37, na kterých jsou vybetonovány 

železobetonové trámy, které vynáší mezipokojové akustické zdivo. 

Kompletní strop nám završuje železobetonová spojitá deska z betonu třídy 

C30/37 tl. 150 – 200 mm. 

Obvodové výplňové stěny jsou navrženy ze systému Heluz P15 30 

tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvarovek Heluz P15 30 

tl. 300 mm a Heluz 20 tl. 200 mm. Všechny příčky v objektu budou 

provedeny z tvarovek HELUZ 14 tl. 140 mm a Heluz 8 tl. Nadpraží otvorů 

ve svislých konstrukcích budou tvořit nosné železobetonové překlady. 

Nadpraží největších světlých šířek otvorů budou tvořit  plné vyduté ŽB 

překlady s označením RZP. 

Zateplení obvodových stěn hotelu a haly bude provedeno pěnovým 

polystyrenem EPS GreyWall, λd = 0,033 W/mK. Hotel bude zateplen 

tloušťkou tepelné izolace 160 mm a hala tloušťkou 100 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové trámy, které vynáší 

železobetonové sloupy. Trámy dále vynáší železobetonovou monolitickou 

desku tloušťky 150 – 200 mm. V místech prostupů šachet bude provedeno 

přivyztužení dle statického výpočtu a následná dobetonávka pro vytvoření 

navrženého otvoru. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce haly je navržena jako plochá jednoplášťová 

střecha, která je tvořena parozábranou z SBS modifikovaného asfaltového 
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pásu s AL nosnou vložkou, tepelné izolace z pěnového polystyrenu Isover 

EPS 200S minimální tl. 260 mm, λd = 0,037 W/mK, hydroizolaci tvoří PVC 

fólie tl. 1,8 mm položena separační vrstvu z netkané geotextílie. Bližší 

specifikace viz výpis konstrukcí. 

 

 

Schodiště 

Schodiště je ŽB monolitické dvouramenné s mezipodestou. 

Konstrukcí tvoří samonosné ŽB stupně a ŽB desky schodišťových ramen 

vetknutých do železobetonové zdi pomocí chemických kotev. Schodiště je 

po celém svém obvodu od ostatních konstrukcí oddilatováno pomocí EPS 

tl. 20 mm, aby bylo zamezeno šíření vibrací konstrukcí. Stupnice a 

podstupnice budou obloženy keramickým obkladem. Na schodišti bude do 

vápenopískového zdiva kotveno madlo z nerezové oceli. 

 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena z plastových pětikomorových profilů se 

zasklením z tepelně izolačního dvojskla. Vchodové dveře jsou navrženy 

z plastových pětikomorových profilů se zasklením z izolačního dvojskla. 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné obložkové, případně posuvné 

dveře kolem zdi nebo do stavebního pouzdra. Balkónové dveře jsou 

plastové s tepelněizolačním dvojsklem. V interiéru jsou navrženy i 

protipožární dveře viz výpis prvků. 

 

Vnitřní povrchy 

Vnitřní omítky bude tvořit strojní a ruční omítka Cemix v tl. 20 mm. 

Keramické obklady stěn budou provedeny dle projektové dokumentace. 

 

Vnější povrchy 

Vnější omítku kontaktního zateplovacího systému ETICS bude 

tvořit vnější tenkovrstvá silikátová omítka tl. 5 mm v barevném provedení 

bílé barvy RAL 9003 lesk a RAL 9002. Soklová část objektu bude opatřena 

vodoodpudivou omítkou tmavě šedé barvy RAL 7031. 

 

Podlahy 
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Podlahy v 1 NP tvoří přivyztužený podkladní beton tl. 150 mm, 

izolace proti zemní vlhkosti z dvou vrstev z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu, tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 

200S tl. 100 mm, λd = 0,037 W/mK, zvuková izolace z minerální vlny Isover 

N tl. 40 mm, λd = 0,036 W/mK, roznášecí vrstva z anhydritu a příslušná 

nášlapná vrstva pro konkrétní místnost v objektu. Celková tloušťka 

podlahy v 1 NP činí 210 mm. Podlaha v druhém nadzemním podlaží je 

tvořena ze železobetonové stropní konstrukce tl. 150 - 200 mm, zvuková 

izolace z minerální vlny Isover N tl. 40 mm, λd = 0,036 W/mK, roznášecí 

vrstvou z anhydritu a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místnost. 

Celková tl. podlahy v 2 NP činí 120 mm. Podrobný popis všech podlah je 

uveden ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování parapetu oken dle výrobce (viplanyl). Oplechování 

střechy haly je pomocí profilů z poplastovaného plechu tl. 1,6 mm, stejně 

tak oplechování atik jednoplášťových střech. 

 

Zpevněné plochy a oplocení 

Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno z ocelových 

sloupků a pletiva. Zpevněné plochy budou vytvořeny ze zámkové  a 

betonové dlažby tl. 60 mm a 40 mm. 

 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební práce budou provedeny tak, aby nedocházelo v 

době užívání i provádění stavby k ohrožení stability objektu. Navržená 

budova je stabilní. Konstrukce domu je navržena ze standardních 

vyzkoušených materiálů. Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu 

stavby. Prostorová tuhost domu je zajištěna obvodovými stěnami, žb 

sloupky, ztužujícími věnci, stropy a vnitřními nosnými stěnami. Při 

provádění stavby je nutné přesně dodržovat postupy dané výrobcem 

materiálu, aby nedošlo k jeho znehodnocení. V případě změny materiálu, 

musí nový materiál mít minimálně stejné nebo lepší vlastnosti než 
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původně navržený. Veškeré materiálové změny je nutno konzultovat s 

projektantem. 

 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení 

Z technického řešení jde pouze o správné zabezpečení z hlediska 

požární bezpečnosti, což je vystiženo v Technické zprávě požárně 

bezpečnostního řešení této projektové dokumentace. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V objektu jsou navržena z hlediska požární bezpečnosti požární 

bezpečnostní zařízení v podobě hasících přístrojů a signalizace požáru. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu je zvlášť řešeno v samostatné   

zprávě, která je součástí tohoto projektu (Složka 5 – Požárně bezpečnostní 

řešení) 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Jednotlivé konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby vyhověly 

doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. 

b) Energetická náročnost stavby 

Objekt spadá do energetická náročnosti třídy B (viz Složka 6 – 

Výpočty stavební fyziky) 

c) Posouzení alternativních zdrojů energií 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií nejsou navrženy. 

1.1.2 B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí zásady řešení parametrů stavby (větrání, 

vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů,..) a dále zásady 

řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

Objekt je navržen tak, aby splňoval hygienické požadavky pro stavby 

určené k bydlení. Stavba bude odvětrávána přirozeně pomocí okenních otvorů. 

V kuchyni je navrženo odvětrání digestoří průduchem přes zeď ven z objektu.        
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Vytápění stavby bude realizováno pomocí plynových kotlů a soustavou otopných 

těles. Denní světlo bude do vnitřních prostor přiváděno dostatečným počtem 

oken. Zásobování pitnou a užitkovou vodou bude z městského vodovodního 

řadu. Odvod odpadů je sveden do oddílné kanalizace s přípojkami v místní 

komunikaci. Stavba nebude mít na okolí negativní vliv a bude dodržovat nařízení 

vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací, hluku. 

Komunální odpad bude vkládán do samostatných kontejnerů.. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Riziko výskytu radonu je v prostředí stavby vyloučeno; výsledky 

měření jsou nulové. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy nebyly na stavbě zjištěny. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou  

V okolní zástavby se nenachází technická seizmicita. 

d) Ochrana před hlukem 

Výstavba objektu nebude nijak zatěžovat okolí nadlimitním hlukem.  

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, proto nejsou 

protipovodňová opatření potřebná. 

f) Ostatní účinky 

Nebyly zjištěny žádné ostatní účinky. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na technickou infrastrukturu veřejné sítě elektřiny, 

vodovodu a plynovodu. Přípojky budou umístěny na pozemku investora 

parcelní číslo 2972, jejich umístění je znázorněno ve výkresu situace, 

nebudou provedeny přeložky. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky řeší 

samostatný projekt TZB, který není součástí diplomové práce. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 
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Stavba se svou příjezdovou cestou napojuje ve velké vzdálenostina 

místní komunikaci ulice Blanenská. Parkování je zajištěno na pozemku 

investora pomocí dostatečného množství parkovacích stání. 

 

 

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení bude realizováno pomocí výjezdu z parcely 2972 na parcelu 

č. 2977/1. 

c) Doprava v klidu 

U novostavby jsou navrženy parkovací stání. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V okolí parcely se nenachází. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Terénní úpravy proběhnou po dokončení stavby, zpevněné plochy 

jsou navrženy ve výkresové dokumentaci, ostatní plochy budou 

zatravněny.  

 

b) Použité vegetační prvky 

Navrhnuté zatravnění a výsadba vegetačních prvků je zakreslena 

ve zvláštní dokumentaci 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrhovány biotechnická opatření. 

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

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

Stavba nebude mít svým charakterem zásadní vliv na životní 

prostředí, komunální odpad bude likvidován dle postupů dle zákona č. 

185/2001 sb. Půda nebude znečištěna. 

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

stromů, ochrana rostlin a živočichů,..) zachování ekologických 

funkcí a vazeb v krajině 

Stavba je umístěna v severní průmyslové části. Nebude mít 

zásadní vliv na krajinu a přírodu. Je od ní v dostatečné vzdálenosti. 
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c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Nenachází se v daném území. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA 

Nejsou zjištěny 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou navrhována. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva.  

Stavba splňuje základní požadavky na ochranu obyvatelstva a nebude 

tedy docházet k jeho ohrožení. Stavba bude oplocena a označena proti vstupu 

nepovolaných osob. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

Spotřeba o potřeby rozhodujících medií a hmot nejsou součástí této 

projektové dokumentace. Jednotlivé potřeby, spotřeby medií a hmot 

zpracuje realizační firma. 

b) Odvodnění staveniště 

Hladina podzemní vody je pod úrovní základové spáry objektu. 

Odvodnění bude provedeno pomocí rigolů a vsakovacích jímek. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

d) Staveniště bude napojeno pomocí výjezdu z parcely 2972 na parcelu č. 

2977/1. 

e) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba svým charakterem nebude mít zásadní vliv na okolní 

zástavbu 

f) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

V souvislosti z prováděním stavby není nutno provádění asanací, 

demolici ani kácení stromů, proto není nutné zabezpečovat staveniště 

v jeho okolí. 
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g) Maximální zábory pro staveniště, (dočasné / trvalé) 

Zábory pozemků nejsou nutné, samotné staveniště poskytuje 

dostatečný prostor k manipulaci. 

 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

Odpady budou při výstavbě ukládány do přistavených kontejnerů a 

následně odvezeny k likvidaci na blízkou skládku. Druhy odpadů – 20 – 

komunální odpad – max. 150 m3, 170501 – asfalt, max. 50 m3, 150102 – 

plastové obaly, max. 180 m3, 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, max. 40 m3. 

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

Při sejmutí ornice a výkopových prací se zhotoví deponie v jižní 

části staveniště. Uložená zemina se použije k provedení terénních úprav 

v okolí navrhovaného objektu. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě bude chráněno životní prostředí správným 

likvidováním a ukládáním odpadů vznikajících při výstavbě. Během 

výstavby budou používány stavební stroje v náležitém technickém stavu 

tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. do 

podzemních vod. Odpady budou při výstavbě ukládány do přistavených 

kontejnerů a následně odvezeny k likvidaci na blízkou skládku. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů 

Pracovníci budou dodržovat zásady bezpečnosti práce na 

pracovišti dané vyhláškou 362/2006 Sb. a budou řádně používat ochranné 

pomůcky a dodržovat předepsané technologické postupy jednotlivých 

dílčích prací. Během provádění stavebních prací musí být dodržovány 

ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i 

stavebnímu dozoru. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. § 15, odst. 2 zajistí podle druhu a 
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velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávané práce 

a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví. Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by 

nemusela být přítomnost koordinátora bezpečnosti nevyhnutelná. Závisí 

však na budoucím dodavateli a jeho případných subdodavatelích. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné stavby u kterých je vyžadováno 

jejich bezbariérové užívání. 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné 

jednoduché dopravní značení. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

Není nutné navrhovat žádná speciální opatření při provádění 

stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládané zahájení stavby: 03/2017 

Předpokládané ukončení stavby: 05/2018 
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                 Před zahájením stavby je nutné zajistit dodávku elektrické energie 

a vody na místo stavby, kde bude vybudováno zařízení staveniště. Oba 

objekty SO.01 hotel a SO.02 hala budou prováděny současně. Stavba bude 

pokračovat provedením přípojek (pitná voda, el. energie, plyn). Dále bude 

provedena pilotáž a výkopy pro základy a výškové usazení stavby. Dále se 

provede ležatá kanalizace. Poté bude provedena betonáž pilot, následně 

základy mezi nimi a započne se s bedněním budoucí monolitické konstrukce 

1NP. Po betonáži monolitu a jeho vytvrdnutí a odbednění se začnou zdít 

svislé stěny v 1NP, následně se začne montovat další bednění pro druhé 

nadzemní podlaží. V prostorách haly se v této části může přistoupit k montáži 

lepených lamelových vazníků na svislé sloupy. Během zdění vnitřních příček 

a dalších konstrukcí se bude pokračovat s nosnou konstrukcí až po 4NP. 

Následně se provede zbylé výplňové zdivo a příčky, stropní podhledy, 

podlahy a dokončovací práce interiéru. Během provádění vnitřní dispozice 

se provede kontaktní zateplení systémem ETICS. Stavba bude dokončena 

terénními úpravami, zpevněnými plochami a oplocením, který následuje 

ihned po dokončení hotelu s halou. 
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D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍHO 
NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  
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D1 Architektonicko-stavební řešení 
D1.1.a Technická zpráva 

a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Hotel se sportovním zázemím, tedy s přístavbou haly bude sloužit 

zejména pro ubytování sportovců v rámci soustředění a také bude sloužit 

i při širokou veřejnost. 

Jedná se o trvalou stavbu. Stavba nespadá pod chráněné stavby. 

b) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby 

Provozní areál stavby je navrhován jako soubor objektů. Jeho součástí je 

ubytovací objekt se sportovním zázemím, manipulačními plochami pro 

veřejnou dopravu (osobní automobily, autobusy), parkoviště osobních 

automobilů a autobusů, oplocení a přípojky inženýrských sítí. Areál je 

koncipován směrem od příjezdové komunikace – nejblíže komunikace na 

jižní straně objektu jsou umístěny parkovací místa osobních automobilů a 

autobusů. Samotný objekt je členěn do dvou stavebních objektů SO.01 

Hotel a SO.02 Hala.  

             SO.01 Hotel je navržen jako železobetonová monolitická rámová 

konstrukce o půdorysných rozměrech 43,97 x 35,56 m o maximální výšce 

+15,750 a SO.02 Hala je tvořen železobetonovými monolitickými sloupy, 

které podpírací konstrukci střechy, kterou tvoří obloukové lepené lamelové 

vazníky. Hala je o rozměrech 30,35 x 44,95 o maximální výšce +10,850. 

Hlavní vstup do hotelu je situován na jih, kde se nachází velká prosklená 

fasáda. Na jižní straně se nachází i vedlejší vstup do haly. Vedlejší vstup, 

nebo-li vstup pro zaměstnance gastronomické části hotelu je ze severní 

strany, kde je umístěno parkování pro zaměstnance a zpevněné plochy 

pro pohyb vozidel zásobování hotelu. Hlavním účelem obou objektů (hotel, 

hala) je vytvoření zázemí pro sportovní týmy z různých odvětví sportů jako 

je fotbal, futsal, basketbal, házená, florbal a jiné podobné sporty. Plocha 

haly je víceúčelová. V hotelu se vyskytují 

i prostory pro wellness, fitness a další regeneraci. Většina prostorů hotelu 

a sportovní haly je zároveň ve vyhrazených hodinách přístupná i pro 

veřejnost. Veřejnost tyto prostory bude navštěvovat ve dnech a hodinách 

k tomu určených pomocí permanentních karet. 

                     Při vstupu do objektu SO.01 hlavním vstupem se dostáváme 

do haly, resp. Lobby s recepcí, kde se nachází dva výtahy, z toho jeden 
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z nich slouží jako evakuační a dvouramenné schodiště propojující 

všechna nadzemní podlaží. Recepcí se můžeme dostat do zázemí vedení 

hotelu, kde se nachází kancelář recepčních a manažera hotelu. 

K zamezení křížení provozů hotelu, kterými se myslí pohyb ubytovaných 

osob s pohybem pokojských se v těchto prostorách nachází další 

schodišťový prostor s malým nákladním výtahem. V 1NP se dále 

vyskytuje restaurace s vlastní kuchyní, která bude sloužit jak pro 

ubytované v hotelu, tak i pro veřejnost. V hale přilehlé k restauraci se 

vyskytuje hygienické zázemí, které je navrženo s jednou kabinou pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace pro obě pohlaví. 

Zázemí pro zaměstnance gastronomie je tvořeno kanceláří šéfkuchaře, 

místnostmi pro skladování a přípravu potravin, šatna pro zaměstnance, 

hygienické zázemí, velké sklady pro dlouhodobé skladování nápojů apod. 

a také technickou místnost hotelu. Dispozici 1NP nám uzavírá fitness 

s posilovnou, k tomu určenými šatnami s hygienickým zázemím 

a úklidovými místnostmi a v poslední části wellness se saunou s prostory 

určenými k odpočinku, s chladnou lázní a šatnami s hygienickým 

zázemím a také schodiště propojující 1NP s 2NP.  

               První podlaží navazuje na objekt SO.02, tím myšleno na prostory 

sportovní haly dveřmi na chodbě ve fitness a wellness. Hala je přístupná i 

pomocí chodby v 2NP, kde jsou umístěny další místnosti určené k provozu 

haly. Dispozici haly v 1NP tvoří zejména víceúčelové hřiště, potom 

technická místnost haly, zázemí a sklad nářadí. Do 2NP se můžeme 

dostat dvouramenným schodištěm v chodbě patřící k hotelu, nebo 

dvouramenným schodištěm ve tvaru L nad skladem nářadí. V druhém 

podlaží se vyskytují šatny pro sportovce se zázemím a masérnou. Jsou 

zde také dveře, které propojují provoz haly s ubytovacími prostory 2NP 

hotelu. 3NP tvoří galerie určená ke sledování případných utkání, nebo 

konání dalších druhů akcí. 

Druhé nadzemní podlaží hotelu slouží zejména pro ubytování. Nachází se 

zde 19 pokojů a z toho je jich 17 dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Každý 

pokoj obsahuje hygienické zázemí. Všechny pokoje na západní straně 

navíc obsahují balkón. Poslední místností je klubovna. Ve 3NP se 

vyskytuje opět 19 pokojů stejného rozvržení, jako ve 2NP, tedy 17 

dvoulůžkových a 2 jednolůžkové. Je zde opět klubovna umístěna na 
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jihozápadní straně objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o hotel určený 

převážně pro sportovce bez pohybových a orientačních omezení, žádný 

z pokojů pro ubytování není navržen pro osoby s tímto omezením. 

Poslední 4NP bude využíváno sporadicky. Je tvořeno konferenčním 

sálem, hygienickým zázemím a malým zázemím pro případnou obsluhu 

možné konference, či jiné společenské akce. S chodby je přístup na 

pochozí terasu. 

c) Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hlavní vstupy a příjezdy jsou situovány z jižní strany z pozemní 

komunikace. Vedlejší vstupy jsou řešeny ze severní strany. Jednotlivé 

místnosti na sebe navzájem navazují. 

d) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby 

Stavba je určená pro ubytování sportovců za účelem soustředění. 

Hlavním cílem je, aby objekt při svém provozu co možná nejekonomičtěji 

splňoval požadavky z hlediska energetických úspor, což je dle navržené 

projektové dokumentace splněno. 

  

Konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před vytyčením objektu dojde k sejmutí ornice v tl. 150 mm pod 

celým objektem stavby a přilehlého okolí. Ornice bude uložena na deponii 

na pozemku a po skončení stavby bude použita na terénní úpravy. Po 

sejmutí ornice proběhne vytyčení staveniště. Zaměří se body podle 

výkresu situace, a to v rohových bodech objektu. Na vrty pilot bude použita 

pilotážní souprava a na výkop rýh bude použit bagr s rypadlem. Výkopek 

bude opět uložen na hranici pozemku pro další použití. Posledních 10 cm 

bude dokopáno ručně z důvodu urovnání základové spáry do navržených 

rozměrů. V případě nestejnorodosti základové půdy dá stavebník vědět 

projektantovi, který navrhne případná další řešení. Všechny výkopové 

práce budou prováděny v souladu s platnými normami BOZP. 
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Základy 

Hlavní základové konstrukce tvoří piloty navržené na základě 

inženýrskogeologického průzkumu a statického výpočtu. Pod výplňovým 

zdivem, vnitřním nosným zdivem, schodištěm a výtahem budou 

provedeny pasy z prostého betonu třídy C20/25 a v obvodové části 

objektu jsou zde pro dostředný tlak navrženy základové krčky, které jsou 

následně vyztuženy vyplněny betonem třídy C20/25. Pod vnějšími 

výplňovými obvodovými stěnami je navržena základová spára do hloubky 

1 100 mm po terén. Pas je v tomto místě vysoký 500mm, široký 500 mm, 

na něm jsou vyzděny základové krčky z betonových tvarovek 250x 

300x500 mm do výšky 500 mm. Pod vnitřními nosnými stěnami je 

navrhnut základový pas o výšce 500 mm a šířce 500 mm. Základová spára 

se nachází v hloubce 1100 mm od projektové nuly. Základová spára 

hlavního výtahu se nachází v hloubce 2,35 m. Na provedené základové 

pasy bude vybetonována podkladní deska třídy C 20/25, která bude 

vyztužena kari sítí průměru 6 mm s oky 150 x 150 mm. Před vybetonování 

základů je nutné vynechat otvory pro připojení kanalizace. Pod základy 

bude vložen zemní pásek hromosvodu. 

V místech podpor lepených vazníků budou provedeny základové 

patky o rozměrech dle statického výpočtu z betonu třídy C30/37. 

 

Svislé konstrukce 

Hlavními svislými nosnými konstrukcemi jsou železobetonové 

monolitické sloupy z betonu třídy C30/37, na kterých jsou vybetonovány 

železobetonové trámy, které vynáší mezipokojové akustické zdivo. 

Kompletní strop nám završuje železobetonová spojitá deska z betonu třídy 

C30/37 tl. 150 – 200 mm. 

Obvodové výplňové stěny jsou navrženy ze systému Heluz P15 30 

tl. 300 mm, vnitřní nosné stěny budou provedeny z tvarovek Heluz P15 30 

tl. 300 mm a Heluz 20 tl. 200 mm. Všechny příčky v objektu budou 

provedeny z tvarovek HELUZ 14 tl. 140 mm a Heluz 8 tl. Nadpraží otvorů 

ve svislých konstrukcích budou tvořit nosné železobetonové překlady. 

Nadpraží největších světlých šířek otvorů budou tvořit  plné vyduté ŽB 

překlady s označením RZP. 
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Zateplení obvodových stěn hotelu a haly bude provedeno pěnovým 

polystyrenem EPS GreyWall, λd = 0,033 W/mK. Hotel bude zateplen 

tloušťkou tepelné izolace 160 mm a hala tloušťkou 100 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové trámy, které vynáší 

železobetonové sloupy. Trámy dále vynáší železobetonovou monolitickou 

desku tloušťky 150 – 200 mm. V místech prostupů šachet bude provedeno 

přivyztužení dle statického výpočtu a následná dobetonávka pro vytvoření 

navrženého otvoru. 

 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce haly je navržena jako plochá jednoplášťová 

střecha, která je tvořena parozábranou z SBS modifikovaného asfaltového 

pásu s AL nosnou vložkou, tepelné izolace z pěnového polystyrenu Isover 

EPS 200S minimální tl. 260 mm, λd = 0,037 W/mK, hydroizolaci tvoří PVC 

fólie tl. 1,8 mm položena separační vrstvu z netkané geotextílie. Bližší 

specifikace viz výpis konstrukcí. 

 

Schodiště 

Schodiště je ŽB monolitické dvouramenné s mezipodestou. 

Konstrukcí tvoří samonosné ŽB stupně a ŽB desky schodišťových ramen 

vetknutých do železobetonové zdi pomocí chemických kotev. Schodiště je 

po celém svém obvodu od ostatních konstrukcí oddilatováno pomocí EPS 

tl. 20 mm, aby bylo zamezeno šíření vibrací konstrukcí. Stupnice a 

podstupnice budou obloženy keramickým obkladem. Na schodišti bude do 

vápenopískového zdiva kotveno madlo z nerezové oceli. 

 

Výplně otvorů 

Okna jsou navržena z plastových pětikomorových profilů se 

zasklením z tepelně izolačního dvojskla. Vchodové dveře jsou navrženy 

z plastových pětikomorových profilů se zasklením z izolačního dvojskla. 

Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné obložkové, případně posuvné 

dveře kolem zdi nebo do stavebního pouzdra. Balkónové dveře jsou 
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plastové s tepelněizolačním dvojsklem. V interiéru jsou navrženy i 

protipožární dveře viz výpis prvků. 

 

Vnitřní povrchy 

Vnitřní omítky bude tvořit strojní a ruční omítka Cemix v tl. 20 mm. 

Keramické obklady stěn budou provedeny dle projektové dokumentace. 

 

Vnější povrchy 

Vnější omítku kontaktního zateplovacího systému ETICS bude 

tvořit vnější tenkovrstvá silikátová omítka tl. 5 mm v barevném provedení 

bílé barvy RAL 9003 lesk a RAL 9002. Soklová část objektu bude opatřena 

vodoodpudivou omítkou tmavě šedé barvy RAL 7031. 

 

Podlahy 

Podlahy v 1 NP tvoří přivyztužený podkladní beton tl. 150 mm, 

izolace proti zemní vlhkosti z dvou vrstev z SBS modifikovaného 

asfaltového pásu, tepelná izolace z pěnového polystyrenu Isover EPS 

200S tl. 100 mm, λd = 0,037 W/mK, zvuková izolace z minerální vlny Isover 

N tl. 40 mm, λd = 0,036 W/mK, roznášecí vrstva z anhydritu a příslušná 

nášlapná vrstva pro konkrétní místnost v objektu. Celková tloušťka 

podlahy v 1 NP činí 210 mm. Podlaha v druhém nadzemním podlaží je 

tvořena ze železobetonové stropní konstrukce tl. 150 - 200 mm, zvuková 

izolace z minerální vlny Isover N tl. 40 mm, λd = 0,036 W/mK, roznášecí 

vrstvou z anhydritu a příslušné nášlapné vrstvy pro konkrétní místnost. 

Celková tl. podlahy v 2 NP činí 120 mm. Podrobný popis všech podlah je 

uveden ve výpisu skladeb konstrukcí. 

 

Klempířské výrobky 

Oplechování parapetu oken dle výrobce (viplanyl). Oplechování 

střechy haly je pomocí profilů z poplastovaného plechu tl. 1,6 mm, stejně 

tak oplechování atik jednoplášťových střech. 
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Zpevněné plochy a oplocení 

Oplocení čelní strany pozemku bude provedeno z ocelových 

sloupků a pletiva. Zpevněné plochy budou vytvořeny ze zámkové  a 

betonové dlažby tl. 60 mm a 40 mm. 

 

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

Stavba bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání 

nebo provozu  určeném pro bydlení nevznikalo nebezpečí nehod nebo 

poškození – pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem. 

Zábradlí dosahuje minimálních předepsaných rozměrů. 

 V zubní ordinace se bude postupovat dle všech stanovených 

legislativních předpisů pro práci ve zdravotnictví, aby nijak nebylo 

ohroženo zdraví pacientů/návštěvníků a zaměstnanců zubní ordinace. 

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

zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními 

účinky vnějšího prostředí 

Jednotlivé konstrukce stavby jsou navrženy tak, aby vyhověly 

doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540. 

Tepelně technické posouzení objektu je podrobněji popsáno ve zprávě 

tepelně technického posouzení. Objekt spadá do energetická náročnosti 

třídy B (viz Složka 6 – Výpočty stavební fyziky). Alternativní zdroje energií 

nejsou navrhovány. 

Stavba bude odvětrávána přirozeně pomocí okenních otvorů. 

V kuchyni je navrženo odvětrání digestoří průduchem přes zeď ven 

z objektu. Vytápění stavby bude realizováno pomocí plynového 

kondenzačního kotle a soustavou otopných těles.  

Denní světlo bude do vnitřních prostor přiváděno dostatečným 

počtem oken. Stavba nebude mít na okolí negativní vliv a bude dodržovat 

nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

vibrací, hluku. Schodišťový prostor je oddilatován od sousedních 

konstrukcí sousedících se zubní ordinací pěnovým polystyrenem tl. 10 mm 

proti přenosu vybrací. 

Ochrana před vnějším hlukem bude zajištěna vhodnou skladbou 

konstrukcí tak, aby byl splněn požadavek na vzduchovou neprůzvučnost 
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dle normy ČSN 73 0532. Území neleží v záplavovém území, proto není 

nutné zřizovat žádná protipovodňová opatření. 

g) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Řešení požární bezpečnosti tohoto objektu je zvlášť řešeno 

v samostatné zprávě, která je součástí tohoto projektu (Složka 5 – 

Požárně bezpečnostní řešení). 

h) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení 

Konstrukce objektu je navržena ze standardních vyzkoušených 

materiálů. Odolnost použitých materiálů odpovídá účelu stavby. Při 

provádění stavby je nutné přesně dodržovat postupy dané výrobcem 

materiálu a postupovat dle projektové dokumentace, technologických 

postupů aby nedošlo ke znehodnocení materiálu a následně i případným 

poruchám objektu. V případě změny materiálu, musí nový materiál mít 

minimálně stejné nebo lepší vlastnosti než původně navržený. Veškeré 

materiálové změny je nutno konzultovat s projektantem. 

i) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Žádné netradiční technologické postupy nejsou při prováděné 

objektu navrženy ani na objekt nejsou kladeny. Výstavba musí být 

provedena dle předepsaných technologických postupech firmy a dalších 

výrobců jednotlivých částí materiálů, které spolu tvoří navrhovaný objekt. 

j) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

stavby – rozsah a obsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem není 

požadováno. 

k) Stanovení požadovaných zakrývaných konstrukcí a případných 

kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 

povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 

normami 

Kontroly budou prováděny vždy před zakrytím konstrukcí. U 

konstrukcí složených z jednotlivých vrstev bude zkontrolována každá 

dokončená vrstva před započetím následující vrstvy. 
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l) Výpis použitých norem 

Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) 

Vyhláška č. 268/2009 sb. o technických požadavcích na stavbu 

Vyhláška č. 499/2006 sb. ve znění novely č. 62/2013 sb. o dokumentaci 

staveb 

Vyhláška č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující bezbariérové užívání stavby 

ČSN 73 0540-2:2011, Z1:2012 – Tepelná ochrana budov – část 2: 

Požadavky 

 

2 Závěr 

V diplomové práci jsem se zabýval novostavbou hotelu se sportovním 

zázemím ve městě Kuřim. Projekt je složen ze dvou objektů, a to z hotelu a z 

přístavby sportovní haly. Stavba se nachází na mírně svažitém terénu směrem 

k jižní straně. Hotel tvoří čtyři nadzemní podlaží. Celé dispoziční řešení obou 

objektů je navzájem propojené. V prvním nadzemním podlaží haly se nachází 

hotelová restaurace, zázemí zaměstnanců, wellness a fitness. Druhé a třetí 

nadzemní podlaží slouží zejména pro ubytování sportovců a poslední čtvrté 

podlaží je určené pro pořádání konferencí a meetingů. Hlavní nosnou 

konstrukci zde plní monolitická rámová konstrukce ze sloupů, trámů a spojitých 

desek. Všechny střechy jsou ploché jednoplášťové.    

První a druhé nadzemní podlaží sportovní haly slouží jako zázemí pro 

sportovce v průběhu jejich sportovní činnosti. Tyto prostory se skládají z šaten 

s hygienickým zázemím a dalšími prostory pro fungování haly.  Hlavní nosnou 

konstrukci zde plní lepené lamelové vazníky obloukového tvaru uložené na 

sloupech. Projekt navržen za účelem plnohodnotnějšího využití sportovního 

areálu v severní části města, kde podobný objekt chybí. 

Projektová dokumentace je vypracována dle platných zákonů, vyhlášek a 

norem. Součást práce tvoří tepelně akustické posouzení stavebních konstrukcí a 

energetický štítek budovy. Objekt je dále řešen z hlediska požárně 

bezpečnostního řešení, kterému vyhovuje. 
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3 Seznam použitých zdrojů 
 

právní předpisy 

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

– zákon 133/1998sb. O požární ochraně 

– vyhláška č. 23/2008sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

– vyhláška č. 246/2001sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru 

– vyhláška č.268/2009sb. O technických požadavcích na stavby 

– vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

– vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci stavby 

– vyhláška č. 23/2008Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

– zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

– vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

– vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

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

a vibrací 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 

normy 

ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

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

vlastností stavebních výrobků 

ČSN 73 0525 - Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení 

ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – obsazení budovy osobami 

ČSN 73 0825 – Požární bezpečnost staveb – výhřevnost hořlavých látek 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – výkresy požární bezpečnosti 
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ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 33 2000 – Elektrické instalace nízkého napětí; a související normy 

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy - vnitřní elektrické rozvody 

ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991 – Zatížení konstrukcí 

 

podklady od výrobců 

www.nahlizenidokn.cuzk.cz 

www.wienerberger.cz 

www.rockwool.cz 

www.rigips.cz 

www.best.info 

www.topwet.cz 

www.topsafe.cz 

www.dektrade.cz 

www.cestovni-ruch.cz 

www.domovni-vytahy.cz 

www.eclisse.cz 

www.lite-smesi.cz 

www.pandomo.cz 

www.avanti-koberce.cz 

www.shozy-pradla.cz 

www.rako.cz 

www.floorgres.it 

www.fingres.cz 

www.baumitlife.com 

www.agrgastro.cz 

www.frajt.cz 

www.sapeli.cz 

www.gapa.cz 

www.ekrost.cz 

www.optigreen.cz 

www.rheinzink.cz 

www.weber-panel.cz 

www.lindab.com 
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www.schlueter.cz 

4 Seznam použitých zkratek a symbolů 

k.ú. – katastrální území 

ČSN – česká státní norma 

ČSN EN – eurokód 

Sb. – sbírky 

č. – číslo 

p.č. – parcelní číslo 

ZPF – zemědělský půdní fond 

ÚPD – územně plánovací dokumentace 

PD – projektová dokumentace 

1NP – první nadzemní podlaží 

2NP – druhé nadzemní podlaží 

1S – první suterénní podlaží 

tl. – tloušťka 

dl. – délka 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

ŽB – železobeton 

XPS – extrudovaný polystyren 

EPS – expandovaný polystyren 

OSB – dřevoštěpková deska 

SDK – sádrokarton 

TI – tepelná izolace 

PÚ – požární úsek 

PHP – přenosný hasicí přístroj 

SPB – stupeň požární bezpečnosti 

HI – hydroizolace 

Rdt – návrhová pevnost zeminy v tlaku 

λ – součinitel tepelné vodivosti 

U – součinitel prostupu tepla 

R – tepelný odpor konstrukce 

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
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5 Seznam příloh 
 
 

Složka č. 1 
 

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

1 HOTEL - STUDIE 1NP 1 : 150 4xA4 

2 HOTEL - STUDIE 2NP 1 : 150 4xA4 

3 HOTEL - STUDIE 3NP 1 : 150 4xA4 

4 HOTEL - STUDIE 4NP 1 : 150 4xA4 

5 HALA - STUDIE 1NP 1 : 150 4xA4 

6 HALA - STUDIE 2NP 1 : 150 4xA4 

7 HALA - STUDIE 3NP 1 : 150 4xA4 

8 HALA - STUDIE 4NP 1 : 150 4xA4 

 

Složka č. 2 
 

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

C.1.01 KATASTRÁLNÍ MAPA       2xA4 

C.1.02 
KATASTÁLNÍ MAPA SE 
ZÁKRESEM 

      2xA4 

C.1.03 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ       2xA4 

C.1.04 KOORDINAČNÍ SITUACE 1 : 250 16xA4 

 

Složka č. 3 
 

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.1.01 PŮDORYS 1NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.02 PŮDORYS 2NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.03 PŮDORYS 3NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.04 PŮDORYS 4NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.05 ŘEZ A-A 1 : 50 16xA4 

D.1.1.06 SEVERNÍ A JIŽNÍ POHLED 1 : 100 8xA4 

D.1.1.07 ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ POHLED 1 : 100 4xA4 
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D.1.1.08 
PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ 
STŘECHA NAD 1NP 

1 : 50 8xA4 

D.1.1.09 
PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ 
STŘECHA NAD 2NP 

1 : 50 6xA4 

D.1.1.10 
PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ 
STŘECHA NAD 3NP 

1 : 50 10xA4 

D.1.1.11 
PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ 
STŘECHA NAD 4NP 

1 : 50 8xA4 

D.1.1.12 PŮDORYS HALY 1NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.13 PŮDORYS HALY 2NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.14 PŮDORYS HALY 3NP 1 : 50 16xA4 

D.1.1.15 PŮDORYS HALY 4NP 1 : 50 16xA4 

 
 

Složka č. 4 
 

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.2.01 DETAIL NAPOJENÍ LOP U SOKLU 1 : 5 4xA4 

D.1.2.02 DETAIL VNITŘNÍ VPUSTI 1 : 5 4xA4 

D.1.2.03 DETAIL ATIKY 1 : 5 4xA4 

D.1.2.04 DETAIL NAPOJENÍ ATIKY NA STĚNU 1 : 5 4xA4 

D.1.2.05 DETAIL UCHYCENÍ LOP U STR. KCE 1 : 5 2xA4 

D.1.2.06 DETAIL SOKLU 1 : 5 4xA4 

D.1.2.07 DETAIL VEDLJŠÍHO VSTUPU 1 : 5 4xA4 

D.1.2.08 DETAIL NAPOJENÍ NA LOP 1 : 5 4xA4 

D.1.2.09 DETAIL NAPOJENÍ LOP NA ETICS 1 : 5 4xA4 

D.1.2.10 DETAIL NADPRAŽÍ OKENNÍHO OTVORU 1 : 5 2xA4 

D.1.2.11 
DETAIL PARAPETU OKENNÍHO 
OTVORU 

1 : 5 2xA4 

D.1.2.12 BOČNÍ UKONČENÍ STŘECHY HALY 1 : 5 4xA4 

D.1.2.13 DETAIL NAPOJENÍ TERASY NA STĚNU 1 : 5 4xA4 

D.1.2.14 UKONČENÍ STŘECHY HALY 1 : 5 4xA4 

D.1.2.15 
TVAR STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 
1NP 

1 : 50 16xA4 

D.1.2.16 
TVAR STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 
2NP 

1 : 50 16xA4 

D.1.2.17 
TVAR STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 
3NP 

1 : 50 16xA4 

D.1.2.18 
TVAR STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 
4NP 

1 : 50 16xA4 

D.1.2.19 PŮDORYS ZÁKLADŮ HOTELU 1 : 50 16xA4 

D.1.2.20 PŮDORYS ZÁKLADŮ HALY 1 : 50 16xA4 

D.1.2.21 
ŘEZ A-A TVARU MONOLITICKÉHO 
KONSTRUKCE 

1 : 50 10xA4 
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D.1.2.22 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE HALY 1 : 50 16xA4 

D.1.2.23 
PREFA-MONOLITICKÁ KONSTRUKCE 
TRIBUNY HALY V 1NP 

1 : 50 4xA4 

D.1.2.24 
TVAR STROPNÍ KONSTRUKCE HALY 
1NP 

1 : 50 8xA4 

D.1.2.25 
TVAR STROPNÍ KONSTRUKCE HALY 
2NP 

1 : 50 8xA4 

 

Složka č. 5 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ     
      

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.3.01 PŮDORYS 1NP 1 : 150 4xA4 

D.1.2.02 PŮDORYS 2NP 1 : 150 4xA4 

D.1.2.03 PŮDORYS 3NP 1 : 150 4xA4 

D.1.2.04 PŮDORYS 4NP 1 : 150 4xA4 

D.1.2.05 SITUACE 1 : 250 2xA4 

      

PŘÍLOHY      

Č.1 STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA     

Č.2 
POSOUZENÍ VELIKOSTI PÚ, 
STANOVENÍ SPB, STANOVENÍ 
POŽADAVKŮ NA KONSTRUKCE 

    

Č.3 POSOUZENÍ ÚNIKOVÝCH CEST     

Č.4 
STANOVENÍ OBSAZENOSTI 
UNIKAJÍCÍCH OSOB Z POŽÁRNÍHO 
ÚSEKU     

Č.5 
STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH 
VZDÁLENOSTÍ     

 

Složka č. 6 
 
ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA STAVEBNÍ 
FYZIKY 
 

     

PŘÍLOHY:     
 VÝSTUP Z PROGRAMU TEPLO 2014 EDU 

    
 VÝSTUP Z PROGRAMU AREA 2014 EDU 

    
 VÝSTUP Z PROGRAMU SIMULACE 2010 

    
 VÝSTUP Z PROGRAMU STABILITA 2010 

    
 VÝSTUP Z PROGRAMU WDLS 

    

 
VÝSTUP Z PROGRAMU ZTRÁTY 2010 

    

 
ENERGETICKÉ ŠTÍTKY OBÁLKY BUDOVY 
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Složka č. 7 
 
Technická zpráva zařízení stavěniště     

      

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

ZS1 
Situace zařízení staveniště pro 
hrubou vrchní stavbu 

1 : 500 A2 

      

Zatěžovací diagram     

Technická zpráva zařízení stavěniště     

Pracovní rozsah autočerpadla     

Technické listy     

 
Složka č. 8 
 
Statický výpočet železobetonového monolitického sloupu  

      

Č. V. Název výkresu Měřítko Formát 

D.1.2 b) 01 Schéma rámové konstrukce 1 : 100 A3 

D.1.2 b) 02 Výztuž sloupu 1 : 20(15) A3 
      

Výstup pomocných výpočtů z programu Microsoft Excel 2016 

 
Složka č. 9 
 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 

TECHNICKÉ LISTY VÝROBCŮ 

 
Složka č. 10 
 
VÝPOČET ODVODNĚNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝCH 
STŘECH 

VÝPOČET SCHODIŠTĚ   

SCHÉMA VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE   
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PŘÍLOHY 

VIZ SAMOSTATNÉ SLOŽKY DIPLOMOVÉ 
PRÁCE Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 


