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ABSTRAKT  

 Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu garni ve městě Pacov. Objekt je 

tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace 

s omezeným rozsahem stravování, zázemí restaurace, kancelář vedoucího, zázemí pro 

zaměstnance hotelu a technické zázemí objektu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 

místnosti konferenčního charakteru se zázemím a hotelové pokoje. Na tomto podlaží se 

nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové pokoje, přičemž jeden je určen pro osoby 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále se zde nachází dva jednolůžkové pokoje. Ve 

třetím nadzemním podlaží se nachází jeden čtyřlůžkový pokoj, tři dvoulůžkové a tři 

jednolůžkové pokoje. Objekt je tvořen zděným konstrukčním systémem a je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev. Nad částí objektu je použita 

vegetační jednoplášťová střecha. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Hotel garni, zděný systém, hotelové pokoje, plochá střecha, vegetační střecha, město Pacov 

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with a project of a new building, Garni hotel in the 

municipality of Pacov. The object is made up of three ground floors. The first floor contains a 

restaurant with limited board possibilities, restaurant facilities, a manager’s office, staff 

facilities and a technical area of the building. Conference rooms with facilities and hotel 

rooms can be found on the second floor. There is one four-bed room, three double rooms (one 

of them is designed for disabled people) and two single rooms on this floor. One four-bed 

room, three double rooms and three single rooms are located on the third floor. The building 

is created with a masonry structural system and is roofed with a warm flat roof with a typical 

sequence of layers. A green roof is used above a part of the building.  

KEYWORDS  

Hotel Garni, masonry system, hotel rooms, flat roof, green roof, municipality of Pacov 
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1. Úvod 

Diplomová práce se zabývá návrhem třípodlažního hotelu garni. Navrhovaný objekt je 

členěn na tři funkční celky – stravování v prvním nadzemním podlaží, konferenční zázemí a 

ubytování pro hosty ve druhém nadzemním podlaží a ve třetím nadzemním podlažím pouze 

ubytování pro hosty. V 1NP se nachází vstupní část s recepcí, půjčovna kol, kancelář vedení, 

hygienické zařízení, restaurace, kuchyň a její zázemí, zázemí pro zaměstnance, technické 

zázemí tvořeno strojovnou vzduchotechniky a technickou místností a úklidová místnost. 

Hotelem prochází schodiště s evakuačním výtahem. Ve 2NP se nachází pokoje pro jednu, 

dvě, nebo čtyři osoby, sklad lůžkovin, úklidová místnost a konferenční místnosti se zázemím. 

Ve 3NP se nachází pouze obytné buňky pro jednu, dvě, nebo čtyři osoby. V navrženém 

objektu je celkem 13 pokojů. Parkování pro hosty je zajištěno venkovním parkovištěm před 

hotelem. Objekt hotelu je osazen v mírně svažitém terénu. 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude umístění objektu na 

pozemku a výškové osazení do terénu, dispoziční a konstrukční řešení objektu, požárně 

bezpečnostní řešení stavby a posouzení objektu a jeho konstrukcí z hlediska stavební fyziky. 

Při vypracování diplomové práce byly použity platné legislativní předpisy a normy. 

Vypracovaná diplomová práce obsahuje hlavní textovou část a přílohy, jejichž součástí 

budou studijní a přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavení a stavebně 

konstrukční řešení objektu, požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby, posudky 

z hlediska stavební fyziky a doplňující výpočty, posudky a specifikace. 
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2. Vlastní text práce 

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby  

Hotel garni 

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

Místo stavby:  Pacov [548511] 

Katastrální území:  Pacov [717215]  

Parcelní čísla pozemků: 442/2; 442/5; 442/6; 442/20; 442/21; 442/22; 442/23; 

442/24 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu 

Jméno a příjmení:  Ing. Petra Horáková 

Adresa:   Riegrova 308, 582 82 Golčův Jeníkov 

Tel.:   + 420 606 049 100 

Email:   petra.phorakova@seznam.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), identifikační 

číslo osoby, adresa sídla 

Jméno a Příjmení:  Bc. Lenka Horáková 

Adresa:   Riegrova 308, 582 82 Golčův Jeníkov 

Tel.:   +420 722 542 951 

Email:   166607@vutbr.cz 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Hotel garni      

SO 02 – Zpevněné pochozí a pojízdné plochy  

SO 03 – Terénní úpravy     

SO 04 – Gabionové stěny 

SO 05 – Vodovodní přípojka     

SO 06 – Kanalizační přípojky 

SO 07 – Přípojka středotlakého plynu 

SO 08 – Přípojka veřejného osvětlení 

SO 09 – Přípojka nízkého napětí 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejich základě byla stavba 

povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Stavba byla povolena na základě územního rozhodnutí, jehož součástí je rozhodnutí  

o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby na území, dělení nebo 

scelování pozemků a ochranném pásmu. 

Stavbu povolil stavební úřad města Pacov, náměstí Svobody 1, 395 01 Pacov. 

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

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě studie navrhované stavby. 

Studie hotelu obsahuje půdorysy jednotlivých podlaží, dva řezy, čtyři pohledy, situaci            

a vizualizaci. 

c) další podklady 

K vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby hotelu garni byly použity 

následující podklady: 

• katastrální mapa 

• územní plán města Pacov a jeho textová část 

• platné normy, zákony a vyhlášky 

• geologické a hydrogeologické mapy 

• mapa záplavových území 

• vyjádření správců inženýrských sítí 

• požadavky investora 
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B Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro 

vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení 

ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního 

souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, aby z nich vyplývaly: 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů z vypracované 

projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS). Jednotlivé požadavky na vypracování 

dodavatelské dokumentace se stanoví na základě výběrového řízení a na základně dodavatele, 

který bude stavbu realizovat. Dodavatelská dokumentace a následná realizace bude splňovat 

projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů na příslušný stavební či konstrukční 

materiál. Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby (DPS), 

dle které dopracuje realizační dokumentaci. V případě odchylek, provedení jiného rozsahu 

prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat dokumentaci skutečného provedení. 

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v případě potřeby dílenskou a výrobní 

dokumentaci k jednotlivým částem stavby.  

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví – je potřeba zpracovat plán BOZP. Plán BOZP bude 

zpracován koordinátorem BOZP před započetím realizace stavby. Na staveništi stavby bude 

na splnění podmínek BOZP dohlížet koordinátor BOZP, který před realizací stavby vypracuje 

plán BOZP. Koordinátor BOZP musí být součástí stavby, jelikož se na staveništi můžou 

vyskytovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Po celou dobu provádění stavby je 

třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a jednotlivých 

nařízení. 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 

pásmech jiných staveb 

V těsné blízkosti navrhovaného objektu se nachází silnice II. třídy, jejíž ochranné pásmo 

činí 15 m na obě strany od středu komunikace. Na malou část pozemku zasahuje také 

nadzemní vedení vysokého napětí (22 kV), které má ochranné pásmo 7 m na obě strany od 

krajního vodiče. Navrhovaný objekt se ani v jednom z ochranných pásem nenachází. Město 

Pacov a jeho široké okolí se nachází ve 3. stupni ochranného pásma vodní nádrže Švihov. 
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Vlastní navrhovaná stavba ochranné pásmo nevyžaduje. Pozemek neleží v chráněném 

území, ani v památkové rezervaci. 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 

vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 

stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště bude zřízeno na pozemcích s parcelním číslem 442/2, 442/5, 442/6, 442/20, 

442/21, 442/22, 442/23 a 442/24 v katastrálním území města Pacov [717215]. Staveniště 

objektu bude oploceno plotem výšky minimálně 1,8 m. Stávající příjezdové komunikace 

budou jen minimálně omezeny při dopravě materiálu na staveniště a ze staveniště. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vše bude prováděno dle platných norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce pro daný 

druh pracovní činnosti. Na výstavbu budou použity materiály řádně otestované s osvědčením 

o hygienické nezávadnosti pro určený typ použití. 

Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 

ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních podmínek. Dokumentace splňuje 

příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak pro vliv stavby na životní 

prostředí. Odpadové hospodářství města Pacov má zajištěný týdenní odvoz odpadků. Pojízdné 

trasy kolem objektu budou pravidelně čištěny od staveništního prachu, popř. spadlých 

materiálů. Během výstavby dojde ke vzniku odpadu, který bude pravidelně odvážen na 

skládku, nebo bude likvidován jiným vhodným způsobem. Vše bude prováděno dle platných 

norem, vyhlášek směrnic a zákoníků práce pro daný druh pracovní činnosti. Na výstavbu 

budou použity materiály řádně otestované s osvědčením o hygienické nezávadnosti pro 

určený typ použití. 

Výstavbou navrhovaného objektu nedojde ke zhoršení životního prostředí. Úpravy  

a stavební konstrukce v objektu jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Provádění 

stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento 

vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 
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• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen 

toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze 

staveniště řádně očištěny 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude 

průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

• Během prací bude vznikat odpad, se kterým bude nakládáno dle zákona o odpadech ve 

znění pozdějších předpisů č. 185/2001 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 o podrobnostech 

nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška o katalogu odpadů  

č. 93/2016 Sb., v příloze uvádí katalog odpadů, podle kterého bude stanoven způsob 

likvidace jednotlivých odpadů 

Tab. 1: Seznam předpokládaných odpadů 

Číslo odpadu Název odpadu Zařazení Způsob likvidace 

17 01 01 Beton  O Skládka 

17 01 02 Cihly  O Skládka 

17 02 01  Dřevo  O Skládka 

17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka 

17 02 02 Sklo, sklená vata O Skládka 

17 02 03 Plasty  O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina  O Skládka  

17 06 04 Izolační materiály O Skládka  

17 09 04 Směsný stavební odpad O Skládka  

20 01 27 Barvy, lepidla O Skládka  

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka  

 

O – ostatní odpady 
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Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona o vodách ve znění pozdějších 

předpisů č. 254/2001 Sb., zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve 

znění pozdějších předpisů č. 274/2001 Sb. a zákona o ochraně veřejného zdraví ve znění 

pozdějších předpisů č. 258/2000 Sb. 

• ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v 

dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém 

osvědčení. Při provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného zdroje od 

okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno 

zabezpečit ochranu pasivní (kryty, akustické zástěny apod.).  

• ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící z prostor staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání na auta může vyvolat 

prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě 

odstraňováno. 

• ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům  

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Provádět pravidelně technické 

prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 

• ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení 

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 
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B.1 Popis území stavby 

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

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

 Hotel garni se nachází v kraji Vysočina na západním okraji města Pacov, v blízkosti 

čerpací stanice, na parcelách č. 442/2, 442/5, 442/6, 442/20, 442/21, 442/22, 442/23 a 442/24. 

Samotný objekt zasahuje na pozemky s p. č. 442/2, 442/5 a 442/6. Jedná se o parcely, jejichž 

druh pozemku je ostatní plocha a trvalý travní porost, které dohromady tvoří nepravidelný 

tvar s celkovou plochou 5 323 m2. Pozemek, který je mírně svažitý, je nezastavěný a na jeho 

okrajích se nachází vzrostlá zeleň ve formě stromů a keřů. Pozemek je přístupný z jižní 

strany, kde podél pozemku vede silnice II. třídy (II/129), která spojuje města Pacov  

a Humpolec. 

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

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Území je dle územního plánu města Pacov i jeho textové části vyhrazeno pro stavbu 

občanské vybavenosti, obchodu či služeb. Stavba je tedy v souladu s úkoly územního 

plánování a svým architektonickým vzhledem nenaruší okolí zástavby.  

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Předmětem projektové dokumentace není stavební úprava podmiňující změnu v užívání 

stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Navrhované stavby se netýká žádné povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Veškeré informace o zohledněných podmínkách závazných stanovisek dotčených orgánů 

jsou uvedeny ve vybraných částech projektové dokumentace (např. koordinační situační 

výkres). 
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f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Na pozemku navrhované stavby bude proveden geologický a hydrogeologický průzkum, 

který provede a vyhodnotí specializovaná firma. Výsledky průzkumu budou zapracovány do 

projektové dokumentace (výsledky budou zohledněny především při určení způsobu 

zakládání). Stavebně historický průzkum není u navrhované stavby vyžadován.  

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Území je chráněno zemědělským půdním fondem podle zákona č. 334/1992 Sb., Zákon 

České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. 

Půda pozemku spadá do V. třídy ochrany, tzn. Že se jedná o půdu s velmi malou produkční 

schopností. Dle výpisu z katastru nemovitostí a územního plánu nejsou na dotčeném pozemku 

evidovány žádné další způsoby ochrany. 

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

Pozemek, na kterém je objekt navržen, se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném 

území. 

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

území, 

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Stavba je 

navržena tak, aby nedošlo během jejího provádění a po jejím dokončení k narušení stávajícího 

stavu prostředí mimo parcely přímo dotčené stavbou. Po dobu realizace stavby lze 

předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti v bezprostředním okolí staveniště. 

Vzhledem k charakteru navrhovaného objektu nebudou nijak ovlivněny odtokové poměry 

v daném území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

V rámci výstavby nebudou prováděny žádné asanace ani demolice. Na pozemku 

navrhovaného objektu se nachází vzrostlá zeleň. Ta, která by bránila přístupu na pozemek, 

nebo která by bránili výstavbě objektu, bude odstraněna. Místo vykácených stromů budou 

vysazeny nové v odpovídajícím množství. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Trvalé zábory zemědělského půdního fondu budou v rámci stavebního pozemku 

v rozsahu zastavěné plochy a zpevněných ploch, viz C.2 – Koordinační situační výkres. 

Dočasné zábory budou zřízeny v místech nového potrubí středotlakého plynovodního vedení. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní                  

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude řešeno z místní komunikace II. třídy, 

která se nachází na pozemku č. 2563/1 na jižní straně. Před objektem je navrženo                      

34 parkovacích stání. 

Z hlediska technické infrastruktury bude mít pozemek přípojky elektrické energie, 

kanalizace, vodovodu, středotlakého plynovodu a veřejného osvětlení. Přípojky budou 

provedeny tak, aby byly přímé a co nejkratší. Při návrhu přípojek sítí technické infrastruktury 

bylo dbáno na to, aby všechny práce při zřizování, opravách, údržbě a rekonstrukcích byli 

snadno proveditelné, zásahy do prostoru komunikace byly co nejmenší, svou polohou 

nebránily opravám a modernizaci komunikací. Sítě technické infrastruktury nebudou 

umisťovány pod stromy a nebudou mít negativní vliv na hydrogeologické poměry v území. 

Pro ochranu sítí technického vybavení budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné 

vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. 

Komunikace zpřístupňující objekt budou splňovat požadavky z hlediska 

bezbariérového užívání stavby. Chodníky na pozemku budou mít sklon maximálně 8,33 % 

(1:12) a jejich šířka nebude menší než 1500 mm. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Součástí stavby nejsou žádné podmiňující, vyvolané, či jinak související investice vázané 

časově a věcně na stavbu. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Tab. 2: Seznam pozemků, na kterých se stavba provádí 

Číslo 

parcely 

Výměra 

[m2] 
Číslo LV Vlastnické právo 

442/2 1 970 2079 

ŠEFL STANISLAV ING., Č. P. 41, 26244 HVOŽĎANY,  

ŠEFLOVÁ JAROSLAVA JURD., NAD PALETOU 

3102/27,  

SMÍCHOV, 15000 PRAHA 5 

442/5 1 508 1828 

KALIVODA RUDOLF ING., KUNEŠOVA 2652/16,  

ŽIŽKOV 13000 PRAHA 3, 

SVĚCENÁ MILENA, SPÁLENÁ 89, 39501 PACOV 

442/6 973 1828 

KALIVODA RUDOLF ING., KUNEŠOVA 2652/16,  

ŽIŽKOV 13000 PRAHA 3, 

SVĚCENÁ MILENA, SPÁLENÁ 89, 39501 PACOV 

442/20 54 10001 
MĚSTO PACOV, NÁM. SVOBODY 320, 39501 PACOV 

442/21 474 2074 SELEKTA PACOV, A.S., STARODVORSKÁ 352,  

39501 PACOV 

442/22 91 1828 

KALIVODA RUDOLF ING., KUNEŠOVA 2652/16,  

ŽIŽKOV 13000 PRAHA 3, 

SVĚCENÁ MILENA, SPÁLENÁ 89, 39501 PACOV 

442/23 213 10001 
MĚSTO PACOV, NÁM. SVOBODY 320, 39501 PACOV 

442/24 40 2074 SELEKTA PACOV, A.S., STARODVORSKÁ 352,  

39501 PACOV 

 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 

Na žádném z dotčených pozemků nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu hotelu garni, který bude tvořen obytnými buňkami, stravovacím 

prostorem se zázemím a konferenčním zázemím. 
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b) účel užívání stavby 

Jedná se o novostavba hotelu se třemi nadzemními podlažími. Objekt je určen pro 

zajišťování ubytování osob – hotelové pokoje ve druhém a třetím nadzemním podlaží, pro 

omezené stravování ubytovaných i veřejných osob – restaurace v prvním nadzemním podlaží. 

Dále poskytuje prostory konferenčního charakteru – ve druhém nadzemním podlaží. Za tímto 

účelem bude objekt také využíván. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Veškeré podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů budou zohledněny ve 

výkresové části projektové dokumentace (např. koordinační situace). 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Navrhované stavby se netýká žádná ochrana podle jiných právních předpisů. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

• Zastavěná plocha:   517,20 m2 

• Obestavěný prostor:   5 766,78 m3 

• Užitná plocha:   1 151,77 m2 

• Počet funkčních jednotek:  - 2x čtyřlůžkový pokoj 

- 6x dvoulůžkový pokoj 

- 5x jednolůžkový pokoj 

- 1x konferenční zázemí 

- 1x restaurace s kuchyní 

• Velikost funkčních jednotek:  viz výkresová dokumentace 
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h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

Stanovení potřeby a spotřeby médií a hmot není součástí této projektové dokumentace. 

Potřeba vody pro provoz objektu je stanovena na základě směrných čísel roční potřeby vody, 

která jsou uvedena ve vyhlášce č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva 

zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech              

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Roční spotřeba pitné vody dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.: 

Pokoje s wc a koupelnou  45 m3/lůžko/rok 25 lůžek 1 125 m3/rok 

Restaurace   8 m3/strávník/rok 34 osob 272 m3/rok 

Administrativa  2 m3/osoba/rok 21 osob 42 m3/rok____ 

Celková spotřeba pitné vody:     1 439 m3/rok  

Dešťová voda bude z odvodňovaných zpevněných ploch odváděna do vsakovacích boxů, 

ze kterých se bude postupně vsakovat do okolního terénu. Dešťová voda, která dopadne na 

střechu bude odváděna do retenční nádrže, kde bude akumulována a následně využívána jako 

užitková voda pro splachování záchodů. Přebytečná voda z retenční nádrže bude přes přepad 

retenční nádrže odváděna do jednotné kanalizační sítě. 

Třída energetické náročnosti budovy je stanovena podle platných legislativních předpisů 

a norem. Objekt z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla spadá do třídy B – úsporná. 

Podrobné údaje o energetické náročnosti budovy, viz tepelně technické posouzení objektu. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Časové údaje o realizaci výstavby a členění na etapy tato dokumentace neřeší. 

a) Orientační náklady stavby. 

Orientační cena (pouze stavební objekt SO 01) byla stanovena odhadem dle cenového 

ukazatele ve stavebnictví pro rok 2018. Průměrná cena za 1 m3 obestavěného prostoru pro 

budovy pro společné ubytování a rekreaci je 6 695 Kč.  

 

Celkové orientační náklady stavby: 6 695 x 5 324,27 = 38 602 592,1 Kč bez DPH. 
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D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

Navrhovaným objektem je hotel garni, který se nachází na západním okraji města Pacov 

v kraji Vysočina. Objekt je tvořen třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází vstupní část s recepcí, kolárna, kancelář vedení, hygienické zařízení, 

restaurace, kuchyň a její zázemí. Dále se zde nachází zázemí pro zaměstnance, technické 

zázemí, které je tvořeno strojovnou vzduchotechniky a technickou místností a úklidová 

místnost. Hotelem prochází železobetonové monolitické schodiště a evakuační výtah 

s kapacitou patnácti osob. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází pokoje pro jednu, dvě              

a čtyři osoby. Jeden dvoulůžkový pokoj je navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace. Ve druhém nadzemním podlaží se dále nachází sklad lůžkovin, úklidová místnost 

a konferenční místnosti se zázemím. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází pouze hotelové 

pokoje, a to pro jednu, dvě a čtyři osoby. V navrhovaném hotelu je celkem 13 hotelových 

pokojů. Parkovací stání pro zaměstnance a hosty je řešeno společně a nachází se na jižní 

straně před hotelem. Celkem je navrženo 34 parkovacích míst, z čehož dvě jsou vyhrazena 

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

• Kapacitní údaje: 

o počet zaměstnanců hotelu: 4 

o počet zaměstnanců v restauraci:  3 

o ubytovací kapacita hotelu: 26 osob 

o zastavěná plocha: 517,20 m2 

o obestavěn prostor: 5 766,78 m3 

o užitná plocha navrženého objektu: 1 151,77 m2 

o počet parkovacích stání: 34 

o počet jednolůžkových hotelových pokojů: 5 

o počet dvoulůžkových hotelových pokojů: 6 

o počet čtyřlůžkových hotelových pokojů: 2 
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D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 

• Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Navrhovaný objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím 

vrstev se stabilizační vrstvou z kačírku. Nad částí objektu je navržena vegetační 

jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Půdorysný tvar objektu je ve tvaru 

písmene „T“, největší půdorysné rozměry objektu jsou 31,70x22,15 m. Výška atiky objektu 

nad úrovní podlahy v prvním nadzemním podlaží je 11,85 m. Světlá výška místností v 1NP je 

3000 mm, světlá výška místností ve 2NP je 3120 mm a ve 3NP je světlá výška místností       

2870 mm. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní část s recepcí na jižní straně, kolárna, do 

které je vstup z vnějšího prostoru ze severní strany, kancelář vedení, hygienické zařízení. Dále 

je zde restaurace, do které je vstup z vnějšího prostoru ze západní strany, kuchyň a její 

zázemí, kam jsou celkem dva vstupy pro zaměstnance restaurace z vnějšího prostoru také ze 

západní strany. Dále se zde nachází technické zázemí, které je tvořeno strojovnou 

vzduchotechniky a technickou místností, úklidová místnost a zázemí pro zaměstnance, kde se 

nachází vstup z vnějšího prostoru z východní strany. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází pokoje pro jednu, dvě a čtyři osoby. Jeden 

dvoulůžkový pokoj je navržen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Hotelové pokoje jsou vybaveny balkony, kromě pokoje pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Ve druhém nadzemním podlaží se dále nachází sklad lůžkovin, úklidová 

místnost a konferenční místnosti se zázemím, kde je z místností na jižní straně přístup na 

vegetační zelenou střechu. 

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází pouze hotelové pokoje, a to pro jednu, dvě         

a čtyři osoby. 

V hotelu je navrženo celkem 13 pokojů. Objektem prochází výtah a schodiště, které je 

umístěno při severní straně. 

Objekt je navržen ze zděného systém, kde obvodová stěna bude provedena z keramických 

bloků tloušťky 300 mm, které budou doplněny kontaktním zateplovacím systémem splňující 

zásady ETICS. Jako tepelný izolant bude použita čedičová vlna tloušťky 150 mm. Vnější 

povrchová úprava obvodových stěn bude provedena vodou ředitelnou silikátovou pastovitou 

omítkou. Třípodlažní část objektu bude mít bílou fasádu, dvoupodlažní část objektu bude 

světlé šedá. 
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Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z keramických bloků tloušťky 300 mm, ze 

dvou železobetonových monolitických sloupů v prostoru restaurace, průvlaků, 

železobetonových monolitických stěn v oblasti výtahu a spojitých železobetonových desek. 

Svislé nenosné konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic. Objekt bude založen na 

železobetonových základových pásech a dvou monolitických patkách z prostého betonu. 

• Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové užívání je řešeno pro celý objekt a bude zajištěno po celou dobu životnosti 

navrhované stavby. 

Na navrženém parkovišti pro osobní motorová vozidla budou vyhrazena dvě parkovací 

stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhrazené parkovací stání bude 

trvale vyznačeno příslušným symbolem přímo v ploše tohoto parkovacího stání a dopravní 

značkou. Z parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěn 

bezbariérový vstup do objektu. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu        

a orientace je navrženo tak, aby splnilo požadované rozměry dle ČSN 73 6056 Odstavné             

a parkovací plochy silničních vozidel. 

Přístup do objektu z parkoviště bude řešen chodníkem šířky 2000 mm, chodník okolo 

objektu šířky bude mít šířku 1500 mm. Chodníky tedy mají vyhovující manipulační prostory 

pro otočení osoby na vozíku o úhel větší než 180° (umožní opsání kružnice o průměru          

1500 mm). Chodník nebude mít větší sklon než 1:12 (8,33 %). Na navrženém chodníku 

nebudou výškové rozdíly větší než 20 mm. Povrch pochozích ploch bude pevný, rovný           

a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel smykového tření minimálně 0,5    

a úhel kluzu nejméně 10°. 

Prostor před vstupy do objektu bude splňovat požadavek na minimální rozměry 

1500x1500 mm. Vstupní dveře do objektu se budou otevírat směrem dovnitř. Dle vyhlášky 

398/2009 Sb., budou mít plochy před vstupy do objektu sklon pouze v jednom směru a to 

maximálně 2 % (1:50). Světlá šířka vstupních dveří bude 1500 mm, průchozí rozměr primárně 

otevíraného křídla bude 900 mm. Prosklení vstupních dveří bude začínat minimálně 400 mm 

nad podlahou z důvodu zabránění rozbití skla vozíkem.  

Všechny dveře v objektu, kde se budou pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu, 

budou mít průchozí rozměry minimálně 900 mm a na dveřích bude instalováno vodorovné 

madlo přes celou šířku dveřního křídla ve výšce 900 mm nad podlahou. Madlo bude umístěno 

na opačné straně, než jsou závěsy dveřního křídla. Zámek dveří bude umístěn ve výšce 

maximálně 1000 mm nad podlahou a klika dveří bude umístěna ve výšce maximálně              
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1100 mm nad úrovní podlahy. Prosklené dveře, které budou mít zasklení níže než 800 mm 

nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm 

kontrastně označeny oproti pozadí. Budou mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm, nebo 

budou mít pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, 

který bude jasně viditelný oproti pozadí. 

Vstup do objektu bude snadno rozpoznatelný s ohledem na okolí. Vizuální nápisy pro 

orientaci veřejnosti budou splňovat požadavky na kontrast a osvětlení tak, aby byly dobře 

viditelné.  

Okno v pokoji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude mít parapet ve 

výšce 370 mm nad podlahou, proto bude mezi ostění instalována mřížka výšky 

100 mm bránící mechanickému poškození okna. Okna v místech, kde se mohou pohybovat 

osoby s omezenou schopností pohybu, budou opatřena pákovým ovládáním, které bude 

umístěno ve výšce maximálně 1100 mm nad podlahou. 

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Navrhovaný objekt se třemi nadzemními podlažími je zastřešen jednoplášťovou plochou 

střechou s klasickým pořadím vrstev se stabilizační vrstvou z kačírku. Část 1NP (nad 

restaurací) je zastřešena pochozí plochou vegetační střechou s extenzivním substrátem. 

Vegetační střecha je odvodněna pomocí podokapního půlkruhového žlabu, který ústí do 

dešťového svodu, ten je napojen na dešťovou kanalizaci, která je řešena na pozemku. Plochá 

nepochozí střecha, která tvoří zastřešení části objektu nad 2NP a na nad 3NP je odvodněna 

střešní vpustí. V obou případech jsou navrženy dvě střešní vpusti o průměru DN 100 a dva 

pojistné kulaté přepady v atice o rozměrech DN 100. Výšky pojistných přepadů nad úrovní 

hydroizolační vrstvy ploché střechy budou stanoveny statikem. Nosná konstrukce střech je 

tvořena monolitickou železobetonovou spojitou deskou tloušťky 250 mm. Spád střešních 

rovin je 3 % a je tvořen spádovými klíny z expandovaného polystyrenu Isover EPS 200. 

Tepelně technické parametry střechy jsou zajištěny deskami tepelné izolace umístěnými ve 

dvou vrstvách. První i druhá vrstva u nepochozí ploché střechy je tvořena expandovaným 

polystyrenem Isover EPS 200 tloušťky 140 mm, u vegetační střechy tloušťky 100 a 120 mm. 

Parotěsná vrstva střech je tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem s hliníkovou 

vložkou (Glastek Al 40 Mineral) tloušťky 4 mm, který je bodově nataven k nosné konstrukci 

střechy. Hydroizolační vrstva střech je tvořena PVC – P fólií Fatrafol 818/V-UV, která je 

odolná proti prorůstání kořínků a UV záření, tloušťky 2 mm. Mezi hydroizolační fólii a desky 
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expandovaného polystyrenu bude vložena separační vrstva z geotextlie. Všechny vrstvy 

střechy (kromě parozábrany) budou stabilizovány přitížením. 

Svislé nosné konstrukce navrhovaného hotelu budou provedeny z keramických bloků, dvou 

železobetonových monolitických sloupů, průvlaků, železobetonových monolitických stěn            

a spojitých železobetonových desek. Obvodový plášť je tvořen keramickými broušenými 

tvárnicemi Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, které jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu. 

Obvodový plášť je opatřen kontaktním zateplením, které splňuje požadavky ETICS a je 

z čedičové vlny v tloušťce 150 mm. Uvnitř objektu (restaurace) se nachází dva 

železobetonové monolitické sloupy s rozměry 300/300 mm, které jsou navrženy z betonu 

C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Vnitřní nosné konstrukce 

jsou tvořeny převážně keramickými broušenými akustickými tvárnicemi Porotherm 30            

AKU Z Profi tloušťky 300 mm a keramickými broušenými tvárnicemi Porotherm 30 Profi 

tloušťky 300 mm. Nosná stěna tvořící výtahovou šachtu bude provedena jako železobetonová 

monolitická v tloušťce 250 mm a zastřešena bude železobetonovou monolitickou deskou 

tloušťky 200 mm. Jako materiál bude použit beton C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 –                

Dmax 16 mm – S4 a ocel B550B. Výtahová šachta bude po celé výšce akusticky oddělena od 

okolních konstrukcí mezi tyto konstrukce bude vložen pružný materiál pro zabránění přenosu 

hluku a vibrací. 

Vnitřní nenosné stěny, které oddělují jednotlivé pokoje jsou z akustických keramických 

broušených tvárnic Porotherm 19 AKU Profi tloušťky 200 mm. V objektu jsou nenosné stěny 

dále tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi Porotherm 14 Profi tloušťky 150 mm          

a Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm. Instalační šachty jsou provedeny z keramických 

akustických tvárnic Porotherm 11,5 AKU Profi tloušťky 115 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce v navrhovaném objektu jsou tvořeny převážně 

železobetonovými monolitickými spojitými prostě podepřenými deskami tloušťky 250 mm. Z 

části jsou také tvořeny z železobetonových monolitických průvlaků o rozměrech 500/300 mm. 

Železobetonové průvlaky i spojité desky jsou navrženy z betonu třídy C30/37 – XC1 (CZ) – 

Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a budou vyztuženy ocelovými pruty z oceli B550B. Ve stropní 

konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací, viz výkresy stropních konstrukcí.  

Schodiště, která spojují jednotlivá podlaží jsou navržena jako železobetonové 

monolitické dvouramenné, kde šířka mezipodesty a obou ramen je 1 225 mm. Tloušťka 

železobetonové monolitické desky je 160 mm. Tvořeno je z betonu třídy C30/37 –XC1 (CZ) 

– Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a vyztuženo ocelovými pruty z oceli B550B. Schodiště budou 
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po obvodě oddělena od navazujících konstrukcí pomocí speciálních prvků, které eliminují 

přenos kročejového hluku. 

Pozemek, na kterém bude navrhovaná stavba umístěna, bude napojen na místní 

komunikaci II. třídy samostatným sjezdem. Navržený sjezd je vyhovující z hlediska rozhledu. 

Na stavebním pozemku budou zřízeny přípojky elektrické energie, vodovodu, středotlakého 

plynovodu, kanalizace a veřejného osvětlení. Trasy jednotlivých přípojek budou provedeny 

přímé a co nejkratší. Sítě budou umístěny tak, aby všechny práce při zřizování, opravách, 

údržbách a rekonstrukcích byly snadno proveditelné a zároveň, aby zásahy do prostoru 

komunikací byly co nejmenší. Sítě technické infrastruktury nebudou ukládány pod stromy, 

nebo do jejich blízkosti. Hydrogeologické poměry nebudou umístěním podzemních sítí nijak 

ovlivněny. 

D.1.1.a.4 Stavební fyzika 

a) Tepelná technika 

Z výsledků posouzení podle ČSN 73 0540 – 2:2011 (viz složka č. 6 – Stavební fyzika) 

vyplývá, že konstrukce a styky konstrukcí v hotelu garni v zimním období v každém místě 

mají takovou vnitřní povrchovou teplotu, že je splněna podmínka na teplotní faktor vnitřního 

povrchu fRsi  >  fRsi,N. Splněním této podmínky se zamezí vzniku povrchové kondenzace  

u výplní otvorů a růstu plísní u stavebních konstrukcí. 

Navržené konstrukce splňují podmínku na součinitel prostupu tepla U < UN a  zároveň je 

splněna i podmínka na průměrný součinitel prostupu tepla Uem < Uem,N, kterou se hodnotí celá 

budova. Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N byla stanovena 

metodou referenční budovy. Budova je klasifikována dle výpočtů průměrného součinitele 

prostupu tepla jako úsporná – B. Vliv tepelných mostů v konstrukci se zanedbá, protože 

souhrnné působení tepelných mostů je menší než 5 % hodnoty součinitele prostupu tepla. 

Součinitel prostupu tepla výplně otvoru Uw byl stanoven na základě parametrů zasklení          

a rámu získaných od výrobce (Ug, Uf, ψ). 

Návrhem i provedením je zaručeno, že působení tepelných vazeb mezi konstrukcemi je 

menší než 5 % nejnižšího součinitele prostupu tepla navazujících konstrukcí (kontaktní 

zateplovací systém probíhá spojitě po celé ploše obvodové konstrukce). Proto se tedy nemusí 

hodnotit splnění požadované normové hodnoty lineárního a bodového činitele prostupu tepla. 

Zkondenzováním vodní páry v konstrukci není ohrožena funkce konstrukce. Roční 

množství zkondenzované vodní páry splňuje podmínku normy Mc < Mc,N. Z roční bilance 

zkondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce vyplývá, že k trvalému zvyšování 
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vlhkosti uvnitř konstrukce nedochází. Podmínka, že roční množství zkondenzované vodní 

páry uvnitř konstrukce je menší než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce 

Mc < Mev je tedy splněna. 

V obvodových konstrukcích nejsou netěsnosti ani neutěsněné spáry, kromě funkčních 

spár výplní otvorů. V době, kdy budou jednotlivé místnosti užívány, požadavek na intenzitu 

větrání místnosti n > nN bude splněn. Současně je splněn požadavek normy na intenzitu 

větrání místnosti v otopném období n < 1,5 nN. 

V letním období kritická místnost splňuje požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu 

v místnosti Ɵai,max< ∆Ɵai,max,N. V zimním období kritická místnost na konci doby chladnutí 

splňuje požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti ∆Ɵv(t) < ∆Ɵv,N(t). Posouzení 

tepelně technických parametrů viz přílohy ve složce č. 6 – stavební fyzika. 

b) Osvětlení 

Denní osvětlení bylo vyhodnoceno pomocí činitele denní osvětlenosti, který byl určen na 

pravidelné síti kontrolních bodů umístěných na vodorovné srovnávací rovině, která je ve 

výšce 850 mm nad úrovní podlahy. Krajní body sítě byly umístěny 1 m od vnitřních povrchů 

stěn. Počet mezilehlých kontrolních bodů byl zvolen tak, aby dával dostatečnou představu        

o průběhu denního osvětlení ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezených částech 

(zpravidla 1 – 6 m). U vnitřních prostorů s šířkou menší než 2,4 m postačí jedna řada 

kontrolních bodů umístěná v ose prostoru. Poloha řad kontrolních bodů se volí tak, aby 

postihovala místa nejméně a nejvíce osvětlena. 

V přízemí navrhovaného objektu byla z hlediska denního osvětlení posouzena kancelář      

a prostor kuchyně. Tyto místnosti jsou zařazeny do IV. třídy zrakové činnosti – 

charakteristika zrakové činnosti středně přesná. Z toho pro tyto místnosti vyplývá požadavek 

na minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti Dmin = 1,5 %. Ve funkčně vymezeném 

prostoru je tento požadavek splněn, v místech, kde požadavek splněn není, bude navrženo 

umělé osvětlení. Požadavek na průměrný činitel denního osvětlení Dm [%] není, protože 

v posuzovaných místnostech není použito horní, ani kombinované osvětlení. 

V druhém nadzemním podlaží navrhovaného objektu byly z hlediska denního osvětlení 

posouzeny místnosti kancelářského charakteru. Tyto místnosti jsou zařazeny do IV. třídy 

zrakové činnosti – charakteristika zrakové činnosti středně přesná. Z toho pro tyto místnosti 

vyplývá požadavek na minimální hodnotu činitele denní osvětlenosti Dmin = 1,5 %. Ve 

funkčně vymezeném prostoru je tento požadavek splněn, v místech, kde požadavek splněn 

není, bude navrženo umělé osvětlení. Požadavek na průměrný činitel denního osvětlení       
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Dm [%] není, protože v posuzovaných místnostech není použito horní, ani kombinované 

osvětlení. 

c) Akustika – hluk, vibrace 

Z hlediska urbanistické akustiky (viz složka č. 6 – stavební fyzika) vyplývá, že limit 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru stavby (2 m od 

fasády objektu) uvedený v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění nařízení vlády                   

č. 217/2016 Sb. je splněn. 

Všechny stavební konstrukce, na které jsou kladeny požadavky z hlediska vzduchové        

a kročejové neprůzvučnosti (viz složka č. 6 – stavební fyzika) byly posouzeny dle normy            

ČSN 73 0532/2010. Z tohoto posouzení vyplývá, že posuzované konstrukce jsou vyhovující. 

V objektu se nenachází významný zdroj hluku. Provozováním objektu nebude negativně 

ovlivňováno okolí stavby. 

D.1.1.a.5 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Všechny požadavky a opatření z hlediska požární ochrany stavby jsou uvedeny ve složce 

č. 5 – požárně bezpečnostní řešení stavby. 

D.1.1.a.6 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 

provedení 

Použité materiály a jakost provedení budou splňovat podmínky příslušných norem           

a legislativních předpisů, které se danou problematikou zabývají. 

D.1.1.a.7 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na 

provádění a jakost navržených konstrukcí 

Netradiční technologické postupy ani požadavky na provádění a jakost navržených 

konstrukcí nejsou požadovány. 

D.1.1.b Výkresová část 

Výkresová dokumentace architektonicko-stavebního řešení je přiložena ve složce 

č. 3 – D.1.1 – architektonicko-stavební řešení. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.a Technická zpráva 

D.1.2.a.1 Podrobný popis navrženého nosného systému stavby 

Navrhovaný hotel garni je tvořen třemi nadzemními podlažími. Objekt je zastřešen 

jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím vrstev se stabilizační vrstvou 

z kačírku. Část objektu nad 1NP (nad restaurací) je zastřešena pochozí plochou vegetační 

střechou s extenzivním substrátem. Vegetační střecha je odvodněna pomocí podokapního 

půlkruhového žlabu, který ústí do dešťového svodu, ten je napojen na dešťovou kanalizaci, 

která je řešena na pozemku. Plochá nepochozí střecha, která tvoří zastřešení části objektu nad 

2NP a na nad 3NP je odvodněna střešní vpustí. V obou případech jsou navrženy dvě střešní 

vpusti o průměru DN 100 a dva pojistné kulaté přepady v atice o rozměrech DN 100. Výšky 

pojistných přepadů nad úrovní hydroizolační vrstvy ploché střechy budou stanoveny statikem. 

Nosná konstrukce střech je tvořena monolitickou železobetonovou spojitou deskou tloušťky 

250 mm. Spád střešních rovin je 3 % a je tvořen spádovými klíny z expandovaného 

polystyrenu Isover EPS 200. Tepelně technické parametry střechy jsou zajištěny deskami 

tepelné izolace umístěnými ve dvou vrstvách. První i druhá vrstva u nepochozí ploché střechy 

je tvořena expandovaným polystyrenem Isover EPS 200 tloušťky 140 mm, u vegetační 

střechy tloušťky 100 a 120 mm. Parotěsná vrstva střech je tvořena SBS modifikovaným 

asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou (Glastek Al 40 Mineral) tloušťky 4 mm, který je 

bodově nataven k nosné konstrukci střechy. Hydroizolační vrstva střech je tvořena PVC – P 

fólií Fatrafol 818/V-UV, která je odolná proti prorůstání kořínků a UV záření, tloušťky 2 mm. 

Mezi hydroizolační fólii a desky expandovaného polystyrenu bude vložena separační vrstva 

z geotextlie. Všechny vrstvy střechy (kromě parozábrany) budou stabilizovány přitížením. 

Svislé nosné konstrukce navrhovaného hotelu budou provedeny z keramických bloků, 

dvou železobetonových monolitických sloupů, průvlaků, železobetonových monolitických 

stěn a spojitých železobetonových desek. Obvodový plášť je tvořen keramickými broušenými 

tvárnicemi Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, které jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu. 

Obvodový plášť je opatřen kontaktním zateplením, které splňuje požadavky ETICS a je 

z čedičové vlny v tloušťce 150 mm. Uvnitř objektu (restaurace) se nachází dva 

železobetonové monolitické sloupy s rozměry 300/300 mm, které jsou navrženy z betonu 

C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Jeden sloup je na výšku 

jednoho podlaží a druhý na výšku dvou podlaží. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny 

převážně keramickými broušenými akustickými tvárnicemi Porotherm 30 AKU Z Profi 
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tloušťky 300 mm a keramickými broušenými tvárnicemi Porotherm 30 Profi tloušťky 300 

mm. Nosná stěna tvořící výtahovou šachtu bude provedena jako železobetonová monolitická 

v tloušťce 250 mm a zastřešena bude železobetonovou monolitickou deskou tloušťky          

200 mm. Jako materiál bude použit beton C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4     

a ocel B550B. Výtahová šachta bude po celé výšce akusticky oddělena od okolních 

konstrukcí mezi tyto konstrukce bude vložen pružný materiál pro zabránění přenosu hluku      

a vibrací. 

Schodiště, která spojují jednotlivá podlaží jsou navržena jako železobetonové 

monolitické dvouramenné, kde šířka mezipodesty a obou ramen je 1 225 mm. Tloušťka 

železobetonové monolitické desky je 160 mm. Tvořeno je z betonu třídy C30/37 –XC1 (CZ) 

– Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a vyztuženo ocelovými pruty z oceli B550B. Schodiště budou 

po obvodě oddělena od navazujících konstrukcí pomocí speciálních prvků, které eliminují 

přenos kročejového hluku. 

Vodorovné nosné konstrukce v navrhovaném objektu jsou tvořeny převážně 

železobetonovými monolitickými spojitými prostě podepřenými deskami tloušťky 250 mm. Z 

části jsou také tvořeny železobetonovými monolitickými průvlaky o rozměrech 500/300 mm. 

Železobetonové průvlaky i spojité desky jsou navrženy z betonu třídy C30/37 – XC1 (CZ) – 

Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a budou vyztuženy ocelovými pruty z oceli B550B. Ve stropní 

konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací, viz výkresy stropních konstrukcí.  

Navrhovaný objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu C20/25 a na 

dvou železobetonových monolitických patkách z betonu třídy C20/25– XC1 (CZ) – Cl 0,02 – 

Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Pod železobetonovými patkami bude proveden podkladní 

beton tloušťky 100 mm z prostého betonu C20/25. Výpočet základů a jejich předběžné 

rozměry viz ,,Návrh“ základových konstrukcí (složka č. 7 – další posudky, výpočty                    

a specifikace). Rozměry základových konstrukcí budou ověřeny statickým výpočtem. 

D.1.2.a.2 Popis jednotlivých konstrukcí a navržených materiálů 

• Zemní práce 

Před započetím zemních prací bude provedeno sejmutí ornice a vyrovnání výškových 

rozdílů. Skrývka ornice bude provedena tam, kde je předpokládaný pohyb stavebních strojů            

a tam, kde budou skladovány a připravovány stavební hmoty. Předpokládaná tloušťka ornice 

na stavebním pozemku je 150 mm (nutno ověřit pedologickým průzkumem). Ornice bude 

skladována v potřebném množství na pozemku pro pozdější terénní úpravy, přebytečná ornice 

bude odvezena na předem stanovenou skládku. Zemní práce související s výstavbou 
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navrhovaného objektu zahrnují výkopy stavebních rýh pro základové pásy, výkopy stavebních 

jam pro základové patky, terénní úpravy. Dále zahrnují hutnění, výkopy rýh pro ukládání 

přípojek jednotlivých inženýrských sítí a výkopové práce pro provedení zařízení zajišťující 

nakládání s dešťovou vodou. Výkopek zeminy bude použit na vybudování zpevněných ploch 

(parkovací stání, chodníky apod.). Podmínky hutnění, jako je maximální tloušťka hutněné 

vrstvy, ideální vlhkost hutněné zeminy, volba hutnícího stroje a počet přejezdů hutnícím 

strojem budou určeny Proctorovou zkouškou zhutnitelnosti. Jámy pro provedení 

železobetonových základových patek budou rozšířeny o min. 600 mm na každou stranu  

z důvodu zajištění dostatečného pracovního prostoru pro provádění armovacích a bednících 

prací základových patek. Některé stěny stavebních výkopů budou zajištěny svahováním ve 

sklonu 1:0,75. Před betonáží základových konstrukcí bude začištěna a dorovnána základová 

spára. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by ovlivňovala 

založení stavby. 

• Základové konstrukce 

Před samotnou realizací základové konstrukce musí být zkontrolován stav základové 

spáry (rovinnost, přítomnost srážkové vody, porušení mrazem apod.). Dále bude provedeno 

její finální dočištění, na takto připravenou základovou spáru bude umístěn FeZn zemnící 

pásek, který bude vyveden nad úroveň terénu v rozích budoucího objektu. Zemnící FeZn 

pásek musí být po celé délce spojitý. Před zahájením prací je také důležité prověřit 

předpoklady o únosnosti základové půdy a zda základová spára proběhne v nezámrzné 

hloubce. 

Základové konstrukce navrhovaného objektu budou řešeny základovými pásy z prostého 

betonu C20/25 a dvěmi železobetonovými monolitickými patkami, které budou provedeny 

z betonu třídy C20/25 – XC2 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a vyztuženy dle návrhu 

statika betonářskou výztuží B550B. Pod základovými patkami bude proveden podkladní 

beton tloušťky minimálně 100 mm. Základové konstrukce byly předběžně navrženy pro 

nejkritičtěji zatížená místa, výpočet viz ,,Návrh základových konstrukcí“ (složka č. 7 – další 

posudky, výpočty a specifikace). Rozměry základových konstrukcí budou ověřeny statickým 

výpočtem. 

Prostupy instalací základovými konstrukcemi jsou znázorněny v příloze D.1.2.06 – 

Výkres základů. Před realizací základových konstrukcí musí být přesná poloha jednotlivých 

prostupů vytyčena a tam, kde je to potřeba, musí být vynechán otvor pro vedení instalací. 
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• Podkladní deska 

Podkladní deska bude provedena v tloušťce 150 mm. Provedena bude z prostého betonu 

třídy C20/25 – XC2 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S3 a bude vyztužena KARI – sítí ve dvou 

vrstvách (při horním a spodním okraji) s velikostí ok 150/150 mm a průměrem drátu 6 mm. 

• Hydroizolace a protiradonová izolace 

Hydroizolace a protiradonová izolace stavby bude provedena ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů (Glastek 40 Special Mineral a Elastek 40 Special Mineral). 

Tloušťka každého z pásů je 4 mm. Spodní pás (Glastek 40 Special Mineral), který je 

vyztužený impregnovanou skleněnou tkaninou, bude k podkladní betonové desce bodobě 

nataven. Podkladní deska bude opatřena asfaltovým penetračním nátěrem. Vrchní pás 

(Elastek 40 Special Mineral) vyztužený impregnovanou polyesterovou rohoží bude k prvnímu 

asfaltovému pásu celoplošně nataven. Detailní skladba jednotlivých asfaltových pásu, viz 

příloha „Skladby konstrukcí“ (složka č. 7 – další posudky, výpočty a specifikace). 

• Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce navrhovaného hotelu budou provedeny z keramických bloků, 

dvou železobetonových monolitických sloupů, průvlaků, železobetonových monolitických 

stěn a spojitých železobetonových desek. Obvodový plášť je tvořen keramickými broušenými 

tvárnicemi Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, které jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu. 

Obvodový plášť je opatřen kontaktním zateplením, které splňuje požadavky ETICS a je 

z čedičové vlny v tloušťce 150 mm. Uvnitř objektu (restaurace) se nachází dva 

železobetonové monolitické sloupy s rozměry 300/300 mm, které jsou navrženy z betonu 

C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Jeden sloup je na výšku 

jednoho podlaží a druhý na výšku dvou podlaží. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny 

převážně keramickými broušenými akustickými tvárnicemi Porotherm 30 AKU Z Profi 

tloušťky 300 mm a keramickými broušenými tvárnicemi Porotherm 30 Profi tloušťky           

300 mm.  

• Svislé nenosné konstrukce 

Vnitřní nenosné stěny, které oddělují jednotlivé pokoje jsou z akustických keramických 

broušených tvárnic Porotherm 19 AKU Profi tloušťky 200 mm. V objektu jsou nenosné stěny 

dále tvořeny keramickými broušenými tvárnicemi Porotherm 14 Profi tloušťky 150 mm         

a Porotherm 11,5 Profi tloušťky 115 mm. Instalační šachty jsou provedeny z keramických 

akustických tvárnic Porotherm 11,5 AKU Profi tloušťky 115 mm. 
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• Konstrukce výtahové šachty 

Nosná konstrukce tvořící výtahovou šachtu je řešena jako „samonosná“ a je kompletně 

oddělena od okolních konstrukcí (včetně stropních konstrukcí) z důvodu zamezení šíření 

akustického hluku a vibrací z výtahové šachty do okolních prostorů v objektu. Stěny výtahové 

šachty budou provedeny z železobetonu v tloušťce 250 mm. Stěny v úrovni střechy budou 

v tloušťce 200 mm. Železobeton těchto stěn bude tvořen betonem třídy C30/37 – XC1 (CZ) – 

Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a ocelovou betonářskou výztuží B550B. Stěny výtahové šachty 

budou založeny na železobetonové desce tloušťky 400 mm. Tato deska bude tvořena betonem 

třídy C20/25 – XC2 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a bude vyztužena ocelovou 

betonářskou výztuží B550B. Výtahová šachta bude zastřešena jednoplášťovou plochou 

střechou s klasickým pořadím vrstev. Nosná konstrukce střechy šachty bude provedena 

ze železobetonové monolitické desky tloušťky 200 mm jako materiál bude použit beton 

C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a bude vyztužena ocelovou betonářskou 

výztuží B550B. 

• Překlady 

Nad výplněmi otvorů v nosných vnitřních a obvodových stěnách jsou použity keramicko-

betonové překlady Porotherm KP 7. V nenosných stěnách tloušťky 140 mm jsou použity 

ploché keramicko-betonové překlady Porotherm KP 14,5. Ve dveřních otvorech výtahových 

šachet jsou navrženy železobetonové monolitické překlady z betonu C 30/37 – XC1 (CZ) –  

Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a betonářské oceli B550B. 

• Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v navrhovaném objektu jsou tvořeny převážně železobetonovými 

monolitickými spojitými prostě podepřenými deskami tloušťky 250 mm. Z části jsou také 

tvořeny železobetonovými monolitickými průvlaky o rozměrech 500/300 mm (V/Š). 

Železobetonové průvlaky i spojité desky jsou navrženy z betonu třídy C30/37 – XC1 (CZ) – 

Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a budou vyztuženy ocelovými pruty z oceli B550B. Ve stropní 

konstrukci budou vynechány prostupy pro vedení instalací, viz Výkresy stropních konstrukcí. 

Při betonáži stropních konstrukcí bude použito systémové bednění. Na stropní konstrukci nad 

prvním nadzemním podlažím bude kotven podhled s demontovatelnými podhledovými 

deskami. 
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• Střešní konstrukce 

Navrhovaný objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s klasickým pořadím 

vrstev se stabilizační vrstvou z kačírku. Část objektu nad 1NP (nad restaurací) je zastřešena 

pochozí plochou vegetační střechou s extenzivním substrátem. Vegetační střecha je 

odvodněna pomocí podokapního půlkruhového žlabu, který ústí do dešťového svodu, ten je 

napojen na dešťovou kanalizaci, která je řešena na pozemku. Plochá nepochozí střecha, která 

tvoří zastřešení části objektu nad 2NP a na nad 3NP je odvodněna střešní vpustí. V obou 

případech jsou navrženy dvě střešní vpusti o průměru DN 100 a dva pojistné kulaté přepady v 

atice o rozměrech DN 100. Výšky pojistných přepadů nad úrovní hydroizolační vrstvy ploché 

střechy budou stanoveny statikem. Nosná konstrukce střech je tvořena monolitickou 

železobetonovou spojitou deskou z betonu třídy C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm 

– S4 a oceli B550B, tloušťky 250 mm.  

Spád střešních rovin je 3 % a je tvořen spádovými klíny z expandovaného polystyrenu 

Isover EPS 200. Tepelně technické parametry střechy jsou zajištěny deskami tepelné izolace 

umístěnými ve dvou vrstvách. První i druhá vrstva u nepochozí ploché střechy je tvořena 

expandovaným polystyrenem Isover EPS 200 tloušťky 140 mm, u vegetační střechy tloušťky 

100 a 120 mm. Parotěsná vrstva střech je tvořena SBS modifikovaným asfaltovým pásem 

s hliníkovou vložkou (Glastek Al 40 Mineral) tloušťky 4 mm, který je bodově nataven 

k nosné konstrukci střechy. Hydroizolační vrstva střech je tvořena PVC – P fólií Fatrafol 

818/V-UV, která je odolná proti prorůstání kořínků a UV záření, tloušťky 2 mm. Mezi 

hydroizolační fólii a desky expandovaného polystyrenu bude vložena separační vrstva 

z geotextlie. Všechny vrstvy střechy (kromě parozábrany) budou stabilizovány přitížením. 

• Konstrukce schodišť 

Vnitřní schodiště, která spojují jednotlivá podlaží jsou navržena jako dvouramenné 

s přímými stupni. Konstrukce schodišťových desek bude tloušťky 160 mm, a provedeno bude 

z betonu třídy C30/37 –XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a vyztuženo ocelovými pruty 

z oceli B550B. Stupnice i podstupnice schodiště budou obloženy keramickými dlaždicemi 

s reliéfním povrchem. Protiskluznost povrchu bude R10 (µ ≥ 0,5). Dlaždice budou k povrchu 

lepeny pomocí cementového lepící hmoty na keramiku. Betonový povrch schodišť bude před 

nanesením cementové lepící hmoty penetrován bezrozpouštědlovou vodou ředitelnou 

polymerní disperzí. Konstrukce schodišť bude po celém obvodu separována od okolních 

konstrukcí pružným materiálem, který zamezí přenosu kročejového hluku do okolních 

prostorů v objektu. Schodiště bude uloženo na stropní konstrukci přes speciální prvky 
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s integrovanou výztuží (výrobce Halfen), které zamezí přenosu kročejového hluku do stropní 

konstrukce. Uložení schodiště na okolní nosné stěny je řešeno přes bloky, které přeruší 

akustický most (výrobce Halfen). 

Návrh schodišť je uveden v příloze „Výpočet schodiště“. Rozměry schodišťových stupňů 

byly určeny pomocí Lehmanova vztahu (2h + b = 630), který vychází z průměrné délky kroku 

člověka. 

• Konstrukce podlah 

Konstrukce podlah v celém objektu je řešena jako těžká plovoucí. Podlahy v prvním 

nadzemním podlaží budou mít tloušťku 200 mm. Podlahy budou tvořeny tepelnou izolací 

z expandovaného polystyrenu EPS 150, které budou ukládány ve dvou vrstvách na vazbu. 

Celková tloušťka tepelné izolace v této podlaze bude 120 mm (60 + 60 mm). V prostoru pod 

schodištěm bude použito 130 mm (70 + 60 mm) tepelné izolace. Podlaha v technické 

místnosti a ve strojovně vzduchotechniky bude mít místo expandovaného polystyrenu 

extrudovaný polystyren ve stejné tloušťce jako v ostatních místnostech v 1NP. Roznášecí 

vrstva podlahy v 1NP bude tvořena betonovou mazaninou z prostého betonu C20/25 

v tloušťce 56-58 mm (tloušťka roznášecí vrstvy se liší v závislosti na použité nášlapné vrstvě 

a na provozu ve kterém je podlaha prováděna). Betonová mazanina bude od tepelné izolace 

oddělena separační PE fólií. V technické místnosti bude povedena betonová mazanina ve 

spádu 1,24 – 2 %. Většina místností v prvním nadzemním podlaží bude mít nášlapnou vrstvu 

z keramické dlažby, která bude k podkladu lepena pomocí cementového lepidla. Před 

nanesením lepidla bude roznášecí vrstva opatřena penetračním nátěrem z ředitelné polymerní 

disperze s obsahem minerálních přísad. V umývárnách bude roznášecí vrstva navíc opatřena 

flexibilní jednosložkovou silikátově-disperzní těsnící stěrkou, která bude vytažena minimálně 

200 mm na okolní svislé konstrukce (stěny). V kanceláři v 1NP bude jako nášlapná vrstva 

použit zátěžový koberec, který bude lepen na napenetrovanou roznášecí vrstvu univerzálním 

disperzním lepidlem bez rozpouštědel. Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy 

podlah v prvním nadzemním podlaží může být maximálně ± 2 mm. Mezní rozdíly ve výškové 

úrovni nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře může být maximálně 2 mm. Další 

požadované hodnoty pro jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v normě ČSN 74 4505 – 

Podlahy – Společná ustanovení. 

Podlahové konstrukce ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou mít tloušťku 

130 mm. Souvrství bude tvořeno akustickou izolací, která bude ze skelné vlny v celkové 

tloušťce 60 mm (30 + 30 mm). Akustická izolace je navržena ve dvou vrstvách z důvodu 
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prevence proti možnému narušení celistvosti spodní vrstvy akustické izolace vedením 

instalací.  Mezi vrstvu akustické izolace a roznášecí betonovou mazaninu bude vložena 

separační PE folie z důvodu ochrany akustické izolace před migrací vlhkosti z betonové 

roznášecí vrstvy do izolace. Roznášecí betonová mazanina bude provedena z prostého betonu 

C20/25 v tloušťce 55–61 mm (tloušťka roznášecí vrstvy se liší v závislosti na použité 

nášlapné vrstvě a na provozu ve kterém je skladba podlahy použita). Ve druhém a třetím 

nadzemním podlaží bude jako nášlapná vrstva použita keramická dlažba a hotelový koberec. 

Keramická dlažba bude k roznášecí vrstvě lepena pomocí cementového lepidla. Koberec bude 

k roznášecí vrstvě lepen pomocí univerzálního disperzního lepidla bez rozpouštědel. V obou 

případech bude před lepením nášlapné vrstvy povrch roznášecí vrstvy opatřen penetrací 

z ředitelné polymerní disperze s obsahem minerálních přísad. Mezní odchylka místní 

rovinnosti nášlapné vrstvy podlah ve druhém a třetím nadzemním podlaží může být 

maximálně ± 2 mm. Mezní rozdíly ve výškové úrovni nášlapné vrstvy v dilatační nebo 

smršťovací spáře může být maximálně 2 mm. Další požadované hodnoty pro jednotlivé vrstvy 

podlah jsou uvedeny v normě ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení. 

Pro podlahové roznášecí betonové vrstvy (betonové mazaniny) ve všech podlaží platí, že 

smršťovací spáry budou provedeny v maximální vzdálenosti 6 m, poměr stran vymezeného 

pole smršťovacími spárami bude nejvýše 1:1,5, smršťovací spáry budou proříznuty do 1/4  

až 1/3 tloušťky betonové mazaniny. Smršťovací spáry budou vyplněny pružným materiálem 

(minerální vlna). Podlahové konstrukce budou od stěn a sloupů dilatovány dilatačními pásky 

z čedičové vlny tloušťky 15 mm. 

• Výplně okenních otvorů 

Jako výplň okenních otvorů budou použita dřevěná okna ze čtyřvrstvého lepeného 

hranolu a se zasklením izolačními trojskly a stavební hloubkou okenního rámu 92 mm. 

Součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W(m2*K), součinitel prostupu tepla rámu 

Uf = 0,7 W(m2*K). Součásti zasklení izolačním trojsklem je teplý nekovový meziskelní 

rámeček Swisspacer. Činitel prostupu světla zasklením má hodnotu cca 70 %. Okna jsou 

osazena trojitým těsněním a celoobvodovým kováním ROTO. Okna v prvním nadzemním 

podlaží mají výšku parapetu 1050 mm nad podlahou a většina oken ve druhém a třetím 

nadzemním podlaží má výšku parapetu 870 mm nad podlahou. 
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• Výplně dveřních otvorů v obvodové stěně 

Jako výplň dveřních otvorů v obvodových stěnách budou použity hliníkové dveře  

s tříkomorovým zatepleným rámem. Stavební hloubka dveřního hliníkového rámu je 92 mm. 

Dveře jsou vybaveny pryžovým dorazovým těsněním a hliníkovým bezbariérovým prahem 

s přerušeným tepelným mostem. Ve dveřích je osazeno izolační trojsklo. Součinitel prostupu 

tepla zasklení Ug = 0,5 W(m2*K), součinitel prostupu tepla rámu Uf = 1,3 W(m2*K). 

• Výplně dveřních otvorů ve vnitřních stěnách 

Parametry výplní dveřních otvorů ve vnitřních stěnách viz příloha „Specifikace prvků“. 

• Vnitřní omítky 

V navrhovaném objektu jsou navrženy strojně prováděné jádrové omítky, které na stěnu 

budou nanášeny v tloušťce 15 mm. Podklad tvoří keramické tvárnice, které budou pro 

zlepšení přídržnosti omítky opatřeny polymercementovým spojovacím můstkem v tloušťce 

1,5 mm. Rovněž betonové povrchy budou opatřeny polymercementovým spojovacím 

můstkem v tloušťce 1,5 mm pro zlepšení přídržnosti omítky. Betonové povrchy budou řádně 

očištěny od odbedňovacího oleje, prachu a jiných nečistot. Na jádrovou omítku bude 

nanesena jemná štuková vrstva v tloušťce 2 mm. Štuková vrstva bude opatřena 

širokospektrálním vodou ředitelným penetračním prostředkem z důvodu snížení a vyrovnání 

savosti podkladu a zlepšení přídržnosti finálního interiérového nátěru. 

• Vnější omítky 

Vnější omítka bude prováděna na kontaktní zateplovací systém, který je proveden 

tepelnou izolací z desek čedičové vlny tloušťky 150 mm. Na tepelné izolaci je nanesena lepící 

a stěrkovací hmota v tloušťce 5 mm. Lepící a stěrkovací hmota bude vyztužena armovací 

tkaninou (perlinka) s okem 3,5x3,5 mm. Na stěrkovací hmotu bude nanesen penetrační nátěr 

z bezrozpouštědlového přípravku na bázi silikátového pojiva, polymerní disperze                    

a minerálních plniv. Na takto připravený povrch se v tloušťce 3 mm nanese vodou ředitelná 

pastovitá omítka na bázi draselného vodního skla, polymerní disperze a minerálních plniv 

(silikátová omítka Cemix), zrnitost omítky je 3 mm. 

Omítka v oblasti soklu bude provedena obdobným způsobem, s tím rozdílem, že 

penetrační nátěr bude ve formě vodní disperze akrylátových pojiv plněných jemným 

křemičitým pískem. Na takto připravený podklad se nanese akrylátová omítka z obarveného 

křemičitého granulátu v tloušťce 2 mm.  

• Truhlářské, klempířské, zámečnické, plastové a doplňkové výrobky 

Podrobný popis výše uvedených výrobků viz příloha „Specifikace prvků“. 
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D.1.2.a.3 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 

a) Stálá zatížení 

Do stálého zatížení je uvažováno zatížení od vlastní tíhy navržených konstrukcí, tíha 

pevného vybavení, tíha zeminy apod. 

b) Užitná zatížení 

Do užitných zatížení jsou zahrnuta veškerá zatížení spojená s užíváním objektu. Pro 

případ hotelu se jedná především o zatížení osobami, nábytkem apod. Pro užitné zatížení byla 

uvažována následující hodnota: 

- Kategorie A (plochy pro domácí a obytné činnosti): qk = 1,5 kN/m2 

c) Zatížení sněhem 

Hodnota zatížení sněhem byla stanovena na základě mapy sněhových oblastí. Město 

Pacov spadá do III. stupně sněhové oblasti, které odpovídá hodnota zatížení sněhem 

sk = 1,5 kN/m2. 

d) Mimořádná zatížení 

Projekt nepředpokládá působení mimořádných zatížení. 

D.1.2.a.4 Zajištění stavební jámy 

Součástí zemních prací nebude stavební jáma. V objemu zemních prací budou pouze 

stavební rýhy a výkopy pro základové patky. 

D.1.2.a.5 Zvláštní požadavky na provádění konstrukcí 

Projekt nestanovuje žádné zvláštní požadavky na provádění konstrukcí. 

D.1.2.a.6 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

U prováděných stavebních prací, které znemožní pozdější kontrolu zakrývaných 

konstrukcí, bude provedena kontrola zakrývaných konstrukcí před provedením těchto prací.  

O kontrole se provede protokol a zápis do stavebního deníku, který bude doplněn 

fotodokumentací zakrývané konstrukce. Jedná se například o kontrolu polohy a stavu 

betonářské výztuže v konstrukci, kontrolu základové spáry, kontrolu stavu hydroizolačních 

vrstev, kontrolu napojování a vedení kanalizačního potrubí a jiných instalací apod. 
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D.1.2.a.7 Seznam použité literatury, norem a právních předpisů, podkladů                      

a výpočetních programů 

• Seznam použitých právních předpisů 

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

znění pozdějších předpisů 

− Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.,   

a vyhlášky č. 405/2017 Sb.) 

− Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů 

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

bezbariérové užívání staveb 

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

předpisů 

− Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby 

− Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících přepisů, ve znění pozdějších předpisů 

− Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

− Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

− Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů 

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

pozdějších předpisů 

− Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

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

a vibrací (ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., a Nařízení vlády č. 241/2018 Sb.) 
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• Seznam použitých technických norem 

− ČSN 76 1110 – Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích zařízení – Kategorie 

hotel, hotel garni, penzion, motel a botel 

− ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

− ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

− ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

− ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

− ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 

− ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení 

− ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

− ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

− ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 

− ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

− ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

− ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami 

− ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory 

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

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

• Seznam použitých programů 

− Teplo 2017 EDU 

− Area 2017 EDU 

− Simulace 2014 

− Building design WDLS 5.0 

− FIRE NX802 PRO 

− Archicad 18 

− Microsoft Word 2016 

− Microsoft Excel 2016 
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3. Závěr 

Diplomovou práci jsem vypracovala na základě svých doposud nabytých zkušeností 

s navrhováním pozemních staveb a konzultací s vedoucím diplomové práce. 

Při zpracování diplomové práce jsem používala všechny potřebné platné technické 

normy, právní předpisy a technické listy použitých materiálů a výrobků. V případě nedostatku 

informací o použitém materiálu nebo výrobku jsem se obrátila přímo na výrobce. Oproti 

architektonické studii jsem v průběhu zpracování výkresové dokumentace dospěla k několika 

změnám týkajících se především lokality navrhovaného objektu, jeho dispozice a skladeb 

některých konstrukcí. Diplomová práce svým rozsahem splňuje požadavky stanovené 

v zadání diplomové práce. 

Výsledkem této diplomové práce je projektová dokumentace k provedení stavby 

třípodlažního hotelu garni, který bude sloužit k dočasnému ubytování osob, stravování 

s omezeným rozsahem a ke konferenčním účelům. Součástí zpracované dokumentace je 

detailní řešení vybraných částí konstrukce a posouzení objektu a jeho konstrukcí z hlediska 

požární bezpečnosti staveb, akustiky, denního osvětlení a tepelné techniky. Podle tepelně 

technického posouzení byl objekt zařazen do třídy B – úsporná. 
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4. Seznam použitých zdrojů 

Při zpracování diplomové práce byly použity platné právní předpisy a technické normy 

ke dni zpracování. 

Technické normy 

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 

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

ČSN 73 4108. Hygienická zařízení a šatny. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

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

normalizační institut, 2004. 

ČSN 73 6110. Projektování místních komunikací. Praha: Český normalizační institut, 2006. 

ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Praha: Český normalizační 

institut, 1994. 

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

institut, 2005. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

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

normalizační institut, 2005. 

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

normalizační institut, 2005. 
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ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

ČSN 01 3495. Výkresy ve stavebnictví: Výkresy požární bezpečnosti staveb. Praha: Český 

normalizační institut, 1997. 

ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb: Obsazení objektů osobami. Praha: Český 

normalizační institut, 1997. 

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

normalizační institut, 2003. 

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

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN 73 0821 ED. 2. Požární bezpečnost staveb: Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ed. 

2. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

ČSN 75 6760. Vnitřní kanalizace. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2014. 

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky. Praha: Český 

normalizační institut, 2007. 

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

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

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

ČSN EN ISO 12354-1. Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
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ŽB  Železobeton 

SPB  Stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  Požární úsek 

PHP Přenosný hasicí přístroj 

PT  Původní terén 

UT Upravený terén 

BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka 

T  Truhlářský výrobek 

K  Klempířský výrobek 

Z  Zámečnický výrobek 

P Plastový výrobek 

S  Skladba konstrukce 

D Výplň dveřního otvoru 

O  Výplň okenního otvoru 

H  Výška 

B  Tloušťka 

KV Konstrukční výška schodiště 

N Počet stupňů  

H Výška stupně 

RŠ  Revizní šachta 

PB Polohový bod 

H1 min Podchodná výška  

H1 Skutečná podchodná výška  
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H2 min  Průchodná výška:  

MMNRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

ČSN  Česká technická norma 

λ Součinitel tepelné vodivosti 

U  Součinitel prostupu tepla 

UN  Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uw  Součinitel prostupu tepla okna 

Uem  Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 

Uf Součinitel prostupu tepla rámem 

Ug  Součinitel prostupu tepla sklem 

RHe Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu  

RHi Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu  

R  Tepelný odpor 

R´w,N  Vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N  Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku 

K  Korekce 

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr  Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai  Návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θex  Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně konstrukce v 

zimním období 

θae  Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 
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θgr  Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině 

Δθ10,N  Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy 

∆φi  Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

φi  Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  

∆φr  Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 

vzduchu 

φsi,cr  Kritická vnitřní povrchová vlhkost 

Mc  Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
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Mc,a  Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce 

Mev,a  Roční množství odpařitelné vodní páry  

HT  Měrná ztráta prostupem  

bj  Teplotních redukční činitel  

A / V  Objemový faktor tvaru budovy  

DPS Dokumentace pro provedení stavby 

e Exteriér 

i Interiér 

Bpv Balt po vyrovnání 

S – JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m. Metrů nad mořem 

VO Veřejné osvětlení 

k. ú Katastrální území 

HI Hydroizolace 

TI Tepelná izolace 
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 P4 – Posouzení objektu z hlediska denního osvětlení 

 Zhodnocení stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné 

techniky a akustiky 

Složka č. 7 – Další výpočty, posudky a specifikace 

 Návrh základových konstrukcí 

 Skladby konstrukcí 

 Specifikace prvků 

 Výpočet rozměrů schodišť 

Složka č. 8 – Technické listy 

 Technické listy 
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