
 

 

 

 



 

 

 

 

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s 

kombinovanou formou studia  

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav pozemního stavitelství  

 

Student  Mgr. Róbert Smatana  

Název  Hotel  

Vedoucí práce  Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2018  

Datum odevzdání  11. 1. 2019  

V Brně dne 31. 3. 2018  

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



 

 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

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).  

 
Ing. Ondřej Fuciman, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 

 

 

  



 

 

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie  

pre realizáciu novostavby hotela. Stavba bude umiestnená rekreačnej oblasti 

Sigord pri obci Kokošovce na Slovensku. Objekt je samostatne stojaci, 

čiastočne podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. V prvom 

nadzemným podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, administratíva, bar a 

reštaurácia. Hotelová časť sa nachádza na druhom a treťom nadzemnom 

podlaží. Základy objektu tvoria pätky a základové pásy z prostého betónu. 

Konštrukčný systém skeletový, pozostávajúci zo železobetónových stĺpov 

a prievlakov, výplňové a zvislé konštrukcie z tvárnic Ytong. Vodorovné 

konštrukcie sú tvorené predpätými panelmi Spiroll, železobetónovými 

stropmi. Objekt je zakončený plochou jednoplášťovou strechou s klasickým 

poradím vrstiev. 

Hotel, Ytong, Spiroll, plochá strecha, samostatne stojaci, čiastočne 

podpivničený  

This diploma thesis aims to design a project documentation for a realization 

of a newbuild hotel. The building is in Sigord recreation ground, near 

Kokosovce village in Slovakia. The object is a detached building with three 

storeys and a partial basement. An entrance hall, offices, bar and a restaurant 

are situated on the ground floor. The hotel is on the first and the second 

floors. Foundations of the building are made of jamb blocks and a reinforced 

concrete beam foundation. Construction system is skeletal, consisting of 

concrete poles and reinforced concrete beams, filling and vertical 

constructions are made of Ytong aerated concrete blocks. Horizontal 



 

 

constructions are made from Spiroll precast panels, with reinforced concrete 

ceilings. The building is finished off with a single ply roof with a standard 

order of layers. 

Hotel, Ytong, Spiroll, flat roof, detached building, partial basement 
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Diplomová práca sa zaoberá vypracovaním projektovej dokumentácie 

pre realizáciu stavby objektu hotela. Objekt je umiestnený na rovinatom 

pozemku v rekreačnej oblasti Sigord pri obci Kokošovce. Navrhovaná 

novostavba je samostatne stojaca, čiastočne podpivničená s tromi 

nadzemnými podlažiami. 

Cieľom diplomovej práce je v rámci prípravných a študijných prací 

navrhnúť vhodné dispozičné riešenie a osadenie objektu na vybranú parcelu. 

Navrhnuté dispozičné riešenie bude v rámci ďalších prác doplnené vhodným 

konštrukčným a materiálovým riešením jednotlivých častí objektu.  

Hlavným cieľom práce je vytvoriť budovu, ktorá bude slúžiť rozvoju 

cestovného ruchu poskytovaním služieb v oblasti ubytovania a gastronómie.  

Práca je rozdelená na hlavnú textovú časť a samostatné prílohy. 

Hlavná textová časť diplomovej práce zahŕňa sprievodnú správu, súhrnnú 

technickú správu, správu architektonicko–stavebného riešenia a správu 

stevebno–konštrukčného riešenia. V samostatných prílohách sú spracované 

prípravné a štúdijne práce, ktoré zahŕňajú výpočet základov a schodiska. 

V ďalších prílohách sa spracovávajú situačné výkresy, architektonicko- 

stavebná a stavebno-konštrukčná výkresová dokumentácia. Bude 

spracované požiarne-bezpečnostné riešenie a posúdenie z hľadiska 

stavebnej fyziky 
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A.1  

 

a) Názov stavby: Hotl 

b) Miesto stavby: Rekreačná oblasť Sigord, Kokošovce 08252, č.p. 758/2 

c) Predmet projektovej dokumentácie: dokumentácia k realizácii stavby 

 

Mgr. Róbert Smatana 

Jelania 5 

Prešov 08001 

 

Mgr. Róbert Smatana 

Jelenia 5 

Prešov 08001 

 

• SO01 – Hotel   

• SO02 – Zpevnené plochy pochozí- chodníky  

• SO03 – Zpevnené plochy pojezdové- komunikace 

• SO04 – Zpevnené plochy pojezdové- parkoviště 

• SO05 – Zpevnené plochy pojezdové- parkoviště zásobování 

• SO06 – Zpevnené plochy pojezdové- terasa 

• SO07 – Trávnik 
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• Katastrálna mapa katastrálneho územia Dlhá nad Kysucou 

• Osobná obhliadka pozemkov a ich okolia 

• Správy o stave radónu na pozemku, hladine podzemnej vody, 

geodetické zameranie pozemku 

• Spracovaná štúdia 
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a) Charakteristika stavebného pozemku 

Stavebný pozemok (parcela č. 758/2) sa nachádza v katastrálnom 

území obce Kokošovce v Prešovskom kraji. Pozemky sú  

vo vlastníctve investora a sú určené k výstavbe. Pozemok je rovinatý, 

porastený trávou a drobnými kríkmi. Pozemok je zo severozápadnej a 

strany ohraničený obecnými komunikáciami v ktorých vedú 

inžinierske siete, objekt bude k inžinierskym sieťam pripojený 

z rovnakej srtany. Zo juhozápadnej strany pozemku je parcela vodnou 

plochou a na severovýchodnej strane je parcela s trvalým trávnatým 

porastom. 

a) Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo regulačným plánom 

alebo verejnoprávnou zmluvou územné rozhodnutie nahrádzajúcou 

alebo územným súhlasom 

Obec Kokošovce nemá vypracovaný územný plán. Dotknuté parcely sú 

určené k zástavbe. Stavba svojím účelom ani vzhľadom nijako nenaruší 

okolie. 

b) Podmienky realizácie prác, ak budú vykonávané v ochranných a 

bezpečnostných pásmach iných stavieb 

Na pozemku nie sú žiadne ochranné bezpečnostné pásma.  

Pri pripojovaní inžinierskych sieti je nutné dodržať ochranné pásma 

a minimálne vzdialenosti podľa ČSN 73 6005.  

c) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky zo 

všeobecných požiadaviek na využívanie územia, 

Nie sú vydané. 

d) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 

Nie sú vydané záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 
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e) Vymenovanie a závery vykonaných prieskumov a rozborov - geologický 

prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebno historický prieskum a 

pod., 

Bola zrealizovaná vizuálna obhliadka pozemku. Geologický a 

hydrogeologický prieskum pozemku sa nevypracovával. Pozemky sú v 

súčasnosti nevyužívané porastené trávou a drobnými krovinami. 

Stavba bude založená v nezámrznej hĺbke. 

f) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov 

Stavba bude realizovaná v blízkosti vodnej nádrže, preto je potrebné 

dodržať 10m hranicu od tzv. brehovej čiary, kde je zákaz výstavby.  

g) Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 

apod. 

Pozemok sa nenachádza v záplavovom ani poddolovanom území. 

Vodná nádrž má záplavovú oblasť na druhej, východnej strane. 

h) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 

na odtokové pomery v území 

Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky bude minimálny. Budú 

dodržané minimálne odstupy stavieb, minimálna vzdialenosť  

od hranice pozemku. Stavba nebude mať vplyv na odtokové pomery 

v území. Ochrana okolia bude zaistená zatriedeným vzniknutých 

odpadov podľa vyhlášky č. 374/2008 Sb., skladovaním na pozemku 

stavebníka a ich následným odvezením na skládku. 

i) Požiadavky na asanácie, búranie, výrub drevín 

Na pozemku sa nachádzajú len náletové dreviny a kríky, nenachádzajú 

sa tam žiadne stavby ani väčšie dreviny a preto nie sú potrebné 

asanácie, búranie ani výrub drevín. Malé kríky a drobná zeleň budú 

odstránené pri skrývke pôdy. 
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j) Požiadavky na zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 

pozemkov určených na plnenie funkcie lesa 

K zabratiu poľnohospodárskych ani lesných pozemkov nedôjde. 

k) Územno-technické podmienky (najmä možnosť napojenie  

na existujúcu technickú a dopravnú infraštruktúru) 

Dotknuté parcely sa nachádzajú v tesnej blízkosti miestnej 

komunikácie. Jedná sa o rekreačnú oblasť s pomerne dobre 

vybudovanou infraštruktúrou. Úsek, kde sa bude napájať je prehľadný 

a nie veľmi frekventovaný. V danej komunikácii druhej triedy vedú 

inžinierske siete na ktoré sa hotel pripája. 

l) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace 

investície 

Nie sú. 

m) Zoznam pozemkov podľa katastra nemovitostí, na ktorých sa realizuje 

stavba 

1. Parcely č. 758/2 – dotknuté stavbou všetkých stavebných 

objektov 

2. Parcely č. 763/3 – pozemky, na ktorých sú postavené inžinierske 

siete – verejné komunikácie – budú dotknuté stavbou prípojok 

inžinierskych sietí      

Pozemky so stavbou susediace: 

3. Parcela č. 758/3–  trvalý trávnatý porast, Slovenský pozemkový 

fond, Búdkova 36, Bratislava, PSČ 817 15, SR 

4. Parcela č. 922 a 770/1- vodná plocha, Slovenský 

vodohospodársky podnik, štátny podnik, Radničné námestie 8, 

Banská Štiavnica, PSČ 969 55, SR, (Odštepný závod Košice, 

Ďumbierska 14, Košice 041 59) 

5. Parcela 913/2 – Jozef Konrád, Bratislava 
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n) Zoznam pozemkov podľa katastra nemovitostí, na ktorých vzniknú 

ochranné alebo bezpečnostné pásma 

Nie sú pozemky, na ktorých vzniknú ochranné alebo bezpečnostné 

pásma 

 

 

a) Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 

Ide o novostavbu hotela. 

b) Účel užívania stavby 

Novostavba hotelu je navrhnutá za účelom poskytovania služieb 

v oblasti hotelierstva. 

c) Trvalá alebo dočasná stavba  

Jedná sa o trvalú stavbu. 

d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z 

technických požiadaviek na stavby a technických požiadaviek 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby 

Nie sú vydané rozhodnutia o výnimkách. 

e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené 

podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov, 

Nie sú vydané záväzné stanoviská dotknutých orgánov. 

f) Údaje o ochrane stavby podľa iných predpisov 

Stavba nie je chránená podľa iných predpisov. 

g) Navrhované kapacity stavby 

Plocha pozemkov     18302,56 m2 

Zastavaná plocha     2119,14 m2 

Obstavaný priestor     24594,3 m3 
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Počet podlaží     3    

Počet administratívnych pracovníkov   4 

Počet obsluhy hotelu    20 

Kapacita ubytovacej časti    108 

Kapacita reštaurácie    120 

- Primárne je určená pre ubytovaných hostí 

Počet parkovacích miest pri hoteli 38 z toho 4 pre osoby 

s obmedzenou 

schopnosťou pohybu 

Počet parkovacích miest na p.č. 794 30 

h) Základne bilancie stavby 

Pitná voda je do objektu privedená z verejného vodovodu. Priemerná 

spotreba vody na jednu osobu je 111l/lôžko/deň. Hotel je projektovaný 

pre 130 osob = 130*111*365=5270 m3/rok. 

Dažďová voda zo strechy je zaústená do dažďovej kanalizácie a voda 

zo spevnených plôch bude odvedená  do retenčnej nádrže a následne 

do vsakovacieho zariadenia.  

Splašková voda bude odvedená pomocou prípojky do verejnej 

kanalizačnej siete. 

Energetická náročnosť budovy je riešená v samostatnej prílohe. 

Komunálny odpad bude na pozemku ukladaný na určenom mieste. 

Odpad bude triedený na plasty, sklo, papier a zmesový komunálny 

odpad.  

i) Základné predpoklady výstavby (časové etapy) 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby: 03/2019 

Predpokladaný termín dokončenia výstavby: 03/2023 

j) Orientačné náklady stavby 

Stavebný objekt  
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Cena za m3:    220 Eur  

Obstavaný priestor:  24 594,3 m3 

Výpočet:    220*24 594,3 = 5 410 746 Eur (113 625 666) Kč  

 

 

 

 

a) Urbanizmus – územná regulácia, kompozície priestorového riešenia  

Obec Kokošovce nemá vypracovaný územný plán obce, ale 

v súčasnosti sa vyhotovuje. Riešené parcely sú určené na zástavbu. 

Objekt je situovaný v južnej časti pozemku. Hlavné vstupy do pozemku 

sú orientované zo severozápadnej strany. Pri objekte je navrhnutých 

38 spevnených parkovacích miest, spevnená prístupová komunikácia 

a chodníky. Ostatné plochy budú zatrávnené. Vjazd na pozemok bude 

riešený z komunikácie druhej triedy. Objekt hotelu bude zastrešený 

plochou strechou s atikou vo výške 14,611 m nad terénom. 

b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové 

a farebné riešenie 

Novostavba hotelu je navrhnutá s tromi nadzemnými podlažiami, 

čiastočne podpivničená. Stavba je zastrešená plochou strechou 

v spáde minimálne 3%. Farebne je hotel navrhnutý do kontrastu bielej 

a hnedej farby s prvkami v sivých odtieňoch, ako sú oplechovania, 

sokel a dažďové žľaby. Okná budú drevené v sivom odtieni, rovnako 

ako všetky výplne otvorov na fasáde. 

 

Navrhovaná novostavba je čiastočne podpivničená s tromi 

nadzemnými podlažiami. Suterén plní funkciu technického zázemia 

budovy, nachádza sa tu technická miestnosť, dielňa, čistiareň, 
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žehliareň, strojovňa VZT, náhradný zdroj evakuačného výťahu a sklady. 

Obvodové steny suterénu sú tvorené monolitickými ŽB stenami 400 

mm, v časti napojenia základovej dosky 1NP je obvodová stena 

doplnená o primurovku zo strateného debnenia hrúbky 250 mm. 

Strop nad suterénom je monolitický železobetónový, hrúbky 200 mm. 

Dispozične je budova delená po podlažiach na časti prevádzkovú a 

ubytovaciu. Na 1.NP sa nachádzajú vstupné priestory s recepciou, 

s ktorých sú prístupné ostatné časti budovy. Priamo je prístup do 

reštauračnej časti s vlastným hygienickým zázemím a barom. 

Oddeleným schodiskom, resp. výťahmi je prepojená s časťou 

ubytovacou, ktorá sa nachádza na druhom a treťom nadzemnom 

podlaží. Jednotlivé ubytovacie jednotky sú rôznych veľkostí a 

dispozičých riešení, ale každé riešenie obsahuje samostatné zádverie, 

samostatné wc a samostatnú kúpelňu, alebo wc s kúpelňou a izbu, 

resp. izby podľa zamýšľaného typu (1 lôžko, 2 lôžka, apartmán, a pod.). 

 V 1S bude umiestnená kotolňa, strojovňa VZT, strojovňa so 

záložným zdrojom pre evakuačný výťah, sklady, práčovňa, žehliareň, 

miesto údržby a wc pre zamestnancov. 

 V 1NP je z juhozápadnej strany navrhnutý hlavný vstup cez 

zádverie do vstupnej haly s recepciou. Z haly je prístupná 

administratíva, hotelová reštaurácia, wc pre hostí, schodisko a výťahy, 

ktoré sú súčasťou CHÚC typu B a spája všetky podlažia (1S-3NP). Zo 

vstupnej haly je prístup aj do zázemia reštaurácie. Na 1NP je 

umiestnený aj denný bar a nákladný výťah. 

 V 2NP je navrhnutých 20 hotelových izieb, 2 apartmány a 2 izby 

pre imobilných hostí s celkovou kapacitou 54 osôb, zázemie pre 

pokojskú, úklidová miestnosť a sklad špinavého a čistého prádla. 

 3NP je dispozične totožné s 2NP. 
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V návrhu stavby budú dodržané všeobecné požiadavky vyhlášky  

č. 268/2009 Zb. a č. 398/2009 Zb. Celý objekt je riešený ako 

bezbariérový. Prístup do budovy je riešený rampou so sklonom 10%. V 

objekte bude splnená požiadavka na minimálny počet parkovacích 

státí pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Celkový počet sú 

4 parkovacie miesta z navrhovaných 38 (+30) parkovacích miest. 

 

Návrh stavby spĺňa príslušné ustanovenia, vyhlášky č. 269/2009 Zb.  

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. Stabilita 

objektu je zaistená vhodným návrhom konštrukcie. Realizácia stavby 

prebehne tak aby bolo zamedzené neprijateľné riziko, napríklad pád 

z výšky, popálenie či zasiahnutie elektrickým prúdom. Pri užívaní 

stavby musia byť rešpektované všetky prevádzkové predpisy, 

nariadenia a všeobecné bezpečnostné predpisy týkajúce sa použitia 

inštalovaných predmetov.  

 

a) Stavebné riešenie 

Novostavba je navrhnutá ako budova s troma nadzemnými 

podlažiami, čiastočne podpivničená. Konštrukčný systém skeletový, 

prefabrikovaný pozostávajúci zo stĺpov, prievlakov, stužidiel. 

Vodorovné konštrukcie nad suterénom železobetónové hrúbky 200 

mm, nad 1NP, 2NP a 3NP predpäté panely Spiroll hrúbky 265 mm. 

b) Konštrukčné a materiálové riešenie 
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Konštrukčný systém je skeletový. Objekt založený na základových 

pätkách a pásoch z prostého betónu. Pätky majú rôzne rozmery, 

najväčšia je 1800x1800mm. Pod obvodovou stenou sú pásy šírky 500 

mm, pod vnútornou stužujúcou stenou sú pásy šírky 800 mm. 

Obvodové nosné steny v suteréne sú tvorené monolitickou ŽB stenou 

hrúbky 400 mm, v časti napojenia základovej dosky 1NP je obvodová 

stena suterénu doplnená a primurovko zo strateného debnenia 

hrúbky 250 mm. Strop nad suterénom je monolitický železobetónový, 

hrúbky 200 mm. Obvodové steny nadzemných podlaží sú tvorené 

tvárnicami Ytong P2-400 hr. 375mm. Vnútorné deliace konštrukcie sú 

tvorené murivom Ytong P4-550 rôznych hrúbok. Stropy nadzemných 

podlaží sú tvorené predpätými panelami Spiroll hrúbky 265 a 160 mm. 

Panely sú uložené na prefabrikovaných prievlakoch. Strecha je riešená 

ako plochá jednoplášťová s odvodnením dovnútra dispozície.  

c) Mechanická odolnosť a stabilita stavby  

Nosné konštrukcie sú navrhnuté statikom. Sú použité overené 

materiály a technologické postupy. 

 

Objekt je pomocou prípojok napojený na všetky verejné inžinierske 

siete. Jedná sa o kanalizačnú prípojku, vodovodnú prípojku, plynovú 

prípojku a prípojku nízkeho napätia. 

Rozvody vody sú riešené pomocou plastového potrubia, rozvod teplej 

vody zabezpečujú kotle so zásobníkovým ohrievačom TV. Vodovod 

izolovaný PE izoláciou. Kanalizačné potrubie je plastové (HD-PE) 

napojené na obecnú kanalizáciu. Ležaté potrubie kanalizácie bude 

vedené pod podlahou s minimálnym spádom 2 %. Potrubie 

pripojovacie v spáde minimálne 3 %.  Zemný plyn je do objektu 
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napojený cez plynovú prípojku do prípojkovej skrine osadenej na 

hranici pozemku. Rúry spájané zváraním, po tlakovej skúške ošetrené 

antikoróznym náterom a uložené do chráničky.  

V celom objekte je riešené vetranie pomocou VZT rozvodov vedených 

v podhľadoch pod stropom a vyvedenými šachtami nad strechu. Je 

zriadená prípojka rozvodov NN prípojková skriňa je osadená v stĺpiku 

na hranici pozemku. Rozvody elektrickej energie sú vedene 

protipožiarnymi káblami pod omietkou a v priestore podhľadov. 

Vodiče a káble budú vedené v zónach podľa ČSN 332130.  

 

Riešené v samostatnej prílohe v zložke č. 5 Požiarne bezpečnostné 

riešenie. 

 

a) Kritéria tepelne technického hodnotenia 

Sú súčasťou prílohy v zložke č. 6 Stavebná fyzika. 

b) Energetická náročnosť budovy 

Hodnotenie energetickej náročnosti budovy je  súčasťou prílohy 

v zložke č. 6 Stavebná fyzika. 

c) Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energií 

Posudok vypracuje špecialista z oblasti energií a ÚVK. 

 

Je navrhnuté nútené vetranie s rekuperáciou, vzduchotechnikou 

vedenou v podhľadoch pod stropmi. Objekt bude vykurovaný 

pomocou VZT. Komunálny odpad bude na pozemku ukladaný na 
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určenom mieste. Odpad bude triedený na plasty, sklo, papier a 

zmesový komunálny odpad. Nepredpokladá sa nadmerný hluk ani 

prašnosť.   

 

a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Bol realizovaný základný radónový prieskum, z ktorého vyplýva, že 

radónové riziko je minimálne. Nie sú potrebné špeciálne 

protiradónové opatrenia, základnú ochranu zabezpečí 

hydroizolácia.  

b) Ochrana pred bludnými prúdmi 

Nevyžaduje sa. 

c) Ochrana pred technickou seizmicitou  

Nevyžaduje sa. 

d)  Ochrana pred hlukom 

Stavebné konštrukcie najmä okná sú navrhnuté s ohľadom na 

normové požiadavky na hlukovú nepriezvučnosť.  

e) Protipovodňové opatrenia 

Nie sú potrebné – stavba nie je v záplavovom území. 

f) Ostatné účinky (vplyv poddolovania, výskyt metánu) 

Nie sú. 

 

 

a) Pripájacie miesta technickej infraštruktúry, pripojovacie rozmery, 

výkopové kapacity a dĺžky. 
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Napojenie objektu na rozvody NN bude realizované z RIS rozvodnej 

skrine do elektromeru umiestneného na stĺpiku na hranici pozemku.  

Vodovodná prípojka bude napojená na verejný vodovod vedený 

v miestnej komunikácii v sklone 0,5 %. Vodomerná šachta spolu 

s hlavným uzáverom budú situované na hranici pozemku  

na dobre prístupnom mieste.  

Splašková voda bude odvedená z pozemku ležatým zvodom z PVC – 

DN 200. Tento zvod bude napojený na verejnú kanalizačnú sieť 

vedenú v miestnej komunikácii v sklone 2 %, uložené v nezámrznej 

hĺbke do zhutneného násypu z piesku. Napojenie na verejnú 

kanalizačnú sieť zrealizuje jej správca. 

Dažďová voda zo strechy je zvedená do dažďovej kanalizácie a voda 

so spevnených plôch bude odvedená do retenčnej nádrže 

a následne do vsakovacieho zariadenia.  

Zemný plyn pre potreby kuchyne je do objektu privedený z verejnej 

siete potrubím 32/3 PE 100, uložený do zhutneného násypu z piesku. 

Plynová skrinka (HUP) je zriadená v stĺpiku na hranici pozemku. 

b) Pripojovacie rozmery, výkopové kapacity a dĺžky 

Popísané vo výkrese situácie. 

 

 

a) Popis dopravného riešenia 

Pozemok bude ku komunikácii druhej triedy napojený 

novovybudovaným vjazdom. Vybudovaním vjazdu a ani samotnou 

stavbou sa dopravné podmienky v lokalite nemenia. 

b) Napojenie územia na jestvujúcu dopravnú infraštruktúru 
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Napojenie pozemku je realizované obojsmerným vjazdom 

k parkovacím státiam. 

c) Statická doprava 

Je navrhnutých 38 parkovacích miest pre hostí. Z navrhnutých 38 

parkovacích miest sú 4 parkovacie miesta určené pre osoby 

s obmedzenou schopnosťou pohybu. Príjazd k parkovacím miestam 

je riešený vjazdom z verejnej príjazdovej komunikácie. 

d) Pešie a cyklistické cesty. 

Chodníky pre peších nie sú popri komunikácii zriadené. Keďže sa jedná 

o rekreačnú oblasť, je v blízkosti navrhovaného hotelu niekoľko 

cyklistických chodníkov a trás. 

 

Po dokončení stavebných prác sa zrealizujú terénne úpravy. Stiahnutá 

ornica sa rozvezie po pozemku a bude vysadený trávnik a vysadené 

rastliny. 

 

a) Vplyv stavby na životné prostredie - ovzdušie, hluk, voda, odpady 

a pôda 

Navrhovaná stavba nemá pri obvyklej prevádzke väčší vplyv na 

životné prostredie. Objekt je vykurovaný el. energiou získanou 

z verejnej siete ale aj z obnoviteľných zdrojov. Časť dažďovej vody 

je zachytávaná na pozemku pomocou retenčnej nádrže, a následne 

znovu použitá na zalievanie alebo vsiaknutá pomocou 

vsakovacieho zariadenia. Odpady triedené vyvážka zabezpečená 

obcou. 
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b) Vplyv stavby na prírodu a krajinu (ochrana drevín, ochrana 

pamätných stromov, ochrana rastlín a živočíchov a pod), 

zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine 

Stavba neovplyvní zachovanie ekologických funkcií a väzieb 

v krajine. Chránené dreviny, rastliny ani živočíchy sa na pozemku 

nenachádzajú. 

c) Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 

Pozemok nie je v sústave chránených území Natura 2000. 

d) Návrh zohľadnení podmienok zo záveru zisťovacieho konania alebo 

stanoviská EIA 

Podľa Prílohy 1 zákona 100 z roku 2001 sa navrhovanej stavby 

netýka proces posudzovania vplyvu na životné prostredie (EIA). 

e) Navrhovaná ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Ochranné pásma inžinierskych sieti rieši ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. Ostatné ochranné pásma na 

pozemok nezasahujú. 

 

Stavba nemá plniť funkciu ochrany obyvateľstva, zároveň nie je  

pre obyvateľstvo nebezpečná. 

 

 

a) Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt, ich zaistenie 

Pre potreby staveniska nie je nutné zriaďovať pripojenie  

ku kanalizácii a zemnému plynu. Na stavenisku bude mobilné WC. Kvôli 
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zásobovaniu staveniska vodou bude zriadená provizórna vodovodná 

prípojka dodávateľom stavby. Napojenie na elektrinu bude zrealizované 

z verejnej siete. 

b) Odvodnenie staveniska 

Špeciálne odvodnenie staveniska nebude realizované. Zrážková voda sa 

vsiakne voľne na stavebnom pozemku. Prípadná voda v základových 

pásoch sa odčerpá pomocou čerpadiel. 

c) Napojenie staveniska na existujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru 

Na dopravnú infraštruktúru bude stavenisko napojené vjazdom na 

pozemok cez bránu. Musia byť zriadené nove prípojky pre potreby 

staveniska provizórna vodovodná a elektrická prípojka. 

d) Vplyv uskutočňovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Počas uskutočňovania stavby nebudú zabraté, ani inak negatívne 

ovplyvnené susedné pozemky. Práce budú prebiehať len počas 

stanovenej pracovnej doby a to mimo nočného kľudu a dní pracovného 

pokoja.  Pri realizácii stavby nebudú dotknuté susedné pozemky ani 

stavby. Práce budú prebiehať len v dennej dobe. Ak dôjde k znečisteniu 

komunikácie, bude okamžite odstránené. 

e) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, 

demolácie, výrub drevín 

Asanácie, demolácie ani výrub drevín sa nerealizujú. 

f) Maximálne zaberanie pre stavenisko (dočasné / trvalé) 

Mimo parcelu nebudú počas realizácie stavby zabraté žiadne pozemky. 

Dočasné zabratie obecných pozemkov bude nutné počas realizácie 

prípojok k inžinierskym sieťam. Povolenie k zabratiu vydá obec. 

g) Požiadavky na bezbariérové obchádzkové trasy 

Nie sú požadované. 

 



32 

 

h) Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií  

pri výstavbe, ich likvidácia 

Staveniskový odpad bude ukladaný do kontajnerov prikrytých plachtou 

a odvezený na príslušnú skládku. Skladovanie a nakladanie s odpadmi sa 

riadi ČSN 83 80 30 Skládkovanie odpadov a nadväzujúcimi normami, tiež 

vyhláškou o odpadoch  

č. 381/2001. Pri kolaudácii stavby musia byť predložené doklady 

o likvidácii odpadov.  

Nebezpečne odpady, ktoré môžu vzniknúť počas realizácie stavby:   

15 01 10 plastový obal se škodlivinami   

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin   

17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu   

17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu   

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky  

 

Obyčajné odpady:   

15 01 06 směs obalových materiálů   

17 01 01 beton  1 

7 01 02 cihly   

17 02 01 dřevo   

17 02 02 sklo  1 

7 02 03 ostatní plasty   

17 04 02 hliník   

17 04 05 železo a ocel   

17 04 07 směsné kovy   

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

i) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónie zemín 
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Navrhovaný objekt  hotelu je čiastočne podpivničený. Budú realizované 

výkopy stavebnej jamy a následne základových pásov a pätiek. Časť 

zeminy z výkopov bude použitých na zásypy, zvyšná zemina bude 

odvezená na skládku. Ešte pred samotným začiatkom výkopových prác 

bude stiahnutá ornica o hr. 300mm. Ornica bude uložená na pozemku 

a po dokončení stavby použitá na terénne úpravy.  

j) Ochrana životného prostredia pri výstavbe 

Výstavba a všetky stavebné práce budú prebiehať tak, aby čo najviac 

obmedzili nepriaznivé vplyvy hluku a prašnosti na okolie, práce budú 

realizované len počas pracovných dní a v priebehu pracovnej doby 

stavby. Prašnosti sa bude predchádzať plachtovaním, kropením. 

Materiály a technológie použité  

na stavbu svojim skladovaním, prípravou a následným používaním 

nevplývajú negatívne na životné prostredie. Stavebný odpad sa bude 

triediť.  

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, posúdenie 

potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa iných 

právnych predpisov  

Počas všetkých stavebných práci budú dodržiavané bezpečnostné 

predpisy a súvisiace vyhlášky najmä :  

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

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.   

Predpis č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci se změnami 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb.   

Predpis č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích  

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.   
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Předpis č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 

zařízení, přístrojů a nářadí.   

Všetci pracovníci musia byť poučení o BOZP. Bude spracovaný plán BOZP, 

určený harmonogram vstupu na stavenisko, určená pracovná doba, 

oprávnenosť osôb. Zákaz vstupu na stavenisko tretím osobám.  

l) Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb 

Nerealizujú sa. 

m) Zásady pre dopravno-inžinierske opatrenia 

Bez požiadaviek. 

n) Stanovenie špeciálnych podmienok pre realizáciu stavby (vykonávanie 

stavby za prevádzky, opatrenia proti účinkom vonkajšieho prostredia pri 

výstavbe a pod) 

Ak budú dodržané technológie výstavby jednotlivých konštrukcii nie je 

nutné stanovovať špeciálne podmienky pre realizáciu stavby. 

o) Postup výstavby, rozhodujúce čiastkové termíny 

Predpokladaný termín zahájenia výstavby 03/2019 

Predpokladaný termín dokončenia výstavby 03/2023 
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Novostavba hotelu je navrhnutá za účelom poskytovania služieb v oblasti 

hotelierstva. Z funkčného hľadiska s jedná o zmiešanú funkciu ubytovania, 

gastro a administratíva. s tromi nadzemnými podlažiami, čiastočne 

podpivničená.  

 

Kapacitné údaje 

Plocha pozemkov     18302,56 m2 

Zastavaná plocha     2119,14 m2 

Obstavaný priestor     24594,3 m3 

Počet podlaží     3    

Počet administratívnych pracovníkov   4 

Počet obsluhy hotelu    20 

Kapacita ubytovacej časti    108 

Kapacita reštaurácie    120 

- Primárne je určená pre ubytovaných hostí 

Počet parkovacích miest pri hoteli 38 z toho 4 pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu 

Počet parkovacích miest na p.č. 794 30 

 

Architektonické, výtvarné a materiálové riešenie 

Navrhovaný objekt je novostavbou hotelu v rekreačnej oblasti 

v blízkosti tretieho najväčšieho mesta na Slovensku – Prešov. Architektonické 

riešenie objektu vychádza z podmienok daných okolím navrhovaného 

objektu a snaží sa čo najmenej narušiť ráz krajiny. Objekt je jednoduchého 
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obdĺžnikového tvaru s priznanými, vystupujúcimi prvkami na loggiách. 

Fasáda je navrhnutá vo farebnom kontraste bielej a hnedej farby s prvkami v 

sivých odtieňoch, ako sú oplechovania, sokel a dažďové žľaby. Okná budú 

drevené v sivom odtieni, rovnako ako všetky výplne otvorov na fasáde. 

krémovej farby v kombinácii s okrovou hnedou v pásoch medzi oknami 

a v soklovej časti. Okná sú plastové bielej farby, vstupné dvere hliníkové bielej 

farby.  

 

Dispozičné riešenie 

Navrhovaná novostavba je čiastočne podpivničená s tromi nadzemnými 

podlažiami. Dispozične je budova delená po podlažiach na časti prevádzkovú 

a ubytovaciu. Na 1NP sa nachádzajú vstupné priestory s recepciou, s ktorých 

sú prístupné ostatné časti budovy. Priamo je prístup do reštauračnej časti 

s vlastným hygienickým zázemím a barom. Oddeleným schodiskom, resp. 

výťahmi je prepojená s časťou ubytovacou, ktorá sa nachádza na druhom a 

treťom nadzemnom podlaží. Jednotlivé ubytovacie jednotky sú rôznych 

veľkostí a dispozičých riešení, ale každé riešenie obsahuje samostatné 

zádverie, samostatné wc a samostatnú kúpelňu, alebo wc s kúpelňou a izbu, 

resp. izby podľa zamýšľaného typu (1 lôžko, 2 lôžka, apartmán, a pod.). 

 V 1S bude umiestnená kotolňa, strojovňa VZT, strojovňa so záložným 

zdrojom pre evakuačný výťah, sklady, práčovňa, žehliareň, miesto údržby 

a wc pre zamestnancov. Do suterénu vedie schodisko a takisto nákladný 

výťah hotelového personálu. 

 V 1NP je z juhozápadnej strany navrhnutý hlavný vstup cez zádverie do 

vstupnej haly s recepciou. Z haly je prístupná administratíva, hotelová 

reštaurácia, wc pre hostí, schodisko a výťahy, ktoré sú súčasťou CHÚC typu B 

a spája všetky podlažia (1S-3NP). Zo vstupnej haly je prístup aj do zázemia 

reštaurácie. Na 1NP je umiestnený aj denný bar a nákladný výťah. 
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 V 2NP je navrhnutých 20 hotelových izieb, 2 apartmány a 2 izby pre 

imobilných hostí s celkovou kapacitou 54 osôb, zázemie pre pokojskú, 

úklidová miestnosť a sklad špinavého a čistého prádla. 

 3NP je dispozične totožné s 2NP. 

 

Bezbariérové užívanie stavby 

Celá časť objektu prístupná verejnosti je navrhnutá ako bezbariérová. 

K vstupom do objektu vedie rampa zo sklonom 10 %. Objekt je vybavený 

bezbariérovým výťahom. Maximálny výškový rozdiel je 20 mm. Je splnený 

počet minimálnych parkovacích miest pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu. V návrhu sú dodržané požiadavky vyhlášky  

č. 268/2009 Sb. a č. 398/2009 Sb.  

 

Prevádzkové riešenie je tvorené administratívnou časťou a reštauračnou 

časťou na 1NP so zázemím v 1S, v ktorom je sústredená všetka technológia 

a časťou hotelovou na 2 a 3NP.  

 

Podrobne riešené v časti D.1.2 Stavebno konštrukčné riešenie. 

 

Pri návrhu stavby boli rešpektované všetky zásady bezpečnosti, ako počas 

výstavby tak aj pre následné bezpečné používanie stavby. Návrh rešpektuje 

príslušné ustanovenia, vyhlášku č. 269/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Počas užívania stavby sa bude bezpečnosť 
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vyhláškou č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení  

při stavebních pracích, v znění pozdejších předpisu. 

 

Tepelne technické posúdenie, posúdenie akustiky, dennej osvetlenosti 

a preslnenia je podrobne spracované v zložke č. 6 – Stavebná fyzika. 

Energetická náročnosť budovy je taktiež doložená v zložke č. 6 – Stavebná 

fyzika. Navrhovaný objekt sa nenachádza v prostredí so zvýšeným hlukom 

alebo vibráciami.  

 

Detailne spracované v zložke č. 5 – Požiarne bezpečnostné riešenie. 

 

Stavba je navrhnutá z certifikovaných, preverených materiálov, ktoré spĺňajú 

normové požiadavky na daný typ materiálu a účel použitia. Spracovanie 

materiálov prebehne vždy podľa platných technologických postupov 

jednotlivých výrobcov.  

 

Pri realizácii stavby sa nevyskytujú netradičné technologické postupy ani 

žiadne zvláštne požiadavky. 
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zhotoviteľom stavby – obsah a rozsah výrobnej a dielenskej dokumentácie 

zhotoviteľom 

Dokumentácia od zhotoviteľa nie je požadovaná. 

 

Nie sú požadované skúšky nad rámec povinných skúšok. 

 

OBSAH 

D1.1.01 – PÔDORYS 1S      M 1:50  

D1.1.02 – PÔDORYS 1NP – ZÁPADNÁ ČASŤ   M 1:50 

D1.1.03 – PÔDORYS 1NP - VÝCHODNÁ ČASŤ   M 1:50 

D1.1.04 – PÔDORYS 2NP – ZÁPADNÁ ČASŤ   M 1:50 

D1.1.05 – PÔDORYS 2NP – VÝCHODNÁ ČASŤ   M 1:50 

D1.1.06 – PÔDORYS 3NP – ZÁPADNÁ ČASŤ   M 1:50 

D1.1.07 – PÔDORYS 3NP – VÝCHODNÁ ČASŤ   M 1:50 

D1.1.08 – PÔDORYS STRECHY – ZÁPADNÁ ČASŤ  M 1:50 

D1.1.09 – PÔDORYS STRECHY – VÝCHODNÁ ČASŤ  M 1:50 

D1.1.10 – REZ A–A – ZÁPADNÁ ČASŤ    M 1:50 

D1.1.11 – REZ A–A – VÝCHODNÁ ČASŤ    M 1:50 

D1.1.12 – REZ B–B       M 1:50 

D1.1.13 – POHĽADY      M 1:100 
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D1.1.14 – VÝPIS PRVKOV  

D1.1.15 – VÝPIS SKLADIEB 
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Navrhovaný objekt je čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými 

podlažiami. Konštrukčný systém skeletový, pozostávajúci zo stĺpov, 

prievlakov a stužidiel.  

Zemné práce: Pred začatím práci sa zryje ornica v hrúbke 300 mm a uloží sa 

na skládku na pozemku pre neskoršie využitie. Nasleduje vytýčenie rohov 

objektu. Pokračuje sa vyhĺbením stavebnej jamy pre suterén a vykopaním 

pätiek rýh pre základové pásy. Posledných 10 cm základových rýh bude kvôli 

rovinnosti dokopaných ručne. K prevzatiu základovej škáry a základov je 

potrebné prizvať projektanta časti statika.  

 

Základy: Základovú konštrukciu tvoria základové pätky a pásy z prostého 

betónu. Rozmery základov sú uvedené vo výkrese D1.1.01 – ZÁKLADY 

 

Zvislé konštrukcie: nosný systém je tvorený stĺpmi a pozdĺžne orientovanými 

prievlakmi. Objekt je dilatovaný kvôli zamedzeniu vplyvu objemových zmien 

konštrukcie a v každom z dilatačných celkov sa nachádzajú dve stužujúce 

steny, ktoré zabezpečujú stabilitu v priečnom smere. Obvodové nosné steny 

suterénu sú tvorené monolitickými ŽB stenami hrúbky 400 mm. Obvodová 

nosná stena suterénu nesúca roznášaciu dosku 1NP je doplnená 

o primurovkou zo strateného debnenia hrúbky 250 mm. Všetky tvárnice 

strateného debnenia sú vystužené a zaliate betónom podľa statického 

návrhu. Obvodové steny nadzemných podlaží nemajú nosnú funkciu, len 

výplňovú a sú tvorené tvárnicami Ytong P2-400 hr. 375mm. Vnútorné deliace, 

nenosné steny a priečky  sú tvorené tvárnicami Ytong P4-550 rôznych hrúbok.  
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Vodorovné konštrukcie: Vodorovnú konštrukcie nad 1S tvorí železobetónový 

strop hrúbky 200mm, vystuženie a trieda betónu podľa statického návrhu. 

Vodorovné konštrukcie nad 1NP a 2NP tvoria predpäté dutinové panely 

Spiroll hrúbky 265mm, loggie 160mm, uloženie panelov 150 mm  

na prefabrikovaných železobetónových prievlakoch.  

Konštrukcia strechy: Strecha je riešená ako plochá jednoplášťová s klasickým 

poradím vrstiev. Odvodnená je dovnútra dispozície pomocou strešných 

vtokov TOPWET DN 150 s PVC a bitúmenovou manžetou. Spádovú vrstvu 

strechy tvorí polystyrénbetón. Na spádovej vrstve je bodovo natavená 

parozábrana hrúbky 4 mm z SBS modifikovaného asfaltového pásu so 

skelnou výstužnou vložkou. Na parozábrane sú nalepene TI dosky z EPS 150 

S v dvoch vrstvách s prekrytými spojmi. Hrúbka tepelnej izolácie 300 mm. 

Hydroizolačnú vrstvu strechy tvorí povlaková mPVC fólia hr. 1,8mm, ktorá je 

separovaná geotextíliou. Strecha je priťažená štrkovým násypom fr. 16-32 

o hrúbke 100mm.  

Klampiarske konštrukcie: Oplechovanie atiky z pozinkovaného plechu 

hrúbky 0,6 mm. Vonkajšie okenné parapety z ťahaného hliníkového plechu 

hrúbky 1,6 mm. 

Izolácie proti zemnej vlhkosti: Vodorovná izolácia proti zemnej vlhkosti je 

tvorená asfaltovým penetračným náterom roznášacej dosky, nataveným SBS 

modifikovaným asfaltovým pásom s vložkou zo sklenej  tkaniny hrúbky 4 mm 

a ochrannou betónovou mazaninou hrúbky 60 mm. 

Tepelné izolácie: Podlaha suterénu je izolovaná TI doskami z grafitového EPS 

hrúbky 80 mm. Steny suterénu sú izolované XPS 2800CS hrúbky 120mm. 

V nepodpivničenej časti sú základy a soklová časť izolované XPS 2800CS 

hrúbky 120mm. Obvodové steny sú zateplená MW hr. 150mm  

Omietky: Všetky zvislé konštrukcie budú opatrené vyrovnávacou omietkou 

s vysokou paropriepostnusťou na ktorú bude následne nanesená finálna 
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stierka Vonkajšie omietky sú tvorené na vystužený podklad z lepidla 

a výstužnej sieťky tenkovrstvovou silikónovou fasádnou omietkou.  

Podlahy:  Nášľapnú vrstvu podláh tvorí keramická dlažba, PVC, v suteréne 

epoxidový náter a koberec v izbách. Pod nášľapnou vrstvou je roznášací 

cementový poter minimálnej hrúbky 50 mm, vyztužený v ose dosky, 

dilatovaný. PE fólia bráni zatečeniu poteru pod EPS dosky. Poslednou vrstvou 

podlahy je kročajová izolácia hrubky 30 mm. 

Výplne otvorov: Okenné výplne drevené rámy, izolačné trojsklo, oceľové okná 

a dvere systém Janisol farba (RAL 9007). Exteriérové presklené steny oceľové 

(RAL 9007). 

Podrobný popis v D1.1.11 – VÝPIS PRVKOV a D.1.1.12 – VÝPIS SKLADIEB 

Stále a nahodilé zaťaženie podľa platných predpisov. 

Snehová oblasť II, typ krajiny normálny. 

Stavba je navrhnutá z certifikovaných, preverených materiálov, ktoré spĺňajú 

normové požiadavky na daný typ materiálu a účel použitia.  

Pri realizácii stavby sa nevyskytujú netradičné technologické postupy ani 

žiadne zvláštne požiadavky. 

Stavebná jama bude svahovaná pod bezpečným sklonom 1:0,6. Stavebná 

jama bude v mieste výkopov väčších ako 2,7 m zaistená pažením. 
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Nie sú požadované skúšky nad rámec povinných skúšok. 

 

Nejde o zmenu stavby. 

 

Dokumentácia od zhotoviteľa nie je požadovaná. 

 

Detailne spracované v zložke č. 5 – Požiarne bezpečnostné riešenie. 

 

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 0600 – Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 

ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 
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ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Požadavky na požární odolnost 

stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

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

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN ISO 128 – 23 – Technické výkresy – Pravidla zobrazování 

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost – nevýrobní objekty 

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

ČSN 73 0821 – Požární bezpečnost – odolnost stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 

Pri návrhu stavby boli rešpektované všetky zásady bezpečnosti, ako počas 

výstavby tak aj pre následné bezpečné používanie stavby. Návrh rešpektuje 

príslušné ustanovenia, vyhlášku č. 269/2009 Sb. O obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Počas užívania stavby sa bude bezpečnosť 

vyhláškou č. 324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení  

při stavebních pracích, v znění pozdejších předpisu. 

 

Nie je súčasťou projektovej dokumentácie. 
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V rámci diplomovej práce bola vytvorená projektová dokumentácia  

pre realizáciu stavby hotela v rekreačnej časti Sigord pri obci Kokošovce 

podľa vyhlášky č. 499/2006 Sb. doplnenej vyhláškou č. 62/2013. Bolo 

vypracované posúdenie v rámci stavebnej fyziky a požiarne bezpečnostné 

riešenie. 

Výsledkom diplomovej práce je komplexný návrh novostavby 

samostatne stojacej budovy hotela. V rámci návrhu je spojená rekreačná, 

ubytovacia funkcia hotelu, so svojimi 54 hotelovými izbami a funkcia 

reštauračná. Poschodia sú prístupné dvoma schodiskami tak, aby nebol 

rušný ubytovací poriadok. Zvolený bol skeletový konštrukčný systém 

a použité overené konštrukčné postupy a materiály. Stavba je tiež posúdená 

z hľadiska tepelnej techniky, akustiky, preslnenia a denného osvetlenia 

miestností. Tiež je vypracované požiarne bezpečnostné riešenie.  

Diplomová práca ma obohatila o obrovské množstvo nových poznatkov 

a napomohla mi zorientovať sa v oblasti normatívy, práva ale najmä v oblasti 

projekcie a navrhovania stavieb.  

  



50 

 

[1.] ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. 

Praha: Český normalizační institut, 2004. 

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

ČSN 73 0540.  

[3.] Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky. Praha: Český normalizační 

institut, 2011 + Z1(2012).   

[4.] ČSN 73 0540. Tepelnáochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 

Praha: Český normalizační institut, 2005. 

[5.] ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty . Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

[6.] ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

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

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

2010. 

[8.] ČSN 73 4130.  Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

[9.] ČSN 73 1901. Navrhování střech: Základní ustanovení. Praha: Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 

 

[10.] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

[11.] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu 

[12.] Vyhláška č. 499/2009 Sb., o dokumentaci staveb 

[13.] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

[14.] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 



51 

 

[15.] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

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

do hloubky 

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

pracoviště a pracovní prostředí 

[17.] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci 

[18.] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

[19.] Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany 

staveb 

[20.] Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 

 

[21.] REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a 

zákonů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014, 248 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-

5142-9. 

[21.] KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Náuka o pozemních stavbách: Modul M01. Brno: 

CERM, 2005, 158 s. ISBN 978-80-7204-530-3. 

 

 

[22.] Wienerberger: Základní informace k cihlám Porotherm a taškám 

Tondach [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: https://wienerberger.cz/ 

[23.] Isover: tepelné izolace, zvukové izolace a protipožární izolace [online]. 

[cit. 2018]. Dostupné z: https://www.isover.cz/   

[24.] Prefa: …jsme tam kde stavíte [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: 

https://www.prefa.cz/   

[25.] TZB-info: Stavebnictví, úspory energií, technická zařízení budov 

[online]. [cit. 2018]. Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/.  

https://wienerberger.cz/


52 

 

[26.] Stavona: značková okna a dveře [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: 

https://www.stavona.cz/. 

[27.] DEK: stavebniny [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: https://www.dek.cz/  

[28.] CADFÓRUM: Dwg doplňky [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: 

https://www.cadforum.cz/. 

[29.] ZÁKONY PRO LIDI: zákony, vyhlášky [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: 

https://www.zakonyprolidi.cz/. 

[30.] Katasterportál [online]. [cit. 2018]. Dostupné z: 

https://www.katasterportal.sk/kapor/ 

[31.] ZBGIS: kataster nehnuteľností [online]. [cit. 2018].  Dostupné z: 

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.53000

0,48.800000# 

[32.] Stavební materiál pro stavbu i rekonstrukce | Ytong.cz. Stavební materiál 

pro stavbu i rekonstrukce | Ytong.cz [online]. Copyright © Xella Group. All rights 

reserved. [cit. 08.01.2019]. Dostupné z: https://www.ytong.cz/ 

 

 

  

https://www.cadforum.cz/
https://www.zakonyprolidi.cz/
https://www.katasterportal.sk/kapor/
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000
https://www.ytong.cz/


53 

 

 

Af celková plocha rámu [m2]   

Ag celková plocha zasklenia [m2]   

BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   

B. p .v. Baltský po vyrovnání  

č. číslo  č.p.   

ČSN česká sústava noriem   

dl. dĺžka   

DN menovitý priemer [°]   

DPS dokumentácia pre realizáciu stavby     

EIA Enviromental Impact Assesment  

EPS expandovaný polystyrén   

h výška [m]   

hr. hrúbka 

HUP hlavný uzáver plynu   

HVŠ hlavná vstupná šachta 

ks kusov 

k. ú. katastrálne územie   

m n. m. metrov nad morom   

max. maximum  

min. minimum  

NN nízke napätie  

NP nadzemné podlažie   

OB obytná budova   

ozn. označenie   

parc. č. parcelné  

PE polyetylen  
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PHP prenosný hasiaci prístroj  

PT pôvodný terén   

PBS požiarna bezpečnosť stavieb   

PD projektová dokumentácia     

RAL vzorník farieb 

Rdt výpočtová únosnosť zeminy   

Sb.  zbierky (myslené Sbírky zákonů) 

SO stavebný objekt   

1S prvé suterénné podlažie   

SDK sadrokartón 

TI tepelná izolácia 

UT upravený terén   

VŠKP vysokoškolská kvalifikačná práca   

vyhl. vyhláška  

VŠ vodomerová šachta   

XPS extrudovaný polystyrén   

ŽB železobetón 

λ súčiniteľ tepelnej vodivosti 

AKU akustická 

 

  



55 

 

 

Zložka č. 1 – PRÍPRAVNÉ A ŠTÚDIJNÉ PRÁCE 

OBSAH 

ŠTÚDIA: 

1 – SITUÁCIA 

2 – PÔDORYS 1S 

3 – PÔDORYS 1NP 

4 – PÔDORYS 2NP 

5 – REZ A-A 

6 – POHĽADY  

NÁVRH SCHODISKA 

NÁVRH ZÁKLADOV 

NÁVRH STROPNÝCH PANELOV SPIROLL 

NÁVRH ODVODNENIA STRECHY 

 

Zložka č. 2 – C SITUAČNÉ VÝKRESY 

OBSAH 

C.1 – SITUÁCIA ŠIRŠÍCH VZŤAHOV 

C.2 – KOORDINAČNÝ SITUAČNÝ VÝKRES 

 

Zložka č. 3 – D1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

OBSAH 

D1.1.01 – PÔDORYS 1S        

D1.1.02 – PÔDORYS 1NP – ZÁPADNÁ ČASŤ     

D1.1.03 – PÔDORYS 1NP - VÝCHODNÁ ČASŤ    

D1.1.04 – PÔDORYS 2NP – ZÁPADNÁ ČASŤ    

D1.1.05 – PÔDORYS 2NP – VÝCHODNÁ ČASŤ    
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D1.1.06 – PÔDORYS 3NP – ZÁPADNÁ ČASŤ    

D1.1.07 – PÔDORYS 3NP – VÝCHODNÁ ČASŤ    

D1.1.08 – PÔDORYS STRECHY – ZÁPADNÁ ČASŤ   

D1.1.09 – PÔDORYS STRECHY – VÝCHODNÁ ČASŤ   

D1.1.10 – REZ A–A – ZÁPADNÁ ČASŤ     

D1.1.11 – REZ A–A – VÝCHODNÁ ČASŤ     

D1.1.12 – REZ B–B        

D1.1.13 – POHĽADY  

D1.1.14 – VÝPIS PRVKOV 

D1.1.15 – VÝPIS SKLADIEB      

 

Zložka č. 4 – D1.2 STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEĚNÍ 

OBSAH: 

D1.2.01 – PÔDORYS ZÁKLADOV – ZÁPADNÁ ČASŤ    

D1.2.02 – PÔDORYS ZÁKLADOV – VÝCHODNÁ ČASŤ    

D1.2.03 – STROP 1S        

D1.2.04 – STROP 1NP - ZÁPADNÁ ČASŤ     

D1.2.05 – STROP 1NP - VÝCHODNÁ ČASŤ     

D1.2.06 – STROP 2NP - ZÁPADNÁ ČASŤ     

D1.2.07 – STROP 2NP - VÝCHODNÁ ČASŤ     

D1.2.08 – DETAIL D01 – VSTUP NA TERASU     

D1.2.09 – DETAIL D02 – OSADENIE OKNA     

D1.2.10 – DETAIL D03 – SOKEL       

D1.2.11 – DETAIL D04 – UKONČENIE LOGGIE     

D1.2.12 – DETAIL D05 – STREŠNÁ VPUSŤ     

D1.2.13 – DETAIL D06 – ANGLICKÝ DVOREC     

 

Zložka č. 5 – D1.3 POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE 
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D1.3. TECHNICKÁ SPRÁVA 

D1.3.01 SITUÁCIA ODSTUPOVÝCH VZDIALENOSTÍ 

D1.3.02 PÔDORYS 1S 

D1.3.03 PÔDORYS 1NP 

D1.3.04 PÔDORYS 2NP 

D1.3.05 PÔDORYS 3NP 

 

Zložka č. 6 – STAVEBÁ FYZIKA 

ZÁKLADNÉ POSÚDENIE Z HĽADISKA STEVEBNEJ FYZIKY 

P1 – PROTOKOLY A VÝPOČTY 

P2 – ŠTÍTOK ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY  

 


