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V předkládané projektové dokumentaci je zpracován návrh wellness hotelu 

s restauračním zařízením. Novostavba hotelu je situována ve Zlínském kraji, v obci 

Rusava. Zastavěná plocha hotelu je 704,85 m2. Hotel je navržen pro krátkodobé 

ubytování osob. Hotel je navržen pro 26 ubytovaných osob. V hotelu je dále  

navržen wellness, restaurace, přednáškový sál a herna pro ubytované osoby. Hotel 

má tři nadzemní podlaží a je celý podsklepený. Stavba se nachází na svažitém 

pozemku. Novostavba je založena na základových pasech z prostého betonu. Svislé 

konstrukce nad terénem jsou navrženy ze systému Porotherm. Suterénní zdivo je 

navrženo ze ztraceného bednění. Stropy tvoří prefabrikované panely Spiroll. 

Střecha nad částí suterénu je navržena jako plochá jednoplášťová - provozní. 

Střecha nad 3.NP je řešena jako nepochůzná plochá jednoplášťová střecha. 

Diplomová práce obsahuje studii hotelu, situační výkresy, architektonicko – 

stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení stavby, stavební fyziku. Součástí 

diplomové práce jsou také vizualizace objektu. 

 

Diplomová práce, wellness hotel, restaurace, přednáškový sál, wellness, 

hotel, novostavba, plochá provozní střecha, terasa. 

 

 

In the submitted project documentation is elaborated a design of a wellness 

hotel with a restaurant. The wellness hotel is situated in Rusava in the Zlin region. 

The built-up area of the hotel is 704.85 square meters. The new hotel is designed 

for short-term stays. There is a wellness (spa) area, restaurant, conference hall and 

a playroom in the hotel. There are three floors and the cellarage under the whole 

hotel. The building is located on a sloping land. The building is based on plain 

concrete strips. Vertical above-ground constructions are designed from the 

Porotherm system. The basement masonry is made of permanent shuttering 
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kits/systems. Hotel’s ceilings are made of prefabricated Spiroll panels. The roof 

above the first floor is a single-layer paved flat roof. The roof above the third floor 

is designed as an impassable single-layer flat roof. This diploma thesis includes a 

study of the wellness hotel, layout drawings, architectural building scheme, fire 

safety scheme and building physics. Building visualizations are also part of this 

diploma thesis.  

 

 Diploma thesis, wellness hotel, restaurant, conference hall, new building, 

wellness, hotel, flat paved roof, terrace. 
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Bc. Marek Grman Hotel Šafrán. Brno, 2020. 46 s., 357 s. příl. Diplomová práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. 

Vedoucí práce Ing. Markéta Sedláková, Ph.D.  
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Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané diplomové práce s názvem Hotel 

Šafrán je shodná s odevzdanou listinnou formou.  

V Brně dne 2. 1. 2020  

   Bc. Marek Grman 

autor práce  
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Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Hotel Šafrán zpracoval(a) 

samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.  

V Brně dne 2. 1. 2020  

   Bc. Marek Grman 

autor práce  
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Chtěl bych především poděkovat Ing. Markétě Sedlákové, Ph.D. za pomoc, 
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V diplomové práci je řešena projektová dokumentace wellness hotelu Šafrán. 

Navrhovaná novostavba je umístěna v obci Rusava, okres Kroměříž, Zlínský kraj. 

Novostavba hotelu se navrhuje na parcele č. 2559/1, katastrální území Rusava. 

Pozemek je mírně svažitý a navrhovaná novostavba je také zasazena podle terénu. 

Tuto lokalitu jsem si vybral, protože je zde a v blízkém okolí hodně sportovního 

vyžití. Lokalita je také dobrá pro nenáročnou turistiku. V této lokalitě se nenachází 

žádné větší modernější ubytovací zařízení, proto by v této lokalitě mohla být stavba 

hotelu zajímavým developerským záměrem. Pozemek se nachází v okrajové jižní 

části obce v klidné lokalitě a zástavbě budovami podobného typu určenému ke 

krátkodobému ubytování.  

 

Pří navrhování této projektové dokumentace bylo hlavním cílem navrhnout 

menší hotelové zařízení, které by spojovalo několik věcí občanské vybavenosti do 

jednoho objektu. Konkrétně v tomto případě se jedná o krátkodobé ubytování, 

restauraci a wellness. V projektu hotelu jsou všechny tyto hlavní části zapracovány 

a rozděleny na samostatné provozy. Cílem je vyhovět všem požadavkům inverstora 

a vytvořit funkční objekt pro jeho nové hosty a klienty. Novostavaba má navrženy 

tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, které na jižní straně vystupuje na 

terén. Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá. 

 

Novostavba je navržena jako stěnový nosný systém. Stavba je založena na 

základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo u nadzemní části je 

navrženo z keramických bloků Porotherm, stejně tak jako střední nosné zdivo 

v nadzemní části objektu. Obvodové suterénní zdivo je navrženo z tvárnic 

ztraceného bednění. Střední nosné zdivo v suterénní části je také navrženo 

z tvárnic ztraceného bednění. Stropní konstrukce tvoří montované prefabrikované 

panely Spiroll. Konstrukce schodiště a výtahové šachty je navržena jako 

monolitická železobetonová. 
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Projekt je navržen v souladu s platnými normami, zákony, vyhláškami a byl 

navržen tak, aby splňoval nároky a požadavky na komfortní ubytování hostů a 

pohodlné využívání wellness a restaurace. Navrhovaná novostavba je řešena jako 

bezbariérová, počítá se s výskytem lidí s omezenou možností pohybu. Požadavky 

na bezbariérové užívání jsou zapracovány do projektové dokumentace. Výkresová 

dokumentace stavby byla zpracována v počítačovém softwaru AutoCAD. 
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 Hotel Šafrán 

 

 Kraj:    Zlínský 

 Obec:    Rusava 

 Ulice:    - 

 Katastrální území:  Rusava 

 Kód katastrálního území: 743666 

 Parcelní číslo pozemku: 2559/1, 2559/2, 2559/3  

 

 Tit., Jméno, Příjmení:  Lenka Svobodová 

 Obec:    Vsetín 

 Ulice:    Polní 

 Číslo popisné:  1461 

 Pošta:    Vsetín 

 Směrovací číslo:  755 01 

 Telefon:   739 576 867 

 Elektronická pošta:  lenka.svoboda@seznam.cz 

 

 

 Tit., Jméno, Příjmení:  Bc. Marek Grman 

 Obec:    Lačnov 

 Ulice:    - 

 Číslo popisné:  199 

 Pošta:    Horní Lideč 
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 Směrovací číslo:  756 12  

 Telefon:   739 474 576 

 Elektronická pošta:  grman89@gmail.com 

 

 

 SO 01  Novostavba wellness hotelu Šafrán 

 SO 02  Pojízdné komunikace 

 SO 03  Pochůzné komunikace a zpevněné plochy 

 SO 04  Podzemní přípojka NN 

 SO 05  Přípojka sdělovacího vedení 

 SO 06  Přípojka splaškové kanalizace 

 SO 07  Přípojka nízkotlakového plynovodu 

 SO 08  Přípojka vodovodu 

 SO 09  Dešťová kanalizace s retenční nádrží a vsakovacím zařízením 

 SO 10  Oplocení objektu 

 

 

 V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny následující 

 činnosti a získány následující podklady:  

- Obhlídka místa stavby 

- Výpis parcel z katastru nemovitostí 

- Studie stavby 

- Digitální mapové podklady inženýrských sítí 

- Předání požadavků na stavební, materiálové a dispoziční řešení 

projektantovi investorem stavby 

 

 

 

mailto:grman89@gmail.com
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Jedná se o parc. č. 2559/1 v obci Rusava, katastrální území Rusava. Pozemek 

je mírně svažitý. Na pozemku parc. č. 2559/1 se nenachází žádné stavební objekty. 

Na pozemku se nenachází žádné přípojky inženýrských sítí. Stavební pozemek není 

evidován v ZPF. Pozemek není oplocen. Na pozemku se nenachází žádné keře, 

dřeviny ani stromy. Na jižní straně pozemku se nachází vedení vodovodu a 

nadzemní vedení NN. Pozemek je obklopen z jižní, východní a severní strany místní 

účelovou komunikací minimální šířka 6m. Na tyto komunikace budou vybudovány 

sjezdy na parkoviště hotelu.  

Lokalita je zastavěna rekreačními objekty zejména chaty, penziony. 

 

 

Navrhovaná novostavba je v souladu s územním plánem obce a se všemi 

jeho regulativy. Pozemek je dle územního plánu možno využít pro stavby 

hromadné rekreace a sport. 

 

 

Novostavba wellness hotelu je navržena plně v souladu s územním a 

regulačním plánem obce Rusava. 
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 Obecné požadavky na využití území jsou stavbou wellness hotelu 

respektovány. 

 

 

Požadavky dotčených orgánů státních a správců inženýrských sítí jsou 

zapracovány do projektové dokumentace. 

 

 

 Geodetickou firmou bylo provedeno výškopisné a polohopisné měření 

v srpnu 2019. Na pozemku bylo zjištěno vedení vodovodu a nadzemní vedení NN. 

Tyto inženýrské sítě jsou na okraji pozemku v jeho jižní části a nijak neomezují 

stavbu hotelu. 

 Specializovanou firmou bylo provedeno měření radonu. Výsledkem měření 

bylo zjištěno nízké radonové riziko. V předkládané projektové dokumentaci je 

navržena hydroizolační vrstva splňující podmínky protiradonové izolace. 

 Inženýrsko – geologickou firmou byl proveden průzkum území v září 2019. 

Průzkum byl proveden třemi hloubkovými vrty do hloubky 10m. Po provedeném 

průzkumu bylo zjištěno únosné podloží a hladina podzemní vody v úrovni 6,25m. 

 Vsakovací zkouška byla provedena specializovanou firmou v srpnu 2019. 

Z výsledku vsakovací zkoušky je zřejmé, že vsakovací poměry v dané lokalitě jsou 

vyhovující.  
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 Území stavby se nenachází v žádném ochranném území. 

 

 

 Území stavby se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

 

 

Navrhovaná novostavba wellness hotelu bude realizována výhradně na 

pozemku parc. č. 2559/1 a na pozemku parc. č. 2559/2 ve vlastnictví investora. Na 

parc. č. 2559/3 bude umístěn sjezd ze silnice III/4381. Všechny přípojky 

inženýrských sítí budou prováděny na pozemku parc. č. 2559/1. Okolních staveb se 

stavba dotkne v minimální míře. Odtokové poměry v území se nezmění, dešťové 

vody z navrhované novostavby budou jímány na pozemku investora. Jímka 

dešťových vod bude opatřena bezpečnostním přepadem do vsakovacího systému 

na pozemku na investora. 

 

 

 Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou. V místě se 

nenacházejí žádné keře, dřeviny ani stromy. 

 

 

Pozemek parc. č. 2559/1 pod navrhovanou novostavbou wellness hotelu je 

veden na KN jako ostatní plocha. Pozemek se nachází v zastavěném území obce, 

vynětí ze ZPF není nutno provádět. 
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Novostavba wellness hotelu bude nově dopravně napojena na silnici 

III/4381. Napojení bude provedeno novým sjezdem z komunikace III.třídy š. 6,0m a 

výjezdem š. 6,0m. Sjezd a výjezd je navržen ze zámkové dlažby. Hotel bude 

připojen na inženýrské sítě nacházející se v okolí místa stavby. Jedná se o přípojku 

vodovodu, plynovodu, elektrické energie, sdělovacího vedení a splaškové 

kanalizace. Splašková kanalizace je zaústěna do ČOV Holešov. Dešťové vody ze 

střech navrhované stavby budou svedeny do retenční nádrže a následně budou 

využívány na zavlažování pozemku a na zpětné využívání pro splachování toalet. 

Retenční nádrž je navržena s přepadovým potrubím, které je svedeno do 

vsakovacího systému AS – Krecht. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku 

investora. Do retenční nádrže je napojena také dešťová kanalizace ze zpevněných 

ploch. Na potrubí je navrženo filtrační zařízení. Na pozemku se nenachází žádné 

přípojky inženýrských sítí. Všechny přípojky budou vybudovány současně se 

stavbou nově. 

 

 

Předpokládané zahájení výstavby:  05/2020 

Předpokládané ukončení výstavby: 04/2022 

 

 Navrhovaná novostavba wellness hotelu bude realizována výhradně na 

pozemku parc. č. 2559/1 a na pozemku parc. č. 2559/2 ve vlastnictví investora. 

 

 Nevyskytují se. 
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Jedná se o novostavbu wellness hotelu Šafrán. Území, na kterém je stavba 

hotelu navrženu je mírně svažitý. Tomu odpovídá návrh a koncepce hotelu. 

V projektové dokumentaci je navržena novostavba hotelu a dále jsou navrženy 

parkovací a zpevněné plochy v blízké návaznosti na nový objekt. 

 Novostavba má navrženy tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, 

které v jižní části vystupuje celé nad terén. Půdorys budovy má obdélníkový tvar o 

rozměru 27,75 x 25,40 m. Jako zastřešení je zvolena plochá jednoplášťová střecha 

s klasickým uspořádáním vrstev. Výška atiky u hlavní části střechy je + 11,450 m. 

První nadzemní podlaží je na výškové úrovni 0,000 = 306,45 m.n.m. B.p.v. 

 Svislé nosné konstrukce a vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy dle 

technických podkladů výrobců těchto materiálů. 

 

 

Jedná se novostavbu wellness hotelu Šafrán. Hotel je navržen pro ubytování 

osob ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích nebo apartmánech. V novostavbě je 

navrženo šest dvoulůžkových pokojů z toho jeden pokoj pro osoby se sníženou 

schopností pohybu, dva třílůžkové pokoje a dva apartmány pro čtyři osoby. 

Celková ubytovací kapacita je 26 osob. V hotelu je navrženo také wellness a 

restaurace, která bude sloužit pro hotelové hosty, ale také pro veřejnost. V hotelu 

je navržen přednáškový sál s kapacitou 50-60 osob. 

 

 

 Jedná se o stavbu trvalou. 
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 Nejsou. 

 

 

 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

 

 Nejsou. 

 

 

Zastavěná plocha:   704,85 m2 

Obestavěný prostor:   7597,70 m3 

Užitná plocha:   2696,31 m2  

Počet hotelových pokojů:  10 

 

 

Dešťové vody s ploché střechy budou svedeny pomocí střešních vtoků do 

dešťové kanalizace. Dešťová kanalizace bude svedena do retenční nádrže. Voda 

z nádrže bude využívána na zavlažování zeleně kolem objektu hotelu a dále bude 

používání na splachování toalet v objektu. Dešťové vody ze zpevněných ploch 

budou rovněž svedeny do dešťové kanalizace a přes filtrační jednotku zaústěny do 
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retenční nádrže. Přebytečná vody z retenční nádrže bude odvedena přepadovým 

potrubím do vsakovacího systému umístěného na pozemku na investora. 

 Při provozu wellness hotelu budou vznikat tyto odpady: 

 - směsný komunální odpad (kat. č. 200301) – množství cca 8000 kg/rok, je 

skladován v plastových kontejnerech o objemu 1100 l a vyvážen pravidelně 

místními technickými službami na řízenou skládku 

 - splaškové vody – budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci se 

zaústěním na ČOV Holešov 

 - výstavbou vzniká nevyjmenovaný zdroj znečištění ovzduší – plynový 

kondenzační kotel do 50 kW 

 

 

 Před zahájením prací bude zpracován a odsouhlasen harmonogram 

výstavby mezi dodavatelem a investorem. 

1. předání staveniště 

- vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí 

- vytyčení bodů hranice pozemků stavby 

2. základové konstrukce 

- výšková kontrola provedení základové spáry 

- kontrola provedení prostupů 

- kontrola provedení základové desky - rovinnost 

3. venkovní kanalizace, vodovod, NN, plynovod, sdělovací vedení 

- kontrola výkopů 

- kontrola provedení, zkoušky těsnosti 

- kontrola provedení zásypů 

4. hrubá stavba 

- kontrola provedení hydroizolace při založení objektu 

- kontrola zděných nosných konstrukcí 
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- kontrola uložení stropních konstrukcí 

5. opláštění, střecha 

- kontrola realizace jednotlivých vrstev ploché střechy (hydroizolace, tepelné 

izolace) 

6. vnitřní kanalizace, vodovod, elektroinstalace, VZT, slaboproud, vytápění 

- kontrola provedených rozvodů a osazených zařízení vč. koncových prvků 

7. dokončovací práce 

- kontrola provedení podlah (potěry, tepelné a zvukové izolace, nášlapné vrstvy) 

- kontrola povrchových úprav stěn a stropů (obklady, omítky, sádrokartony) 

8. venkovní plochy 

- kontrola provedení podsypů a násypů 

- kontrola provedení zámkové dlažby  

 

Předpokládané termíny realizace stavby: 

Zahájení stavby :     květen 2020 

Dokončení stavby :     duben 2022 

Lhůta výstavby:      23 měsíců 

 

Rozpočet bude na základě požadavku investora zpracován po zpracování 

projektové dokumentace v průběhu stavebního řízení, předpokládané náklady 

stavby budou činit cca 55.000.000,- Kč (bez DPH).   
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Jedná se o novostavbu wellness hotelu, který je určen pro krátkodobé 

ubytování osob. V hotelu je také navržena restaurace, wellness, přednáškový sál. 

Ubytovací kapacita hotelu je 26 osob.  

- plocha pozemku:    2892 m2  

- zastavěná plocha:   704,85 m2  

- počet funkčních jednotek:   10(pokoje), 1(restaurace), 1(wellness)  

- počet hotelových pokojů:  6(dvoulůžkový),2(třílůžkové),2(apartmán) 

- kapacita ubytovaných osob:  26  

- počet pracovníků restaurace: 8 

- počet pracovníků hotel:  6 

- počet pracovníků wellness:  4 

 

 

Projektová dokumentace řeší novostavbu samostatně stojícího 

wellness hotelu v okrajové části obce Rusava. Půdorys hotelu je navržen 

z pravoúhlých tvarů. Konkrétně se jedná o obdélníkové půdorysy. 

Půdorysný rozměr suterénu je 27,75 x 25,40 m. Při pohledu z jižní strany na 

objekt je vidět ustupující nadzemní podlaží. Nad suterénem v odskočené 

části je navržena terasa, která provozně navazuje na restauraci. Při pohledu 

ze severní části je vidět částečně ustupující třetí nadzemní podlaží, v tomto 

místě je navržena terasa, která navazuje na přednáškový sál.  Hlavní část 

střechy je navržena jako jednoplášťová nepochůzí střecha s klasickým 

uspořádáním vrstev. Na snížených částech objektu jsou navrženy ploché 

provozní jednoplášťové střechy. Hlavním stavebním materiálem jsou zdící 

keramické tvarovky. Keramické tvarovky jsou použiti pro svislé nosné 
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konstrukce v nadzemních podlažích. V suterénu je použito pro svislé nosné 

konstrukce tvarovek ztraceného bednění. Vodorovné konstrukce jsou 

navrženy z přepjatých panelů Spiroll. Konstrukce schodišť a výtahové šachty 

jsou monolitické železobetonové. 

 

Hlavní vstup do objektu je navržen ze severní strany od 

navrhovaného parkoviště objektu. Do objektu je dále navrženo několik 

vedlejších vstupů. Jedná se vstup do provozu kuchyně, který je rovněž 

navržen ze severní strany od parkoviště pro zajištění dobrého přístupu 

zásobování restaurace. Další vstup je z jižní strany do suterénní části 

objektu. Tento vstup slouží hlavně pro klienty wellness. Jedná se o vstup na 

vnější terasu. Z jižní strany je navržen také hlavní vstup do strojovny 

vzduchotechniky.  

Po vstupu do hotelu vejdeme do vstupní haly, ze které je přístup do 

celé části hotelu určené pro hosty. Jedná se vstup do restaurace, na kterou 

navazuje rozlehlá terasa. Dále jsou ze vstupní haly přístupné toalety pro 

hosty, které jsou řešeny i pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na 

vstupní halu navazuje schodiště a výtah. Ve vstupní hale se nachází zázemí 

recepce a zázemí zaměstnanců hotelu. Jedná se o šatnu, toaletu, kuchyňku, 

kancelář vedení hotelu a úklidové místnosti. Po vstupu vedlejším vstupem je 

zádveří, ze kterého je přístup do kanceláře vedoucího kuchyně a dále do 

celého provozu kuchyně. Navržena je zde chodba, ze které je přístup do 

všech skladů kuchyně, šaten zaměstnanců, technické místnosti, ve které je 

umístěn zásobník TUV a plynový kondenzační kotel. Dále je přístup do 

hlavní kuchyně, umyvárny nádobí a chladícího boxu. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází hlavní chodba, ze které je 

přístup do všech hotelových pokojů. Ve všech hotelových pokojích je 

navrženo vlastní sociální zařízení, které obsahuje sprchový kout, umyvadlo a 

záchodovou mísu. Výjimku tvoří apartmány, kde jsou navrženy dva pokoje 

pro ubytování osob. V jednom pokoji je navržen kuchyňský kout. Dále je 
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navrženo sociální zařízení, které je shodné u všech pokojů. V tomto podlaží 

je dále navržena úklidová místnost, na kterou provozně navazuje úklidová 

komora. 

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází chodba včetně 

schodišťového prostoru a výtahu. Z chodby je přístup téměř do všech 

prostor tohoto podlaží. Nachází se zde toalety pro muže a ženy. Dále je zde 

úklidová místnost, do které přístup z toalet. Na jižní straně podlaží je 

navržen přednáškový sál, ze kterého je přístup na menší terasu. Dále je 

tento prostor funkčně spojen s výdejem hotových jídel. V provozu výdeje 

hotových jídel je navrženo několik prostor, Jedná se o chodbu, na kterou 

dále navazuje výdej jídel, sklad a umyvárna nádobí. Dalším prostorem, který 

je přístupný z prostoru hlavní chodby je herna. Tento prostor je určený pro 

hosty hotelu. Je zde umístěn kulečníkový stůl, stolní fotbal a dětský koutek. 

V suterénu je prostor rozdělen na tři funkční prostory. Jedná se o 

prostory určené pro klienty wellness, prostory pro zaměstnance wellness a 

prostory určené pro technické zázemí objektu. Po vstupu do suterénu 

vstoupíme do chodby se schodištěm, výtahem a recepcí. Z chodby je vstup 

do šaten. Na šatny navazují toalety a umyvárny pro klienty. Dále navazuje 

prostorná chodba, ze které je přístup do všech provozů wellness. Jedná se o 

whirlpoll s odpočinkovou zónou, finskou saunu, parní saunu, ochlazovací 

zónu a bar. Z chodby wellness je navržen přístup do technické místnosti, na 

kterou funkčně navazuje strojovna vzduchotechniky. Z hlavní chodby je 

navržen přístup do zázemí wellness. Nachází se zde toalety pro 

zaměstnance, úklidová místnost a sklad pro potřeby baru. 
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Objekt je navržen pro bezbariérové užívání stavby. Všechny 

požadavky na bezbariérové užívání jsou splněny dle ČSN. 

Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou navrženy 

takto: 

 - 1 x dvoulůžkový pokoj pro imobilní osoby s minimální šířkou dveřního 

 křídla 900 mm 

 - výtah v hotelu je navržen i pro použití osobami se sníženou schopností 

pohybu 

 - výškové rozdíly podlah jsou navrženy maximálně 20 mm 

 - šířky chodeb v částech objektu, kterou budou využívány těmito osobami 

jsou dostačující dle ČSN 

 - v 1.NP jsou navrženy toalety pro osoby se sníženou schopností pohybu 

 

 

Základové pasy vždy provádět minimálně do nezámrzné hloubky, 

která je min. 800 mm pod upraveným terénem. Základové pasy musí 

minimálně zasahovat 500 mm do rostlého terénu. Skutečná hloubka 

základů pod obvodovou stěnou tl. 500 mm u části, která vystupuje ze svahu  

je 900 mm, pod střední nosnou stěnou tl. 400 mm je 900 mm, pod střední 

nosnou stěnou tl. 250 mm je 1100 mm a pod obvodovou stěnou tl. 400 mm 

je 900 mm. Základy jsou navrženy podle předběžného výpočtu zatížení a 

konstrukčními zásadami – viz. studijní a přípravné práce. Základové 

konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C20/25. Neopomenout po 

obvodě budovy do základové spáry vložit zemnící pásek (např. 

pozinkovanou kulatinu nebo jiný vhodný materiál) pro uzemnění 

hromosvodné soustavy a elektroinstalace, a vytáhnout minimálně 1,5 m 

nad terén (pro připojení hromosvodu a uzemnění rozvaděče). Následně 

bude provedena hydroizolace, která je zároveň izolací proti radonu. 
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Podkladní betonovou mazaninu opatřit asfaltovou penetrací a 

natavit asfaltové hydroizolační pásy. Pásy přeložit min. 150 mm a 

celoplosně svařit. Přizvat stavební dozor ke kontrole provedení hydroizolací 

a poté pokračovat s dalšími činnostmi. 

  

Nosné obvodové zdivo suterénní části bude vyzděno z tvarovek 

ztraceného bednění tl. 400 mm a následně vylito betonem C20/25. Tuto 

obvodovou stěnu následně opatřit hydroizolační vrstvou – asfaltový pás tl. 4 

mm, a následně tepelně izolační vrstvou XPS tl. 120 mm. Výjimku tvoří 

pouze obvodová konstrukce z jižní části objektu, která není ve styku se 

zeminou a je navržena z keramických tvarovek Porotherm 50 T Profi. 

Střední nosné suterénní zdivo bude vyzděno z tvarovek ztraceného bednění 

tl. 400 mm a 250 mm a následně vylito betonem C20/25. Příčky v suterénu 

budou vyzděny z keramických tvarovek Porotherm 14 Profi. Obvodové zdivo 

nadzemních podlaží bude vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 50 T 

Profi na tenkovrstvou maltu. Střední nosné zdivo nadzemních podlaží bude 

vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi. Mezi pokojové příčky 

v druhém nadzemním podlaží budou vyzděny z keramických tvárnic 

Porotherm 19 AKU Profi. Vnitřní příčky budou vyzděny z keramických tvárnic 

Porotherm 14 Profi a Porotherm 8 Profi. Všechny zděné svislé nosné 

konstrukce budou ztuženy železobetonovým věncem v úrovni 250 mm pod 

úrovní spodního líce montovaného stropu. Zdění bude prováděno v 

souladu s technologickými předpisy výrobce. Budou použity i doplňkové 

tvarovky od výrobce. V obvodových konstrukcích nebudou žádné instalace, 

všechny rozvody instalací u obvodových stěn ukládat do předsazených stěn. 

  

Překlady jsou navrženy systémové. Na překlady používat keramické 

překlady Porotherm KP7 s min. uložením 125 - 250 mm dle. technických 
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podkladů výrobce, v obvodových stěnách mezi překlady vložit vhodnou 

tepelnou izolaci dle projektu. U keramických prvků se řídit pokyny výrobce. 

U otvorů se světlostí větší než 3000 mm jsou navrženy systémové překlady 

Porotherm KP XL.  V suterénu jsou navrženy na nosných stěnách ze 

ztraceného bednění navrženy u velkých světlostí monolitické 

železobetonové překlady. Překlady ve vnitřních příčkách jsou také navrženy 

systémové. Na tyto překlady používat nenosný překlad Porotherm KP 14,5 a 

Porotherm KP 11,5. 

  

Všechny zděné svislé nosné konstrukce budou ztuženy 

železobetonovým věncem v úrovni 250 mm pod spodním lícem montované 

stropní konstrukce. Výška železobetonových věnců je navržena 250 mm. 

Ztužující monolitické věnce budou doplněny betonářskou výztuží B500B a 

budou provedeny z betonu třídy C20/25. Věnce na obvodových stěnách 

budou doplněny věncovkou Porotherm VT8 a zatepleny tepelnou izolací XPS 

tl. 120 mm. Po osazení montovaných stropů budou vzniklé dutiny 

dobetonovány zálivkovým betonem C20/25. 

 

V objektu je jedno komínové těleso tvořené jedním průduchem. 

Tento komín prochází všemi podlažími. Je zde navržen systémový třívrstvý 

komín o rozměru 360x360 mm a průměru průduchu 180 mm.  Stavba 

komína bude provedena v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 – 

Navrhování komínů a kouřovodů a ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné 

požadavky. Komín je nutno oddilatovat. Komín bude proveden v souladu 

s technologickými předpisy výrobce. V navrhovaném objektu je navrženo 

několik instalačních šachet. Skladby a rozměry jednotlivých šachet viz. 

výkresy půdorysů jednotlivých podlaží. 
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Stropní konstrukce v objektu jsou navrženy jako prefabrikované 

montované panely. Konkrétně se jedná o předpjaté panely Spiroll tl. 250 

mm. Panely budou uloženy na železobetonové ztužující věnce. Minimální 

uložení panelů je 100 mm. Panely uložit dle výkresu sestavy dílců. 

 

V objektu je navrženo jedno centrální schodiště. Jedná se o 

tříramenné deskové schodiště s podestovým trámem. Na hlavní podestě je 

schodiště podporováno podestovým trámem. Nástupní a výstupní deska je 

navržena jako jednou lomený nosník. Tyto desky tvoří podpůrnou 

konstrukci pro střední rameno, které je navrženo jako deska. 

 

Příjezdová cesta, parkovací plochy, chodníky a zpevněná plocha pro 

skládku odpadu jsou navrženy s finální vrstvou ze zámkové dlažby. 

Navržená terasa z jižní strany objektu má finální vrstvou z vibrolisované 

betonové dlažby. Skladby těchto povrchů jsou uvedeny na výkresech řezů A-

A, B-B, C-C. 

  

Střecha nad třetím nadzemním podlažím je navržena jako plochá 

jednoplášťová s asfaltovou hydroizolační vrstvou a spádem 2%. Střecha nad 

druhým nadzemním podlažím v části ustupujícího třetího podlaží je 

navržena jako jednoplášťová plochá střecha s asfaltovou hydroizolační 

vrstvou a spádem 2%. Tato střecha je opatřena provozní vrstvou s betonové 

vibrolisované dlažby, která je uložena na rektifikačních podložkách. Stejnou 

konstrukci střechy má navrženou také střecha nad suterénem v části 

ustupujícího prvního nadzemního podlaží. Spádová vrstva střechy je 

navržena ze spádových klínů EPS. Parotěsnící vrstva je navržena 

z asfaltových hydroizolačních pásů. Skladba střechy je navržena s klasickým 
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uspořádáním vrstev. Skladby střech a bližší specifikace materiálů jsou 

uvedeny na výkresech řezů A-A, B-B, C-C a na výkresech půdorysů střech. 

 

Železobetonové věnce nad obvodovými stěnami budou zatepleny 

tepelnou izolací XPS tloušťky 120 mm, tepelnou izolaci střešního pláště tvoří 

min. 240 mm EPS do střech. V podlahových konstrukcích v suterénu bude 

použit EPS tloušťky 120 mm. Do podlah ve všech nadzemních podlažích 

bude použito kročejové izolace tloušťky 30 mm z kamenné vlny. Podlahy 

splňují požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 

0532.  

 

Jako výplně otvorů budou použita plastová 6 – ti komorová okna 

s izolačním trojsklem, hlavní vstupní dveře do hotelu budou 4 komorové 

s bočními světlíky s čirým zasklením a dveře do provozu kuchyně a 

strojovny VZT budou plastové 4 komorové s plnou výplní a skleněným 

nadsvětlíkem, vnitřní obložkové zárubně  s dřevěným křídlem, v suterénu 

ocelové zárubně s dřevěným křídlem. Bližší vyspecifikování oken a dveří viz 

výpis prvků ve složce č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko – stavení řešení. 

 

V objektu budou realizovány pouze sádrokartonové podhledy. 

Podhledy boudou realizovány v místnostech viz. legendy místností 

jednotlivých podlaží. Jedná se zavěšené dvouúrovňové křížové rošty se 

sádrokartonovými deskami. Požadavek na kvalitu provedení Q3. Podhledy 

vytvářejí prostor pro uložení jednotlivých instalací. Dále plní funkci 

estetickou s ohledem na možné mírné dotvarování předpjatých panelů 

Spiroll. 
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Tesařské práce nejsou v navrhované novostavbě wellness hotelu 

realizovány. 

Zámečnické práce spočívají ve vytvoření zábradlí. Viz výpis 

zámečnických výrobků složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko – stavební řešení. 

  

Truhlářské práce v objektu spočívají v osazení dřevěných zárubní. 

Osazení schodišťových madel a osazení menších kuchyňských linek (např. 

kuchyňka zaměstnanců, apartmány, …) Viz výpis prvků složka č. 3 – D. 1. 1 

Architektonicko – stavební řešení.  

 

Klempířské prvky sestávají z oplechování prostupů střešních 

konstrukcí, parapetů okenních otvorů a oplechování atik. Všechny tyto prvky 

budou zhotoveny z pozinkovaného plechu tl. 0,70 mm. Viz výpis prvků 

složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko – stavební řešení. 

  

 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při 

užívání, mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, ochranu zdraví 

osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu 

proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 

268/2009 Sb. v pozdějším znění. Jednotlivé části stavby a výrobky musí být 

užívány způsobem, ke kterému jsou určeny a v souladu s podmínkami jejich 

výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických a mechanických vlastností 

pro daný provoz.  
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Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými 

zákony ČR a předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s 

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

při stavebních pracích a nařízením vlády č. 378/2001, kterým se stanoví 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení a 

přístrojů s ustanovenými normami pro provádění příslušných stavebních 

prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí projektové dokumentace. 

 

 

Tepelně technické a akustické výpočty jsou zpracovány v samostatné 

příloze, kterou je složka č. 5 – Stavení fyzika. 

Denní a umělé osvětlení odpovídá daným hygienickým normám. V projektu 

se nepočítá s opatřeními proti přílišnému oslunění. Okenní výplně budou doplněny 

o žaluzie. Úroveň denního osvětlení je dostatečná. 

 

Je možné počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou 

zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a 

přenos do nejbližší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá předpokládat. 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. 

Objekt se nachází ve Zlínském kraji, okres Kroměříž. Venkovní výpočtová teplota te 

= -12 °C. Návrhové teploty byly navrženy pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 

°C, koupelny a WC +24 °C. Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje 

+5 °C. 
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Energetická náročnost stavby 

 Řešeno v samostatné příloze – Složka č. 5 Stavební fyzika. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Jako zdroj vytápění je v objektu navrženu tepelné čerpadlo. Doplňkový zdroj 

je poté navržen plynový kondenzační kotel o výkonu do 50 kW. 

 

 

Radonové riziko – nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je 

zabráněno hydroizolační vrstvou ve spodní stavbě.  

Ochrana před bludnými proudy je řešena vhodným návrhem 

elektroinstalace. 

Není předmětem řešení předkládané projektové dokumentace 

novostavby wellness hotelu. 

Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity 

ochrany proti hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné 

normy ČSN 73 0532. Posouzení je obsaženo v samostatné příloze viz. složka 

č. 5 Stavební fyzika – Akustika, osvětlení a oslunění. 

Území stavby se nenachází v povodňovém území, nejsou potřeba 

žádné opatření. 
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Požární odolnost zpracovaná v samostatné příloze viz. složka č. 4 – D. 

1. 3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

 

Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené 

v projektové dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu 

s podmínkami stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění 

konstrukcí) musí být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku 

nebo systému. Dodržení pracovních postupů stanovených výrobcem 

zajišťuje požadovanou jakost provedení. 

 

 

Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy 

netradiční technologické postupy. 

 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 

nebyly stanoveny. Charakter stavby to nevyžaduje. Dodavatel výplní musí 

provést zaměření stávajících otvorů pro následnou výrobu nových výplní. 

Dodavatel klempířských prvků musí před jejich provést přesné zaměření 

těchto prvků. 
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Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních 

měření, charakter stavby to nevyžaduje. 

 

 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb (Obsazení objektu osobami)  

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb  

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  

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

spotřebičů paliv  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  

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

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

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

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

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

zákon)  

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

ochrany zdraví při práci 
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Výsledkem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace wellness 

hotelu Šafrán. Hotel je navržen v obci Rusava, v okrese Kroměříž, Zlínský kraj. 

Lokalita se nachází v podhůří Hostýnských vrchů. Jedná se o lokalitu, které je 

zastavěna menšími penziony a chatami. Tuto lokalitu jsem vybral, protože je zde 

možnost využití prostředí ke sportování, relaxaci a odpočinku. Jedná se o klidnou 

lokalitu. V letních měsících je zde možnost provozování turistiky a cyklistiky. 

V zimních měsících je zase možnost sjezdového lyžování na nedaleké sjezdovce, 

která je vhodná jak pro jednotlivce tak rodiny s dětmi. Dále je možnost využití 

běžkařských tratí. Tato lokalita je z hlediska vyžití vhodná k celoroční rekreaci. 

Hotel bude sloužit hlavně pro ubytované hosty, kteří můžou využívat služeb 

restaurace a wellness. Hotel je funkčně rozdělen do tří částí. Toto rozdělení 

umožňuje využívat restauraci a wellness také pro místní obyvatele a obyvatele 

z blízkého okolí. 

  Práce je zpracována za použití všech potřebných norem, vyhlášek, předpisů, 

technických listů a podkladů od výrobců. Projektová dokumentace vychází ze 

studií, které byly zpracovány před začátkem projektové dokumentaci a 

prokonzultovány. Některé části hotelu museli být v rámci projektování upraveny. 

Jednalo se především o konstrukční a materiálové řešení stavby. Architektonické 

řešení vnějšku navrhované budovy zůstalo prakticky, až na pár malých změn, které 

se zapracovali do projektové dokumentace. 

 Navrhovaná novostavba hotelu má navrženy tři nadzemní podlaží a jedno 

podzemní podlaží, které vystupuje na jižní straně na upravený terén. Hotel má 

celkovou kapacitu pro celkem 26 ubytovaných osob. Dále je možné objekt využívat 

i jako restauraci nebo je možnost využití wellness, které se v dané lokalitě vůbec 

nenachází. Při navrhování objektu jsem pracoval s orientací objektu na světové 

strany, a snažil se co nejlepší umístění prostor hotelu. Při vytváření studií jsem 

rozdělil objekt na dvě funkční části. Jedná se o ubytovaní hostů a provoz kuchyně. 

U těchto prostor jsou oddělené vstupy a zaměstnanci kuchyně mají kompletně 

odděleny prostory. Ve třetím nadzemním podlaží je navržen přednáškový sál, který 
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může sloužit pro různá školení, workshopy a jiné podobné akce. Dále je zde 

navržena malá herna, která může sloužit pro rodiny s dětmi pro jejich večerní 

vyžití.  

 V projektu jsou také navrženy zpevněné plochy kolem objektu hotelu. Jedná 

se především o parkovací plochy pro osobní automobily. Celkem je navrženo 18 

stání, dále je navrženo 1 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, 

1 parkovací stání pro autobus a odstavná plocha pro vozidla zásobování hotelu. Je 

zde také navržena zpevněná plocha pro skladování odpadu. 

    Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu zadání. Součástí práce je 

požárně bezpečnostní řešení stavby. Podle tohoto posouzení novostavba hotelu 

vyhovuje všem nařízením a vyhláškám. Požárně nebezpečný prostor nezasahuje 

na okolní pozemky. 

V této diplomové práci jsem se při návrhu novostavby wellness hotelu setkal 

s několika komplikovanými detaily, které jsem musel vyřešit. Díky literatuře, 

odborným radám mé vedoucí a webových zdrojů jsem tyto problémy vyřešil. 

Naučil jsem se více přemýšlet nad návrhem celé dispozice a také nad řešením 

různých konstrukčních detailů. Pevně věřím, že tyto nově nabyté zkušenosti mně 

pomohou s navrhováním budov dále v praxi.  
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ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků: Požadavky.  

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.  

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

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky.   

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

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

ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov.  

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

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.   

ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení.   

ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou.   

ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody.  

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

spotřebičů paliv  

ČSN 73 4301. Obytné budovy.  

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky.  

 

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

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

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

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
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Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

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

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

Vyhláška MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby.  

Vyhláška MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb.  

Vyhláška MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

Vyhláška MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru.  

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně.  

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.  

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

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  

 

Klimešová, J. (2005). Nauka o budovách. V Brně: CERM s.r.o. 

 

POROTHERM – Podklad pro navrhování – září 2018 

Prefa Brno – Podklad pro navrhování – prosinec 2017 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

http://www.alzabradli.cz/ 

http://www.bachl.cz/  

http://www.baumit.cz/  

http://www.cemix.cz/  

http://www.dektrade.cz/  

http://www.denbraven.cz/  
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http://www.haco.cz/ 

http://www.isover.cz/  

http://www.lite-smesi.cz/  

http://www.lomax.cz/ 

http://www.mirelon.com/  

http://www.oknamacek.cz/  

http://www.pk-fischer.cz/  

http://www.quick-step.cz/  

http://www.rako.cz/  

http://www.rockwool.cz/  

http://www.sapeli.cz/cs/  

http://www.schiedel.cz/  

http://www.styrotrade.cz/  

http://www.topwet.cz/  

http://www.vaillant.cz/ 

http://www.weber-terranova.cz/ 

http://www.wienerberger.cz/  

https://www.csbeton.cz/ 

 

 

NP   Nadzemní podlaží  

EPS   Expandovaný polystyren  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ  Požární úsek  

TI   Tepelná izolace  

PT   Původní terén  

UT   Upravený terén  

ŽB   Železobeton  

DN   Světlost  

PHP   Přenosný hasicí přístroj  
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RŠ   Revizní šachta  

PB  Polohový bod  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z  Zámečnický výrobek  

S   Skladba konstrukce  

D   Zábradlí  

O   Okenní výrobek 

PL  Dveřní výrobek  

C25/30  Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu  

S2   Stupeň konzistence betonu - měkká  

XC   Třída prostředí betonu  

H   Výška  

B   Tloušťka  

ČSN   Česká technická norma  

MMNR ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

R   Tepelný odpor  

Uw   Součinitel prostupu tepla oknem 

Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  

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  

θai  Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní  

konstrukce  
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θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  

θi   Návrhová vnitřní teplota  

θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  

Δθ10,N  Požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy  

Δφi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  

Δφi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

Δφr   Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního  

vzduchu  

ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

UN   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla.  

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N  Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

e1   Součinitel typu budovy  

HT   Měrná ztráta prostupem  

bj   Teplotních redukční činitel  

A / V   Objemový faktor tvaru budovy 

Uem,N,rq  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla 
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Seznam příloh      -  1A4  

C.1 -  Situační výkres   1:500  2A4 

01 -   Půdorys 1.S    1:100  4A4 

02 -   Půdorys 1.NP    1:100  4A4 

03 -  Půdorys 2.NP    1:100  3A4 

04 -  Půdorys 3.NP    1:100  3A4 

05 -   Řez A-A    1:100  2A4 

06 -   Severní pohled   1:100  2A4 

07 -  Jižní pohled    1:100  2A4 

08 -   Východní pohled   1:100  2A4 

09 -   Západní pohled   1:100  2A4 

10 -   Modulové schéma budovy  -  2A4 

   Vizualizace    -  4A4 

   Výpočet schodiště   -  4A4 

   Výpočet základů   -  11A4 

   Poster     -  1A4 

Seznam příloh   -  1A4  

C.1  Situační výkres širších vztahů 1:3000  2A4 

C.2   Koordinační situační výkres  1:200  8A4 

Seznam příloh   -  1A4  

D.1.1.1 - Půdorys 1.S    1:50  12A4 

D.1.1.2 -  Půdorys 1.NP    1:50  12A4 

D.1.1.3 -  Půdorys 2.NP    1:50  10A4 

D.1.1.4 -  Půdorys 3.NP    1:50  10A4 

D.1.1.5 - Řez A-A    1:50  8A4 

D.1.1.6 - Řez B-B    1:50  8A4 
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D.1.1.7 - Řez C-C    1:50  10A4 

D.1.1.8 - Severní pohled   1:50  6A4 

D.1.1.9 - Jižní pohled    1:50  8A4 

D.1.1.10 -  Východní pohled   1:50  6A4 

D.1.1.11 - Západní pohled   1:50  6A4 
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