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ABSTRAKT  

Diplomová práce řeší projekt novostavby hotelu ve městě Zlín, místní části Kudlov. 

Objekt je tvořen třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V  podzemním 

podlaží se nachází technické zázemí hotelu, úschovna zavazadel a sklad špinavého prádla. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s barem, kuchyň se skladovacími  

prostory, šatny zaměstnanců, denní místnost pro zaměstnance, vstup s recepcí a 

hygienické zázemí. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází konferenční a společenská 

místnost, kancelář ředitele, hygienické zázemí a šest pokojů pro hosty. Ve třetím 

nadzemním podlaží se nachází  dvanáct pokojů pro hosty. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Hotel, zděný systém, hotelové pokoje, plochá střecha, město Zlín, restaurace 

 

 

ABSTRACT  

The diploma thesis aims to create the project of a new hotel in the town of Zlín, part 

Kudlov. The building consists of three above-ground and one underground floor. The 

underground floor houses the hotel's technical facilities, luggage storage and dirty laundry 

storage. On the first floor there are a restaurant with a bar, a kitchen with storage, staff 

changing rooms, staff room, entrance, reception and sanitary facilities. On the second 

floor there  are a conference and lounge room, a director's office, six guest rooms and 

additional sanitary facilities. On the third floor there are twelve guest rooms. 

KEYWORDS  

Hotel, mansory system, hotel rooms, flat roof, municipality od Zlín, restaurant 
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1. Úvod 
 

Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřpodlažního hotelu ve Zlíně, místní části 

Kudlov. Navrhovaný objekt se skládá ze čtyř funkčních celků. V suterénu se nachází 

technická místnost, místnost pro vzduchotechnickou jednotku, místnost pro záložní 

zdroj evakuačního výtahu, dále prostor pro uložení zavazadel hostů a místnost pro 

skladování špinavého prádla. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s 

barem, kuchyň, recepce, sklady potravin a nápojů, denní místnost zaměstnanců a ostatní 

zázemí hotelu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází společenská místnost pro 

hosty hotelu a konferenční místnost pro třicet osob, hygienické zázemí, kancelář ředitele 

hotelu a pokoje pro hosty. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází pouze pokoje. 

 

Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvoření projektové dokumentace pro provedení 

stavby. Součástí projektové dokumentace bude umístění stavby na pozemku a výškové 

osazení do terénu, dispoziční a konstrukční řešení objektu, požárně bezpečnostní řešení 

stavby a posouzení objektu a jeho konstrukcí z hlediska stavební fyziky. Pro zpracování 

diplomové práce byly použity platné legislativní předpisy a normy.  

 

Diplomová práce se skládá z hlavní textové části a přílohy, kterými jsou studijní a 

přípravné práce, situační výkresy, architektonicko-stavební řešení a stavebně-

konstrukční řešení stavby, požárně bezpečnostní řešení navrhované stavby, výpočty a 

posudky týkající se stavební fyziky, doplňující výpočty a specifikace. 
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2. Vlastní text práce 

A  Průvodní zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

 

A.1.1   Údaje o stavbě 

a) název stavby 

   Hotel   

   

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

    místo stavby:  ul. Vrchy, k.ú.: Kudlov 

Stavba je umístěna na parcelách: 

Číslo  

parcely  

Vlastnické právo Výmě

ra  

(m2) 

Způsob 

využití  

  

Druh pozemku Ochrana  

1202/3 Martin Novák 3320  Orná půda ZPF 

 

Napojení inženýrských sítí 

1202/32 Statutární město Zlín, 

náměstí Míru 12, Zlín 

 

 

 Orná půda ZPF 

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba hotelu, jeho dopravní napojení na 

veřejnou komunikaci a přípojky inženýrských sítí.  

Dokumentace je vypracována jako Dokumentace pro vydání společného územního 

rozhodnutí  a stavebního povolení.   

Jedná se o stavbu určenou pro ubytování a stravování. 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a)  jméno,  příjmení,  a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo   

  Jméno a příjmení:  Petra Hrnčiříková 

    Adresa:                  Paseky 32, 760 01 Zlín 

  Kontakt:         606 101 202 

b)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba         podnikající) nebo 
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c)  obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přidělěno, adresa sídla (právnická osoba) 

     stavebník:  

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba), 

právnická osoba:   -Bc. Petra Hrnčiříková 

IČ:          - nebylo přidělěno 

Sídlo:        - Paseky 32, 760 01 Zlín  

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných  inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace, 

c)   jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace   včetně 

čísla, pod  kterým  jsou  zapsáni  v  evidenci autorizovaných  osob  vedené  Českou  

komorou  architektů  nebo  Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  

činných  ve výstavbě, s    vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba má následující členění: 

 SO 01 -  Hotel 

 SO 02 - Přípojka splaškové kanalizace 

 SO 03 - Přípojka dešťové kanalizace 

 SO 04 - Přípojka vody  

 SO 05 - Přípojka nízkého napětí 

 SO 06 -  Přípojka NTL plynovodu 

 SO 07 -  Zpevněné plochy 

     

A.3 Seznam vstupních podkladů 

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

povolena – označení stavebního úřadu, jméno autorizovaného inspektora, datum 
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vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření 

Stavba byla povolena na základě územního rozhodnutí, jehož součástí je 

rozhodnutí o umístění stavby, změně využití území, změně vlivu užívání stavby 

na území, dělení nebo scelování pozemků a ochranném pásmu. 

Stavbu povolil stavební úřad města Zlín, Náměstí Míru 12, 760 01 Zlín 

 

b)  Základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základě byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 

Dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě studie 

navrhované stavby. Studie navrhovaného hotelu obsahuje půdorysy jednotlivých 

podlaží, dva řezy, čtyři pohledy, situaci a vizualizaci. 

 

c)  Další podklady 

K vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby Hotelu byly dále 

použity tyto podklady: 

 územní plán města Zlín 

 platné zákony, normy a vyhlášky 

 katastrální mapy 

 geologické a hydrogeologické mapy 

 mapa záplavových území 

 požadavky investora 
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B  Souhrnná technická zpráva 

Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby 

nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující 

stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z dokumentace pro vydání územního 

rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a doplnění tak, 

aby z nich vyplývaly: 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Vypracování  dodavatelské  dokumentace   stavby   bude   provedeno   dle   

podkladů z projektové dokumentace pro provedení stavby. Jednotlivé požadavky na 

vypracování dodavatelské dokumentace se stanoví na základě výběrového řízení a na 

základně dodavatele, který bude stavbu realizovat. Dodavatelská dokumentace a 

následná realizace musí splňovat veškeré projektové a montážní návody všech 

dodavatelů stavebních či montážních materiálů. Dodavatel, který bude provádět 

stavbu, obdrží od objednatele dokumentaci pro provedení stavby. Dodavatel podle 

obdržené dokumentace pro provedení stavby vypracuje realizační dokumentaci. V 

případě jiného rozsahu prací, při použití jiného materiálu či jiných odchylek, musí 

být vypracována dokumentace skutečného provedení.  V případě  potřeby   dílenské   

dokumentace   nebo   výrobní   dokumentace   k jednotlivým částem stavby, bude 

tato dokumentace provedena na náklady zhotovitele. 

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

Na staveništi při realizaci navrhované stavby budou prováděny práce a 

jednotlivé činnosti, které vystavují fyzické osoby zvýšenému riziku ohrožení života a 

zdraví, proto je nutné vypracovat plán BOZP. Na staveništi navrhované stavby bude 

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

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

staveništi můžou vyskytovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Po celou 

dobu provádění stavby je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a jednotlivých nařízení. 
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c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 

bezpečnostních pásmech  jiných staveb 

Pozemek neleží v chráněném území ani v památkové rezervaci, ani se na něm 

nenachází ochranné pásma.  

 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 

něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 

požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště  navrhovaného  objektu   bude   na   pozemku   s parcelním   číslem   

1202/3  v katastrálním území Kudlov. Staveniště objektu bude oploceno a materiál 

bude skladován uvnitř staveniště. Stávající příjezdové komunikace budou  

minimálně omezeny při dopravě materiálu na staveniště a ze staveniště.  

 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

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

dané druhy pracovních činností. Veškeré materiály použité na výstavbu budou řádně 

otestovány a budou mít vystaveno osvědčení o hygienické nezávadnosti pro daný typ 

použití. 

Veškerá dokumentace bude v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 

závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 

podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 

prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Pozemní komunikace a 

plochy umožňující pohyb vozidel v okolí navrhovaného objektu budou čištěny v 

pravidelných intervalech od staveništního prachu a jiných nečistot způsobených 

provozem na staveništi. Při výstavbě bude vznikat odpad, který bude pravidelně 

odvážen na skládky nebo bude likvidován jiným vhodným způsobem (dle vyhlášky 

č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadů, vyhláška č.383/2001 Sb. Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady ve znění 

pozdějších předpisů). 

Vlivem stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Veškeré úpravy a 

stavební konstrukce v objektu jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. 
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Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými 

opatřeními bude tento vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: 

 Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

 Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

 Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je 

dodavatel povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní 

prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 

 Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a 

vyhlášky 

 Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a 

suť bude průběžně odvážena na zajištěnou skládku 

 Během prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit 

zákonem o odpadech  č.  185/2001   Sb.   ve   znění   pozdějších   

předpisů,   dále   vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů a vyhláškou č. 93/2016 Sb. 
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Tab. 1: Seznam předpokládaných odpadů 
 

Číslo odpadu Název odpadu Zařazení Způsob likvidace 

17 01 01 Beton O Skládka 

17 01 02 Cihly O Skládka 

17 02 01 Dřevo O Skládka 

17 02 04 Dřevo znečištěné N Skládka 

17 02 02 Sklo, sklená vata O Skládka 

17 02 03 Plasty O Skládka 

17 04 05 Železo a ocel O Sběrný dvůr 

17 05 04 Zemina O Skládka 

17 06 04 Izolační materiály O Skládka 

17 09 04 Směsný stavební odpad O Skládka 

20 01 27 Barvy, lepidla O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 

O – ostatní odpady 

 

Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 

Sb. a zák.č. 258/2000 Sb. 

 Ochrana proti hluku a vibracím 

 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanismy v dobrém 

technickém stavu a jejichž hlučnost nebude překračovat hodnoty stanovené v 

technickém osvědčení. Při případném provozu hlučných strojů v místech, kde 

vzdálenost umístěného zdroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty 

stanovené hygienickými předpisy, je zapotřebí zajistit ochranu proti hluku (kryty, 

akustické zástěny apod.). 

 

 ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 

 

Vozidla, která budou vyjíždět z prostoru staveniště, musí být řádně očištěna, aby 

nezapříčinili znečišťování ploch a komunikací. Jakýkoliv odpad, který při nakládání 
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na auta může vyvolat prašnost, je třeba zvlhčit kropením. Pokud dojde ke znečištění 

komunikací nebo jiných ploch musí být toto znečištění okamžitě odstraněno. 

 

 ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících 

ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám, 

předpisům a podmínkám provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zhotovitel 

musí provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a případně jejich opravy či 

seřízení. 

 ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

 

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

staveniště přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. 

 

B.1 Popis území stavby 

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

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

Stavební pozemek je součástí lokality rodinných domů Zlín - Kudlov. Jedná se o  

mírně svažité území. Území je postupně zastavováno, daný pozemek leží v horní 

(západní) části lokality, a je obdélníkového tvaru. Jsou zde vybudovány všechny 

inženýrské sítě a veřejné komunikace. Pozemek pro stavbu navrženého hotelu leží na 

okraji již zastavěného okolí, inženýrské sítě vedou vedle hlavní komunikace, příjezd 

k domu je z místní komunikace Vrchy. Dosavadní území není využíváno.  

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

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující  nebo územním souhlasem 

Pozemek se nachází v oblasti, která je územním plánem města Zlín vyčleněna 

jako plocha smíšeného využití, dále je v textové části územního plánu uvedeno, že se 

na pozemku může provádět výstavba obchodních domů, staveb občanského 

vybavení, staveb pro bydlení a staveb pro komerční zařízení. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby 

Předmětem projektové dokumentace není stavební úprava podmiňující změnu v 

užívání stavby. 

 

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

využívání území 

Nebyly vydány žádné informace. 

 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Nebyly vydány žádné informace. 

 

f)   výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický, průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na staveništi byly provedeny následující průzkumy: 

 Geologický průzkum formou kopané sondy  

 Geodetické zaměření staveniště 

 Z průzkumů vyplývají jednoduché základové poměry v nepropustných zeminách, 

nezámrzná hloubka 1,2 - 1,40 m. Historický průzkum nebude prováděn. 

 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území, ve kterém se pozemek nachází je chráněno zemědělským půdním fondem 

podle zákona č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského 

půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Půda pozemku spadá do IV. třídy 

ochrany  

 

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

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

území. 

 

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

poměry v území 
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Realizací stavebního záměru se poměry v okolí stavby nijak nezmění, stavební 

záměr neovlivní negativně využití okolních pozemků a staveb. Stavba je navržena 

v dostatečných vzdálenostech od okolních staveb a společných hranic pozemků.   

Ochrana okolí: 

Pro provoz vlastní stavby není nutno navrhovat žádnou ochranu okolí nebo 

okolních staveb. Ochrana okolí při stavební činnosti je popsána v části B.8 - zásady 

organizace výstavby. Obecně lze konstatovat, že vzhledem k velikosti stavebního 

pozemku, možnosti příjezdu ke stavbě a navrženým tradičním technologiím stavby není 

předpoklad pro vznik negativních vlivů provozu objektu nebo stavební činnosti na okolí 

(vlivy, které by byly nad rámec povolených limitů - např. hluku, prašnosti).      

Vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Odtokové poměry v území se realizací navržené stavby nezmění. Dešťové vody ze 

střech se odvádí dešťovou kanalizací do akumulační jímky. Dešťové vody ze 

zpevněných ploch budou odvedeny příčnými spády také do jímky. Dešťové vody z 

nezpevněných ploch budou přirozeně vsakovat, plochy kolem stavby jsou zatravněny.    

 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace nejsou. Před zahájením výstavby bude vykáceno několik keřů. 

Stromy na pozemku nejsou. 

 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského  půdního  fondu nebo  

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Zábor ZPF  se řeší vynětím plochy stavby domu a zpevněných ploch ze ZPF 

  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou    infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě  

Napojení objektu a stavebního pozemku na dopravní infrastrukturu bude 

provedeno z místní komunikace, která spojuje Zlín a Luhačovice. Vjezd na pozemek 

je řešen ze severní strany parcely. Číslo pozemku, na kterém se nachází komunikace 

je 1202/32. Pro potřeby navrhovaného objektu bude u objektu provedeno parkoviště 
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s kapacitou parkovacích stání pro 25 osobních automobilů, z toho 2 parkovací stání 

jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Z hlediska technické infrastruktury bude mít pozemek přípojky kanalizace, 

vodovodu, elektrické energie, nízkotlakého plynovodu, veřejného osvětlení a 

přípojky sdělovacího vedení. Při návrhu přípojek sítí technické infrastruktury bylo 

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

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

nebránily opravám a modernizaci komunikací. Sítě technické infrastruktury nebudou 

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

území. Pro ochranu sítí technické infrastruktury budou dodrženy nejmenší dovolené 

vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemích sítí a nejmenší dovolené krytí 

podzemních sítí. Veškeré komunikace zpřístupňující navrhovaný objekt budou 

splňovat požadavky pro bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Chodníky na pozemku budou mít sklon maximálně 

1:12 (8,33 %) a minimální šířku 1500 mm. 

 

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

Stavba není podmíněna žádnými dalšími nebo souvisejícími investicemi.    

 

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba je umístěna na parcelách: 

Číslo  

parcely  

Vlastnické právo Výměra  

(m2) 

Způsob 

využití  

  

Druh pozemku Ochrana  

1202/3 Martin Novák 3320  Orná půda ZPF 

 

 

Napojení inženýrských sítí 

1202/32 Statutární město Zlín, 

náměstí Míru 12, Zlín 

 

 

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

bezpečnostní pásmo 

Takové pásma zde nejsou. 

 
 

B.2 Celkový popis stavby 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejím současném 

stavu, závěry stavebně technického případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí 

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

prostorem, administrativním prostorem pro vedení hotelu a společenskými místnostmi.  

b) účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu hotelu se třemi nadzemními podlažími a jedním 

podzemním podlažím. Stavba je navržena pro přechodné ubytování a stravování.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Navrhovaný objekt bude trvalá stavba. 

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

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Nebyly vydány žádné informace. 

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

závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci diplomové  práce neřešeno. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá žádnou ochranu podle jiných předpisů, a není ani umístěna v městské 

památkové zóně. 

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

počet funkčních jednotek a jejich velikost apod. 

 Plocha pozemku:     3320  m2 

 Zastavěná plocha objektem  607     m2 
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 Plocha komunikací a chodníků 550          m2 

 Zbývající plocha zeleně   2163  m2 

 Obestavěný prostor                              7920        m3 

 Počet funkčních jednotek:      18 pokojů, 1x restaurace s kuchyní, 1x 

konferenční místnost, 1x společenská místnost, kancelář, skladovací prostory, 

zázemí hotelu                                

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou   

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

náročnosti budov apod.) 

Potřeba a spotřeba médií a hmot viz posouzení energetické náročnosti budovy. 

Dešťová voda spadlá na pozemek bude vsakována přímo na pozemku. Na pozemku 

bude řešeno vsakovací a akumulační zařízení. Voda akumulovaná v retenční nádrži 

bude využívána jako užitková pro splachování záchodů. Celkové produkované 

množství a druhy odpadů a emisí není projektem řešeno. Třída energetické 

náročnosti budovy viz tepelně technické posouzení objektu. 

Roční spotřeba pitné vody: 

 

Pokoje s wc a koupelnou 45 m3/lůžko/rok 40 lůžek 1 800 m3/rok 

Restaurace 8 m3/strávník/rok 54 osob 432 m3/rok 

Celková spotřeba pitné vody: 2 231 m3/rok  

Spotřeba pitné vody byla stanovena dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

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

j) orientační náklady stavby.    

Cena byla stanovena odhadem dle cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2019, 

průměrná cena za 1 m3 obestavěného prostoru, pro budovy pro ubytování,  je 7041,2 

Kč. Celkové orientační náklady jsou 54 414 394 Kč.  

 



Stavba :   NOVOSTAVBA HOTELU VE ZLÍNĚ, MÍSTNÍ ČÁSTI KUDLOV, 

ul. VRCHY, NA POZEMKU p.č.  1202/3, k.ú. KUDLOV 

Leden 

2020 

Výkr.č. ABD Průvodní zpráva, souhrnná technická a technická zpráva  str.   15 

 

 

 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a    Technická zpráva 
 

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

 

 Navrhovaným objektem je novostavba čtyřpodlažního hotelu ve Zlíně, místní části 

Kudlov. Navrhovaný objekt se skládá ze čtyř funkčních celků. V suterénu se nachází 

technická místnost, místnost pro vzduchotechnickou jednotku, místnost pro záložní 

zdroj evakuačního výtahu, dále prostor pro uložení zavazadel hostů a místnost pro 

skladování špinavého prádla. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s 

barem, kuchyň, recepce, sklady potravin a nápojů, denní místnost zaměstnanců a ostatní 

zázemí hotelu. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází společenská místnost pro 

hosty hotelu a konferenční místnost pro třicet osob, hygienické zázemí, kancelář ředitele 

hotelu a pokoje pro hosty. Ve třetím nadzemním podlaží se nachází pouze pokoje. V 

hotelu je navržen jeden pokoj pro osoby omezenou schopností pohybu a orientace. U 

objektu je navrženo celkem 24 parkovacích stání, z toho jsou dvě parkovací stání 

vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a čtyři parkovací stání 

jsou určena pro zaměstnance. Součástí návrhu je i venkovní rekreační plocha.  

 

 Kapacitní údaje: 

 počet zaměstnanců v restauraci a kuchyni 6 

 počet ostatních zaměstnanců v hotelu 4 

 ubytovací kapacita hotelu: 40 osob 

 zastavěná plocha: 607  m2 

 obestavěný prostor: 7920 m3 

 užitná plocha objektu: 1815 m2 

 počet parkovacích stání pro hosty: 20 

 počet parkovacích stání pro zaměstnance 4 

 počet čtyřlůžkových pokojů: 3 

 počet dvoulůžkových pokojů                              13 
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D.1.1.a.2  Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení,  bezbariérové 

užívání stavby 

 

 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Navrhovaný objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou. Půdorysný tvar 

objektu je ve tvaru menšího písmene „L“. Největší půdorysné rozměry objektu jsou 

39,01 x 18,36 m. Výška hřebene střechy nad úrovní podlahy prvního nadzemního 

podlaží je 10,47 m. Světlá výška místností v 1NP s podhledem je 3000, a bez 

podhledu 3300 mm, světlá výška místností ve 2NP a 3NP je 2770 mm a světlá výška 

v suterénu je 2 500 mm.  

V suterénu se nachází technická místnost, ve které budou umístěny plynové kotle, 

déle místnost pro zařízení vzduchotechniky, sklad na špinavé prádlo, záložní zdroj pro 

evakuační výtah a úschovna zavazadel pro hosty hotelu 

V prvním nadzemním podlaží je umístěna restaurace s barem, kuchyň se sklady, 

šatny zaměstnanců, recepce, a další zázemí pro provoz hotelu. 

Ve druhém nadzemním podlaží je společenská a konferenční místnost, kancelář 

ředitele, hygienické zázemí a dále pokoje pro hosty. 

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jen pokoje pro hosty. 

V hotelu je navrženo jedno centrální schodiště, doplněné evakuačním výtahem. 

Objekt je navržen jako zděný, s podélným konstrukčním systémem. 

Obvodová stěna bude provedena z keramických cihelných tvárnic tloušťky 300 

mm, které budou doplněny kontaktním zateplovacím systémem splňující zásady 

ETICS, jako tepelný izolant bude použita čedičová vlna tloušťky 180 mm. Vnější 

povrchová úprava obvodových stěn bude provedena vodou ředitelnou silikon -

silikátovou pastovitou omítkou, která bude mít bílou barvu, některé části fasády 

budou tvořeny obkladem z cihelných. 

Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic tloušťky 300 

mm. 

Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu. 
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 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaný objekt je řešen jako bezbariérový pro celou dobu životnosti stavby. 

Na navrženém parkovišti pro osobní motorová vozidla budou vyhrazena dvě 

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

parkovací stání bude trvale vyznačeno příslušným symbolem přímo v ploše tohoto 

parkovacího stání a dopravní značkou, která upozorní na toto vyhrazené parkovací 

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

zajištěn bezbariérový vstup do objektu. Parkovací stání pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace je navrženo tak, aby splnilo požadované rozměry dle 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 

Přístup do objektu bude řešen z chodníku šířky 1950 mm. Na navrženém 

chodníku nebudou výškové rozdíly větší než 20 mm. Povrch pochozích ploch bude 

pevný, rovný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva bude mít součinitel 

smykového tření minimálně 0,5 a úhel kluzu nejméně 10°. Manipulační prostory pro 

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

1500 mm.  

Prostor před vstupy do objektu bude splňovat požadavek na minimální rozměry 

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

vyhlášky 398/2009 Sb., budou mít plochy před vstupy do objektu sklon pouze v 

jednom směru a to maximálně 2 % (1:50). Světlá šířka vstupních dveří bude 1900 

mm, průchozí rozměr primárně otevíraného křídla bude 950 mm. Prosklení 

vstupních dveří bude začínat minimálně 400 mm nad podlahou z důvodu zabránění 

rozbití skla vozíkem. Všechny dveře v objektu, kde se budou pohybovat osoby s 

omezenou schopností pohybu, budou mít průchozí rozměry minimálně 900 mm a na 

dveřích bude instalováno vodorovné madlo přes celou šířku dveřního křídla ve výšce 

900 mm nad podlahou. Madlo bude umístěno na opačné straně, než jsou závěsy 

dveřního křídla. Zámek dveří bude umístěn ve výšce maximálně 1000 mm nad 

podlahou a klika dveří bude umístěna ve výšce maximálně1100 mm nad úrovní 

podlahy. Vstup bude snadno rozpoznatelný vůči okolí. Vizuální nápisy  pro orientaci 

veřejnosti budou splňovat požadavky na kontrast a osvětlení tak, aby byly dobře 
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viditelné. Prosklené dveře, které mají zasklení níže než 800 mm nad podlahou, 

budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně 

označeny oproti pozadí, a budou mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo budou 

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

jasně viditelný oproti pozadí. 

 

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

Navrhovaný objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, která bude 

odvodněna pomocí střešních vpustí o průměru DN 100 mm. V atice budou 

provedeny dva pojistné přepady výškovou polohu pojistných přepadů nad 

hydroizolační vrstvou stanoví statik. Nosná konstrukce střech je tvořena 

železobetonovou monolitickou spojitou deskou tloušťky 200 mm.  

Jednoplášťová plochá střecha má sklon střešní roviny 3 %, sklon je vytvořen 

pomocí spádových klínů z tepelné izolace. Tloušťka tepelné izolace ploché střechy 

se pohybuje od 270 mm. Horní  vrstva střechy, která slouží jako stabilizační je 

tvořena praným říčním kamenivem. Hydroizolace je provedena z PVC  fólie 

tloušťky 1,6 mm, fólie je stabilizována přitížením. Na hydroizolační fólii je uložena 

drenážní vrstva ze smyčkové rohože tloušťky 20 mm a na ni je uložena filtrační 

vrstva tloušťky 4 mm z netkané geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Fólie z 

PVC je od tepelné izolace z expandovaného polystyrenu oddělena separační  vrstvou 

z netkané geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Hydroizolační fólie je odolná 

proti prorůstání kořínků a UV záření. Jako parozábrana je použit asfaltový 

modifikovaný pás  tloušťky 4 mm, který je bodově nataven na stropní konstrukci. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny z keramických broušených 

tvárnic Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, které jsou vyzděny na tenkovrstvou 

maltu Porotherm profi. Obvodové stěny jsou doplněny tepelnou izolací z čedičové 

vlny Isover TF Profi tloušťky 180 mm. Vnitřní nosné stěny jsou provedeny rovněž z 

keramických broušených tvárnic tloušťky 300 mm, v prostorech oddělující pokoje 

hostů jsou navrženy akustické keramické broušené tvárnice Porotherm 30 AKU Z 

Profi tloušťky 300 mm. Stěny výtahových šachet jsou provedeny ze železobetonu, 
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beton C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Výtahová 

šachta má tloušťku stěny 250 mm.  

V objektu jsou navrženy nenosné příčky tloušťky 125 mm z keramických 

broušených tvárnic Porotherm. Mezi jednotlivými hotelovými pokoji a hotelovými 

pokoji a ostatními prostory jsou provedeny akustické příčky tloušťky 155 mm ze 

sádrokartonu.  

Vodorovné nosné konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické spojité 

desky tloušťky 200, které jsou provedeny z betonu C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 –

Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Ve stropní konstrukci budou provedeny prostupy 

pro vedení instalací, viz výkres stropu nad jednotlivými podlažími. 

V navrhovaném objektu je konstrukce schodiště řešena pomocí monolitické 

železobetonové desky tloušťky 160 mm. Schodiště bude do okolních konstrukcí a na 

stropní konstrukci ukládáno přes speciální prvky, které zamezí přenosu kročejového 

hluku. 

Z navrženého parkoviště u hotelu bude řešen samostatný sjezd na účelovou 

komunikaci. Navržený sjezd je vyhovující z hlediska rozhledu. Na stavebním 

pozemku budou zřízeny přípojky vodovodu, středotlakého plynovodu, elektrické 

energie, sdělovacího vedení, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a veřejného 

osvětlení. Trasy jednotlivých přípojek budou provedeny přímé a co nejkratší. 

Jednotlivé sítě budou umístěny tak, aby veškeré práce při zřizování, opravách, 

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

prostoru komunikací byly co nejmenší. Sítě technické infrastruktury nebudou 

ukládány pod stromy, ani do jejich blízkosti. 

 

D.1.1.a.4   Stavební fyzika 

a) Tepelná technika 

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

fyzika) vyplývá, že konstrukce a styky konstrukcí v zimním období v každém místě, 

mají takou vnitřní povrchovou teplotu, která splňuje podmínku na teplotní faktor 
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vnitřního povrchu fRsi>fRsi,N. Splněním této podmínky je zabráněno vzniku 

povrchové kondenzace  u výplní otvorů a růstu plísní u stavebních konstrukcí. 

Navrhované konstrukce splňují podmínku na součinitel prostupu tepla U < UN a 

zároveň je splněna i podmínka na průměrný součinitel prostupu tepla Uem<Uem,N, 

kterou se hodnotí celá budova. Požadovaná hodnota průměrného součinitele 

prostupu tepla Uem,N byla stanovena metodou referenční budovy. Budova byla 

zatříděna podle výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla  jako  velmi úsporná  

–  A.  Vliv  tepelných  mostů   v konstrukci byl zanedbán, protože souhrnné působení 

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

prostupu tepla okenních a dveřních výplní byl stanoven na základě parametrů 

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

Návrhem i provedením je zajištěno, že působení tepelných vazeb mezi 

konstrukcemi  je menší než 5 % nejnižšího součinitele prostupu tepla navazujících 

konstrukcí (kontaktní zateplovací systém probíhá spojitě po celé ploše obvodových 

konstrukcí). Z tohoto důvodu nemuselo být hodnoceno splnění normové hodnoty 

lineárního a bodového činitele prostupu tepla. 

Vodní pára zkondenzovaná v konstrukci neohrozí její funkci, protože roční 

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

bilance zkondenzované  a  vypařené  vodní  páry  uvnitř  konstrukce  vyplývá,   že  

nedochází     k trvalému zvyšování vlhkosti uvnitř konstrukce. Tímto je tedy splněna 

podmínka, že roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce je menší 

než roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Mc<Mev. 

Obvodové konstrukce jsou navrženy tak, aby v nich nebyly netěsnosti a 

neutěsněné spáry, kromě funkčních spár výplní otvorů. V jednotlivých místnostech 

bude splněn požadavek na výměnu vzduchu v místnosti n >nN, zároveň však bude 

splněn požadavek normy na intenzitu větrání místnosti v otopném období n < 1,5 nN. 

Kritická místnost pro letní období splňuje požadavek na nejvyšší denní teplotu 

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

doby chladnutí splňuje požadavek na pokles výsledné teploty v místnosti ∆Ɵv(t) < 

∆Ɵv,N(t). Tepelně technické posouzení konstrukcí a objektu viz přílohy ve složce č. 6 

– Stavení fyzika. 
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b) Osvětlení 

Hodnoty činitele denní osvětlenosti byly stanoveny v kontrolních bodech, 

rozmístěných v pravidelné síti na vodorovné srovnávací rovině. Výška srovnávací 

roviny je 0,85 m nad podlahou, pokud podle konkrétní funkce vnitřního prostoru 

nebyla požadována výška jiná. Krajní řady kontrolních bodů byly umístěny 1 m od 

vnitřních povrchů stěn. 

Počet mezilehlých kontrolních bodů byl zvolen tak, aby dával dostatečnou 

představu o průběhu denního osvětlení ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně 

vymezených částech. Podle druhu a velikosti vnitřního prostoru se volí vzájemná 

vzdálenost kontrolních bodů zpravidla od 1 m do 6 m. 

Ve třetím nadzemním podlaží navrhovaného objektu byl z hlediska denního 

osvětlení posouzen hotelový pokoj, který vyhověl na požadavky denního osvětlení. 

 

a) Akustika – hluk, vibrace 

Z výsledků posouzení z hlediska urbanistické akustiky uvedených ve složce č. 6 

– stavební  fyzika  vyplývá,  že  je   splněn  limit  ekvivalentní  hladiny  akustického  

tlaku  v chráněném venkovním prostoru stavby (2 m od fasády objektu) uvedený v 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Hygienický 

limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku a pro venkovní chráněný prostor byl 

stanoven součtem základní hladiny akustického tlaku A LA,eq,T a korekcí přihlížející 

k druhu chráněného prostoru a denní a noční době. 

Z hlediska   akustiky    stavebních    konstrukcí    byly    posouzeny    dle    

normy ČSN 73 0532/2010 všechny konstrukce, na které jsou kladeny požadavky z 

hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti (viz složka č. 6 – stavební fyzika). Z 

toho vyplývá, že veškeré posuzované konstrukce vyhovují normovým požadavkům. 

V objektu se nevyskytuje významný zdroj hluku. Provoz objektu nebude negativně 

ovlivňovat okolní stavby ani své okolí. 

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

Veškeré požadavky a opatření týkající se požární ochrany staveb jsou uvedeny 

ve složce č.5  –  požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.1.a.6   Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a požadované 

jakosti provedení  

Použité materiály a jakost provedení budou splňovat podmínky příslušných norem 

a legislativních předpisů, které se danou problematikou zabývají. 

 

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

na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Pro navrhovaný objekt nejsou požadovány žádné netradiční technologické postupy 

ani požadavky na provádění. 

D.1.1.a.8   Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované shotovitelem 

stavby 

Bez požadavků. 

 

D.1.1.b  Výkresová část 

Výkresová dokumentace architektonicko-stavebního  řešení  je  přiložená  ve  

složce  č. 3 – D.1.1 – architektonicko-stavební řešení. 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.a   Technická zpráva 

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

Navrhovaný objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Střecha 

bude odvodněna pomocí střešních vpustí o průměru DN 100 mm. V atice budou 

provedeny dva pojistné přepady o průměru, výškovou polohu pojistných přepadů 

nad hydroizolační vrstvou stanoví statik. Nosná konstrukce střech je tvořena 

železobetonovou monolitickou spojitou deskou tloušťky 200 mm. 

Jednoplášťová plochá střecha má sklon střešní roviny 3 %, sklon je vytvořen 

pomocí spádových klínů z tepelné izolace. Tloušťka tepelné izolace ploché střechy 

se pohybuje od 270 mm. Horní  vrstva střechy, která slouží jako stabilizační je 
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tvořena praným říčním kamenivem. Hydroizolace je provedena z PVC  fólie 

tloušťky 1,6 mm, fólie je stabilizována přitížením. Na hydroizolační fólii je uložena 

drenážní vrstva ze smyčkové rohože tloušťky 20 mm a na ni je uložena filtrační 

vrstva tloušťky 4 mm z netkané geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Fólie z 

PVC je od tepelné izolace z expandovaného polystyrenu oddělena separační  vrstvou 

z netkané geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Hydroizolační fólie je odolná 

proti prorůstání kořínků a UV záření. Jako parozábrana je použit asfaltový 

modifikovaný pás  tloušťky 4 mm, který je bodově nataven na stropní konstrukci. 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny z keramických broušených 

tvárnic Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, které jsou vyzděny na tenkovrstvou 

maltu Porotherm profi. Obvodové stěny jsou doplněny tepelnou izolací z čedičové 

vlny Isover TF Profi tloušťky 180 mm. Vnitřní nosné stěny jsou provedeny rovněž z 

keramických broušených tvárnic tloušťky 300 mm, v prostorech oddělující pokoje 

hostů jsou navrženy akustické keramické broušené tvárnice Porotherm 30 AKU Z 

Profi tloušťky 300 mm. Stěny výtahových šachet jsou provedeny ze železobetonu, 

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

šachta má tloušťku stěny 250 mm.  

V objektu jsou navrženy nenosné příčky tloušťky 125 mm z keramických 

broušených tvárnic Porotherm. Mezi jednotlivými hotelovými pokoji a hotelovými 

pokoji a ostatními prostory jsou provedeny akustické příčky tloušťky 155 mm ze 

sádrokartonu.  

Vodorovné nosné konstrukce tvoří stropní železobetonové monolitické spojité 

desky tloušťky 200, které jsou provedeny z betonu C30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 –

Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Ve stropní konstrukci budou provedeny prostupy 

pro vedení instalací, viz výkres stropu nad jednotlivými podlažími. 

V navrhovaném objektu je konstrukce schodiště řešena pomocí monolitické 

železobetonové desky tloušťky 160 mm. Schodiště bude do okolních konstrukcí a na 

stropní konstrukci ukládáno přes speciální prvky, které zamezí přenosu kročejového 

hluku. 
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Z navrženého parkoviště u hotelu bude řešen samostatný sjezd na účelovou 

komunikaci. Navržený sjezd je vyhovující z hlediska rozhledu. Na stavebním 

pozemku budou zřízeny přípojky vodovodu, středotlakého plynovodu, elektrické 

energie, sdělovacího vedení, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a veřejného 

osvětlení. Trasy jednotlivých přípojek budou provedeny přímé a co nejkratší. 

Jednotlivé sítě budou umístěny tak, aby veškeré práce při zřizování, opravách, 

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

prostoru komunikací byly co nejmenší. Sítě technické infrastruktury nebudou 

ukládány pod stromy, ani do jejich blízkosti. 

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

   Zemní práce 

Ornice bude sejmuta tam, kde se předpokládá pohyb stavebních strojů a tam kde 

se budou skladovat a připravovat stavební materiály. Předpokládaná tloušťka vrstvy 

ornice na stavebním pozemku je 200 mm (bude ověřeno pedologickým průzkumem). 

Ornice bude skladována na pozemku v takovém množství, které bude potřebné pro 

pozdější terénní úpravy. Přebytečná ornice bude odvezena na předem stanovenou 

skládku. Zemní práce související s výstavbou navrhovaného objektu budou tvořeny 

výkopem stavebních rýh pro základové pásy a patky, terénními úpravami, hutnícími 

pracemi, výkopy rýh pro provedení přípojek inženýrských sítí, výkopovými pracemi 

pro provedení zařízení zajišťující nakládání s dešťovou vodou. Veškerý výkopek 

zeminy bude použit pro vytvoření zpevněných ploch (chodníky, parkovací stání 

apod.). Podmínky hutnění, jako například tloušťka hutněné vrstvy, vlhkost hutněné 

zeminy, volba hutnícího stroje a počet pojezdů hutnícím strojem budou určeny 

zkouškou zhutnitelnosti. Před betonáží základových konstrukcí bude začištěna 

základová spára. 

Jámy pro provedení základových konstrukcí  budou rozšířeny o 600 a o 800 mm 

z důvodu zajištění dostatečného pracovního prostoru pro provádění armovacích a 

bednících prací základových konstrukcí. Některé stěny stavebních výkopů budou 

zajištěny svahováním ve sklonu 1:0,75, jiné pažením.  
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   Základové konstrukce 

Navrhovaný objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. 

(předběžný návrh rozměrů základových konstrukcí viz příloha). Prostupy instalací 

základovými konstrukcemi jsou vyznačeny v příloze D.1.2.02 – Výkres základů. 

Před samotnou realizací základových konstrukcí bude přesná poloha jednotlivých 

prostupů vytyčena a tam, kde to bude potřeba, bude vynechán otvor pro vedení 

instalací.  

Základové pasy a podkladní železobetonová deska bude provedena z betonu třídy 

C20/25 – XC2 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax – 16 mm, S3. Podkladní deska bude mít 

tloušťku 150 mm a bude vyztužena ocelovou KARI – sítí ve dvou vrstvách (při 

spodním a horním okraji). Bude použita KARI – síť s velikostí ok 150/150 mm a 

průměrem drátu 6 mm. Před začátkem provádění základových konstrukcí musí být 

zkontrolován stav základové spáry (rovinnost, přítomnost dešťové vody apod.). 

     Podkladní deska 

Podkladní deska bude mít tloušťku 150 mm a bude provedena z betonu C20/25 

– XC2 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax – 16 mm –  S3.  Podkladní  deska  bude  vyztužena  

ocelovou KARI – sítí ve  dvou  vrstvách (při spodním a horním okraji). Bude použita 

KARI  – síť  s velikostí ok 150/150 mm a průměrem drátu 6 mm. Před betonáží 

podkladní desky budou vytaženy jednotlivé instalace prostupující deskou nad úroveň 

budoucí desky. 

  Hydroizolace a protiradonová izolace 

  Hydroizolace a protiradonová izolace bude provedena ze dvou SBS 

modifikovaných asfaltových pásů. Tloušťka každého z obou pásů je 4 mm. Spodní 

pás je vytužený impregnovanou skleněnou tkaninou, tento asfaltový pás bude k 

podkladní desce bodově nataven. Podkladní deska bude opatřena asfaltovou 

penetrační emulzí. Vrchní pás je vyztužen impregnovanou polyesterovou rohoží,  

tento  pás  bude k prvnímu pásu celoplošně nataven. 

    Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou provedeny z keramických broušených tvárnic 

Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm, které jsou vyzděny na tenkovrstvou maltu 
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Porotherm profi. Obvodové stěny jsou doplněny tepelnou izolací z čedičové vlny Isover 

TF Profi tloušťky 180 mm. Vnitřní nosné stěny jsou provedeny rovněž z keramických 

broušených tvárnic tloušťky 300 mm, v prostorech oddělující pokoje hostů jsou 

navrženy akustické keramické broušené tvárnice Porotherm 30 AKU Z Profi tloušťky 

300 mm. Stěny výtahových šachet jsou provedeny ze železobetonu, beton C30/37 – 

XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Výtahová šachta má tloušťku 

stěny 250 mm.  

    Svislé nenosné konstrukce 

V objektu jsou navrženy nenosné příčky tloušťky 125 mm z keramických 

broušených tvárnic Porotherm. Mezi jednotlivými hotelovými pokoji a hotelovými 

pokoji a ostatními prostory jsou provedeny akustické příčky tloušťky 155 mm ze 

sádrokartonu. 

    Konstrukce výtahových šachet 

Konstrukce výtahové šachty je řešena jako „samonosná“ a je kompletně 

oddělena od okolních konstrukcí z důvodu zamezení šíření akustického hluku a 

vibrací z výtahové šachty do okolních prostorů v objektu. 

Stěny této výtahové šachty mají tloušťku 250 mm a jsou navrženy ze 

železobetonu. Pro železobetonové stěny výtahové šachty bude  použit  beton C 30/37 

–  XC1 (CZ)  –  Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a betonářská ocel B550B. Stěny 

výtahové šachty budou založeny na železobetonové desce tloušťky 400 mm. Tato 

železobetonová deska bude tvořena betonem C 20/25 – XC2 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 

16 mm – S4 a betonářskou ocelí B550B. 

Hlava výtahové šachty bude překryta železobetonovou deskou tloušťky 140 

mm. Stěny výtahové šachty nad stropem třetího nadzemního podlaží bude tloušťky 

200 mm bude provedeny ze železobetonu.  

     Překlady 

Nad výplněmi otvorů jsou v nosných i nenosných vnitřních a obvodových 

stěnách použity keramicko-betonové překlady Porotherm. Ve dveřních otvorech 

výtahových šachet jsou navrženy železobetonové monolitické překlady z betonu C 

30/37 – XC1 (CZ) – Cl 0,02 –Dmax 16 mm – S4 a betonářské oceli B550B. 
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     Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce v navrhovaném objektu je tvořena stropní železobetonovou 

monolitickou spojitou deskou tloušťky 200mm, která je provedena z betonu C30/37 

– XC1 (CZ) – Cl 0,02 – Dmax 16 mm – S4 a oceli B550B. Ve stropní konstrukci 

budou provedeny prostupy pro vedení instalací, viz výkresy stropů nad jednotlivými 

podlažími. Při betonáži stropních konstrukcí bude použito systémové bednění. V 

prvním nadzemním podlaží bude na stropní konstrukci kotven kazetový podhled. 

  Střešní  konstrukce 

Jednoplášťová plochá střecha má sklon střešní roviny 3 %, sklon je vytvořen 

pomocí spádových klínů z tepelné izolace. Tloušťka tepelné izolace ploché střechy 

se pohybuje od 270 mm. Horní vrstva střechy, která slouží jako stabilizační je 

tvořena praným říčním kamenivem. Hydroizolace je provedena z PVC  fólie 

tloušťky 1,6 mm, fólie je stabilizována přitížením. Na hydroizolační fólii je uložena 

drenážní vrstva ze smyčkové rohože tloušťky 20 mm a na ni je uložena filtrační 

vrstva tloušťky 4 mm z netkané geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Fólie z 

PVC je od tepelné izolace z expandovaného polystyrenu oddělena separační  vrstvou 

z netkané geotextílie o plošné hmotnosti 300 g/m2. Hydroizolační fólie je odolná 

proti prorůstání kořínků a UV záření. Jako parozábrana je použit asfaltový 

modifikovaný pás  tloušťky 4 mm, který je bodově nataven na stropní konstrukci. 

     Konstrukce schodišť 

Vnitřní schodiště jsou navržena jako dvouramenná s přímými stupni. 

Konstrukce schodišť bude provedena jako železobetonová monolitická z betonu 

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

schodišťové desky bude 160 mm. Stupnice i podstupnice schodišť budou obloženy 

keramickými dlaždicemi. Protiskluznost povrchu bude R10 (μ ≥ 0,5). Dlažba bude k 

podkladu lepena pomocí cementového lepidla. Betonový povrch schodiště bude před 

nanesením lepidla nepenetrován ředitelnou polymerní disperzí s obsahem 

minerálních přísad. Železobetonové monolitické schodiště  bude  na  stropní  

konstrukci  uloženo  pomocí  speciálních  prvků s integrovanou výztuží (Halfen). 
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Uložení schodiště na okolní nosné stěny je řešeno pomocí bloků, které přeruší 

akustický most. 

Rozměry  schodišťových  stupňů   byly   stanoveny   pomocí   Lehmanova   

vztahu  (2h + b = 630), který vychází z průměrné délky kroku člověka. Návrh 

jednotlivých schodišť je uveden v příloze „Výpočet rozměrů schodišťe“. 

     Konstrukce podlah 

Všechny podlahové konstrukce v navrhovaném objektu jsou řešeny jako těžké 

plovoucí. Podlahy v prvním nadzemním podlaží budou mít tloušťku 200 mm a 

nášlapnou   vrstvu   z keramické   dlažby,   která   bude k podkladu lepena pomocí 

cementového lepidla. Před nanesením lepidla na roznášecí vrstvu, bude roznášecí 

vrstva opatřena penetračním nátěrem z ředitelné polymerní disperze s obsahem 

minerálních přísad. Mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy podlah v 

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

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

mm. Další požadované hodnoty pro jednotlivé vrstvy podlah jsou uvedeny v normě 

ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení. Podlahové  konstrukce  ve  druhém 

a třetím  nadzemním  podlaží  budou mít   tloušťku 130  mm.  Jako  akustická  

izolace  v podlahách  bude  použita  izolace  ze  skelné  vlny   v celkové tloušťce 60 

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

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

betonové roznášecí vrstvy do izolace. Roznášecí betonová mazanina bude provedena 

z prostého betonu C20/25.  

     Výplň dveřních otvorů v obvodové stěně 

Jako výplň dveřních otvorů v obvodových stěnách budou použity 

dřevohliníkové dveře s tříkomorovým zatepleným rámem. Okna budou 

dřevohliníkové s tepelně izolačním trojskelm.  

     Výplň dveřních otvorů ve vnitřních stěnách 

Parametry výplní dveřních otvorů ve vnitřních stěnách viz příloha „Specifikace 

prvků“. 
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    Vnitřní omítky 

V navrhovaném objektu jsou navrženy strojně prováděné jádrové omítky, které 

budou na stěnu nanášeny v tloušťce 15 mm. Podklad pod omítky je z keramických 

tvárnic, které budou opatřeny spojovacím můstkem v tloušťce 1,5 mm pro zlepšení 

přídržnosti omítky. Betonové povrchy budou rovněž opatřeny spojovacím můstkem 

v tloušťce 1,5 mm pro zlepšení přídržnosti omítky. Betonové povrchy musí být 

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

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

širokospektrálním vodou ředitelným penetračním prostředkem z důvodu snížení a 

vyrovnání savosti podkladu a zlepšení přídržnosti finálního interiérového nátěru. 

     Vnější omítky 

Vnější omítka bude prováděna na kontaktní zateplovací systém, který je 

proveden tepelnou izolací z desek čedičové vlny tloušťky 180 mm. Na tepelné 

izolaci je nanesena lepící a stěrkovací hmota v tloušťce 5 mm. Lepící a stěrkovací 

hmota bude vyztužena armovací tkaninou (perlinka) s okem 3,5x3,5 mm. Na 

stěrkovací hmotu bude nanesen penetrační nátěr z bezrozpouštědlového přípravku na 

bázi silikátového pojiva, polymerní disperze a minerálních plniv. Na takto 

připravený povrch se nanese v tloušťce 3 mm vodou ředitelná pastovitá omítka.  

Omítka v oblasti soklu bude provedena obdobným způsobem, ale s tím 

rozdílem, že se na stěrkovací hmotu nanese penetrační nátěr ve formě vodní disperze 

akrylátových pojiv plněných jemným křemičitým pískem. Na takto připravený 

podklad se nanese akrylátová omítka z obarveného křemičitého granulátu v tloušťce 

2 mm. 

     Truhlářské, zámečnické, klempířské a doplňkové výrobky 

Podrobný popis výše uvedených výrobků viz příloha „Specifikace prvků“. 

D.1.2.a.3   Údaje o uvažovaných zatíženích ve výpočtech 

a)     Stálá zatížení 

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

tíha pevného vybavení, tíha zeminy apod. 
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b)   Užitná zatížení 

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

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

zatížení byly uvažovány následující hodnoty: 

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

c)     Zatížení sněhem 

Hodnota zatížení sněhem byla stanovena na základě mapy sněhových oblastí. 

Město Zlín spadá do II. stupně sněhové oblasti, které odpovídá hodnota  zatížení 

sněhem sk = 1,0 kN/m2. 

d)     Mimořádná zatížení 

Projekt nepředpokládá působení mimořádných zatížení. 

 

D.1.2.a.4   Zajištění stavební jámy 

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

pouze stavební rýhy a výkopy pro základové pasy. 

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

Projektem nebudou stanoveny zvláštní požadavky na provádění konstrukcí. 

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

U prováděných stavebních prací, které znemožní pozdější kontrolu zakrývaných 

konstrukcí, bude provedena kontrola zakrývaných konstrukcí před provedením 

těchto prací. O kontrole se provede protokol a zápis do stavebního deníku. Protokol a 

zápis do stavebního deníku bude doplněn fotodokumentací zakrývané konstrukce. 

Jedná se například o kontrolu polohy a stavu betonářské výztuže v konstrukci, 

kontrolu základové spáry, kontrolu stavu hydroizolačních vrstev, kontrolu 

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

výpočetních programů 

 

 Seznam použitých právních předpisů 

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

některých souvisejících přepisů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 

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

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

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

pozdějších předpisů 

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

znění pozdějších předpisů. 

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

pozdějších předpisů 

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

bezbariérové užívání staveb 

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

pozdějších předpisů. 

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

požadavcích na stavby 

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

Sb., a vyhlášky č. 405/2017 Sb.) 

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

hluku a vibrací (ve znění Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., a Nařízení vlády č. 

241/2018 Sb.) 

 

 Seznam použitých technických norem 

− ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
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− ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

− ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

− ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny 

− ČSN 76 1110 – Služby cestovního ruchu – Klasifikace ubytovacích 

zařízení – Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel 

− ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

− ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

− ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

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

− ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory 

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

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

− ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

− ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení 

− ČSN – 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí 

 Seznam použitých programů 

− DekSoft 

− Area 2017 EDU 

− Building designWDLS 5.0 

− FIRE NX802 PRO 

− Microsoft Word  

− Microsoft Excel, Autocad 
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D.1.4. Technika prostředí staveb 

D.1.4.1 Zdravotně technické instalace 

Vnitřní kanalizace a areálové přípojky kanalizace 

Z navrhovaného objektu bude dle ČSN 75 6760 (EN 12056) samostatně odváděna 

splašková, a dešťová kanalizace.  

Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů budou odváděny připojovacím 

potrubím do svislých odpadů splaškové kanalizace, kterými budou odpadní vody 

odváděny pod podlahu prvního podlaží. Odtud budou odpadní vody ležatými větvenými 

svody splaškové kanalizace svedeny do jedné objektové přípojky splaškové kanalizace. 

Nové potrubí bude vně objektu vedeno v nezámrzné hloubce a přes novou napojovací a 

revizní šachtu bude napojeno na stávající potrubí jednotné kanalizace DN 300 

Odvětrání splaškové kanalizace bude zajištěno větracími potrubími (prodloužené 

odpady), nad střechou ukončenými ventilačními hlavicemi.  

Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny vnitřními odpady.  

 

Přípojka vody 

Objekt bude napojenn vodovodní přípojkou na stávající potrubí veřejného 

vodovodu. Vodovodní přípojka bude provedení PE dn 50, přípojka bude ukončena 

v podzemním podlaží, kde bude vodoměrná sestava. 

 

Přípojka plynu  

Objekt bude napojen plynovodní přípojkou  na stávající potrubí PE dn 90 STL 

plynovodu v ulici Vrchy. Přípojka bude ukončena na hranici pozemku v objektu HUP, 

kde bude i měření a regulátor tlaku. NTL plynovodní přípojka PE dn 32 

 

Vzduchotechnika 

Prostory restaurace budou větrány kompaktní jednotkou osazenou v technické 

místnosti – místnost pro vzduchotechniku. Venkovní vzduch bude nasávaný z prostoru 

nad střechou, bude v jednotce filtrován, předehříván v rekuperačním výměníku a dle 

potřeby dohříván ve vodním dohřívači (v zimě). Takto upravený vzduch bude 
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vyfukován do přívodního potrubí, které bude vedeno přes stavební prostup v podlaze do 

1. NP. V 1. NP bude přívodní potrubí vedeno těsně pod stropem. Na přívodní potrubí 

budou pomocí ohebných hadic napojeny vířivé vyústě, kterými bude zajištěna optimální 

distribuce přiváděného vzduchu do jednotlivých místností.  

Odvod znehodnoceného vzduchu bude zajištěn odsávacím ventilátorem, který bude 

v sestavě kompaktní jednotky. Na sání odvodního ventilátoru bude napojeno odvodní 

potrubí, které bude vedeno na střechu. Odvodní potrubí opatřeno odsávacími vyústkami. 

Kuchyňská digestoř v kuchyni bude opatřena kazetovými tukovými filtry. Na střeše 

objektu bude potrubí ukončeno výfukovou hlavicí, přes kterou bude znehodnocený 

vzduch vyfukován do venkovního prostoru. Systém větrání rovnotlaký. 

 

Odvod znehodnoceného vzduchu z koupelen a WC bude zajištěno diagonálními 

ventilátory D 160. Na sání diagonálních ventilátorů bude napojeno odvodní potrubí, 

které bude opatřeno odvodními vyústkami. Diagonálními ventilátory bude 

znehodnocený vzduch vyfukován nad střechu objektu do volné atmosféry. Systém 

větrání podtlakový. 

 

D.1.4.2 Vytápění 
 

 Tepelné ztráty objektu počítány podle ČSN EN 12831 pro oblastní výpočtovou 

teplotu -15 °C. 

Zdroj tepla 

Jako zdroj tepla budou sloužit dva nástěnné kondenzační plynové kotle, umístěné v 

technické místnosti. Výkon každého kotle bude 20 kW. Od kotlů budou vedeny 

samostatné větve pro vytápění objektu, vzduchotechniku a přípravu TUV. Odvod spalin 

a přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn samostatnými kouřovody ϕ60/100mm od 

každého kotle, které budou vyvedeny nad střechu objektu. Kotle budou mít ekvitermní 

regulací podle venkovní teploty, a budou kaskádově spínány podle požadovaného 

výkonu, předřazeným ohřevem teplé vody 
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Otopná tělesa 

Otopnou plochu budou tvořit ocelová desková tělesa s termostatickými hlavicemi.  

 

TUV se bude připravovat centrálně pomocí nepřímotopného zásobníkového  ohřívače 

teplé vody o objemu 200 l. Ohřev TUV bude předřazen vytápění, tzn že při požadavku 

ohřevu TUV bude odstaveno ÚT a plný výkon kotle se využije pro ohřev TUV. 

Cirkulace TUV se zajistí cirkulačním čerpadlem. Cirkulace topné vody bude 

zajišťována pomocí oběhového čerpadla s regulací otáček, které je součástí kotle. 

 

3. Závěr 

Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby objektu s názvem hotel, práce byla vypracována včetně textové části a 

příloh.  Při jejím vypracování jsem jednala v souladu s příslušnými normami, 

vyhláškami, zákony a technickými listy výrobců. Kromě projektové dokumentace byly 

vypracovány i přílohy,  a to požárně bezpečnostní řešení stavby, posouzení z hlediska 

tepelné techniky, akustiky a osvětlení. Součástí diplomové práce jsou i studijní a 

přípravné práce.  

 

4. Seznam použitých zdrojů 

Pro zpracování diplomové práce byly použity platné právní předpisy a technické 

normy ke dni zpracování. 

Technické normy 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 
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ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

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

 

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

metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 

 

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

2006. 

 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

 

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

normalizační institut, 1994. 

 

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

normalizační institut, 2005. 

 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

 

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

Český normalizační institut, 2005. 

 

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

normalizační institut, 2005. 

 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 

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

normalizační institut, 1997. 
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ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. Praha: Český 

normalizační institut, 2003. 

 

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

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 

 

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

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

 

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

konstrukcí. Ed. 

 

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

Český normalizační institut, 1997. 

 

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

normalizační institut, 2007. 

 

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

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

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. 

 

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

Český normalizační institut, 2004. 

 

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

metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 

 

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

vlastností stavebních prvků: Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi. 

Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2018. 
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ČSN EN ISO 12354-2. Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků: Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi. 

Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2018. 

Zákony, vyhlášky a nařízení vlády 

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

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

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

požadavcích na stavby.  

Vyhláška č. 323/2017 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  

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

bezbariérové užívání staveb.  

Vyhláška č. 268/2011 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb.  

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

Vyhláška č. 62/2013 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb.  

Vyhláška č. 405/2017 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  

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

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

Vyhláška č. 230/2015 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov.  

 

Vyhláška č. 383/2001 Sb.: Vyhláška Ministerstva životního prostředí o 

podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 387/2016 Sb.: kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 

ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky 
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č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhláška č. 93/2016 Sb.: o Katalogu odpadů. 

Zákon č. 258/2000 Sb.: o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů.  

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

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).  

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

Zákon č. 133/1985 Sb.: Zákon České národní rady o požární ochraně.  

Zákon č. 225/2017 Sb.: kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

Zákon č. 334/1992 Sb.: Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu. In: 1992.  

Zákon č. 254/2001 Sb.: o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).  

Zákon č. 185/2001 Sb.: o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.: o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády č. 217/2016 Sb.: kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Nařízení vlády č. 241/2018 Sb.: kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 

217/2016 Sb.  

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

 

Skripta a opory 

   KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o pozemních stavbách: Modul M01 [online]. 

Brno, 2005 [cit. 2019-01-03].  
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   BENEŠ, Petr, Markéta SEDLÁKOVÁ, Marie RUSINOVÁ, Romana 

BENEŠOVÁ a Táňa ŠVECOVÁ. Požární bezpečnost staveb: modul M01 

: požární bezpečnost staveb.  

 

   ZOUFAL, Roman. Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle 

Eurokódu. Praha: Pavus 

Webové stránky  

https://www.wienerberger.cz/produkty/zdivo/cihly-porotherm.html 

https://deksoft.eu/ 

https://www.isover.cz/ 

https://www.rigips.cz/ 

https://www.vekra.cz/ 

https://baumit.cz/ 

https://www.topwet.cz/ 

 

5. Seznam použitých zkratek a symbolů 
 

NP Nadzemní podlaží 

C30/37 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

XC Třída prostředí betonu 

S4 Stupeň konzistence betonu (dle sednutí kužele) 

EPS Expandovaný polystyren 

XPS Extrudovaný polystyren 

DN Světlost potrubí 

HUP Hlavní uzávěr plynu 

WC Záchod 

ŽB Železobeton 

SPB Stupeň požární bezpečnosti 

PÚ Požární úsek 

https://www.wienerberger.cz/produkty/zdivo/cihly-porotherm.html
https://deksoft.eu/
https://www.isover.cz/
https://www.rigips.cz/
https://www.vekra.cz/
https://baumit.cz/
https://www.topwet.cz/
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PHP Přenosný hasicí přístroj 

PT Původní terén 

UT Upravený terén 

T Truhlářský výrobek 

K Klempířský výrobek 

Z Zámečnický výrobek 

P Plastový výrobek 

S Skladba konstrukce 

D Výplň dveřního otvoru 

O Výplň okenního otvoru 

KV Konstrukční výška schodiště 

H1 min Podchodná výška 

H1 Skutečná podchodná výška 

H2 min Průchodná výška: 

H2 Skutečná průchodná výška 

ČSN Česká technická norma 

λ Součinitel tepelné vodivosti 

U Součinitel prostupu tepla 

UN Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uw Součinitel prostupu tepla okna 

Uem Průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Uf Součinitel prostupu tepla rámem 

Ug Součinitel prostupu tepla sklem 

RHe Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHi Návrhová  

relativní vlhkost vnitřního vzduchu 

R Tepelný odpor 

R´w,N Vážená stavební neprůzvučnost 
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L´w,N Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku 

kročejového zvuku K Korekce 

fRsi,N Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu 

fRsi,cr Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai Návrhová teplota vnitřního vzduchu 

θex Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně 

konstrukce v zimním období 

θae Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období 

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 

∆φi Bezpečnostní vlhkostní přirážka 

φi Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období 

∆φr Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty 

venkovního vzduchu 

φsi,cr Kritická vnitřní povrchová vlhkost 

Mc Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 

Mc,a Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce Mev,a

 Roční množství odpařitelné vodní páry 

HT Měrná ztráta prostupem 

bj Teplotních redukční činitel 

A / V Objemový faktor tvaru budovy DPS Dokumentace pro provedení 

stavby 

 E Exteriér 
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I Interiér 

B.p.v Balt po vyrovnání 

S – JTSK Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

m n. m. Metrů nad mořem 

VO Veřejné osvětlení 

k. ú Katastrální území 

SDK Sádrokarton 
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