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ABSTRAKT  
Předmětem diplomové práce je novostavba hotelu. Hotel je třípodlažní, 

nepodsklepený objekt s plochou střechou, který slouží pro přechodné ubytování 

pro 42 hostů. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace s veškerým 

potřebným zázemím pro hosty i personál, vstupní hala s recepcí a malá prodejna. 

Další dvě nadzemní podlaží jsou určena pro ubytování hostů. Hotel je založen 

na základových pasech. Svislé nosné konstrukce jsou z broušených cihelných 

bloků. Jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné 

konstrukce jsou provedeny z předpjatých stropních panelů. 

Součástí návrhu je tepelně technické posouzení, požárně bezpečnostní řešení 

a posouzení z hlediska akustiky a denního osvětlení. Práce obsahuje výkresovou 

a dokumentační část. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Hotel 

Restaurace 

Plochá střecha 

Předpjatý stropní panel 

Zděná stavba  

ABSTRACT  
The subject of the master thesis is a new hotel building. The hotel is a three-storey, 

non-basement building with a flat roof, which serves for temporary 

accommodation for 42 guests. On the first floor is a restaurant with all necessary 

facilities for guests and staff, lobby with a reception and a small shop. The other 

two floors are designed to accommodate guests. The hotel is based on foundation 

passports. The vertical load-bearing structures are made of ground brick blocks. 

They are insulated by contact insulation system ETICS. Horizontal structures are 

made of prestressed ceiling panels. 

Part of the master thesis is thermal engineering assessment, fire safety solutions 

and assessment in terms of acoustics and daylight. The master thesis contains 

a drawings and technical documentation. 

KEYWORDS  
Hotel 

Restaurant 

Flat roof 

Prestressed ceiling panels 

Brick building  
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ÚVOD 

 Cílem diplomové práce je navržení dispozičního a konstrukčního řešení hotelu v 
Olešnici. Je navržen pro ubytování a stravování hostů. Navrhovaná stavba je situována na 
parcele č. 2246 v katastrálním území města Olešnice. Hotel má tři nadzemní podlaží a je 
nepodsklepený. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, restaurace a 
její zázemí, které slouží pro hosty a zaměstnance hotelu. Druhé a třetí patro slouží pro 
ubytování hostů. Hotel je osazen na mírně svažitém pozemku a hlavní vchod je situován ze 
severovýchodní  strany objektu. 
 Hlavním cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby. Diplomová práce se člení na textovou a výkresovou část. V hlavní textové 
části se nachází průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva a technická zpráva 
architektonicko-stavebního řešení. Ve výkresové části se nachází studijní a přípravné práce, 
jednotlivé výkresy řešených částí projektové dokumentace pro provádění stavby a výpočty. 
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A. RŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje stavby 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:   Hotel  

Místo stavby:     Olešnice 

    Parcelní číslo: 2246 

    Katastrální území: Olešnice na Moravě [710415] 

Předmět Průvodní zprávy: Novostavba hotelu 

    Trvalá stavba 

    Dokumentace pro provedení stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jméno a příjmení:  Karel Polák 

 Místo trvalého pobytu: Olešnice 4, 612 45 Olešnice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

A) zpracovatel 

 Jméno a příjmení:  Bc. Macháčková Klára 

 Místo trvalého pobytu: Merhautova 71, 613 00 Brno 

B) kontroloval 

 Kontroloval:   Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

C) projektanti jednotlivých částí projektové dokumentace: 

 Architektonické a stavebně technické řešení:  

 Vypracoval:    Bc. Klára Macháčková 

                Merhautova 71, 613 00 Brno 

           Kontroloval:    Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

 Požárně bezpečnostní řešení: 

 Vypracoval:    Bc. Klára Macháčková 

                Merhautova 71, 613 00 Brno 

           Kontroloval:    Ing. Karel Struhala Ph.D. 
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 Stavebně konstrukční řešení: 

 Vypracoval:    Bc. Klára Macháčková 

                Merhautova 71, 613 00 Brno 

           Kontroloval:    Ing. Karel Struhala, Ph.D. 

A.1.4 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 Stavba je rozdělena na stavební objekty: 

 SO 01- Objekt hotelu 

 SO 02- Parkoviště pro návštěvníky 

 SO 03- Parkoviště pro zaměstnance 

A.1.5 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 
povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 
vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření)  
 Dokumentace pro stavební povolení byla vypracována a předložena stavebnímu úřadu 
v Olešnici. 
 Stavební povolení je schváleno. 
b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě 
byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby  
 Projektová dokumentace pro povolení stavby byla zpracována na základě studií a 
vycházela z územního řízení vydaného pro tuto lokalitu. Hotel je navržen jako samostatně 
stojící objekt, přičemž pro návrh byly použity standardní klimatické podmínky a složení 
zeminy (únosnost základové půdy Rdt = 275 kPa). Předpokladem je, že hladina podzemní 
vody není zastižena v rozhodném řezu terénem. V průběhu prací bude provedena sondáž 
zeminy v poloze budoucích základových konstrukcí a odebrány vzorky zeminy pro 
laboratorní posouzení. Dle výsledku bude provedena v rámci výstavby revize založení stavby. 
Dále proběhlo vyjádření správců inženýrských sítí, vyjádření a stanoviska dotčených orgánů 
jejíchž stanoviska byly zapracovány do projektové dokumentace 
c) další podklady  
- katastrální mapa města Olešnice  
- uzemní mapa města  Olešnice 
- studie hotelu v Olešnici 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

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 

 Objekt  je umístěn na nezastavěné parcele č. 2246 v katastrálním území Olešnice na 
Moravě [710415] o výměře 4309 m². Pozemek se nachází v severo-západní části města 
Olešnice. Pozemky jsou ve vlastnictví investora. Parcela je určena dle územního plánu 
k zástavbě občanskou vybaveností. Pozemek je svažitý a zatravněný, dobře přístupný z obecní 
komunikace. Na pozemku se nevyskytuje žádná vzrostlá zeleň, pouze travní porost. 
Nadmořská výška pozemku se pohybuje v rozmezí 557,000 – 555,000 m. n. m. Balt po 
vyrovnání. Pozemek určený k zastavění umožňuje svými vlastnostmi, zejména tvarem, 
orientací, polohou, velikostí a základovými poměry realizaci navrhované stavby a její 
bezpečné užívání. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

 Stavba hotelu je v souladu s územním rozhodnutím města Olešnice. Objekt splňuje 
požadavky na výstavbu dle vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Jsou dodrženy veškeré odstupové vzdálenosti od sousedních objektů a hranic 
pozemku. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

 Dle územního plánu je dotčený pozemek označen jako OV – plochy občanské 
vybavenosti.  

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)  

Hlavní využití:  
 občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (veřejná správa, vzdělání a 

výchova, sociální a zdravotní služby)  

Přípustné druhy funkčního využití:  
 objekty, stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, zdravotní služby, 

kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva  

 internáty, ubytovny žáků  

 stavby pro administrativu  

 stavby církevní  

 dětská a rekreační hřiště  

 veřejná prostranství  

 výstavba parkovacích ploch pro potřebu daného území  

 stavby technické a dopravní infrastruktury související s hlavním a přípustným 
využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury.  

Podmíněně přípustné využití:  
 objekty, stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, ubytování, stravování a služby  
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 objekty a stavby pro tělovýchovu a sport  

 trvalé bydlení správce nebo majitele staveb  

 ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb hlavního využití,  

Nepřípustné využití území:  
 objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a 

podmíněně přípustným využitím 
Podmínky prostorového uspořádání: 

 koeficient zastavění pozemku max. 0,8 (tj. 80 % zastavěné plochy půdorysem stavby z 
celkové plochy pozemku)  

 výšková hladina zástavby – max. 14 m nad upravený terén  

Další podmínky využití:  
 parcelace a velikost pozemku musí odpovídat příslušnému druhu vybavenosti a 

umožňovat splnění všech podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
technickými normami  

 ve stávajících i navržených lokalitách v potencionálním záplavovém území budou 
vytvořeny podmínky pro realizaci protipovodňových opatření  

 akusticky chráněné prostory lze o území umístit až na základě hlukového vyhodnocení 
prokazujícího, že celková hluková zátěž v území nepřekročí hodnoty hygienických 
limitů stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor 
staveb; před vydáním územního rozhodnutí musí být deklarován soulad záměrů s 
požadavky stanovenými právními předpisy na úseku ochrany před hlukem, případně 
vibracemi  

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

 V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová 
řešení. Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a je provedena v souladu s přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Umístění a technické řešení stavby je v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány v textové i v 
grafické části dokumentace. Podmínky jednotlivých dotčených orgánu jsou uvedeny v 
dokladové části. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 Předpokládaná pevnost zeminy v úrovni základové spáry je Rd = 275 KPa, musí být 
potvrzeno statikem nebo geologem při převzetí základové spáry před betonáží základových 
pasů. Na pozemku nebyl vypracován hydrogeologický posudek lokality. Stavbou nebudou 
narušeny stávající odtokové poměry daného území. Pokud se při provádění zemních prací 
vyskytnou nálezy historické, archeologické nebo geologické povahy, nebo jiné důležité 
nálezy veřejného zájmu, postupuje se dle platné legislativy v době podání. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, 
záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
apod.  
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 Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště chráněném 
území, lokalitě soustavy Natura 2000. 
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h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

 Dotčený pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území  

 Navrhovaná stavba neovlivní negativním způsobem okolní zástavbu. Nepředpokládá 
se působení ostatních vlivů, jako jsou biologické vlivy apod. Navrhovaná výstavba 
nepředstavuje zdravotní rizika pro obyvatelstvo při důsledném dodržování bezpečnostních a 
hygienických předpisů. Na základě posouzení vlivu stavby na jednotlivé složky životního 
prostředí je možno konstatovat, že navrhovaná stavba nebude mít negativní dopad na životní 
prostředí. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Realizací záměru nedojde k dotčení chráněných zájmů přírody a krajiny ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Záměr nevyžaduje kácení dřevin 
rostoucích mimo les (stropů ani keřového porostu). Na pozemku se nachází pouze travní 
porost. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Na danou lokalitu bylo již provedeno vyjmutí ze ZPF. 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

 V rámci projektové dokumentace na severozápadní straně pozemku navržena 
příjezdová cesta k hotelu napojující se na místní komunikaci. Přípojky kanalizační, 
vodovodní, středotlakého plynu a silového vedení NN budou napojeny na stávající IS v místní 
komunikaci nebo v zeleném pásu podél silnice. 

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

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 
Předmětná stavba nemá věcné ani časové vazby na jiné stavby. Předmětná stavba nemá 
návaznost na jinou investiční stavbu. 
 
  Předpokládané zahájení stavby: 01/2020  
  Přepokládané ukončení stavby: 01/2023 

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

Dotčený pozemek: 
Parcelní číslo: 2246 
Výměra: 4 309 m2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Obec: Olešnice [582158] 
Katastrální území: Olešnice na Moravě [710415] 
Číslo LV: 10001 
Vlastník pozemku: Karel Polák; Olešnice 4, 612 45 Olešnice 
Sousední pozemky: 
Parcelní číslo: 1550/2 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku: SJM Weiss Antonín a Weissová Marie, Veselská 552, 67974 Olešnice 
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Parcelní číslo: 1546/2 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Cinková Markéta, Bulharská 328/37a, Královo Pole, 61200 Brno 
 
Parcelní číslo: 1546/3 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: SJM Prudký Jiří a Prudká Alena, Skalky 563, 67974 Olešnice 

 
Parcelní číslo: 1546/4 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku: Milušková Věra, Skalky 561, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/5 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Maršál Stanislav, Skalky 562, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/6 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku: Moravec Miloš a Moravcová Jana, Skalky 560, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/7 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku: Jež Vlastimil a Ježová Iva, Skalky 559, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/35 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku:  Jež Vlastimil a Ježová Iva, Skalky 559, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/36 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Kubíček Milan a Kubíčková Miroslava, Skalky 555, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/8 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku: Kubíček Milan a Kubíčková Miroslava, Skalky 555, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/9 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku:  Dvořák Milan, Skalky 556, 67974 Olešnice 
   Dvořák Zdeněk, Skalky 556, 67974 Olešnice 
   Dvořáková Květoslava, Skalky 556, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/10 
Druh pozemku: zahrada 
Vlastník pozemku: Neděla Vítězslav, Skalky 557, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 1546/38 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Město Olešnice, náměstí Míru 20, 67974 Olešnice 
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Parcelní číslo: 1546/59 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Burešová Irena Mgr., Skalky 592, 67974 Olešnice 
 
Parcelní číslo: 2248 
Druh pozemku: orná půda 
Vlastník pozemku: Weis Richard, č. p. 32, 75002 Beňov 
 
Parcelní číslo: 1294/1 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastník pozemku: Město Olešnice, náměstí Míru 20, 67974 Olešnice 

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

 Stavbou hotelu nevzniknou na okolních pozemcích ochranná nebo bezpečnostní 
pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 Jedná se o novostavbu hotelu - SO 01 
b) účel užívání stavby 

 SO 01- Novostavba hotelu s restaurací bude využívaná jako objekt veřejné 
vybavenosti. Hlavní provozní náplní bude poskytnout prostor pro dočasné ubytování s 
možností stravování a odpočinek.V objektu bude ubytovací kapacita pro 42 osob. Je to 
nepodsklepený třípatrový objekt. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavby trvalého charakteru. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb. 
Rozsah a obsah projektové dokumentace je zpracován v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Navržené novostavba je v souladu s 
vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 
20/2012 Sb., vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Pro stavbu nebyly vydané a nejsou třeba žádné výjimky z 
technických požadavků na stavby. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech 
dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 
právních předpisů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.  
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 Stavba hotelu nebude chráněna podle právních předpisů. Neuvažuje se.  
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 SO01 – Hotel  
 Počet nadzemních podlaží: 3  
 Počet podzemních podlaží: 0  
 Výška atiky nad 0,000 = +13,757 m  
 Zastavěná plocha penzionu: 935,14 m2  
 Celková užitná plocha penzionu: 2335,2 m2  
 Obestavěný prostor: 10 596,195 m3 
 Počet lůžek: 42 
 Počet míst v restauraci: 42 

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. 

 Novostavba a samotný pozemek lze napojit na stávající veřejné sítě –, vodovod, 
rozvody NN, jednotná kanalizační síť a komunikační sítě. Tepelně technické vlastnosti 
stavebních konstrukcí a výplní otvorů odpovídají vyhláškám a předpisům na požadovaný 
součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 platným v době výstavby. Projektovaná stavba 
splňuje požadavky na energetickou náročnost stavby dle Sb. zákona 406 / 2000 Sb. o 
hospodaření energií. 
Bilance spotřeby vody 

 Počet hostů: 42 osob 
 Počet personálu na směnu: 15 osob 

 
Typ provozu Na jednoho pracovníka v 

jedné směně (365 dnů/rok),  
zahrnuje i zákazníky bez 

mytí skla/ spotřeba vody na 
jedno lůžko 

Počet osob Celková spotřeba 
vody za rok (m³) 

Zaměstnanci 20 8 160 
Pokoje s WC, 
koupelnou a teplou 
tekoucí vodou 

45 42 1 890 

Mytí skla 60 7 420 
Výčep, podávání 
teplého a studeného 
jídla 

80 7 560 

 
Celková spotřeba vody v objektu za rok je 3 030 m³ 

Roční spotřeba tepla na vytápění: 

 Investor požaduje, aby objekt vykazoval parametry nízkoenergetického domu, z čeho 
vyplývá, že se potřeba tepla na vytápění bude pohybovat v rozmezí 15 – 50 kWh/m² za rok. 

Nakládání s odpady 
 S veškerým odpadem, vznikajícím při provozu v objektu, bude nakládáno ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady. Provozem stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad, odvoz a likvidace 
odpadů při provozu bude řešena specializovanou firmou, se kterou investor bude řešit odvoz a 
likvidaci odpadu. 
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Pořadové č. Název Kategorie Kód odpadu 
1 Papírové a lepenkové obal O 15 01 01 
2 Plastové obaly O 15 01 02 
3 Kovové obaly O 15 01 04 
4 Kompozitní obaly O 15 01 05 
5 Skleněné obaly O 15 01 07 
6 Papír a lepenka O 20 01 01 
7 Sklo O 20 01 02 
8 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven O 20 01 08 
9 Textilní materiály O 20 01 11 
10 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 20 01 21 
11 Baterie a akumulátory O 20 01 34 
12 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení N 20 01 35 
13 Plasty O 20 01 39 
14 Kovy O 20 01 40 
15 Biologicky rozložitelný odpad O 20 02 01 
16 Směsný komunální odpad O 20 03 01 
17 Objemný odpad O 20 03 07 
 Řešení odpadového hospodářství vychází ze systému třídění komunálního odpadu. 
Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, plasty. 
Kovy budou odváženy do sběrných surovin, papír, sklo a plasty budou ukládány do 
kontejnerů pro tříděný odpad umístěných ve skladu odpadů, vyřazené elektrické zařízení bude 
odváženo sběrného dvoru případně ukládáno do kontejnerů na drobný elektroodpad. Baterie a 
akumulátory budou v rámci hotelu ukládaný do sběrných boxů a následně odvezeny do 
kontejnerů pro elektroodpad, nebo sběrných dvorů. 
 Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na bezpečné 
zajištění jejich skladování.  Pravidelný odvoz komunálního odpadu bude zajišťovat odborná 
firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z nově budovaného sjezdu na místní 
komunikaci. 
 Předpokládané celkové roční produkované množství výše uvedeného komunálního 
odpadu je cca 200 l/týden. 
Třída energetické náročnosti budov 
 Souběžně s projektovou dokumentací byl zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Třída energetické náročnosti 
budovy je B. 

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

  Předpokládané zahájení stavby: 01/2020  
  Přepokládané ukončení stavby: 01/2023 

j) orientační náklady stavby 

 Náklady na výstavbu objektu jsou stanoveny na základě výpočtu pro orientační 
náklady na stavbu pro rok 2019. Cena pozemku byla stanovena na základě sledování cen 
obdobných nemovitostí. 

 Cena pozemku : 4 000 000 Kč 
 Cena objektu: 45 000 000 Kč 
 Celkem: 49 000 000 Kč 

 
 Orientační cena byla stanovena na 49 000 000 Kč. Tato cena není fixní ani nijak 
závazná, jedná se pouze o odhad, jehož součástí nejsou další náklady. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Objekt SO01 – jedná se o nepodsklepený třípodlažní objekt s plochou střechou. Hlavní 
vstup do objektu je ze severozápadní strany. Orientace ke světovým stranám je situována s 
přihlédnutím na maximální využití výhledů a osluněných ploch. 
 Dle územního plánu města Olešnice jsou stanoveny požadavky na výšku budov v dané 
lokalitě, a to konkrétně na 14 m nad upravený. Tvarové uspořádání není plánem konkrétně 
stanoveno. Navrhovaná novostavba hotelu je objektem občanského vybavení, v tomto ohledu 
je návrh v souladu s cíli a úkoly územního plánování. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 Hotel je navržen jako samostatně stojící nepodsklepený třípodlažní objekt zastřešen 
plochou střechou. Poloha budovy je určena situačním výkresem. Navrhovaný objekt svoji 
výškou a objemem respektuje dané regulační podmínky. Výška hotelu od úrovně 0,000 m je 
13,757 m. Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany.  
 Stavba hotelu je řešena jako zděný objekt z broušených cihelných bloků tl. 300 mm a 
zateplen z desek z čedičové vlny tl.180 mm. Založení objektu je řešeno základovými pásy. 
 Stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů. 
 Pohledová omítka hotelu bude v odstínu světle béžové. 
 Výplně vnějších otvorů budou z plastových oken a z hliníkových vstupních dveří 
v dekoru bříza. 
 Vjezd na pozemek navazuje na parkoviště hotelu. Pěší vstup do hotelu vede z 
parkoviště. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Příjezd na pozemek je situován ze severozápadu z místní komunikace a nachází se zde 
i parkoviště dimenzované na 23 míst pro osobní automobily hostů, z toho 1 místo je 
uzpůsobeno pro invalidy. Dalších 8 míst na parkovišti za hotelem je určeno zaměstnancům. 
Parkovací stání pro autobus je řešeno rozšířením místní komunikace pro zastavení autobusu. 
 Hlavní bezbariérový vstup do hotelu se nachází ze severozápadní strany do zádveří, 
které ústí do vstupní haly, kde se nachází i recepce hotelu, schodiště a výtah, kterým se 
dostaneme do dalších pater. U recepce je samostatné WC pro zaměstnance a druhé WC pro 
hosty, které je řešeno i pro invalidy. Dále se vedle vstupní haly nachází prodejna a technická 
místnost. V 2.NP a3.NP se nachází zázemí pro hosty (pokoje, společenská místnost,....),pokoj 
pro invalidy,sklady prádla a výlevka. V prvním patře se dále nachází restaurace, která je 
přístupná z prodejny, nebo ze samostatného venkovního vstupu. 
Vstup pro zaměstnance a zásobování je umístěn na jihovýchodní straně domu. Na tento vstup 
navazuje potom kancelář, sklady, zázemí pro zaměstnance, kuchyň restaurace a pomocné 
schodiště, kterým se dostaneme do vyšších pater.  
 Objekt je zařízen pro 42 osob ve 14 pokojích. Restaurace je nadimenzována pro 42 
osob. V objektu novostavby se nebude nacházet žádné výrobní zařízení. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Objekt hotelu je řešen jako bezbariérový. V objektu je řešeno bezbariérové užívání ve 
veřejných prostorech pro návštěvníky a je navržen jeden pokoj pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Stavba je určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a je navržena jako bezbariérová, což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 
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Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Hotel je navržen bezpečně pro následné užívání stavby. Otázka požární bezpečnosti 
objektu je řešena v samostatné příloze. Stabilita a bezpečnost objektu je zajištěna vhodným 
návrhem konstrukcí a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných požadavcích na 
stavby. 
 V oblasti bezpečnosti zdraví při provozu se vychází z platných znění českých norem a 
bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány, jedná se zejména o 
zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví. 
 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpeční nehod nebo poškození, např. uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 
K jednotlivým zařízením, instalacím a rozvodům, u nichž je to požadováno, budou vystaveny 
revizní zprávy a budou provedeny všechny zkoušky. 
 Předmětným stavebním záměrem není výrobní ani tématický areál ani stavba 
obsahující vybavení určené pro výrobu, u které by bylo nutno stavebně technickými 
opatřeními zajistit bezpečnost při užívání stavby. Musí být prováděny pravidelné revize 
domácích spotřebičů. 
 Materiály a výrobky, které budou ve stavbě zabudovány a použity musí mít v souladu 
se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a v souladu s vládním nařízením 
č. 163/2002 popř. č. 190/2002 Sb., ve znění nařízení vlády 128/2004 Sb. Celkový provoz, 
technologie, konstrukce, zařízeni a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na 
bezpečnost práce zejména v souladu s výše zmíněným zákonem a s vyhl. 591/2006 Sb. a 
362/2005 Sb. v platném znění a souvisejících předpisů. Při provádění veškerých stavebních 
pracích bude dodržena vyhláška vyhl. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb. Vyhláška stanovuje 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 
stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejícími. Vyhláška se vztahuje na 
právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky.  

B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení 

 Jedná se o novostavbu hotelu s restaurací, na okraji města Olešnice, která bude 
umístěna v přízemí. Hotel má tři nadzemní patra a není podsklepený. Hlavním vstupe je 
orientovaný na severozápad. Hotel bude sloužit pro přechodné ubytování. V prvním 
nadzemním patře se nachází restaurace s jejím zázemím a vstupní hala hotelu s recepcí. V 
druhém nadzemním patře jsou pokoje pro hosty, společenská a školící místnost a pokoj pro 
invalidy. V třetím nadzemním patře je pak společenská místnost a zbytek pokojů.  

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce: 

 Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, terénní 
úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve výkopových pracích 
nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny strojně těsně před 
betonováním základových konstrukcí. Před betonáží základů bude dočištěna základová spára. 
Bude sejmuta ornice do hloubky -0,500 m. 
Základy: 

 Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových 
pasech prostého betonu C20/25 – XC2. Návrh rozměrů základů dle zatížení je přiložen v 



26 
 

projektové dokumentaci. Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Základový pas 
bude zhotoven i pod schodišti. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní 
vody, která by ovlivňovala založení stavby. Betonáž základových konstrukcí nesmí byt 
provedena na podmáčenou základovou spáru. Základové konstrukce jsou překryty betonovou 
základovou deskou tloušťky 150 mm s vloženou KARI sítí s oky 150/150/6 mm provedené z 
betonu C20/25. V místě uložení příčky se provede dvojité vyztužení desky KARI sítí. Nutno 
vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je 
nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy 
provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži pasů bude na dno vložen po obvodě 
zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 
Nosné zdivo:  

 Hotel  je řešen jako zděný objekt z cihelných broušených bloků na maltu pro tenké 
spáry. Cihelné bloky jsou použity pro obvodové zdivo v 1.NP, 2.NP a 3.NP. Obvodové zdivo 
je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS – jako tepelná izolace jsou použity 
desky z čedičových vláken tl. 180 mm.  
 Pro vnitřní nosné konstrukce jsou použity cihelné broušené bloky zděné maltu pro 
tenké spáry tloušťky 300 mm a 190 mm . 
 Povrchová úprava objektu je světle béžové barvy. 
Nenosné zdivo:  

 Vnitřní příčky v objektu jsou z cihelných bloků zděné na obyčejnou maltu tloušťky 
140 mm a 115 mm. 
Strop:  

 Strop je tvořen předpjatými stropními panely tl. 250 mm. Strop  je uložen na 
železobetonovém věnci výšky 250 mm, výztuž je navržena dle statického výpočtu.  
Plochá střecha:  

 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem od 2,00-8,98%. 
Spádová vrstva je z pórobetonu, na kterém asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou nosnou 
vložkou . Na něm je mechanicky kotvena tepelná izolace z desek EPS, která je provedena ve 
dvou vrstvách tl. 100 a 100 mm.  
 V 1.NP a 2. NP je na izolaci daná geotextílie ze 100 % polypropylenu, dále fólie z 
PVC-P, drenážní vrstva z profilované fólie s nopy,geotextílie ze 100 % polypropylenu a jako 
poslední je nasypán substrát pro suchomilné rostliny. 
 Ve 3.NP je na izolaci nalepen asfaltový modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny. Na něm je plošně nataven druhý asfaltový pás s vložkou ze skelného vlákna. Na 
těchto pásech je položena drenážní rohož z PE vláken a geotextílie ze 100 % polypropylenu. 
Poslední vrstvou této skladby je násyp z praného říčního kameniva. 
Schodiště: 

 V objektu jsou navržena dvě schodiště. Schodiště spojují vždy všechny patra. Jsou 
navrženy jako monolitické železobetonové. Jsou podporovány nosnými stěnami po obvodu 
nebo železobetonovým průvlaky. Vypočet schodiště je přiložen v projektové dokumentaci. 
Pod schodištěm bude zhotoven základový pás. Hlavní schodiště je navrženo jako tříramenné s 
28 schodišťovými stupni. Druhé pomocné schodiště je navrženo jako dvouramenné s 28 
schodišťovými stupni. Schodiště bude opatřeno zábradlím  zakotveným do ramen schodiště. 
Šířka hlavního schodiště je 1 500 mm (≥ 900 mm) a pomocného 1 300 mm  (≥ 900 mm).  
Jsou dodrženy normové hodnoty pro podchodnou výšku (≥ 2 100 mm), průchodnou výšku (≥ 
1 900 mm). Stupnice jsou vodorovné ve všech směrech. Schodišťové rameno splňuje 
požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje požadavku, že 
musí byt minimálně stejná jako šířka schodišťového ramena. 
Podlahové konstrukce 

 Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou 
polystyrenu dle požadavku součinitele prostupu tepla. Podlaha v hotelových 
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pokojích,restauraci a reprezentačních místnostech je laminátová. V kuchyni,technické 
místnosti a v hygienických místnostech je keramická dlažba a v chodbách je nášlapná vrstva 
provedena ve formě zátěžového koberce nebo z keramické dlažby. Skladby jednotlivých 
podlah jsou přiloženy v projektové dokumentaci. 
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Izolace proti vodě a radonu, parotěsné fólie 

 Na izolaci proti vodě a radonu jsou použity dva asfaltové pasy s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny pro spodní pás a z polyesterové rohože pro vrchní pás je nosná vložka ze 
skelné tkaniny. V místě s mokrým provozem bude v podlahové konstrukci pod keramickou 
dlažbou provedena hydroizolační stěrka. 
Tepelná izolace 

 Tepelná izolace obvodových stěn je provedena pomocí systému ETICS – kontaktní 
zateplovací systém, kde je tepelná izolace provedena z desek z čedičových vláken tl. 180 mm. 
U základových konstrukcí a soklové konstrukce je použitá tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu  tl. 180 mm. Plochá střecha je zateplena izolací z desek EPS. 
Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 Viz příloha „Výpis prvků“. 

Protipožární opatření 

 Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 
dokumentace –viz „Požární zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby“. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

 Ta bude zajištěna zejména dodržení technologických postupů konkrétních výrobců 
dodávaných systému. Nosná konstrukce střechy odborným dodavatelem s příslušnou 
certifikací a odborností. Pro zajištění mechanické odolnosti a stability je nutné rovněž dodržet 
doby tuhnutí a tvrdnutí železobetonových konstrukcí a zajistit ochranu před mrazem či 
nadměrné hydratace při vyšších teplotách tj. ČSN EN 13670 Provádění betonových 
konstrukcí. Konstrukce stropu a schodiště bude navržena na základě statického výpočtu. 
Základové betonové pasy jsou navrženy na únosnost základové půdy Rdt=275 kPa. Ta musí 
být po odkrytí základové spáry ověřena. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 Technického zařízení budovy bude řešeno následovně: 
Elektroinstalace 
 Hotel bude napojena na distribuční el.síť kabelovým podzemním vedením z ulice ulice 
Veselská. Konec kabelu se ukončí v novém plastovém elektroměrovém rozvaděči. Z tohoto 
elektroměrového rozvaděče bude zaveden nový přívodní kabel do objektu do hlavního 
rozvaděče hotelu umístěného na chodbě v 1.NP. 
Vodoinstalace 
 Na pozemcích 1550/2 a 1546/2 je veden stávající vodovodní řad DN 100, ze kterého 
bude zhotovena vodovodní přípojka HDPE 80, která je ukončena v nové VŠ. Od VŠ bude 
zhotoven nový vodovod do 1.NP objektu hotelu. Zde bude ukončen hlavním uzávěrem vody 
pro objekt. Za uzávěrem bude osazen filtr, redukční ventil a uzávěr. Od uzávěru bude 
zhotoven rozvod pitné vody v podhledech a drážkách ve zdivu k jednotlivým zařizovacím 
předmětům. 
Kanalizace 
 Nová kanalizace z objektu je vedena pod objektem do stávající stoky jednotné 
kanalizace DN 500, která je vedena pod silničním tělesem. Splaškové vody z objektu budou 
gravitačně odváděny přes kanalizaci do stokové sítě. Před objektem hotelu bude osazena 
revizní šachta, do které bude napojena splašková kanalizace. Dešťová voda bude svedena do 
dvou RN a dále dle potřeby do zasakovací galerie umístěné na pozemku investora. Dešťová 
voda bude dále sloužit k zavlažování přilehlých okrasných a travnatých ploch (zpětné 
využití). 
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Plynoinstalace 

 Do objektu je zřízena i nová přípojka střednětlakého plynovodu, napojení je na ulici 
Veselská v zeleném pásu podél silnice. 
Vytápění a TV 
 Budova penzionu bude vytápěna teplovodním otopným systémem a elektrickým 
systémem o teplotních spádu 60/40ºC pro otopná tělesa a vzduchotechniku.V celém hotelu 
jsou navržena ocelová desková otopná tělesa. V objektu je navržena rekuperace, kterou řeší 
profese vzduchotechnika. 
Vzduchotechnika 
 Vzduchotechnika je členěna do dvou samostatných zařízení, které obsluhují jednotlivé 
části budovy. Těmito zařízeními jsou tyto části: 
  Zařízení č. 1: Vzduchotechnika 1.NP, 2.NP a 3.NP 
  Zařízení č. 2: Vzduchotechnika kuchyně 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 V rámci vybavení centrálního schodiště bude instalován elektrický osobní výtah pro 
přepravu osob. Tento výtah bude sloužit primárně pro přepravu osob a pro přepravu osob s 
omezenou schopností pohybu.  
Navržený výtah bude mít tyto parametry: 

 Jmenovitá nosnost: 525 kg 

 Jmenovitá rychlost: 1 m/s 

 Počet stanic: 3 stanice 

 Výtah bude splňovat požadavky na energetickou efektivitu třídy A (VDI4707 A-class) 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požární bezpečnost stavby musí splňovat dané normy.  
Musí být zajištěno: 
 - zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

 - omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  

 - omezení šíření požáru na sousední stavby  

 - umožnění evakuace osob a zvířat  

 - umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany  
  

 Více viz. samostatné požárně bezpečnostní řešení, které je součástí projektové 
dokumentace. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

 Souběžně s projektovou dokumentací je nově zpracován průkaz energetické náročnosti 
budovy, který je nedílnou součástí projektové dokumentace. Úspora energie a ochrana tepla je 
jednou ze zásadních otázek při projektování. Stavba bude splňovat požadavky na 
energetickou náročnost budov s téměř nulovou spotřebou energie. Tepelně technické 
vlastnosti materiálů a konstrukcí navrženého objektu splňují požadované normové hodnoty 
dle aktualizované ČSN 73 0540. Objekt byl hodnocen průkazem energetické náročnosti 
budov. Průkaz PENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., v pozdějším znění 
zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb. 
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b) energetická náročnost stavby  

 Více průkaz energetické náročnosti stavby, který je součástí této typové dokumentace. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

 Nebudou použity alternativní zdroje energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

 Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami 
ČSN a vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, novelizovanou 
vyhláškou 20/2012 Sb. a vyhláškou č. 26/1999 Sb. Dále je v souladu s vyhláškou č. 431/2012 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. 
Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí, tak i pro vliv 
stavby na životní prostředí. 

B.2.11 Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 
vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, 
hluk, prašnost apod.  

Větrání:  
 Větrání v objektu je zajištěno pomocí VZT jednotky napojené na pozinkované potrubí 
vedené pod stropní konstrukcí v podhledu.  
Vytápění: 
 Budova penzionu bude vytápěna teplovodním otopným systémem elektrickým 
systémem o teplotních spádu 60/40ºC pro otopná tělesa a vzduchotechniku. V celém hotelu 
jsou navržena ocelová desková otopná tělesa. V objektu je navržena rekuperace, kterou řeší 
profese vzduchotechnika. 
Osvětlení :  
 Objekt je na pozemku umístěn tak aby byli v co nejlepší míře splněný požadavky na 
oslunění a osvětlení jednotlivých místností. Veškeré obytné místnosti v objektu splňují 
podmínku o minimální prosluněné plochy obytných místností viz. příloha stavební fyzika. 
Místnosti komunikačních prostor nebo místností bez oken bude navrženo umělé světlo tak, 
aby splňovali normové požadavky ČSN.  
Zásobování vodou :  
 Objekty budou napojeny na veřejný vodovodní řád. Výpočet spotřeby vody viz. výše.  
Odpady:  
 Odpady budou tříděny a shromažďovány v k tomu určených nádobách a odvážených 
odbornými osobami či firmami s příslušnými certifikacemi na skládky dle určení. Komunální 
odpad bude ukládán do nádob tomu určených na vyhrazených místech v objektu.  
Vliv stavby na okolí:  
 Stavba během svojí životnosti nebude vyvíjet zatížení svého okolí, hlukem, prachem, 
vibracemi apod. Během stavebních prací se předpokládá zvýšená prašnost a hlučnost v 
blízkém okolí stavby, která však bude v mezích. Průběh prací bude volen tak, aby bylo 
zamezeno prašnosti a hlučnosti vhodně zvolenými technologickými postupy a materiály. 
Průběh prací bude probíhat přes den v hlavní pracovní době. Jinak se nepředpokládá žádný 
významnější negativní vliv na okolní objekty.  Při práci budou používány základní ochranné 
prostředky.  Při realizaci bouracích a rekonstrukčních prací, při svařovacích pracích, řezání 
plamenem, při realizaci a provozu stavebních výtahů a při používání žebříků budou 
respektovány požadavky dle platných legislativ v době podání.  Při zemních pracích je nutno 
dodržet ČSN 73 3050 – zemní práce, vč. zákonů, norem a vyhlášek s ní souvisejících ve 
smyslu pozdějších změn a dodatků. Staveniště se vymezí výstražnými tabulkami, zamezí se 
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přístupu nepovolaným osobám. S ohledem na charakter stavby a plochy dodavatel stavby 
zajistí průchodnost plochou a přístup obyvatel do budov občanské vybavenosti tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost lidí v prostoru. Pěší pohyb osob nepovolaných bude omezen. Vedoucí 
pracovníci musí být prokazatelně přezkoušeni z vyhlášky č. 50/78 Sb se změnami 98/1982 Sb.  
Dále je nutno dbát všech zákonných opatření o požární ochraně, zákonu č. 186/2006 - 
stavební zákon vč. souvisejících předpisů, zákonu č. 262/2006 - Zákoník práce, vyhl. 
č.498/2001 - evidence a registrace pracovních úrazů, zákon 153/69 Sb.-novela zákoníku 
práce, zák. č. 403/2020 Sb. změny a doplňky zákoníku práce. Povinností vedoucích 
pracovníků je proškolení všech pracovníků, provedení zápisu do stavebního deníku, průběžná 
kontrola bezpečnosti práce.  Na staveništi musí být kompletně vybavena lékárnička pro 
poskytnutí první pomoci. Viditelně budou vyvěšena tel. čísla Zdravotní služby první pomoci a 
Požární služby. Nepředpokládá se ovlivnění životní prostředí ani nejsou kladeny žádné 
zvláštní požadavky z hlediska hygieny a ochrany zdraví. Prostory budou dostatečně větrány, 
budou použity materiály, které neuvolňují zdraví škodlivé látky a obytné prostory budou 
dostatečně prosvětleny.  Během užívání objektu budou respektována bezpečnostní pravidla, 
která vyžadují dané prostory. 

B.2.12 Ochrana před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

 Před zahájením výstavby bude provedeno radonové měření na pozemku. Hydroizolace 
je navržena na střední radonové riziko. Bude-li radonovým průzkumem zjištěn vyšší 
radonový index, bude nutné tuto ochranu přehodnotit.  
 Podle ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží vyžaduje realizace stavby v 
případě zjištěného středního radonového indexu ochranná opatření stavebního objektu. Za 
dostatečné opatření se dle normy považuje  souladu s ČSN 730601 každou kvalitnější 
hydroizolaci s dlouhou životností a se změřeným součinitelem difuse radonu, s jehož pomocí 
dokáže projektant pro konkrétní objekt vypočítat potřebnou tloušťku protiradonové izolace. 
Protiradonová izolace musí být položena spojitě v celé ploše kontaktní konstrukce, tj. i pod 
stěnami. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vzduchotěsnému provedení všech prostupů 
instalací protiradonovou izolací. O výsledné účinnosti opatření rozhoduje ve velké míře 
kvalita položení protiradonové izolace. Doporučujeme proto svěřit izolatérské práce 
specializovaným firmám, to platí zvláště tehdy budete-li používat plastové fólie. 

b) ochrana před bludnými proudy  

 Stavba bude uzemněna. V daném území se nevyskytují bludné proudy, zvláštní 
ochrana stavby speciálním zemnění není potřeba. 

c) ochrana před technickou seizmicitou  

 Parcela se nenachází v seizmicky aktivním území. 

d) ochrana před hlukem  

 Navržený objekt je projektován tak, aby byl chráněn proti běžnému provoznímu 
hluku. Stavba nebude provozem produkovat nadměrný hluk. V okolí stavby se nevyskytují 
zdroje nadměrného hluku. Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla při 
respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní 
požadavky v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a 
stavebním řádu – Stavební zákon, kterým je dle vyhlášky, ochrana proti hluku, v souladu s 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 Ochrana proti hluku je zajištěna strukturou použitých materiálů, skladbou konstrukcí a 
polohou, resp. orientací objektu. Použitá tepelná izolace slouží i jako protihluková. 
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e) protipovodňová opatření  

 Protipovodňová opatření nejsou navržena. Stavba se nenachází v záplavovém území.  

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

 V daném území není poddolování, není ani zaznamenán výskyt metanu. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Stávající inženýrské sítě jsou vyznačeny v situaci stavby podle informací 
poskytnutých jednotlivými správci. Stavebník je povinen před zahájením stavebních prací 
požádat správce sítí o jejich přesné vytyčení v terénu, musí rovněž respektovat požadavky 
správců sítí o podmínkách stavby. 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Elektroinstalace 
 Hotel bude napojena na distribuční el.síť kabelovým podzemním vedením z ulice ulice 
Veselská. Konec kabelu se ukončí v novém plastovém elektroměrovém rozvaděči. Z tohoto 
elektroměrového rozvaděče bude zaveden nový přívodní kabel do objektu do hlavního 
rozvaděče hotelu umístěného na chodbě v 1.NP. 
Vodoinstalace 
 Na pozemcích 1550/2 a 1546/2 je veden stávající vodovodní řad DN 100, ze kterého 
bude zhotovena vodovodní přípojka HDPE 80, která je ukončena v nové VŠ. Od VŠ bude 
zhotoven nový vodovod do 1.NP objektu hotelu. Zde bude ukončen hlavním uzávěrem vody 
pro objekt. Za uzávěrem bude osazen filtr, redukční ventil a uzávěr. Od uzávěru bude 
zhotoven rozvod pitné vody v podhledech a drážkách ve zdivu k jednotlivým zařizovacím 
předmětům. 
Kanalizace 
 Nová kanalizace z objektu je vedena pod objektem do stávající stoky jednotné 
kanalizace DN 500, která je vedena pod silničním tělesem. Splaškové vody z objektu budou 
gravitačně odváděny přes kanalizaci do stokové sítě. Před objektem hotelu bude osazena 
revizní šachta, do které bude napojena splašková kanalizace. Dešťová voda bude svedena do 
dvou RN a dále dle potřeby do zasakovací galerie umístěné na pozemku investora. Dešťová 
voda bude dále sloužit k zavlažování přilehlých okrasných a travnatých ploch (zpětné 
využití). 
Plynoinstalace 
 Do objektu je zřízena i nová přípojka středotlakého plynovodu, napojení je na ulici 
Veselská v zeleném pásu podél silnice. 
b) kapacity, délky  
 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou řešeny samostatnou částí 
projektové dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 
užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace  

 V okolí pozemku je vedena veřejná pozemní komunikace, na kterou je pozemek 
napojen pomocí stávajícího sjezdu. Vstup do objektů je navržen ze severozápadní strany 
objektu, na vstup navazují zpevněné plochy, které vedou ke vstupní bráně.  
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

 Napojení pozemku na dopravní infrastrukturu je provedeno pomocí stávajícího 
samostatného sjezdu, který se nachází na severní straně pozemku. Napojení je provedeno pro 
běžná osobní vozidla s délkou automobilu do 5 m. 

c) doprava v klidu  

 Pro objekty je zřízeno parkoviště pro veřejnost situované v jihozápadní části pozemku 
a druhé parkoviště situované v jihovýchodní části pozemku slouží pro personál a zásobování 
objektu 
- 23 parkovacích míst pro hosty, z toho jedno místo je navrženo pro invalidy 
- 8 parkovacích míst pro zaměstnance 
 Parkovací místo pro autobus bude řešeno rozšířením krajnice místní přilehlé 
komunikace. 

d) pěší a cyklistické stezky  

 Nevyskytují se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

 Na stavebním pozemku bude provedena skrývka ornice, která bude uložena na 
pozemku k následnému použití pro terénní úpravy. Vykopaná zemina ze zakládání staveb 
bude odvezena na skládky. Pozemek je v mírně svažitém terénu od severu k jihu. Terénní 
úpravy se budou skládat z násypů, obsypů a zářezu do zeminy z důvodu osazení staveb do 
terénu.  

b) použité vegetační prvky  

 Založení trávníku bude provedeno na předem ohumusované plochy o tl. zeminy 150 
mm. Před založením trávníku je nutné provézt kvalitní terénní úpravy s odstraněním 
veškerého stavebního odpadu a vyrovnání nerovností. Plochy budou důkladně odpleveleny 
herbicidním postřikem. Vrchní vrstva půdy musí být před zakládáním dobře zkypřena. Osetí 
se provede parkovou travní směsí v množství 30 g/m², zaseté osivo je třeba jemně zaválcovat. 
Trávník je nutné zakládat v době s dostatkem přirozené vláhy, při nedostatku vláhy u 
vzklíčeného semene je nutné zajistit závlahu, a to v letních měsících téměř denně. Dále budou 
na pozemku vysázeny již vzrostlé stromy, keře a okrasné rostliny.  

c) biotechnická opatření  

 Nejsou zde uvažována. 

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

 Všechny navržené rozvody, konstrukce, materiály atd. jsou řešeny dle požadavků a s 
maximálním ohledem na šetrnost vůči životnímu prostředí. 
 Stavba svým charakterem neohrozí životní prostředí v místě stavby ani v jejím 
bezprostředním okolí. Mírné zhoršení je možné očekávat po dobu realizace stavby. Budou 
však přijata taková opatření (zakrývání konstrukcí, vlhčení vodou apod.), aby byla všechna 
rizika minimalizována. Po dokončení stavby a provedení sadových úprav lze očekávat lokální 
zlepšení prostředí oproti předchozímu stavu. 
 Při nakládání s odpady ze stavby budou dodržovány předepsané zákony a vyhlášky. 
Jedná se především o zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášku č. 381/2001 Sb., kterou se 
stanoví katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
 Vhodný vytříděný odpad bude použit zpětně na stavbu, zbylý předán oprávněné osobě 
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k recyklaci nebo odstranění. Bude to zejména výkopový materiál, který vznikne při zakládání 
objektu. Pokud nebude použit do zásypů nebo k terénním úpravám pozemku, bude odvezen 
na k tomu určenou skládku. Dále se jedná především o obalové materiály (folie, prázdné 
kartuše od stavební pěny), kusy staviv (plynosilikát), zbytky polystyrenu apod. Seznam 
odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog 
odpadů z vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Odpad z činnosti stavebního charakteru 
č. Název Kategorie Kód odpadu Likvidace 
1 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály O 08 04 10 Řízená skládka 
2 Odpadní materiály na bázi skelných vláken O 10 11 03 Řízená skládka 
3 Papírové a lepenkové obaly O 15 01 01 Řízená skládka 
4 Plastové obaly O 15 01 02 Řízená skládka 
5 Dřevěné obaly O 15 01 03 Řízená skládka 
6 Kovové obaly O 15 01 04 Řízená skládka 
7 Odpady jinak blíže neurčené O 16 01 99 Řízená skládka 
8 Beton O 17 01 01 Řízená skládka 
9 Cihly O 17 01 02 Řízená skládka 
10 Tašky a keramické výrobky O 17 01 03 Řízená skládka 
11 Dřevo O 17 02 01 Řízená skládka 
12 Sklo O 17 02 02 Řízená skládka 
13 Plasty O 17 02 03 Řízená skládka 
14 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 17 03 02 Řízená skládka 
15 Železo a ocel O 17 04 05 Kovošrot 
16 Směs kovů O 17 04 07 Kovoštot 
17 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 17 05 04 Řízená skládka 
18 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01- 

03 
O 17 06 04 Řízená skládka 

19 Stavební materiál na bázi sádry neznečištěný 
nebezp. látkami 

O 17 08 02 Řízená skládka 

20 Směsné stavební materiály neobsahující 
nebezpečné látky 

O 17 09 04 Řízená skládka 

21 Biologicky rozložitelný odpad O 20 02 01 Řízená skládka 
22 Směsný komunální odpad O 20 03 01 Řízená skládka 
 Odpad bude ukládán do vhodných nádob dle charakteru odpadu. Odpady vznikající při 
stavbě ve velkém množství budou umisťovány do přistavených velkoobjemových kontejnerů, 
které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo úniku odpadů a následně 
odvezeny do recyklačního zařízení. Přesné místo likvidace odpadů bude stanoveno realizační 
firmou, která také zajistí uchování dokladů o způsobu likvidace. 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
 Stavebními úpravami nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní 
správu v oblasti ochrany ovzduší dle zák. č. 201/2012 Sb. 
Hluk 
 Při stavbě musí být dodrženy hygienické limity hluku ze stavební činnosti po dobu 
provádění stavebních prací dle nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zejména je nutno dodržet § 11 této vyhlášky Hygienické 
limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru. Po 
dokončení stavby nebude tato zdrojem žádného hluku nebo vibrací. 
Voda 
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 Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v 
oblasti ochrany vod dle zák. č. 254/2001 Sb.. Dle mapových podkladů na portal.gov.cz se 
stavba nenachází v ochranných pásmech vodních zdrojů ani v chráněné oblasti přirozené 
akumulace vod. Nehrozí tedy jejich narušení. Při provádění stavby je nutné zamezit plýtvání 
vodou a vypouštění špinavých vod do kanalizace. 
Odpady 
 Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem vykonávajícím státní správu v oblasti 
nakládání s odpady dle zák. č. 185/2001 Sb. Při provádění stavby bude odpad tříděn a 
zlikvidován podle druhu, tj. odevzdán k recyklaci nebo na skládku. Případné nebezpečné 
odpady musí likvidovat osoba oprávněná k likvidaci. 
 Odpad, který vznikne při užívání stavby, bude odvážen v rámci svozu komunálního 
odpadu. Pro zvýšení procenta recyklace odpadů doporučujeme umístit v blízkosti nádoby na 
tříděný odpad. Bude se jednat především o běžný komunální odpad.  
Půda 
 Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany zemědělského půdního 
fondu dle zák. č. 334/1992 Sb. Dojde k trvalému vyjmutí půdy ze ZPF. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod., 

 Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Budou 
zachovány ekologické funkce a vazby v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba hotelu nemá vliv na soustavu chráněného území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem 

 Stavba nepodléhá posuzování vlivu na životní prostředí, který řídí zákon č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. 

e) v případě záměru spadajícího do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

 Stavba nepodléhá integrovanému povolení. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

 V prostoru stavby a jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádná zvláštní ochranná 
pásma, kromě ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Stavba nemá žádné požadavky 
na vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva  

 Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků 
civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby  

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

 Potřebná el. energie bude řešena pomocí stávající el. přípojky, která bude vedena jako 
staveništní přípojka. Voda bude zajištěna investorem stavby.  Celkový objem potřebných 
medií bude určen dodavatelem stavby.  

b) odvodnění staveniště  

 Všechny kanalizační vpusti umístěné v prostoru staveniště budou zakryty ochrannou 
deskou umožňující odtok vody, avšak zabraňující zanesení vpusti stavebním materiálem. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Při provádění výkopových prací musí být chráněny stávající inženýrské sítě včetně 
přípojek do objektu. Tyto budou před zahájením prací vytyčeny jejich správci a vlastníky. 
Jedná se o výkopové práce prováděné při zakládání objektu, při samotných stavebních pracích 
a při napojování stavby na stávající kanalizaci, vodovod, slaboproud a elektro. 
 Během realizace nesmí dojít k poškození inženýrských sítí a přípojek. V místě 
možného poškození inženýrských sítí bude tlak nápravy vozidel roznesen ocelovými 
štětovnicemi Larsen nebo budou v místech osazeny železobetonové panely. Buňky zařízení 
staveniště a patky lešení situovány mimo vedení přípojek. 
 Během stavebních prací musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a 
uzávěrům inženýrských sítí a nesmí být na nich postaven žádný sklad ani žádné jiné zařízení. 
 Plochy pro vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu a po ukončení prací 
budou uvedeny do původního stavu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Veškeré stavební práce budou prováděny způsobem, který neovlivní provoz okolních 
staveb.  
 Okolní pozemky nebudou realizací stavebních prací ani budoucím provozem stavby 
dotčeny. Po dobu výstavby novostavby ani při jejím dalším užívání její případné negativní 
účinky na okolní pozemky a stavby, zejména pak škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy a 
vibrace, prach, zápach, znečišťování vod i pozemních komunikací a zastínění okolních budov 
nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech. Při stavbě bude v maximální možné míře 
dbáno na ochranu okolní stavby a pozemky. 
 Dodavatel je povinen udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
Po dobu realizace stavby dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 
způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Realizací stavby nebude 
negativně ovlivněna ochrana přírody a krajiny ani vodních toků. 
 Při provádění stavebních a technologických prací musí být dodržovány tyto základní 
zásady: 

 Musí být respektovány stávající i nová ochranná pásma inženýrských sítí a dopravních 
komunikací, dle příslušných norem, vyhlášek a zákonů. V ochranném pásmu lze 
provádět práce jen s písemným souhlasem provozovatele sítí, na těchto sítích není 
možné umisťovat zařízení staveniště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo 
dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí. 

 Před zahájení prací v rámci staveniště musí investor zajistit zaměření všech stávajících 
inženýrských sítí. Při realizaci musí být respektována ochranná pásma jednotlivých 
inženýrských sítí a dodržena ČSN 73 605 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 
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 Musí být zamezeno znečišťování okolních a příjezdových komunikací a zároveň 
nesmí docházet k výrazně zvýšené prašnosti vyplývající z provozu na těchto 
komunikací. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, 
dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit. 

 Je nutné vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů. 

 Stavební činnost budou provozovány tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem. 

 Stavební činnosti realizované stavebními mechanizmy, hlučné stavební práce včetně 
nákladní a automobilové dopravy budou realizovány výhradně a pouze v dohodnutých 
příslušných termínech a časech. 

 Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. 

 Bude zabráněno znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru 
stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty. 

 Stavební práce, při kterých bude využíváno strojů s nadměrnou hlučností nad 60-80 
dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem. 

 Staveniště bude podle potřeby řádně oploceno a na vjezdu na staveniště bude opatřeno 
uzamykatelnými branami a budou provedena taková opatření, která zabrání vstupu 
nepovolaných osob na staveniště. Staveniště bude řádně osvětleno staveništním osvětlením. 
 Odvodnění staveniště bude na stávající terén a při nutnosti odčerpání srážkové vody 
bude přečerpáno do stávající kanalizace přes kalové jímky.  
 Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu 
vznikající při stavebních pracích spojených s novými konstrukcemi. Odpady vzniklé při 
realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy odbornou firmou v souladu s 
příslušnými zákony zabývajícími se nakládání s odpady. S odpady vzniklé při stavbě bude 
nakládáno v souladu s požadavky zákona 185/2001/ Sb. a vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. v 
platném znění. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

 Staveniště bude oploceno a mimo vyznačenou plochu staveniště nebude docházet ke 
stavebním pracím. V případě poškození okolních ploch (např. pojezdem zásobování stavby) 
budou tyto plochy uvedeny do původního stavu. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Pro zábor staveniště budou využity plochy v majetku investora. Rozsah záboru 
staveniště je dán rozsahem řešeného území. Zábor staveniště bude kopírovat hranice pozemků 
investora. V rámci záboru budou zřízeny plochy pro zázemí stavby – sestava obytných buněk 
sestávající ze stahovatelných unifikovaných kontejnerů - staveništních buněk a dále budou 
zřízeny skládky materiálu potřebného k výstavbě objektu. Staveniště bude dočasně oploceno. 
Jako plocha pro případný mezisklad stavebního materiálu bude sloužit prostor v blízkosti 
objektu o půdorysné ploše cca 20 m2, umístěny na zpevněné ploše u objektu. Bude zde 
umístěna také buňka mobilního WC. 

g) požadavky na bezbariérové odchozí trasy 

 Nejsou žádné požadavky na bezbariérové odchozí trasy. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

 Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během 
výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo 
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na staveništi, skladování bude zajištěno v kontejnerech. Pro zneškodnění případných 
nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 
Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy 
staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová 
čísla odpovídají příloze č.1§ 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. Pokud budou při 
provozu vznikat nebezpečné odpady, je původce odpadu povinen si k nakládání s 
nebezpečnými odpady vyžádat souhlas věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s 
navazujícími změnami v kompetencích, a to nejpozději ke dni zahájení provozu. 
 Dodavatel před zahájením prací předloží schválený plán likvidace odpadů ze stavby 
včetně smluvního zajištění. Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu 
s platnými předpisy a požadavky hlavního hygienika. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 Zemní práce nebudou vyžadovat potřebu odvozu nebo deponie zemin. Veškerá 
odkopaná zemina bude použita pro zpětný zához, přebytek bude odvezen na skládku. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
 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 

   - zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře 
  - případný ořez křovin musí být proveden odbornou firmou 
  - kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední blízkosti kořenů 
  stromů, budou podložena vhodnými prostředky (např. štětovnice Larsen) 
  - větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně 
  ohnuty a přivázány 

 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. 

 Provádět protihluková opatření  
 - využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením 
 - omezit hlučné práce v dopoledních hodinách 
 - zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory naprázdno 

 Provádět opatření proti prašnosti 
 - zamezit prašnosti kropením 
 - demoliční práce provádět postupným rozebíráním 

 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 

 Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

 Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými plachy z prostoru 
stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

 Ochrana přírody a krajiny dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění 
 - při realizaci stavby nesmí dojít k úmyslnému poškozování či ničení hnízd a 
 vajec nebo k odstraňování hnízd volně žijících ptáků a k úmyslnému 
 usmrcování nebo odchytu volně žijících ptáků. Současně nesmí dojít k 
 ohrožení netopýrů a rorýsů, kteří jsou chráněni ve smyslu zákona. 

 Během regeneračních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 
Sb. v příloze 1 uvádí katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. 
Vyhlášku doplňuje změna – vyhláška č. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci 
odpadů postupovat v souladu s platnými předpisy a požadavky hlavního hygienika. 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru 
města bezpečnost a ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní 
řád stavby. 
 Dodržovány budou požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména: 

 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
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 258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví 
 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky: 
 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb 

 Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě 
a dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb. 

 Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena 
vyhláškou č.192/2005 Sb. 

j) Bezpečnost obyvatel: 

 osadí se orientační a výstražné tabule 

 osadí se noční osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné 
osvětlení 

 osadí se zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat 
dostatečně pevné 

 v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska 
bezpečnosti práce pracovníků – svahování nebo pažení výkopů 

 v prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska obyvatel – 
prostor výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob 

k) Bezpečnost okolních komunikací: 

 osadí se příslušné dočasné dopravní značení 

Povinnosti zadavatele stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci 
1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel 
stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a 
velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě 
stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího 
předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do 
převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. 
 Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje i při působení zaměstnanců více 
než jednoho zhotovitele stavby v případech: 
 a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací na OIP 
 b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního 
 zákona, nebo 
 c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona 
2) V ostatních případech, kdy při realizaci stavby: 

d) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více 
než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
e) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 

je zadavatel stavby povinen: 
 doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů 
před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
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elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je 
zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. 

 stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na 
staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 
stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 
způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být 
součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

3) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem 
(Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), stejně jako v případech podle odstavce 2), 
zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti 
plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při 
realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny 
základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní 
činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané 
časové trvání a posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a 
podstatným změnám stavby během její realizace. 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti 
 dle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen určit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Oznámení o zahájení prací na OIP 
 dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o 
zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 
Zpracování plánu BOZP na staveništi 
 dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen zajistit vypracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
 dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví: 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
 Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení. 
 Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

 Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 10 - 20 denně 
v závislosti na rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC 
u zařízení staveniště. 
 Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
Musí být dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných 
lávek a práci na nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické 
předpisy a respektovat další ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v 
technických podmínkách pro používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem 
BOZP a příslušnými platnými předpisy prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání 
osobních ochranných pomůcek a pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály a 
práce. Pracovníkům je zakázáno donášet a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 
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l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba a nejsou 
tak řešeny. 

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami nedojde a není 
tedy nutné řešit žádné dopravní inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 Není potřeba stanovit speciální podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Předpokládané zahájení výstavby bude v prvním čtvrtletí roku 2020, délka trvání 
výstavby bude cca 3 roky. 
 Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který 
zohledňuje možnosti pracovních skupin a mechanizmů. 

B.9 Všeobecná upozornění 

 Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné 
především zde uvedené normy: 

 ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 
0225, ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

 ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 

 ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 

 ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 
(ETICS) 

 ČSN 73 8101 Lešení 

 ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

 ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 ČSN 73 8107 Trubková lešení 

 ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

 ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 

 ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

  ČSN 74 7640/Z1:2002 Domovní schránky 

 Předepsané zkoušky: 

 ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k 
podkladu 

 ČSN 73 2578 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par 

 ETAG 004 Odtržné zkoušky podkladu ETICS 

 ETAG 014 Výtažné zkoušky kotev ETICS 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 
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 Vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky 
zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 
20/2012 Sb. 

 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání 
Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č.167). 

 Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 
164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a 
Nálezu Ústavního soudu č. 168/1995 Sb. 

 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 

 Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění zákona č. 350/2012 Sb 

 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 
staveništích 

 Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

 Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických 
zařízení 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

 Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění 
vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
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C.2 Koordinační situace 
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D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ, TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOICKÝCH OBJEKTŮ 

D.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 Předmětem projektové dokumentace je hotel, který bude využívaná jako objekt 
veřejné vybavenosti, přechodné ubytování. Hlavní provozní náplní bude poskytovat 
přechodné ubytování o celkové kapacitě 42 lůžek, jedná se o objekt určený pro krátkodobou 
rekreaci. V objektu se budou nacházet 14 pokojů a restaurace s vnitřní kapacitou 42 osob. 
SO01 – Hotel  
 Počet nadzemních podlaží: 3  
 Počet podzemních podlaží: 0  
 Výška atiky nad 0,000 = +13,757 m  
 Zastavěná plocha penzionu: 935,14 m2  
 Celková užitná plocha penzionu: 2335,2 m2  
 Obestavěný prostor: 10 596,195 m3 
 Počet lůžek: 42 
 Počet míst v restauraci: 42 

D.1.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

 Jedná se o novostavbu hotelu s restaurací, na okraji města Olešnice, která bude 
umístěna v přízemí. Hotel má tři nadzemní patra a není podsklepený. Hlavním vstupe je 
orientovaný na jihozápad. Hotel bude sloužit pro přechodné ubytování. V prvním nadzemním 
patře se nachází restaurace s jejím zázemím a vstupní hala hotelu s recepcí. V druhém 
nadzemním patře jsou pokoje pro hosty, společenská a školící místnost a pokoj pro invalidy. 
V třetím nadzemním patře je pak společenská místnost a zbytek pokojů.  
Provozní řešení  
 Hlavní přístup na pozemek pro návštěvníky a ubytované je ze severozápadní strany 
pozemku, sjezdem z místní komunikace, která vede obcí. Druhý sjezd na pozemek, sloužící 
pro zaměstnance a obsluhu, je ze severní strany ze stejné komunikace.  
 Objekt SO01: Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. 
Hlavním vstupe je orientovaný na severozápad, sloužící pro návštěvníky a ubytované. Vstup 
pro zaměstnance je z johovýchodní strany.  
 Hlavním vstupem v 1. nadzemním podlažím se dostaneme do zádveří, kde když 
půjdeme dál vejdeme do vstupní haly s recepcí, kde se nachází i výtah, hlavní schodiště a 
technická místnost. Na recepci navazuje úschovna zavazadel, WC pro zaměstnance , WC pro 
hosty, které je uzpůsobeno i pro invalidy, kancelář vedení hotelu a prodejna, ze které se hosté 
můžou dostat do restaurace. Na restauraci poté navazuje vstup na záchody, které náleží 
hostům restaurace. Obsahují záchody pro ženy, muže a jeden záchod pro invalidy. V 
restauraci jsou další dva vstupy, které vedou do kuchyně. Na kuchyň potom navazují sklady a 
chodba, ze které se můžeme dostat na pomocné schodiště, kancelář šéfkuchaře, celé zázemí 
pro zaměstnance (denní místnost, šatny, záchody a sprchy), příjem zboží a sklady odpadů. 
 Obě schodiště spojují všechny patra. V druhém nadzemním podlaží se nachází osm 
pokojů pro hosty, herna, školící místnost, výlevka a sklad povlečení. Ve třetím nadzemním 
patře se nachází šest pokojů, společenská místnost, výlevka a sklad povlečení. 
Materiálové řešení 
 Stavba hotelu je řešena jako zděný objekt z broušených cihelných bloků tl. 300 mm a 
zateplen z desek z čedičové vlny tl.180mm. Založení objektu je řešeno základovými pásy. 
Stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů. 
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 Pohledová omítka hotelu bude v odstínu světle béžové. 
 Výplně vnějších otvorů budou z plastových oken a z hliníkových vstupních dveří 
v dekoru břízy. 

D.1.3 Bezbariérové užívání stavby 

 Stavby jsou řešené jako bezbariérové. V hotelu je umožněn přístup do všech veřejných 
prostor a je zde ve 2.NP navržen jeden pokoj právě pro osoby se sníženou schopností pohybu 
a orientace. Návrh stavby bude řešen podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
Komunikace pro chodce:  

 min. šířka je v nejužším místě 1500 mm  
 podélný sklon rampy max. 1:12, příčný sklon max. 1:50  
 výškový rozdíl v místě přechodu max. 20 mm  
 minimální šíře parkovacího stání 3,5 m  

Komunikační prostory v budovách a přístup do staveb:  
 výškové rozdíly na komunikacích max. 20 mm  
 volný prostor před vstupem s dveřmi otevírané dovnitř min. 1500 x 1500 mm  
 min. šířka dveří 900 mm, s madly přes celou šíři dveří ve výšce 800 – 900 mm  
 zámek dveří ve výšce max. 1000 mm, klika max. 1100 mm  
 dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm, nebo musí být chráněny proti poškození 
 prosklené dveře, když prosklení je níže než 800 mm nad podlahou musí být ve výšce 

800 – 1000 a zároveň ve výšce 1400 – 1600 mm označeny proti pozadí výrazným 
pruhem šíře min. 50 mm  

 okna s parapetem nižší než 500 mm a prosklené stěny musí být do výšky 400 mm 
chráněny proti poškození 

D.1.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce: 

 Zemní práce budou obsahovat provedení výkopů pro základy vlastní stavby, terénní 

úpravy a výkopy pro přípojky inženýrských sítí. Bude ověřeno, zda se ve výkopových pracích 

nenalézají archeologické nálezy. Výkopové práce budou provedeny strojně těsně před 

betonováním základových konstrukcí. Před betonáží základů bude dočištěna základová spára. 

Bude sejmuta ornice do hloubky -0,500 m. 

Základy: 

 Objekt bude založen na původní únosné zemině. Založení je navrženo na základových 

pasech prostého betonu C20/25 – XC2. Návrh rozměrů základů dle zatížení je přiložen v 

projektové dokumentaci. Základová spára je navržena do nezámrzné hloubky. Základový pas 

bude zhotoven i pod schodišti. V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní 

vody, která by ovlivňovala založení stavby. Betonáž základových konstrukcí nesmí byt 

provedena na podmáčenou základovou spáru. Základové konstrukce jsou překryty betonovou 

základovou deskou tloušťky 150 mm s vloženou Kari sítí s oky 150/150/6 mm provedené z 

betonu C20/25. V místě uložení příčky se provede dvojité vyztužení desky Kari sítí. Nutno 

vynechat prostupy pro inženýrské sítě. Veškeré prostupy základy a podkladním betonem je 

nutné dobře utěsnit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobců. Základy 

provádět podle projektové dokumentace. Při betonáži pasů bude na dno vložen po obvodě 

zemnící pásek FeZn 4/30 s vývody pro uzemnění. 
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Nosné zdivo:  

 Hotel  je řešen jako zděný objekt z cihelných broušených bloků na maltu pro tenké 

spáry. Cihlné bloky jsou použity pro obvodové zdivo v 1.NP, 2.NP a 3.NP. Obvodové zdivo 

je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS – jako tepelná izolace jsou použity 

desky z čedičových vláken tl. 180 mm.  

 Pro vnitřní nosné konstrukce jsou použity cihelné broušené bloky zděné maltu pro 

tenké spáry tloušťky 300 mm a 190 mm . 

 Povrchová úprava objektu je světle béžové barvy. 

Nenosné zdivo:  

 Vnitřní příčky v objektu je z cihelných bloků zděné na obyčejnou maltu tloušťky 140 

mm a 115 mm. 

Strop:  

 Strop je tvořen předpjatými stropními panely tl. 250 mm. Strop  je uložen na 

železobetonovém věnci výšky 250 mm, výztuž je navržena dle statického výpočtu.  

Plochá střecha:  

 Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha se sklonem od 2,00-8,98%. 

Spádová vrstva je z pórobetonu, na kterém asfaltový modifikovaný pás s hliníkovou nosnou 

vložkou . Na něm je mechanicky kotvena tepelná izolace z desek EPS, která je provedena ve 

dvou vrstvách tl. 100 a 100 mm.  

 V 1.NP a 2. NP je na izolaci daná geotextílie ze 100 % polypropylenu, dále fólie z 

PVC-P, drenážní vrstva z profilované fólie s nopy,geotextílie ze 100 % polypropylenu a jako 

poslední je nasypán substrát pro suchomilné rostliny. 

 Ve 3.NP je na izolaci nalepen asfaltový modifikovaný pás s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny. Na něm je plošně nataven druhý asfaltový pás s vložkou ze skelného vlákna. Na 

těchto pásech je položena drenážní rohož z PE vláken a geotextílie ze 100 % polypropylenu. 

Poslední vrstvou této skladby je násyp z praného říčního kameniva. 

Schodiště: 

 V objektu jsou navržena dvě schodiště. Schodiště spojují vždy všechny patra. Jsou 

navrženy jako monolitické železobetonové. Jsou podporováno nosnými stěnami po obvodu 

nebo železobetonovým průvlaky. Vypočet schodiště je přiložen v projektové dokumentaci. 

Pod schodištěm bude zhotoven základový pás. Hlavní schodiště je navrženo jako tříramenné s 

18 schodišťovými stupni. Druhé pomocné schodiště je navrženo jako dvouramenné s 18 

schodišťovými stupni. Schodiště bude opatřeno zábradlím  zakotveným do ramen schodiště. 

Šířka hlavního schodiště je 1 500 mm (≥ 900 mm) a pomocného 1 300 mm  (≥ 900 mm).  

Jsou dodrženy normové hodnoty pro podchodnou výšku (≥ 2 100 mm), průchodnou výšku (≥ 

1 900 mm). Stupnice jsou vodorovné ve všech směrech. Schodišťové rameno splňuje 

požadavek na počet stupňů v jednom rameni (3-18). Šířka podesty vyhovuje požadavku, že 

musí byt minimálně stejná jako šířka schodišťového ramena. 

Podlahové konstrukce 

 Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena vrstvou 

polystyrenu dle požadavku součinitele prostupu tepla. Podlaha v hotelových 

pokojích,restauraci a reprezentačních místnostech je laminátová. V kuchyni,technické 

místnosti a v hygienických místnostech je keramická dlažba a v chodbách je nášlapná vrstva 

provedena ve formě zátěžového koberce nebo z keramické dlažby. Skladby jednotlivých 

podlah jsou přiloženy v projektové dokumentaci. 
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Hydroizolace  
 Jako hydroizolace konstrukcí na terénu jsou navrženy dva asfaltové pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu, nosné vložky jsou pro spodní pás skelná tkanina a pro vrchní pás 
polyesterová rohož.Spodní pás bude bodově nataven na podklad a vrchní pás pak bude 
celoplošně nateven. Podkladní beton bude opatřen asfaltovou penetrací. Hydroizolace musí 
být vytažena min. 300 mm nad úroveň přilehlého terénu. Postup provedení je dán 
technologickým postupem výrobce. Hydroizolace je navržena na střední radonový index. V 
případě zjištění jiných výsledků bude tato vrstva upřesněna na základě měření radonového 
indexu.  
Tepelná izolace 

 Tepelná izolace obvodových stěn je provedena pomocí systému ETICS – kontaktní 

zateplovací systém, kde je tepelná izolace provedena z desek z čedičových vláken tl. 180 mm. 

U základových konstrukcí a soklové konstrukce je použitá tepelná izolace z extrudovaného 

polystyrenu  tl. 180 mm. Plochá střecha je zateplena izolací z desek EPS. 

Truhlářské, zámečnické, klempířské práce 

 Viz příloha „Výpis prvků“. 

Úpravy vnitřních povrchů  
 Zdivo bude z interiérové strany omítnuto jednovrstvou vápenocementovou omítkou + 

2x malba. V koupelnách, WC a v prostorách vyznačených v půdorysech budou umístěny 

keramické obklady do výšek daných půdorysem. Za kuchyňskou linkou je navržen keramický 

obklad, jehož barevnost určí investor stavby. Barvy a typy nátěrů, malby a obkladů budou 

upřesněny investorem stavby. Spárovací hmota obkladů bude použita bílá pro stěny a šedá pro 

podlahy nebo dle odstínu barevného obkladu.  

Podhledy  
 V objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy. V prostorách se zvýšenou vlhkostí 

je nutno pro obložení SDK deskami použít sádrokartonovou desku, která je určena přímo do 

vlhkého prostředí. 

 Konstrukce kazetového podhledu – skladba viz výpis skladeb 

 1. Nejprve se provede instalace obvodových profilů na stěny a konstrukce prostupující 

podhledem do požadované výškové úrovně spodního líce kazetového podhledu. Obvodové 

profily se spojují na sraz a jsou k podkladu mechanicky kotveny 3 ks/m.  

 2. Mechanickým kotvením se upevní dráty s okem do nosné konstrukce v rastru 1200 

× 1200 mm. Na ně se pak postupně navléknou pružinové závěsy pro následné zavěšení 

hlavních profilů roštu. Maximální vzdálenost závěsů od obvodového a ukončovacího profilu 

nesmí překročit 300 mm. 

 3. V ploše se k provedeným pružinovým závěsům připevní hlavní profily roštu. U 

navazujících konstrukcí se hlavní profily roštu volně kladou na obvodové profily. Hlavní 

profily roštu podhledu se orientují rovnoběžně a spojují se na sraz zasunutím klipů 

umístěných na koncích profilů. Pro navléknutí pružinového závěsu na horní prolis hlavního 

profilu je nutné závěs vůči hlavnímu profilu diagonálně natočit o cca 45°. Zároveň je nutné na 

závěs vytvářet mírný tlak, tak aby došlo k postupnému rozevření spodní části závěsu a 

následně k navléknutí závěsu na hlavní profil. 

 4. Po dokončení hlavních profilů roštu se kolmo na ně instalují vedlejší profily délky 

1200 mm. Vzájemné spojení hlavních a vedlejších profilů se provádí zasunutím klipů na 

koncích vedlejších profilů do samostředících otvorů umístěných ve svislé části hlavních 

profilů. Zmáčknutím klipu palcem je možné profily mezi sebou jednoduše spojit a rozpojit. 
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 5. Posledním krokem realizace pro dokončení kazetového roštu je instalace vedlejších 

profilů délky 600 mm orientovaných rovnoběžně s hlavními profily. Vzájemné spojení mezi 

vedlejšími profily se zajišťuje zasunutím klipů na koncích vedlejších profilů do 

samostředících otvorů umístěných ve svislé části vedlejších profilů. 

 6. Do provedeného roštu se následně vloží minerální kazety, elektrická svítidla nebo 

výdechy vzduchotechniky. 

Protipožární opatření 

 Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové 

dokumentace –viz „Požární zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby“. 

D.1.5 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, 
vibrace – popis řešení 

Tepelná technika:  
 Je řešena v samostatné příloze projektu – Stavební fyzika  
Osvětlení:  
 V projektu není řešeno  
Oslunění:  
 Je řešeno v samostatné příloze projektu – Stavební fyzika  
Hluk a vibrace:  
 Je řešeno v samostatné příloze projektu – Stavební fyzika 

D.1.6 Výpis použitých norem 

 - Zákon č. 183/2006 Sb: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. 2006.  
 - Zákon č. 133/1985 Sb.: o požární ochraně a související předpisy. In: Sbírka zákonů 
České republiky. 1985.  
 - Zákon č. 100/2001 Sb.: o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). In: Sbírka zákonů 
České republiky. 2001.  
 - Zákon č. 185/2001 Sb.: o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: Sbírka 
zákonů České republiky. 2001.  
 - Vyhláška č. 268/2009 Sb.: o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 
20/2012. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009.  
 - Vyhláška č. 398/2009 Sb.: o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009. 95  
 - Vyhláška č. 499/2006 Sb.: o dokumentaci staveb ve znění novely vyhlášky č. 
62/2013 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2006.  
 - Vyhláška č. 501/2006 Sb.: o obecných požadavcích na využívání území. In: Sbírka 

zákonů České republiky. 2006. 

 - Vyhláška č. 23/2008 Sb.: o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění 
novely vyhlášky č. 23/2008 Sb. In: Sbírka zákonů České republiky. 2008. Použité ČSN 
normy  
 - ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. 2004.  
 - ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 2010.  
 - ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. 2005.  
 - ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 2011.  
 - ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. 2005.  
 - ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody. 2005.  
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 - ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky. 2007.  
 - ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. 2009.  
 - ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty. 2010.  
 - ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. 2009.  
 - ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. 2010.  
 - ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 2003.  
 - ČSN 73 1901. Navrhování střech – Základní ustanovení. 2011.  
 - ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 
spotřebičů paliv. 2010.  
 - ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. 2017.  
 - ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. 2011.  
 - ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 2010. 
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Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo navržení a zhotovení projektové dokumentace pro 

objekt hotelu tvořící rekreační areál ve městě Olešnice, tak aby splňovali požadavky 

investora. Výstupem této práce je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby, 

která byla zpracována v zadaném rozsahu a která splňuje platné zákony, vyhlášky a normy 

této republiky. Při zpracovávání diplomové práce jsem se zaměřila na vypracování důležitých 

stavebních detailů stavby. Při vypracovávání tohoto projektu jsem čerpala z informací a 

znalostí získaných při studiu, vlastní praxe ve stavebnictví a důležitých připomínek mého 

vedoucího práce pana Ing. Karel Struhala, Ph.D., kterému tímto ještě jednou velice děkuji. 

Výsledný návrh mé diplomové práce svým rozsahem a řešením odpovídá zadání diplomové 

práce. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

B. p. v.  Balt po vyrovnání 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi 
DP   diplomová práce 
č.   číslo 
čl.   článek 
č.p.   číslo popisné 
ČSN  česká statní norma 
dl.   délka 
DN   průměr 
EPS   expandovaný polystyren 
HI   hydroizolace 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
IČ   identifikační číslo 
k.ú.   katastrální úřad 
KV  konstrukční výška 
min   minimální 
m n. m.  metrů nad mořem 
NP  nadzemí podlaží 
NN   nízké napětí 
odst.   odstavec 
p. č.   parcelační číslo 
PB   prostý beton 
PHP   přenosný hasící přístroj 
pozn.   poznámka 
PT   původní terén 
UT   upravený terén 
SO   stavební objekt 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
tab.   tabulka 
TI  tepelná izolace 
tj.  to je 
tl.   tloušťka 
U   součinitel prostupu tepla samotné konstrukce 
UN,rc   normový součinitel prostupu tepla - doporučený 
UN,rq   normový součinitel prostupu tepla – požadovaný 
viz.   odkaz na jinou stranu, odkaz 
VUT   Vysoké učení technické 
Vyhl.   vyhláška 
XPS   extrudovaný polystyren 
Zák.   zákon 
ŽB   železobeton 
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