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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem a zpracováním projektové dokumentace 
hotelu Wipeout s wellness. Navrhovaný objekt se nachází v okrajové části městyse 
Jedovnice. Jedná se o čtyřpodlažní podsklepený objekt s vegetační střechou a pěti 
sedlovými kompaktními střechami. Objekt je vizuálně rozdělen na dvě části. Část fasády 
je řešena obkladem ze štípaného kamene. Druhá část je řešena provětrávanou fasádou 
z dřevěných hranolů a obkladu ze severské borovice. Základy objektu jsou betonové a 
železobetonové. Nosné, obvodové i dělící stěny jsou navrženy ze systému 
POROTHERM. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Vizuální ideou je severský styl, 
který zapadne do okolní krajiny. Objekt tvoří tři provozní části a to restaurační zařízení, 
wellness centrum a dočasné ubytování a rekreace.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Diplomová práce, hotel, hotel s wellness, Jedovnice, vegetační střecha, šikmá 
sedlová střecha, jednoplášťová střecha, plochá zelená střecha, provětrávaná fasáda, 
wellness, Porotherm, kompaktní střecha, pěnosklo.  



 
 

 

ABSTRACT 

The thesis is dealing with the proposal and processing of project documentation of the 
Wipeout hotel with the wellness. The proposed object is located in the uptown of 
Jedovnice. It is a four-storey basement building with vegetation roof and five pitched 
gabled roofs. The object is visually divided into two parts. The first part is covered with a 
chipped stone facade. The second part is covered with ventilated facade of wooden blocks 
of Nordic pine. The foundations of the building are reinforced concrete. Framework, 
peripheral and dividing walls are designed from POROTHERM system. Ceiling structures 
are reinforced concrete. The visual idea is the Nordic style, that fits into the surrounding 
landscape. The object consists of three operating parts namely a restaurant, wellness 
centre and temporary accommodation. 

KEY WORDS 

Thesis, hotel, hotel with wellness, Jedovnice, vegetation roof, pitched gabled roof, 
single-skin roof, flat green roof, ventilated facade, wellness, Porotherm. 
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1 ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je zpracování stavební časti projektové 
dokumentace novostavby hotelu Wipeout s wellness ve stupni pro provedení stavby. 
Navrhovaný objekt se nachází v okrajové části městyse Jedovnice. Objekt tvoří tři 
provozní části a to restaurační zařízení, wellness centrum a dočasné ubytování a 
rekreace.  

Hlavním cílem práce je navrhnout moderní objekt hotelu s wellness, který zapadne 
a nenaruší ráz krajiny. Bude plně vyhovovat, jak po obytné stránce, tak pro poskytnutí 
návštěvníkům klidného a příjemného místa. Při návrhu byl zároveň respektován platný 
územní plán městyse Jedovnice a bylo pracováno s reálným pozemkem. Hotel je řešen 
okrajové části města s výhledem na rybník Olšovec. Architektonické prvky pláště budovy 
a střech byly zvoleny cíleně, aby zapadly do dané lokality a zároveň aby vizuálně obohatily 
návštěvníky. 

Práce je členěna na část obsahující přípravné a studijní práce, kde je řešen 
zejména základní charakter objektu daný tvarovým, dispozičním, architektonickým a 
materiálovým řešením. Další částí práce je část situační, ve které je řešena návaznost 
objektu na okolí a dopravně technickou infrastrukturu lokality. V části architektonicko- 
stavební je potom vyřešeno skutečné konstrukční a materiálové řešení objektu, které 
vychází z přípravných a studijních prací s ohledem na současné materiálové a konstrukční 
možnosti stavebního trhu. Navazující stavebně konstrukční část řeší stavbu z hlediska 
vymezení a posouzení materiálů nosného konstrukčního systému budovy. Součástí práce 
je také posouzení objektu z hlediska požární bezpečnosti staveb a z hlediska stavební 
fyziky. 
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2 VLASTNÍ TEXT PRÁCE  

A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: Hotel Wipeout s wellness  

Místo stavby: adresa:  

 

katastrální území: 
parcelní čísla pozemků: 

ul. Kopeček, 679 06 
Jedovnice 

Jedovnice (658154)  

parc. č. 2120/25, 
1836/14 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Stavebník: Blatný Pavel, Havlíčkovo náměstí 50, 679 06 Jedovnice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
     Generální projektant:             Bc. Gabriela Večeřová 

 Opálkova 18,  
 63500, Brno, 

    IČ: 185635 

 
     Zodpovědný projektant: Ing.Martin Srba, Maleč 8, Maleč 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, požární 
bezpečnost staveb a statiku a dynamiku staveb 
č. autorizace ČKAIT –  234 328 

Projektanti jednotlivých částí PD: 

Část A, B, C a D.1.1 Architektonicko-stavební část, D.1.2 Stavebně konstrukční část, 
D1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 
 Bc. Gabriela Veřeová  
 Opálkova 18, 
 635 00, Brno 

IČ: 185635 
 

Zodpovědný projektant: Ing. Martin Srba, Maleč 8, Maleč 
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
 požární bezpečnost staveb a statiku a 
dynamiku staveb 

 č. autorizace ČKAIT –  234 328 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – Hotel Wipeout s wellness 

SO02 – Zpevněná plocha pochozí 

SO03 – Zpevněná plocha pojízdná 

SO04 – Vodovnodní přípojka 

SO05 – Kanalizační přípojka 

SO06 – Přípojka nízkého napětí 

SO07 – Přípojka jednotné kanalizace 

SO08 – Sportoviště – pumptreck 

SO09 – Nezpevněná plocha  

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Architektonická studie objektu 

- Územní plán městyse Jedovnice 

- Vyjádření správců technické infrastruktury o poloze sítí 

- Údaje z dokumentací již vybudovaných staveb v okolí a od sousedních vlastníků 
pozemků o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech 

- Geologická mapa – místní geologické poměry 1:50 000 

- Orientační mapa radonového indexu podloží 1:50 000 

- Katastrální mapa a údaje z katastru nemovitostí 

- Stavebně-technický průzkum pozemků dotčených stavbou projektantem 

- Fotodokumentace pozemku  
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B Souhrnná technická zpráva 

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby  

Vypracování dodavatelské dokumentace stavby bude provedeno dle podkladů z 
projektové dokumentace pro provedení stavby. Jednotlivé požadavky na vypracování 
dodavatelské dokumentace se stanoví na základě výběrového řízení a na základně 
dodavatele, který bude stavbu realizovat. Dodavatelská dokumentace a následná 
realizace musí splňovat veškeré projektové a montážní návody všech dodavatelů 
stavebních či montážních materiálů. Dodavatel, který bude provádět stavbu, obdrží od 
objednatele dokumentaci pro provedení stavby. Dodavatel podle obdržené 
dokumentace pro provedení stavby vypracuje realizační dokumentaci. V případě jiného 
rozsahu prací, při použití jiného materiálu či jiných odchylek, musí být vypracována 
dokumentace skutečného provedení. V případě potřeby dílenské dokumentace nebo 
výrobní dokumentace k jednotlivým částem stavby, bude tato dokumentace provedena 
na náklady zhotovitele. 

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

Na staveništi při realizaci navrhované stavby budou prováděny práce a jednotlivé 
činnosti, které vystavují fyzické osoby zvýšenému riziku ohrožení života a zdraví, proto 
je nutné vypracovat plán BOZP. Na staveništi navrhované stavby bude na splnění 
podmínek BOZP dohlížet koordinátor BOZP, který před realizací stavby vypracuje plán 
BOZP. Koordinátor BOZP musí být součástí stavby, jelikož se na staveništi můžou 
vyskytovat zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. Po celou dobu provádění stavby 
je třeba zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a 
jednotlivých nařízení. 

c) Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo 
bezpečnostních pásmech jiných staveb  

Přes pozemek, na kterém bude realizována stavba hotelu, vede nadzemní vedení 
vysokého napětí 22 kV. Ochranné pásmo tohoto vedení má šířku na každou stranu od 
krajního vodiče 7 m. Toto ochranné pásmo vede v dostatečné vzdálenosti od 
realizovaného objektu (ochranné pásmo je od navrhovaného objektu ve větší vzdálenosti 
než 5 m). Navrhovaný objekt se dále nachází v ochranném pásmu lesa, které má šířku 
50 m od hranice lesa. Pro provedení stavby je nutno požádat o výjimku příslušný správní 
orgán. Práce vykonávané v ochranných pásmech budou probíhat s nejvyšší obezřetností 
a za podmínek stanovených jednotlivými správci inženýrských sítí. Navrhovaná stavba 
nevyžaduje vlastní ochranné pásmo. Pozemek neleží v chráněném území ani v 
památkové rezervaci. 
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d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací 
na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště 
nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště navrhovaného objektu bude na pozemku s parcelním číslem parc. č. 
2120/25, 1836/14 v katastrálním území Jedovnice [658154]. Staveniště objektu bude 
oploceno a materiál bude skladován uvnitř staveniště. Stávající příjezdové komunikace 
budou jen minimálně omezeny při dopravě materiálu na staveniště a ze staveniště.  

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě  

Vše bude provedeno dle platných norem, vyhlášek, směrnic a zákoníků práce pro 
dané druhy pracovních činností. Veškeré materiály použité na výstavbu budou řádně 
otestovány a budou mít vystaveno osvědčení o hygienické nezávadnosti pro daný typ 
použití. Veškerá dokumentace bude v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a 
závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 
podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 
stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. Pozemní komunikace a plochy 
umožňující pohyb vozidel v okolí navrhovaného objektu budou čištěny v pravidelných 
intervalech od staveništního prachu a jiných nečistot způsobených provozem na 
staveništi. Při výstavbě bude vznikat odpad, který bude pravidelně odvážen na skládky 
nebo bude likvidován jiným vhodným způsobem (dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. Vyhláška 
o Katalogu odpadů, vyhláška č.383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí 
o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů). Vlivem stavby 
nedojde ke zhoršení životního prostředí. Veškeré úpravy a stavební konstrukce v objektu 
jsou navrženy z běžných materiálů a konstrukcí. Provádění stavby nebude mít výrazný 
vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento vliv co nejvíce 
eliminován. V průběhu stavebních prací je nutné respektovat následující požadavky: • 
Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší • Chránit ponechané porosty v blízkém okolí 
stavby • Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel 
povinen toto znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem 
ze staveniště řádně očištěny • Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní 
předpisy a vyhlášky • Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství 
a suť bude průběžněodvážena na zajištěnou skládku • Během prací bude vznikat odpad. 
Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, dále vyhláškou  č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
vyhláškou č. 93/2016 Sb. 
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B1 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 

Řešený objekt se nachází na parcele č. 2644/27, 2644/23, 2644/25 a 2644/26, k. ú. 
Jedovnice. Objekt je situován v jihovýchodní okrajové části městyse Jedovnice. Terén je 
mírně svahovitého charakteru. objket je napojen na místní a účelovou komunikaci. Ta je 
napojena na silnici II. třídy, která pokračuje hlavními směry na Blansko, Brno a Vyškov.   

Dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky ve vlastnictví 
soukromníků. Momentálně se zde nachází travnatá plocha.  

Dostupnost obchodů a služeb:  

Centrum města: 2,1 km  

Supermarket: 1,7 km  

Autobusová zastávka: 1,8 km  

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

Pozemek se nachází v oblasti, která je územním plánem městyse Jedovnic 
vyčleněna jako  zastavitelná plocha pro hromadnou rekreaci, dále je v textové části 
územního plánu uvedeno, že se na pozemku předpokládá výstavba objektu pro 
ubytování se stravováním jako je hotel, penzion, motel apod. Dále je v územním plánu 
obce vymezena plocha pro realizaci pozemní komunikace zpřístupňující tento pozemek. 

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

Předmětem projektové dokumentace není stavební úprava podmiňující změnu v 
užívání stavby. 

d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území,  

Pro navrhovaný objekt bude udělena výjimka z důvodu umístění objektu a jeho 
zásahu do ochranného pásma lesa a ochranného pásma silnice I. třídy.  

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

Veškeré informace o zohledněných podmínkách závazných stanovisek dotčených 
orgánů jsou uvedeny ve vybraných částech projektové dokumentace (např. koordinační 
situační výkres). 
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f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Na jaře roku 2017 byl proveden stavebně-technický průzkum pozemků dotčených 
stavbou a nejbližšího okolí projektantem stavby.  

Inženýrsko-geologická a hydrogeologická skladba - žádné zkoušky zeminy zde 
nebyly v době, kdy se vypracovávala projektová dokumentace provedeny. Byly zde 
provedeny osobní prohlídky krajiny a území. Dále ze získaných informací od okolních 
obyvatel.  A proto vycházíme ze zkušenosti základových poměrů okolních staveb a dále 
z toho, že se objekt nachází na území s kvalitním podložím. Pod vrstvou ornice 20-25 
cm se předpokládá hlína písčitá a částečně štěrkový násyp. Předpokládá se třída zeminy 
4 a 5 podle ČSN 73 30 50. Vodní hladina bude trvale pod úrovní základové spáry.  

Radonový index, zde byl zaznamenán jako střední. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů,  

Území, ve kterém se pozemek nachází je chráněno zemědělským půdním fondem 
podle zákona č. 334/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně zemědělského 
půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Půda pozemku spadá do III. třídy ochrany 
tzn. průměrně produkční půdy, využitelné v územním plánování. 

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

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

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

Navrhovaný objekt nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky. Odtokové poměry 
v území nebudou navrženou stavbou změněny.  

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci výstavby nebudou prováděny žádné asanace ani demolice. Na pozemku 
navrhovaného objektu se nenachází vzrostlá zeleň, která by bránila přístupu na 
pozemek.  

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

Zábory zemědělského půdního fondu budou v rámci stavebního pozemku v rozsahu 
zastavěné plochy a zpevněných ploch viz Koordinační situační výkres.  
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l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 
navrhované stavbě, 

Napojení objektu a stavebního pozemku na dopravní infrastrukturu bude provedeno 
ze silnice III. třídy, která spojuje okresní města Blansko a Vyškov. Vjezd na pozemek je 
řešen z komunikace místní a účelové. Pro potřeby navrhovaného objektu bude u objektu 
provedeno parkoviště s kapacitou parkovacích stání pro 30 osobních automobilů, z toho 
2 parkovací stání jsou vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z hlediska technické infrastruktury bude mít pozemek přípojky kanalizace, vodovodu, 
elektrické energie, veřejného osvětlení a přípojky sdělovacího vedení. Při návrhu 
přípojek sítí technické infrastruktury bylo dbáno na to, aby veškeré práce při zřizování, 
opravách, údržbě a rekonstrukcích byli snadno proveditelné, zásahy do prostoru 
komunikací byly co nejmenší, svou polohou nebránily opravám a modernizaci 
komunikací. Sítě technické infrastruktury nebudou umisťovány pod stromy a nebudou 
mít negativní vliv na hydrogeologické poměry v území. Pro ochranu sítí technické 
infrastruktury budou dodrženy nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu 
podzemích sítí a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí. Veškeré komunikace 
zpřístupňující navrhovaný objekt budou splňovat požadavky pro bezbariérové užívání 
stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodníky na pozemku 
budou mít sklon maximálně 1:12 (8,33 %) a minimální šířku 1500 mm. 

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

Na parcelu č. 2644/26 a 2644/25 spadají věcná břemena zřizování a provozovaní 
vedení. 

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

 

KATASTR. Č. VÝMĚRA (m²) ČÍSLO LV ZPŮSOB VYUŽITÍ DRUH POZEMNKU VĚCNÉ BŘEMENO VLASTNICKÉ PRÁVO
Přikryl Dušan, Podhájí 
384, 67906 Jedovnice
Přikrylová Lenka, 
Podhájí 384, 67906 
Jedovnice
Blatný Pavel, č. p. 373, 
66402 Ochoz u Brna
Maňoušková Ludmila, 
Salajna 393, 67906 
Jedovnice
Tříska Dušan, Salajna 
394, 67906 Jedovnice

2644/26 1754 735 orná půda
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení

Kleinová Ivana, Tyršova 
324, 67906 Jedovnice

2644/25 1650 2142 orná půda
Věcné břemeno 

zřizování a 
provozování vedení

Kocmanová Sylvie Mgr., 
K Propadání 705, 67906 
Jedovnice

983/5 22690 1 ostatní komunikace ostatní plocha ano (podle listiny)
Městys Jedovnice, 
Havlíčkovo náměstí 71, 

 67906 Jedovnice
Přikryl Dušan, Podhájí 
384, 67906 Jedovnice
Přikrylová Lenka, 
Podhájí 384, 67906 
Jedovnice

Právo stavby podle 
zák. č. 89/2012 Sb.

Věcné břemeno (podle 
listiny)

2649/1 1807 1 trvalý travní porost
Městys Jedovnice, 
Havlíčkovo náměstí 71, 

 67906 Jedovnice

 2650/1 155307 1500 lesní pozemek

Mendelova univerzita v 
Brně, Zemědělská 
1665/1, Černá Pole, 
61300 Brno

 2644/24 3536  709 orná půda

SJM Škaroupka Jiří a 
Škaroupková Růžena, 
Žižkova 173/55, 67801 

 Blansko

PA
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É 
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U

 

 2644/22

7123 2644/23

orná půda348402644/27

ano (podle listiny)orná půda712

Městys Jedovnice, 
Havlíčkovo náměstí 71, 
67906 Jedovnice

SO
U
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D

N
Í P

AR
CE

LY

1073 3 orná půda

orná půda1800 2644/28 víceúčelová stavba
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n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo. 

Na žádném z dotčených pozemků nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo  
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B.2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných 
konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu hotelu, který bude tvořen obytnými buňkami, stravovacím 
prostorem (restaurace), administrativním prostorem pro vedení hotelu a wellness se 
saunami a vířivkou. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o novostavbu hotelu se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 
Objekt tvoří tři provozní části a to restaurační zařízení, wellness centrum a dočasné 
ubytování a rekreace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba, 

 Navrhovaný objekt bude trvalá stavba.  

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby,  

Nejsou žádné výjimky z technických požadavků na stavby ani z technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

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

Veškeré informace o zohledněných podmínkách závazných stanovisek dotčených 
orgánů jsou uvedeny ve vybraných částech projektové dokumentace (např. koordinační 
situační výkres) 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů,  

Navrhované stavby se netýká žádná ochrana podle jiných právních předpisů.  

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

 Zastavěná plocha:  

 Obestavěný prostor: 

 Užitná plocha: 

Hotel disponuje 25 pokoji. Z toho je 17 dvoulůžkových, 4 třílůžkové, 4 čtyřlůžkové. 
Hotel pojme tedy až 62 hostů. Zasedací místnost je vytvořena pro 45 osob. Restaurace 
pojme 66 hostů v zimním období, v letním až 104. Wellness má kapacitu 10 osob. 

Velikost funkčních jednotek viz projektová dokumentace stavby.    

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
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dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod., 

Potřeba a spotřeba médií a hmot viz posouzení energetické náročnosti budovy. 
Dešťová voda spadlá na pozemek bude vsakována přímo na pozemku. Na pozemku 
bude řešeno vsakovací a retenční zařízení. Voda akumulovaná v retenční nádrži bude 
využívána jako užitková pro splachování záchodů. Celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí není projektem řešeno. Třída energetické náročnosti budovy viz 
tepelně technické posouzení objektu.  

Roční spotřeba pitné vody:  

Pokoje s wc a koupelnou  45 m3/lůžko/rok  41 lůžek 2790 m3/rok  

Restaurace     8 m3/strávník/rok  104 osob  832 m3/rok  

Wellness    10 m3/lůžko/rok  10 lůžek  100 m3/rok  

Celková spotřeba pitné vody: 3902 m3/rok   

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

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

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

j) Orientační náklady stavby 

S01 HOTEL WIPEOUT S WELLNES  

Objem zastavěné prostoru      = 11 500 m³    
JKSO 801.7 BUDOVY PRO SPOLEČNÉ UBYTOVÁNÍ A REKREACI = 7500 Kč             
Cena celkem       = 85 650 000 Kč  

S02 PARKOVIŠTĚ  

Plocha        = 1785 m²    
JKSO 822.2 KOMUNIKACE POZEMNÍ    = 980 Kč             
Cena celkem       = 1 749 300 Kč  

S03 KOMUNIKACE  

Plocha        = 350 m²    
JKSO 822.2 KOMUNIKACE POZEMNÍ    = 3115 Kč             
Cena celkem       = 1 090 250 Kč  

S04 ZPĚVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMKU  

Plocha        = 270 m²    
JKSO 822.5 PLOCHY CHARAKTERU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ            = 1 
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895 Kč   
Cena celkem       = 511 650 Kč  

Jednotlivé ceny jsou pouze orientační pro účely diplomové práce. Upřesnění těchto 
cen musí být provedeno na základě položkové rozpočtu. Cena je pouze předběžná a 
není v ní započteno vybavení objektu a inženýrské site. Cena byla stanovena dle studie 
projektu.  

Předpokládané celkové náklady na stavbu stanovené dle cenových ukazatelů bez 
DPH 89 001 200 Kč.    

Předpokládané celkové náklady na stavbu stanovené dle cenových ukazatelů 
včetně DPH (21%) 107 691 452 Kč. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

Napojovací místa pro napojední technické infrastruktury jsou znázorněna ve 
výkresové části projektové dokumentace.  

Splašková kanalizace bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci. Přípojka 
nízkého napěti bude vyvedena do již stávajícího elektrického rozvaděče na severním 
kraji pozemku. Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád vedoucí 
rovnoběžně s místní a účelovou komunikací v nezpevněné ploše. Budou vybudovány 
revizní šachty a vodoměrné šachty. Dešťová vody bude odvedena částečně do vsaku a 
částečně do jednotné kanalizace.   

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky budou odpovídat požadavkům 
dodavatele.  

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Řešený objekt se nachází na parcele č. 2644/27, 2644/23, 2644/25 a 2644/26, k. ú. 
Jedovnice. Objekt je situován v jihovýchodní okrajové části městyse Jedovnice. Terén je 
mírně svahovitého charakteru. objket je napojen na místní a účelovou komunikaci. Ta je 
napojena na silnici II. třídy, která pokračuje hlavními směry na Blansko, Brno a Vyškov.  

Dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí jsou pozemky ve vlastnictví 
soukromníků. Momentálně se zde nachází travnatá plocha. 

Dostupnost obchodů a služeb: 

Centrum města:  2,1 km  

Supermarket:    1,7 km 
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Autobusová zastávka:  1,8 km 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Příjezdová komunikace k objektu je napojedna na silnici II. třídy. V napojední 
budou navrženy rozhledové trojúhelníky.  

c) doprava v klidu, 

Na pozemnku je navrženo 44 parkovacích míst pro návštěvníky z toho jsou dvě 
vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále je navrženo 6 
parkovacích míst pro zaměstnance. Na parcele 2564/1 a 2564/2 je na zatravěné ploše 
stávající parkoviště pro návštěvníky Jedovnických lesních trailů a cyklostezek a 
rekreačních sportů na rybníku Olšovec. V letní sézoně se tedy při větší návštěvnosti po 
schválení malitelem pozemku bude využívat.  

d) pěší a cyklistické stezky. 

Není navrhováno. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 

Před vybudováním hotelu bude terén v části kole objektu plochy pro rekreaci 
srovnán. Terenní úpravy budou provedeny z původní přebytečné zeminy. Déle budou 
zhutněny a zasypány sejmutou ornicí. 

b) použité vegetační prvky, 

Úprava vegetace není předmětem projektové dokumentace. Bude řešena 
specialistou. a zahradním architektem. 

c)  biotechnická opatření. 

Není nutno řešit žádná biotechnická opatření.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad bude vyvážen na 
patřičné skládky. Splašková voda bude odváděna kanalizaci do stávající jednotné 
kanalizace kanalizační přípojkou. Děšťová voda bude částečně vsakována na pozemnku 
investora a částečně odváděna do jednotné kanalizace.  

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

Stavba nebude mít negativní vliv přírodu. V okolí se nevyskytuje žádný památný 
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strom ani chráněné rostliny a živočichové. 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. 

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

Není řešeno.  

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

Nejsou navrhnována žádná ochranná pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
a) Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva. 

Při realizaci nedojde k žádným negativním vlivům na okolí. Budou dodženy 
veškeré bezpečnostní přepisy. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeb a spotřeby hmot budou uvedeny firmou provádějící stavbu. 

b) odvodnění staveniště, 

Není nutné řešit.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Objekt je situován v jihovýchodní okrajové části městyse Jedovnice. Terén je 
mírně svahovitého charakteru. objket je napojen na místní a účelovou komunikaci. Ta je 
napojena na silnici II. třídy, která pokračuje hlavními směry na Blansko, Brno a Vyškov. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Realizace stavby nebude mít přímy vliv na okolní stavby. 

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

Nebude nutno zřizovat asanace, ani kácení dřevin či demolice objektů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 
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Nebude potřeba využívat jiných ploch než pozemku stavebníka.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Sejmutá ornice bude uskladněná na pozemku, nepotřebný zbytek bude odvezen 
na příslušnou skládku. Stavební odpad bude tříděn a následně recyklován nebo odvezen 
na příslušné skládky. Nebezpečný odpad a oleje budou likvidovány dle vyhlášky 
ministerstva životního prostředí č. 93/2016 sb. vyhláška o katalogu odpadů. 

Po dobu výstavby budou vznikat tyto kategorie odpadů dle 381/2001 Sb.:  

170201 Dřevo  

170204 Plastové obalové fólie  

170901 Stavební suť  

170504 Zemina + kamenivo  

200101 Papír a lepenka 

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

Ornice bude skladována na staveništi a bude využita na terenní úpravy. Zbytek 
bude odvezen na příslušnou skládku.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Ornice bude skladována na staveništi a bude využita na terenní úpravy. Zbytek 
bude odvezen na příslušnou skládku.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

V průběhu výstavby se bude brát důraz na minimální vliv na životní prostředí. 
Především na prašnost, hluk a znečištění. Je nutné dodržovat všechna nařízení a 
vyhlášky týkající se životního prostředí.  

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Budou dodržovány předpisy o BOZP na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Není nutné řešit. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
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V průběhu realizace stavby bude respektován provoz okolní dopravy. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Není řešeno. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 zemní práce 

 základové konstrukce 

 svislé nosné konstrukce 

 vodorovné nosné konstrukce 

 tesařské práce 

 pokrývačské práce 

 klempířské práce 

 výplně otvorů 

 hydroizolace 

 podlahy 

 vnitřní povrchy 

 tepelná izolace 

 podhledy 

 úprava vnějších povrchů 

 podhledy 

 malby, nátěry 

 závěrečné terenní úpravy 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavbeního nebo inženýrského objektu  

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  

a) Technická zpráva 

 Architektonické výtvarné a materiálové řešení 

Novostavba hotelu je umístěná v okrajové části městyse Jedovnice na mírně 
svažitém pozemku. Budova je orientována hlavním vchodem na jihovýchod.  

Navrhovaný objekt se dá pomyslně rozdělit na dvě části. V první části se nachází 
wellness a administrativní část.  

Navrhovaný objekt bude zastřešen částečně plochou vegetační střechou s pochozí 
terasou a částečně pěti šikmými sedlovými jenoplášťovými střechami. Stavba je 
samostatně stojící se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. Část budovy, 
kde se nachází hlavní vchod je čtvercového půdorysu, druhá část obdélníkového. Ty 
jsou do sebe zasazené. a vytváří tak pomyslné „L“. Fasáda čtvercová části je tvořena 
obkladem ze štípaného kamene, obdélníková je řešena provětrávanou fasádou 
z modřínových palubek. Výplně otvorů jsou z celodřevěných rámů antracitové barvy 
s čirým izolačním trojsklem. Na severovýchodní fasádě jsou doplňková svislá okna 
navázaná na okna střešní v šikmé konstrukci. 

Použité materiály jsou voleny tak aby objekt zapadl do svého okolí, co nejméně ho 
narušil ráz krajiny a svým vizuálem obohatil své návštěvníky. Při návrhu jsem se 
inspirovala severským stylem.  

 Dispoziční a provozní řešení  

Provoz je rozdělen na tři části a to restaurační zařízení, wellness a dočasné 
ubytování a rekreace. Hlavní vchod do objektu je na jihovýchodní části budovy. Vedlejší 
na jihozápadní. Ke vstupní části patří zádveří, vstupní hala s recepcí. V blízkosti hlavního 
vstupu se nachází prostory pro uskladnění kol. 

V sutérenu objektu se nachází technické zázemí. 

V prvním nadzemní podlaží jsou dvě ze zmíněných provozních částí. V jižní části je 
wellness centrum určené jen pro ubytované hosty. Wellness je vybaveno oddělenými 
šatnami a vlastním hygienickým zařízením, dvěmi saunami, odpočívárnou, vířivou vanou 
a ochlazovací kádí. V severní části je restaurační zařízení pro hotelové hosty a 
částečným provozem pro veřejnost. K prostorům restaurace patří kuchyně, skladovací 
prostory s vlastním vstupem pro zásobovaní. Dále se zde nachází zázemí pro 
zaměstnane, šatny, denní místnost a hygienické zařízení. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází prostory dočasného ubytování a rekreace. 
Je zde 12 ubytovacích jednotek s vlastním hygienickým zařízením. Dále je zde 
administrativní část hotelu a konferenční místnost s vlastním hygienickým zařízením. .  
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Ve třetím nadzemním podlaží se nachází jen prostory pro dočasné ubytování a 
rekreaci. Je zde 13 ubytovacích jednotek s vlastním hygienickým zařízením. Jedna 
ubytovací jednotka je řešena s ohledem na bezbariérové užívání. V tomto podlaží se 
také nachází vstup na plochou vegetační střechu s dřevěnou terasou. 

V druhém a třetím nadzemním podlaží se nachází sklady prádla. Celým objektem 
prochází jedna chráněná úniková cesta s evakuačním výtahem. 

 Bezbariérové užívaní stavby  

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

Na navrženém parkovišti pro osobní motorová vozidla budou vyhrazena dvě 
parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Vyhrazené 
parkovací stání bude trvale vyznačeno příslušným symbolem přímo v ploše tohoto 
parkovacího stání a dopravní značkou, která upozorní na toto vyhrazené parkovací stání. 
Z parkovacího stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěn 
bezbariérový vstup do objektu. Parkovací stání pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace je navrženo tak, aby splnilo požadované rozměry dle ČSN 73 6056 
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. Přístup do objektu bude řešen z 
chodníku šířky 1500 mm. Navržený chodník okolo objektu nebude mít větší sklon než 
1:12 (8,33 %). Na navrženém chodníku nebudou výškové rozdíly větší než 20 mm. 
Povrch pochozích ploch bude pevný, rovný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva 
bude mít součinitel smykového tření minimálně 0,5 a úhel kluzu nejméně 10°. 
Manipulační prostory pro otočení osoby na vozíku o úhel větší než 180° umožní opsání 
kružnice o průměru 1500 mm.  

Prostor před vstupy do objektu bude splňovat požadavek na minimální rozměry 
1500x1500 mm. Vstupní dveře do objektu se budou otevírat směrem dovnitř. Dle 
vyhlášky 398/2009 Sb., budou mít plochy před vstupy do objektu sklon pouze v jednom 
směru a to maximálně 2 % (1:50). Světlá šířka vstupních dveří bude 2000 mm, průchozí 
rozměr primárně otevíraného křídla bude 950 mm. Prosklení vstupních dveří bude 
začínat minimálně 400 mm nad podlahou z důvodu zabránění rozbití skla vozíkem. 
Všechny dveře v objektu, kde se budou pohybovat osoby s omezenou schopností 
pohybu, budou mít průchozí rozměry minimálně 900 mm a na dveřích bude instalováno 
vodorovné madlo přes celou šířku dveřního křídla ve výšce 900 mm nad podlahou. Madlo 
bude umístěno na opačné straně, než jsou závěsy dveřního křídla. Zámek dveří bude 
umístěn ve výšce maximálně 1000 mm nad podlahou a klika dveří bude umístěna ve 
výšce maximálně1100 mm nad úrovní podlahy. Vstup bude snadno rozpoznatelný vůči 
okolí. Vizuální nápisy pro orientaci veřejnosti budou splňovat požadavky na kontrast a 
osvětlení tak, aby byly dobře viditelné. Prosklené dveře, které mají zasklení níže než 800 
mm nad podlahou, budou ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 
mm kontrastně označeny oproti pozadí, a budou mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm 
nebo budou mít pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 
150 mm, jasně viditelný oproti pozadí.  

Okno v pokoji pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace bude mít 
parapet ve výšce 370 mm nad podlahou, proto bude mezi ostění instalována mřížka 
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výšky 100 mm bránící mechanickému poškození okna. Okna v místech, kde se mohou 
pohybovat osoby s omezenou schopností pohybu, budou opatřena pákovým ovládáním, 
které bude umístěno ve výšce maximálně 1100 mm nad podlahou. 

 Konstrukční a stavebně konstrukční řešení  

Jedná se o samostatně stojící objekt hotelu. Pozemek je mírně svažitý. V blízkosti 
se nenachází žádné stínící budovy. Budova má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. 
Část je zastřešena plochou vegetační střechou a část pěti jednolášťovým sedlovými 
střechami s falcovanou plechovou krytinou. Veškeré svislé konstrukce, s výjimkou 
obvodové nosné konstrukce v suterénu, jsou z keramických tvárnic Porotherm. 
Obvodové stěny a vnitřní nosné stěny jsou z Porotherm 30 Profi tl. 300mm na maltu pro 
tenké spáry. Vnitřní nosné a akusticky dělící konstrukce jsou navrženy Porotherm 19 
AKU. Vnitřní dělící konstrukce jsou tl. 140 a 80mm. V podsklepené části jsou provedené 
svislé vnější nosné stěny ze železobetonové monolitické konstrukce a přizdívnou ze 
ztraceného bednění. Vodorovné stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické. 
Výplně otvorů jsou dřevěné rámy, barvy antracit s izolačním trojsklem a střešní dřevěná 
okna s izolačním dvojsklem. V objektu se nachází výtah procházející všemi podlažími. 
Základové konstrukce (patky, pasy) jsou zhotoveny z prostého, nebo slabě vyztuženého 
betonu C25/30 XC1, použita je ocel B500B. Na tuto výztuž poté budou dávány tvarovky 
ztraceného bednění. Dále bude provedena podkladní deska z betonové mazaniny, která 
je tvořena prostým, nebo slabě vyztuženým betonem C28/30 XC1 a je vyztužena KARI 
sítí. Část základové desky, a to pod wellness částí bude tl. 250mm a bude 
nadimenzována statikem na zatížení vířivé vany a ochlazovací kádě.  

 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, akustika 

Tepelná technika 

Z výsledků posouzení dle ČSN 73 0540 – 2:2011 (viz složka č. 6 – Stavební 
fyzika) vyplývá, že konstrukce a styky konstrukcí v hotelu v zimním období v každém 
místě mají takou vnitřní povrchovou teplotu, čímž je splněna podmínka na teplotní faktor 
vnitřního povrchu fRsi>fRsi,N. Splněním této podmínky je zabráněno vzniku povrchové 
kondenzace u výplní otvorů a růstu plísní u stavebních konstrukcí. Navrhované 
konstrukce splňují podmínku na součinitel prostupu tepla U < UN a zároveň je splněna i 
podmínka na průměrný součinitel prostupu tepla Uem<Uem,N, kterou se hodnotí celá 
budova. Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N byla 
stanovena metodou referenční budovy. Budova byla zatříděna podle výpočtu 
průměrného součinitele prostupu tepla jako úsporná – B. Vliv tepelných mostů v 
konstrukci byl zanedbán, protože souhrnné působení tepelných mostů je menší než 5 % 
hodnoty součinitele prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla okenních a dveřních výplní 
byl stanoven na základě parametrů zasklení a rámu získaných od výrobce (Ug, Uf,ψ). 
Návrhem i provedením je zajištěno, že působení tepelných vazeb mezi konstrukcemi je 
menší než 5 % nejnižšího součinitele prostupu tepla navazujících konstrukcí (kontaktní 
zateplovací systém probíhá spojitě po celé ploše obvodových konstrukcí). Z tohoto 
důvodu nemuselo být hodnoceno splnění normové hodnoty lineárního a bodového 
činitele prostupu tepla. Vodní pára zkondenzovaná v konstrukci neohrozí její funkci, 
protože roční množství zkondenzované vodní páry splňuje podmínku normy Mc<Mc,N. 



 
 

29 
 

Z roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce vyplývá, že 
nedochází k trvalému zvyšování vlhkosti uvnitř konstrukce. Tímto je tedy splněna 
podmínka, že roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce je menší než 
roční množství vypařitelné vodní páry uvnitř konstrukce Mc<Mev. Obvodové konstrukce 
jsou navrženy tak, aby v nich nebyli netěsnosti a neutěsněné spáry, kromě funkčních 
spár výplní otvorů. V jednotlivých místnostech bude splněn požadavek na výměnu 
vzduchu v místnosti n >nN, zároveň však bude splněn požadavek normy na intenzitu 
větrání místnosti v otopném období n < 1,5 nN. Kritická místnost pro letní období splňuje 
požadavek na nejvyšší denní teplotu vzduchu v místnosti Ɵai,max< ∆Ɵai,max,N. V 
zimním období kritická místnost na konci doby chladnutí splňuje požadavek na pokles 
výsledné teploty v místnosti ∆Ɵv(t) < ∆Ɵv,N(t). Tepelně technické posouzení konstrukcí 
a objektu viz přílohy ve složce č.6. Stavební fyzika 

Osvětlení 

Hodnoty činitele denní osvětlenosti byly stanoveny v kontrolních bodech, 
rozmístěných v pravidelné síti na vodorovné srovnávací rovině. Výška srovnávací roviny 
je 0,85 m nad podlahou, pokud podle konkrétní funkce vnitřního prostoru nebyla 
požadována výška jiná (např. na komunikacích v úrovni podlahy). Krajní řady kontrolních 
bodů byly umístěny 1 m od vnitřních povrchů stěn. Počet mezilehlých kontrolních bodů 
byl zvolen tak, aby dával dostatečnou představu o průběhu denního osvětlení ve vnitřním 
prostoru nebo jeho funkčně vymezených částech. Podle druhu a velikosti vnitřního 
prostoru se volí vzájemná vzdálenost kontrolních bodů zpravidla od 1 m do 6 m. 

Akustika – hluk, vibrace  

Z hlediska akustiky stavebních konstrukcí byly posouzeny dle normy  ČSN 73 
0532/2010 všechny konstrukce, na které jsou kladeny požadavky z hlediska vzduchové 
a kročejové neprůzvučnosti (viz složka č. 6 – stavební fyzika). Z toho vyplývá, že veškeré 
posuzované konstrukce vyhovují normovým požadavkům. V objektu se nevyskytuje 
významný zdroj hluku. Provoz objektu nebude negativně ovlivňovat okolní stavby ani své 
okolí. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.  

Objekt nevyžaduje zvláštní opatření proti radonu. Nebyl provdem průzkum pro 
zjištění bludných proudů. Na řešeném území se nevyskytuje seizmická činnost. V okolí 
se nebude vyskytovat zvýšený hluk. 

b) Seznam výkresové části 

 

D.1.1.02 Půdorys 1.S     M 1:50 

D.1.1.03  Půdorys 1.NP     M 1:50 

D.1.1.04 Půdorys 2.NP     M 1:50 

D.1.1.05 Půdorys 3.NP     M 1:50 

D.1.1.06 Řez A-A     M 1:50 
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D.1.1.07 Řez B-B     M 1:50 

D.1.1.08 Pohled Severovýchodní a Jihozápadní M 1:100  

D.1.1.09 Pohled Jihovýchodní a Severozápadní  M 1:100 

D.1.1.10 Pohled na střechu    M 1:100 

c) Dokumenty podrobností  

Výpis skladeb konstrukcí 

Výpis oken a dveří 

Výpis klempířských, truhlářskýchm zámečnických a doplňkových výrobků 

 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení  

a) Technická zpráva  

 Podrobný popis navrženého nosného konstrukčního systému 
stavby 

Před započetím veškerých prací bude provedeno vytyčení objektu a vytyčení poloh 
stávajích inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Dae bude provedeno sejmutí 
ornice v potřebnem rozsahu o tl. 200 mm. Ornice bude sladována na pozemku 
v takovém množství, které bude potřebné pro pozdější terénní úpravy. Přebytečná ornice 
bude odvezena na skládku. Zemní práce související s výstavbou navrhovaného objektu 
budou tvořeny výkopem stavebních rýh pro základové pásy a patky, terénními úpravami, 
hutnícími pracemi, výkopy rýh pro provedení přípojek inženýrských sítí, výkopovými 
pracemi pro provedení zařízení zajišťující nakládání s dešťovou vodou.  

Navrhovaný objekt bude založen na železobetonových na základových pásech z 
prostého betonu a ztraceného bednění o rozměrech 300x250 MM, které se dále vyplní 
betonem (předběžný návrh rozměrů základových konstrukcí viz příloha). Dále bude 
provedena podkladní deska z betonové mazaniny, která je tvořena prostým, nebo slabě 
vyztuženým betonem C28/30 XC1 a je vyztužena KARI sítí. Část základové desky, a to 
pod wellness částí bude tl. 250 mm a bude nadimenzována statikem na zatížení vířivé 
vany a ochlazovací kádě. Jako hydroizolace proti zemní vlhkosti je použito hydroizolační 
souvrství celoploště natavený SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou a 
SBS modifikovaný asfaltový pás se sklenou tkaninou. V suterénu bude vytvořen koutový 
spoj proti tlakové vodě. Před samotnou realizací základových konstrukcí bude přesná 
poloha jednotlivých prostupů vytyčena a tam, kde to bude potřeba, bude vynechán otvor 
pro vedení instalací. Před betonáží základových konstrukcí je zapotřebí na základovou 
spáru umístit zemnící pásek FeZn, který bude vytažen nad úroveň terénu v rozích 
navrhovaného objektu. Zemnící pásek musí být po celé délce spojitý a ve spojích bude 
potřen gumoasfaltem.   

Nosné obvodové zdivo v suterénu bude provedeno jako monolitická železobetonová 
stěna z betonu C25/30 a oceli B500B tl. 300mm. Dále bude vyzděná přizdívka, které se 
vyplní betonem. Stěna bude kontaktně zateplena tepelně izolačními deskami 
z extrudovaného polystyrenu tl. 140 mm. 
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Obvodové zdivo v 1.NP, 2.NP a 3.NP bude provedeno z keramických tvárnic 
Porotherm 30 Profi tl. 300 mm na maltu pro tenkostěnné spáry. Na těchto stěnách bude 
provedena z části fasáda obložená imitací štípaného kamene. Zatepleno extrudovaným 
polystyrenem tl. 140 mm. A z časti bude provedena provětrávaná fasáda s dřevěným 
obkladem z modřínových palubek. Zatepleno izolačními deskami z čedičové vlny tl. 180 
mm. Vnitřní zdivo bude z keramických tvárnic Porotherm 30 Profi tl. 300 mm na maltu 
pro tenkostěnné spáry a akustických tvárnice Porotherm 19 AKU Z tl. 190 mm na maltu. 
Dělící kostrukce budou z keramických tvárnic Protoherm 14 Profi tl. 140 mm a 8 Profi tl. 
80 mm.  

Vodorovné stropní konstrukce v navrhovaném objektu je tvořena stropní 
železobetonovou monolitickou spojitou prostě podepřenou deskou tloušťky 250 mm. 
Součástí monolitické železobetonových desek budou i železobetonové věnece. 
Železobetonové stropní desky a železobetonové průvlaky jsou provedeny z betonu 
C25/30 a oceli B550B. Ve stropní konstrukci budou provedeny prostupy pro vedení 
instalací, viz výkresy stropů nad jednotlivými podlažími. Při betonáži stropních konstrukcí 
bude použito systémové bednění. V první a druhém nadzemním podlaží bude na stropní 
konstrukci kotven SDK podhled. Nádpraží otvorů bude řešeno keramobetonovými 
překlady Porotherm KP 7 a Porotherm KP XL. Nad překlad KP XL bude vytvořen 
železobetonový věnec, který se výstuží propojí s překladem. Jelikož je objekt zateplen, 
budou překlady bez vložené izolace.  

Střecha nad jižní částí hotelu je navržena zelené plochá, jednoplášťová, zateplená. 
Nosnou konstrukci střechy tvoří stropní konstrukce tvořena stropní železobetonovou 
monolitickou spojitou prostě podepřenou deskou tloušťky 250 mm. Na nosné konstrukci 
je navrženo střešní souvrství zajišťující vodotěsnost díky povlakové hydroizolaci 
z asfaltových pásů SBS a dostatečné tepelně technické vlastnosti použitím 
stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100S a 200S. Spádová vrstva bude tovřena 
telepně izolačními klíny ve spádu 3%. Parotěsnící vrstva je navržena z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů s hliníkovou vložkou. Střecha je řešena z části  jako 
extenzivní do 200 mm zeminy a z části pochozí. Správnou funkčnost želené střechy 
zajišťují doplňkové vrstvy jako drenážní, hydroakumulační a filtrační vrstvy. Střecha je 
po obvodě lemována atikami, hlavní odvodnění střech je navrženo vnitřními vtoky o 
průměru DN 150 mm. Pojistné odvodnění je zajištěno pomocí pojistných přepadů o 
průměru DN 150 mm skrz atiku. Výškovou polohu pojistných přepadů stanoví statik. 
Upevnění střešního souvrství je navrženo přitížením stabilizační vrstvou zeminy a 
lepením desek tepelné izolace k podkladu a mezi sebou pro zajištění stability souvrství 
v době výstavby. Střecha nad druhou, severní, částí objektu je tvořena pěti 
jednoplášťovými šikmými sedlovými střechami. Nosnou konstrukci tvoří krokve, vaznice, 
pozednice a kleštiny. Střešní sklon je 40° a odpovídá bezpečnému sklonu  střešní krytiny. 
Zateplení bude provedeno z desek pěnoskla tl 240 mm. Parozábrana bude tvořena OSB 
deskami a asfaltovým nátěrem. Záklop krovu bude tvořen SDK podhledem. Krycí vrstva 
bude položena na separační vrstvě rohože. 

Konstrukce vnitřní schodiště jsou navržena jako tříramenná s přímými stupni. 
Konstrukce schodišť bude provedena jako železobetonová monolitická z betonu C30/37 
a oceli B550B. Tloušťka schodišťové desky bude 150 mm. Stupnice i podstupnice 
schodišť budou obloženy keramickými dlaždicemi. Protiskluznost povrchu bude R10. 
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Dlažba bude k podkladu lepena pomocí cementového lepidla. Rozměry schodišťových 
stupňů byly stanoveny pomocí Lehmanova vztahu (2h + b = 630), který vychází z 
průměrné délky kroku člověka. Návrh jednotlivých schodišť je uveden v příloze „Výpočet 
rozměrů schodišť“. 

Podlahové konstrukce jsou v celém objektu navrženy jako těžké plovoucí 
s roznášecí vrstvou tl. v suterénu a prvním nadzemním podlaží 60 mm a v ostatních 
podlažích tl. 50 mm. V prvním podlaží jsou použity tepelně izolační desky EPS ve dvou 
vrstvách s celkovou tl. 120 mm. V podlahových konstrukcích na stropě je jako kročejová 
izolace použita izolace čedičové vlny v tl. 50 mm. Po obvodu místností budou použity 
podlahové pásky. Jako ochrana tepelné izolace bude použita polyethylenová fólie 
lehkého typu. Nášlapná vrstva podlahové kostrukce bude dle účelu místnoti viz. výpis 
výrobků.  

Jako výplň okenních otvorů jsou navržena dřevěné rámy Slavona s izolačním 
trojsklem Ug = 0,5 W*m-2*K-1, zvukový útlum 33-48 dB. Střešní okna celodřevěná od 
firmy Velux s izolačním dvojsklem Ug = 1,0 W*m-2*K-1, zvukový útlum 29 dB. Venkovní 
dveře jsou řešeny dřevěným rámem a izolačním trojsklem Ug = 0,5 W*m-2*K-1, zvukový 
útlum 33-48 dB.  

Vnější parapety oken jsou řešeny z taženého hliníkového plechu různé tloušťky 
podle velikosti otvoru. Závětrné lišty, oplechování předstěn, oplechování přechodů 
fasád, atiky. VZT potrubí jsou navrženy z pozinkovaného plechu. 

b)  Podrobný statický výpočet 

Není řešeno. Statické výpočty budou zpracovány statikem. 

c) Výkresová část 

D.1.2.02 Schéma základových konstrukcí  M 1:50 

D.1.2.03 Schéma tvaru stropu nad 1.S   M 1:50 

D.1.2.04 Schéma tvaru stropu nad 1.NP  M 1:50 

D.1.2.05 Schéma tvaru stropu nad 2.NP  M 1:50 

D.1.2.06 Plochá vegetační střecha   M 1:50 

D.1.2.07 Schéma krovu     M 1:50 

D.1.2.08 Schéma základových konstrukcí  M 1:5 

D.1.2.09 Schéma základových konstrukcí  M 1:5 

D.1.2.10 Schéma základových konstrukcí  M 1:5 

D.1.2.11 Schéma základových konstrukcí  M 1:5 

D.1.2.12 Schéma základových konstrukcí  M 1:5 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnostní řešení je vypracováno v příloze: Požárně bezpečnostní 
řešení.  
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

Není řešena.  
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3 ZÁVĚR 

Diplomovou práci jsem zpracovala na základě svých znalostí a zkušeností z 
předchozích studijních let za použití platných vyhlášek, norem, technických listů a 
podkladů. Konstrukce jsou navrženy za pomocí moderních a kvalitních materiálů. 
Dispoziční a architektonické řešení je navrženo tak, aby fungovalo jak po stránce 
praktické, tak estetické. Celkovým rozsahem zpracování a obsahem je diplomová práce 
splněna. Výstupem této diplomové práce bude dokumentace stavební části k provedení 
novostavby včetně textové části, doplněna vizualizací a architektonickým zpracováním. 
Projektová dokumentace byla vypracována v celém rozsahu zadání. Součástí výstupu 
jsou i detailně znázorněné části konstrukcí, požárně bezpečnostní řešení a zhodnocení 
stavebních konstrukcí a objektu z hlediska požadavků tepelné techniky a akustiky, podle 
kterého spadá budova do kategorie B – úsporná. 
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5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

PD – projektová dokumentace  
SO – stavební objekt 
ŽB – železobeton 
EŠOB – energetický štítek obálky budovy  

ZPF – zemědělský půdní fond 
BIM – informační model budovy  
NP – nadzemní podlaží 
NN – nízké napětí  
NTL – nízkotlaký  
STL – středotlaký 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
RE – elektroměrový rozvaděč  

PS – pojistková skříň 
VŠ – vodoměrná šachta  
RŠ – revizní šachty 
RN – retenční nádrž  
LT – lapač tuků 
H – hydrant 
SS – sloup veřejného osvětlení – stávající 

SN – sloup veřejného osvětlení – nový  

PVC – polyvinylchlorid 
PE – polyethylen 
HDPe – vysokohustotní polyethylen  

PP – polypropylen 
mPVC – měkčený polyvinylchloride 
EPDM – syntetický kaučuk 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný (pěnový) polystyrene 

XPS – extrudovaný polystyren 
MV – minerální vlna  
PUR – polyuretan 
ETICS – vnější tepelně izolační kompozitní systém  
TUV – teplá užitková voda 
TZB – technické zařízení budov  
ZTI  – zdravotně technická instalace  
PO – požární ochrana 
PÚ – požární úsek 
SPB – stupeň požární bezpečnosti  

RHP – ruční hasicí přístroj 
CHÚC – chráněná úniková cesta 
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UPS – záložní zdroj energie 
EPS – elektronická požární signalizace  

OPP – obslužné pole požární ochrany  

KS – kouřový senzor 
CS – tlačítko central stop pro vypnutí přívodu el. energie  
NO – táhlo nouzového otevření 
LED – dioda emitující světlo 
TV – televize 
SAT – satelit 
LOP – lehký obvodový plášť 
G-N – gang-nail – moderní systém spojování dřevěných konstrukcí 
I-OSB  – označení pro vazník vytvořený z hranolů a dřevoštěpkových desek  
KVH   – označení konstrukčního hraněného řeziva 
MDF   – středně hustá dřevovláknitá deska  
SDK – sádrokarton 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
VZT – vzduchotechnika 
VUSS – vojenská ubytovací a stavební správa 
OSB – (anglicky Oriented strand board), deska ze slisovaných dřevěných štěpků  

TiZn – titanzinek 
JÄKL  – označení pro uzavřený tenkostěnný nebo silnostěnný ocelový profil  
RAL – (ReichsAusschuss für Lieferbedingungen), stupnice barevných odstínů  
NCS – (Natural Color System) vzorník barev 
CPL – (Continuous Presses Laminates), vrstva papíru s melaminovým povrchem 
HPL – (High Pressure Laminates), vysokotlaký laminát 
2v2 – označení pro minifotbal, který hrají 4 hřáči  
TZI – třída zvukové izolace oken 
θe – venkovní návrhová teplota, [°C] θi – vnitřní návrhová teplota, [°C] 
φe – relativní vlhkost vzduchu v exteriéru, [%]  
φi – relativní vlhkost vzduchu v interiéru, [%]  
dB  – decibel 
fRsi – teplotní faktor vnitřního povrchu, [-]  

U – součinitel prostupu tepla, [W/m2.K] 

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla, [W/m2.K]  
R´w – vážená stavební vzduchová neprůzvučnost, [dB] 
Rw – vážená laboratorní vzduchová neprůzvučnost, [dB]  
L´n,w – vážená normalizovaná hladina kročejového hluku, [dB]  
Ln,w – vážená laboratorní kročejová neprůzvučnost, [dB] 

Mc,a – roční množství zkondenzované vodní páry, [kg/m2.rok] 
Mev,a – roční množství odpařitelné vodní páry, [kg/m2.rok]  
D – činitel denní osvětlenosti, [%] 
LA – hladina akustického tlaku vážená filtrem A, [dB] 
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