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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá návrhem hotelu s restaurací na úpatí nejvyššího vrchu 

pohoří Biele Karpaty, Veľká Javorina.  
Oblast se nachází v blízkosti CHKO Biele Karpaty a Prírodnej pamiatky Cetuna.  
Lokalita disponuje možnostmi využití celoročních i sezonních aktivit jako jsou například 

sjezdové i běžecké lyžování, bruslení na zamrznutých rybnících, cykloturistika po nově 
vybudovaných cyklostezkách, turistika nebo procházka po naučných chodnících, jezdectví, 
koupání v přírodě či návštěva rodinné minizoo s možností osobního kontaktu se zvířaty.  

Potenciál dotčené oblasti je doposud využíván převážně domácími, osobami 
s možnostmi ubytování u známých, nebo majiteli sezonních chat a chalup pro nedostatečnou 
možnost krátkodobého ubytování. To bylo hlavním impulzem pro návrh ubytovacího 
zařízení. 

Pro stavbu byl vybrán pozemek na hranici katastrálních území Dolné Bzince a Hrubá 
Strana obce Bzince pod Javorinou, kvůli své vyhovující poloze, orientaci a taky pro možnost 
jeho zhodnocení. 

Budova je navržena jako samostatně stojící na pozemku v nezastavěném území obce, 
který byl užíván pro zemědělské účely. Již delší dobu leží ledem, chátrá a jeho hodnota klesá 
rozšiřujícími se náletovými dřevinami. Pozemek je mírně svažitý, orientován na jihozápad. 

Stavba má navrženy tři hlavní vstupy a vedlejší vstupy pro zabezpečení 
bezproblémového provozu hotelu.  

Na 1NP se nachází denní (volnočasová) část, část pro ubytování zaměstnanců 
a imobilních klientů, část pro vedení hotelu, úklidová zóna a restaurační část.  

Na 2NP se nachází ubytovací část s 19 pokoji a knihovna. 
V 1S se nachází sportovně-relaxační část, která disponuje fitnesscentrem 

a wellnesscentrem. Dále se v 1S nachází kolárna a místnosti pro technické zabezpečení 
hotelu.  

Na západní straně pozemku je navržena odpočinková zóna s dětským hřištěm pro 
klienty hotelu i restaurace. 

K hotelu přislouchá parkovací plocha pro klienty a obousměrná komunikace lemující 
objekt ze zadní strany pro dopravu zboží a odvoz odpadu a špinavého prádla s parkovací 
plochou pro zaměstnance. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Hotel, restaurace, zhodnocení pozemku, samostatně stojící budova, nezastavěné 
území obce, orientace pozemku na jihozápad, hlavní vstupy, vedlejší vstupy, denní 
(volnočasová) část, část pro vedení, úklidová zóna, restaurační část, ubytovací část, 
sportovně-relaxační část, fitnesscentum, wellnesscentrum, kolárna, technické zabezpečení, 
odpočinková zóna, dětské hřiště, parkovací plocha, obousměrná komunikace 

 

 

 
 



 

ABSTRACT 
This diploma thesis deals with the design of a hotel with a restaurant at the base the 

highest peak of the White Carpathians, Veľká Javorina. 
The area is located near the White Carpathians Protected Landscape Area and the 

Cetuna Natural Monument. 
The location has the possibility of using year-long and seasonal activities such as 

downhill and cross - country skiing or ice skating on frozen ponds, cycling in the new built-up 
cycle paths, hiking or walking on educational trails, horse riding, swimming in nature or 
visiting a family mini-zoo with the possibility of personal contact with animals. 

The potential of the concerned area is still used mainly by domestic, persons with the 
possibility of accommodation by acquaintances or owners of seasonal cottages and houses 
due to insufficient short-term accommodation. It was the main imulse for the design of 
accommodation. 

A piece of land on the border of the cadastral area of Dolné Bzince and Hrubá Strana 
of the village of Bzince pod Javorinou was selected for the building construction, due to its 
satisfactory position, orientation and also for the possibility of its evaluation. 

The building is designed as a separate-standing object onto an undeveloped territory 
of the municipality, which was used for agricultural purposes. It&#39;s been a long time it 
lies on ice, decays and its value decreases with expanding overgrown trees. The land is 
slightly sloping, oriented to southwest. 

The building has three main entrances and secondary entrances for smooth 
operation of the hotel. 

There is a day (leisure) part placed on the 1st floor, also a part for accommodation 
employees and immobile clients, parts for hotel management, cleaning zone and restaurant. 

On the 2nd floor there is an accommodation part with 19 rooms and a library. 
Into basement is a sport and relaxation part, which consist of fitness center and 

wellness center. Furthermore, in this floor is a bicycle shed and rooms of technical 
equipment of the hotel. 

On the west side of the estate is designed a rest area with a children´s 
playground for hotel and restaurant clients. 

The hotel has a parking area for clients and a two-way road lining the object from the 
back for the transport of goods and garbage and dirty laundry transportation with a parking 
area for employees. 

KEYWORDS 

Hotel, restaurant, land evaluation, detached building, undeveloped territory of the 
village, orientation of the land to the southwest, mainentrances, side entrances, day (leisure) 
part, part for management, cleaning zone, restaurant part, accommodation part, sports-
relaxation part, fitness center, wellness center, bicycle shed, technical equipment, rest area, 
playground, parking space, two-way communication 
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ÚVOD 

 Předmětem diplomové práce je návrh objektu pro krátkodobé ubytování, pro 
navýšení ubytovacích kapacit turisticky a rekreačně zajímavé lokality. 
 Tato práce obsahuje zpracování předběžných studií a projektové dokumentace pro 
zhotovení objektu.  

Navržený objekt se nachází na hranici katastrálních území Dolné Bzince a Hrubá Strana 
obce Bzince pod Javorinou. 

Budova je navržena jako samostatně stojící na mírně svažitém pozemku 
v nezastavěném území obce. 

Jedná se o novostavbu s jedním podzemním a se dvěma nadzemními podlažími. 
 Budova je prakticky dělena na části přístupné pouze pro klienty hotelu a na části 
přístupné i pro veřejnost tak, aby se jejich cesty nekřižovali. 
 Vstup pro klienty hotelu je z vyvýšeného 1NP, odkud je přístupná ubytovací část, 
denní volnočasová část a ostatní části potřebné pro provoz hotelu. Tato sekce je propojena 
hlavním schodištěm taky s 1S, kde se nachází sportovně-relaxační část a technické zázemí 
hotelu. Tato sekce má i samostatný vchod pro veřejnost. 

Projektová dokumentace se skládá ze dvou částí, textové a z příloh. Textová část 
obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu a technickou zprávu 
architektonicko-stavebného řešení. Do příloh patří přípravní práce, situační výkresy, 
architektonicko-stavebné řešení, stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a 
stavební fyzika. 

Cílem mé práce je navrhnout ubytovací zařízení poskytující krátkodobé ubytování, 
které poskytne dostatečné ubytovací a stravovací kapacity pro klienty navštěvující dotčenu 
lokalitu a poskytne jim vhodné podmínky na pobyt za různými účely. Zároveň musí toto 
zařízení splňovat platnou legislativu. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:  Garni hotel pod Javorinou 
b) Místo stavby:  Cetuna, 

Bzince pod Javorinou, 916 11 
Slovenská republika 

Katastrální území:  Dolné Bzince 
Parcelní číslo:   2750/1 
    2750/2 
    2750/3 
    2750/4 
Stavební úřad:   Nové Mesto nad Váhom 
Kraj:    Trenčiansky 

c) Předmět projektové dokumentace: 
Charakter stavby:  Novostavba 
Trvání stavby:    Trvalá stavba    
Účel stavby:   Budova pro dočasné bydlení 
Stupeň dokumentace: Stavební povolení 
Dodavatel stavby:  Bude vybrán na základě výběrového řízení 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Sylvia Balažicová Letková 
 Liptovská Sielnica, 
 Liptovská Sielnica, 032 22 
 Slovenská republika  

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant:   Bc. Viktória Letková 
    Hrušové 912, 
    Bzince pod Javorinou, 916 11 
    Slovenská republika 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

SO01 Hotel s restaurací 
SO02 Zpevněná plocha 
 SO02.1 Přístupová komunikace a terasa 
 SO02.2 Příjezdová komunikace a parkoviště 
SO03 Oplocení 
SO04 Inženýrské sítě – prodloužení řadu 
 SO04.1 Podzemní el. vedení 22kV 
 SO04.2 Podzemní vedení VO 
 SO04.3 Kanalizační potrubí splaškové 
SO05 Inženýrské sítě – přípojky 
 SO05.1 Pitná voda 
 SO05.2 Splašková kanalizace 
 SO05.3 Podzemní el. vedení 230V 
 SO05.4 Podzemní vedení osvětlení 
SO06 Reklama 
SO07 Vnější sklad odpadu 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Na základě požadavek investora byla vypracována projektová dokumentace. 
 Projektantem byla vykonána vizuální obhlídka budoucího staveniska a nejbližšího 
okolí. Bylo vykonáno polohopisní a výškopisní zaměření staveniska a tras stávajících 
veřejných rozvodů a inženýrských sítí. 
 Další podklady: 

 geologická mapa SR,  
 katastrální mapa dotčených pozemků a blízkého okolí v měřítku 1:1000,  
 územní plán obce Bzince pod Javorinou,  
 radonová mapa SR,  
 podklady od správců stávajících inženýrských sítí. 
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B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
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B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o parcely číslo 2750/1, 2750/2, 2750/3 a 2750/4 v katastrálním území Dolné 
Bzince. Pozemek se nachází severovýchodně od obce Bzince pod Javorinou v její místní části 
Cetuna. Dotčenou parcelou je pozemek v nezastavěném území, které je nově 
překlasifikováno jako zastavitelné. V blízkém okolí navrženého pozemku se nachází pouze 
pár zahradních chatek sloužících ke krátkodobému bydlení.  

Stavební pozemek byl v minulosti využíván pro pěstování polnohospodářských plodin. 
V dnešní době je pozemek nevyužitý a chátrající. 

Jde o mírně svažitý pozemek orientován k jihozápadu. 

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

 Předložený záměr novostavby je v souladu se změnami ÚP, schválenými v roku 2019, 
kterými byl dotčený pozemek překlasifikován na stavební, pro účel bydlení v samostatných 
rodinných domech. Podle funkčního využití je ale taky přípustné využít pozemek pro zařízení 
přechodného ubytování, drobného zařízení obchodu, služeb, školstva, zdravotnictví, 
veřejného stravování, kultury, sportu a rekreace.  

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

 Předložený záměr novostavby je v souladu s územně plánovací dokumentací obce 
Bzince pod Javorinou. 

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

 Projekt nevyžaduje žádné povolení výjimky. 

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

 Podmínky jednotlivých dotčených orgánů byly splněny a zpracovány. Budou doloženy 
v samostatné příloze a stavebník je povinen se jimi řídit. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum a pod. 

Pro stavbu bylo realizováno polohopisní a výškopisní zaměření a byl uskutečněn 
geologický průzkum. 

Hladina podzemní vody se nachází pod úrovní založení stavby. 
Index radonového rizika je nízký – stanoveno dle map radonového indexu. Pro řešenou 

lokalitu nebyl zpracován radonový průzkum.  
V dané oblasti se vyskytují dle map průzkumu z blízkých pozemků především jílovité 

hlíny s příměsí písků a štěrků. Základové poměry lze označit jako jednoduché. 
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Není známo žádných nálezů archeologických vykopávek v dotčené lokalitě ani 
v blízkém okolí. Při provádění zemních prací ale bude dbáno na obhlídky a v případě nálezu 
bude přizván příslušný archeologický ústav. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemek je ohraničen z jedné strany místní komunikací II. třídy a z druhé strany místní 

komunikací III. třídy. Navržený objekt leží mimo jejich ochranné pásmo. Jiné ochranné ani 
bezpečnostní pásma na dotčený pozemek nezasahují. 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a pod. 

 Řešená oblast se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. V této oblasti 
nejsou evidovány žádné sesuvy půdy. 

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

Během výstavby bude mít stavba minimální negativní vliv na životní prostředí. 
Všechny negativní aspekty budou v maximální míře eliminovány. 

Na pozemku se v současné době nacházejí pouze náletové dřeviny v 1., 2. a ve 3. fázi 
(bylinné, keřové a stabilní společenstva). Dřeviny se rozrůstají a znehodnocují pozemek. 
Budou odstraněny na celé ploše pozemku a nahrazeny vysazenýma dřevinami v soukromém 
parku. Ornice bude sňata z pozemku v části budoucí stavby a zařízení staveniště do hloubky 
0,3m, bude uskladněna do deponie v zadní části pozemku do maximální výšky 1,5m 
a dodatečně bude využita pro terénní úpravy na pozemku investora.  

Celý proces výstavby bude realizován způsobem, aby nedošlo k znečištění půdy 
a podzemních vod.  

V průběhu realizace stavby může docházet k zvýšení prašnosti, proto budou přijaty 
opatření. Pojízdné plochy způsobující prašnost budou pravidelně vlhčeny a stroje budou 
napojeny na odsávání. Stroje a dopravní prostředky budou čištěny před výjezdem na 
komunikaci. V případě znečištění komunikací, bude tato neodkladně očištěna. Stroje 
využívané během výstavby budou pravidelně kontrolovány a musí splňovat přísné emisní 
limity. 

Během výstavby bude odpad likvidován dle vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Při výstavbě bude striktně dodržován noční klid.  
Stavba nebude mít vliv na ekologickou vazbu krajiny. V blízkosti dotčeného pozemku 

není známý výskyt chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Parcela se nachází cca 0,7km 
vzdušní čarou od CHKO, která ale nebude prováděním ani provozem stavby nijak narušena. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se v současné době nacházejí pouze náletové dřeviny v 1., 2. a ve 3. fázi 
(bylinné, keřové a stabilní společenstva). Dřeviny se rozrůstají a znehodnocují pozemek. 
Budou odstraněny na celé ploše pozemku a nahrazeny vysazenýma dřevinami v soukromém 
parku. 
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k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

 Ornice bude sňata z pozemku v části budoucí stavby a zařízení staveniště do hloubky 
0,3m, bude uskladněna do deponie v zadní části pozemku do maximální výšky 1,5m 
a dodatečně bude využita pro terénní úpravy na pozemku investora. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě: 
Vodovod 
Veřejné osvětlení 
Splašková kanalizace 
Vedení NN 

Parkování bude vyřešeno na pozemku investora. Příjezdová komunikace na pozemek 
vede z místní komunikace III. třídy a navazuje na parkoviště. 

 Příjezdová komunikace s parkovištěm i přístupový chodník se vstupem do hotelu jsou 
řešeny bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

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

 Celá stavba bude realizována v jednom časovém úseku spolu s doplňkovými stavbami 
(přístupové komunikace, inženýrské sítě apod.)  

Předpokládaný termín zahájení stavebního záměru je 1. duben 2021 a ukončení 31. 
srpen 2022. 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 

ZOZNAM DOTKNUTÝCH PARCIEL S POPISOM 

č. 
parcely 

kat. 
územie obec 

č. listu 
vlastníctva 

výmera 
parcely 
[m2] 

Druh 
pozemku 

Spôsob využívania 
pozemku 

Umiestnenia 
pozemku 

Spoločná 
nehnuteľnosť 

Druh 
právneho 
vzťahu 

2750/1 
Dolné 
Bzince 

Bzince 
pod 
Javorinou 

Právny vzťah k 
parcele C nieje 
evidovaný na 
liste 
vlastníctva 11506 

Trvalý 
trávny 
porast 

Pozemok lúky a pasienku 
trvalo porastený trávami 
alebo pozemok dočasne 
nevyužívaný pre trvalý 
trávny porast 

Pozemok je 
umiestnený mimo 
zastavaného 
územia obce 

Pozemok nieje 
spoločnou 
nehnuteľnosťou Neevidovaný 

2750/2 
Dolné 
Bzince 

Bzince 
pod 
Javorinou 

Právny vzťah k 
parcele C nieje 
evidovaný na 
liste 
vlastníctva 372 

Trvalý 
trávny 
porast 

Pozemok lúky a pasienku 
trvalo porastený trávami 
alebo pozemok dočasne 
nevyužívaný pre trvalý 
trávny porast 

Pozemok je 
umiestnený mimo 
zastavaného 
územia obce 

Pozemok nieje 
spoločnou 
nehnuteľnosťou Neevidovaný 

2750/3 
Dolné 
Bzince 

Bzince 
pod 
Javorinou 

Právny vzťah k 
parcele C nieje 
evidovaný na 
liste 
vlastníctva 835 

Ostatná 
plocha 

Pozemok na ktorom sú 
skaly, svahy, rokliny, 
výmole, vysoké medze s 
krovím alebo kamením a 
iné plochy, ktoré 
neposkytujú trvalý úžitok 

Pozemok je 
umiestnený mimo 
zastavaného 
územia obce 

Pozemok nieje 
spoločnou 
nehnuteľnosťou Neevidovaný 

2750/4 
Dolné 
Bzince 

Bzince 
pod 
Javorinou 

Právny vzťah k 
parcele C nieje 
evidovaný na 
liste 
vlastníctva 1003 

Trvalý 
trávny 
porast 

Pozemok lúky a pasienku 
trvalo porastený trávami 
alebo pozemok dočasne 
nevyužívaný pre trvalý 
trávny porast 

Pozemok je 
umiestnený mimo 
zastavaného 
územia obce 

Pozemok nieje 
spoločnou 
nehnuteľnosťou Neevidovaný 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

 Stavba si nevyžaduje bezpečnostní ani ochranné pásmo. 

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. 

b) účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit primárně pro krátkodobé ubytování klientů s možností snídaní. 

Dále bude nabízet možnost stravování.  
Pro psychické i fyzické uspokojení, bude komplex nabízet využití fitnesscentra 

a wellnesscentra přímo v hotelu nejen pro klienty, ale taky pro veřejnost. Součástí hotelu má 
být soukromý odpočinkový park s dětskými hřišti s možností občerstvení v hotelové 
restauraci a výčepu. 

Objekt bude také sloužit pro odpočinek, volnočasové aktivity nebo pracovní či 
banketové setkání s cateringovými službami.  

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

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

 Při zpracování dokumentace byly dodržené technické požadavky na stavby dle 
vyhlášky č. 268/2009 Sb. a požadavky na bezbariérové užívání stavby dle vyhlášky č. 
398/2009 Sb. 

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

 Podmínky jednotlivých dotčených orgánů byly splněny a zpracovány. Budou doloženy 
v samostatné příloze a stavebník je povinen se jimi řídit. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Území není nijak jinak právně chráněno. 
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g) navrhované parametry – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a její velikosti a pod. 

Celková plocha pozemku     13542,89 m2 
Zastavěná plocha objektu     1218,19 m2 

Obestavěný prostor      13358,07 m3 

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. 

 Budova je z hlediska energetické náročnosti zařazena do třídy A – mimořádně 
úsporná.  

Výpočet viz. PŘÍLOHA  Č. 4 – STAVEBNÍ FYZIKA; 01 STAVEBNÍ FYZIKA - VÝPOČTY 
Dešťové vody budou ze střechy a z balkónů odváděny vnějšími svody do akumulační 

nádrže. Také voda ze zpevněných ploch a parkoviště bude odváděna liniovými žlaby do 
akumulační nádrží, která bude sloužit především k akumulaci vody pro zalévání zatravněné 
části pozemku. Zbytek vody bude odváděn do vsakovacích bloků. 

Komunální odpad bude odvážen a likvidován Technickými službami města Stará Turá 
na základě smlouvy s obcí. Během výstavby i během užívání bude odpad likvidován dle 
vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Objekt bude vytápěn elektricky a kotlem na tuhá paliva (dřevo/pelety). Odvod spalin 
bude zabezpečen komínem s vyústěním na střechu. Do kotle budou používány výhradně 
certifikované pelety. 

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

Celá stavba bude realizována v jednom časovém úseku spolu s doplňkovými stavbami 
(přístupové komunikace, inženýrské sítě apod.)  

Předpokládaný termín zahájení stavebního záměru je 1. duben 2021 a ukončení 31. 
srpen 2022. 

j) orientační náklady stavby 

Cena je stanovena na 137 160,- € (3 615 537,60 Kč).  
Výpočet viz. PŘÍLOHA Č. 1 – PŘÍPRAVNÍ A STUDIJNÍ PRÁCE; 10 INVESTIČNÍ ZÁMĚR 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Objekt je na pozemku umístěn tak, aby neovlivňovala sousední parcely a objekty a ani 
soukromí osob ji užívajících.  
 Budova je navržena v souladu s regulativy obce pro danou zástavbu. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
 Při návrhu bylo dbáno na řešení architektonickou stránku a na zakomponování 

objektu do prostředí. Jelikož je hotel navržen v oblasti se specifickým architektonickým 
stylem, objekt byl navržen se šikmou sedlovou střechou s konstantní výškou se štíty na obou 
koncích a na fasádu mají být použity přírodní materiály. Do úrovně 1NP je navržen kamenný 
obklad. Ostatní fasáda je tvořena fasádní omítkou bledě hnědé barvy s prvky imitací dřeva 
kvůli požární bezpečnosti. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Budova je navržena v mírném svahu jako samostatně stojící patrová, s jedním 
podzemním a se dvěma nadzemními patry.  

Hotel disponuje 19 pokoji, restaurací, volnočasovou částí, sportovně-relaxační částí a 
příslušenstvím těchto provozů.  

Stavba má tři hlavní vstupy. Vstup do hotelu pro ubytované, vstup do restaurace a 
vstup do sportovně-relaxační části pro veřejnost. Kromě hlavních vstupů má objekt vstupy 
pro zabezpečení bezproblémového provozu hotelu.  

Hlavní vstupy do budovy jsou řešeny jako bezbariérové v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  

K restauraci patří dispozičně propojena terasa ve vyvýšeném 1NP, jako aj terasa na 
terénu. 

Budova je zastřešena šikmou dvouplášťovou střechou se štíty na obou stranách. 
K hotelu přislouchá parkovací plocha pro klienty s 28 parkovacími stáními, z toho 4 jsou 

určeny pro vozidla přepravující osobu s těžkým pohybovým postižením a parkoviště pro 
zaměstnance a provoz hotelu s 8 parkovacími místy. 

Budovu ze zadní strany lemuje obousměrná komunikace pro dopravu zboží a odvoz 
odpadu a špinavého prádla. 

Na západní straně pozemku je navržena odpočinková zóna s dětským hřištěm pro 
klienty hotelu i restaurace. 

Ubytovací část objektu s restaurací a volnočasovou částí má vlastní vstup na zvýšeném 
1NP. Tento vstup je bezbariérově vyřešen hydraulickou zvedací plošinou. 1NP je dispozičně 
odděleno vstupní halou s recepcí na restaurační část s příslušenstvím a zázemím personálu 
a na volnočasovou část s příslušenstvím. V této části hotelu se nacházejí taky dvě ubytovací 
jednotky pro personál, ubytovací jednotka pro imobilní, zázemí vedení hotelu a úklidová část 
hotelu. 

Součástí vstupní haly je prostranné schodiště s výtahem a recepce pro odbavení klientů 
hotelu se zázemím recepční a dočasným skladem zavazadel. 

Vedle recepce je navrženo hygienické zařízení pro klienty, včetně hygienického zařízení 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zázemí pro personál disponuje vlastním vstupem mimo hotel, šatnami s hygienickým 
zařízením a umývárnou pro ženy a muže odděleně a šatnu s hygienickým zařízením pro 
kuchaře. 

Do restaurační části patří sklady potravin a sklad nápojů a odpadků, kuchyň na přípravu 
jídel, část pro odkládání použitého nádobí a ofis, kyvnýma dveřmi propojen s barem 
a restaurací. Sál restaurace je prosklenýma dveřmi spojen s terasou v stejné úrovni a schody 
propojen s terasou na úrovni terénu. 
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Volnočasové části přislouchá dětský koutek přístupný z recepce, herna a zasedací 
místnost s hygienickým zařízením a čajovou kuchyňkou. 

Pokoje pro personál jsou dvoulůžkové s možností přistýlky s koupelnou a vstupem 
mimo hotel. 

Pokoj pro imobilní je dispozičně i svým zařízením řešen pro 2 osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Zázemí vedení hotelu obsahuje samostatné hygienické zařízení. 
V úklidové části se nachází úklidová místnost, sklad čistého a špinavého prádla 

a zázemí uklízeček. Tato část je vybavena vchodem pro odvoz špinavého prádla do čistírny.  
Ve 2NP je navržené společné hygienické zařízení, úklidová místnost a sklad 

hygienických potřeb. Dále toto podlaží disponuje prostrannou čítárnou s možností využití 
počítačů. Ostatní plochu podlaží tvoří ubytovací jednotky pro hosty různých velikostí. 

Ubytování je zde možné v 19 samostatných pokojích nebo apartmánech s vlastním 
sociálním zařízením s maximální ubytovací kapacitou 40 pevných lůžek a 4 přistýlky:  

 4 pokoje 1 lůžkové (z toho 2 s možností přistýlky) 
 4 pokojů 2 lůžkových (z toho 2 s možností přistýlky) 
 5 pokojů 3 lůžkových 
 2 apartmány (2 x 2 lůžkové pokoje + sociální zařízení) 

Sportovně-relaxační část hotelu se nachází v podzemním podlaží přístupném 
z hotelové haly nebo samostatným vstupem ze přední strany hotelu. Vstup do této části je 
řešen bezbariérově hydraulickou zdvíhací plošinou. 

Vstup do této části disponuje zádveří se skříňkami na vrchné oděvy. Dále je navržena 
hala s recepcí pro klienty wellness a fitnesscentra s hygienickým zařízením včetně toalety pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí recepce je zázemí recepční 
a sklad výživových doplňků. 

Fitnesscentrum obsahuje šatny pro cvičící odděleně pro ženy a muže s hygienickým 
zařízením a umývárnou a úklidovú místnost. 

V části wellnessu je navržena masážní místnost, místnost pro relaxaci po sauně, sauna 
s ochlazovací místností a šatny s umývárnou a hygienickým zařízením odděleně pro muže 
a ženy. Součástí wellnessu je taky úklidová místnost. 

Technická část hotelu má samostatní vstup po rampě z boční strany budovy. Její 
součástí je kotelna a strojovna vzduchotechniky, sklad inventáře s dílnou a zázemí technika 
s vlastním hygienickým zázemím. 

Samostatní vstup má taky kolárna s lyžárnou přístupna z technické části hotelu. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

 Části budovy opomenuty v bodě B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby, 
t.j. Pokoj pro imobilní včetně příslušenství, restaurace včetně příslušenství, volnočasová část 
hotelu včetně příslušenství a relaxační část navrženy bezbariérově jsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 Za správné užívání stavby a za bezpečnost při její užívání bude nést odpovědnost 
provozovatel stavby. 
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 Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č.323/2017Sb., o technických 
požadavcích na stavby v aktuálním znění. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
 Stavba je navržena zděna tradičním způsobem. Nosnou konstrukcí je podélný stěnový 

systém, založený na základových pasech. Stropní konstrukce je tvořena skládaným stropem 
s betonovou zálivkou a železobetonovou monolitickou deskou vetknutou do ztužujícího 
věnce. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Založení objektu 
Stěny budou založeny základovými pasy. Základy budou provedeny z prostého 

betonu třídy C20/25 a základ výtahové šachty je navržen ze železobetonu C20/25, B500B. 
Založení stavby vychází z inženýrsko-geologického průzkumu. 

Svislé konstrukce 
Obvodové stěny v 1S jsou navrženy ze zalévacích tvárnic DT 30 se zateplením z vnější 

strany XPS 140mm. 
 Obvodové stěny v 1NP a 2NP budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 44 T 
Profi Dryfix. 
 Vnitřní nosné stěny budou z akustických cihelných bloků POROTHERM 30 AKU 
Z a dělící příčky budou z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi. 

Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 

Stropy jsou navrženy jako montovaná konstrukce z předepjatých nosníků 
POROTHERM KPSN se stropními vložkami KSV 17/60, KSV 17/45, s betonovou zálivkou třídy 
C20/25. 

Stropy ve zlomu budovy budou zhotoveny jako železobetonová monolitická 
konstrukce z betonu C20/25 a oceli B500B, provázána s montovaným stropem a se 
schodišťovou zdí. 
Překlady 

Překlady nad otvory vně budovy a v obvodových zdích v 1NP a ve 2NP budou tvořeny 
pomocí keramických předepjatých prvků POROTHERM KP7. Překlady nad otvory obvodových 
zdí v 1S budou zhotoveny jako součást ztužujícího věnce ze železobetonu C20/25, B500B. 
Schodiště 

Schodiště je navrženo z monolitické železobetonové deskové z betonu C20/25 a oceli 
B500B.  

Navržena povrchová úprava schodiště je protiskluzová keramická gresová dlažba. 

Výtah 
V objektu je navržen GP výtah od firmy SCHMIT+SOHN s nosností až 1 600kg. 
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Střešní plášť 
Střecha budovy je navržena jako dvouplášťová sedlová. Nosnou konstrukci střechy 

budou tvořit sbíjené vazníky.  
Střešní krytina bude zhotovena z keramických střešních tašek TONDACH Stodo 12. 

Úpravy povrchů vnějších 
Obvodový plášť 1NP a 2NP splňuje požadavky na prostup tepla bez zateplení. 

Obvodové zdi v 1S jsou zatepleny XPS tl.140mm. 
Povrchová úprava obvodového pláště bude výztužná vrstva a fasádní omítka. Místy 

bude fasáda ozvláštněna kamenným obkladem a fasádní imitací dřeva. 

Úpravy povrchů vnitřních 
Omítky 

Pro interiér je zvolena silikátová omítka. V místnostech se zvýšenou vlhkostí 
a přísnějšími hygienickými požadavky budou zdi obloženy keramickým obkladem. 
Obklady  

Na obklad budou použity velkoformátové keramické obkladačky. 
Podhledy  

V některých místnostech bude snižován strop SDK podhledem v bílé barvě. 
Podlahy  

Podlaha v hotelu bude převážně tvořena keramickou gresovou dlažbou opatřenou 
protiskluznou úpravou. 

V ubytovací části a ve všech pokojích je navržen koberec s krátkým vláknem.  
Podlaha ve volnočasové části,  v části fitnesscentra a v technické části je navržena 

jako epoxidová litá podlaha s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena z materiálů, kterých pevnost a fyzikálně mechanické vlastnosti 

garantuje výrobce. 
Výstavba bude provedena v souladu s platnými vyplývajícími ČSN a budou dodrženy 

technologické postupy provádění, nebo postupy provádění doporučeny dodavateli 
materiálů. 

Projektová dokumentace je zhotovena v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. 

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu pro stavební povolení. 
Podrobnější řešení je potřeba zpracovat v prováděcí projektové dokumentaci. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technická řešení 

 Osazení nových technických a technologických zařízení a nové rozvody budou řešeny 
v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, včetně požadavek na požární 
bezpečnost staveb. 
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b) výčet technických a technologických zařízení 

Vytápění 
 Objekt bude z části vytápěn elektrickými infrapanely a z části kotlem na tuhé palivo 
(dřevo/pelety) umístěným v kotelně, kterým bude zabezpečen i ohřev teplé vody v celém 
objektu. Odvod spalin bude zabezpečen komínem s vyústěním nad střechu. 

Vzduchotechnika 
 Chráněná úniková cesta bude odvětrávána uměle vzduchotechnikou. 
 Hygienické zařízení a místnosti se zvýšenou vlhkostí, místnosti bez oken a místnosti, 
kde není zabezpečené dostatečné odvětrání okny budou odvětrávány axiálním ventilátorem 
s vyústěním přes stupačky v instalačních šachtách.  
Kuchyň bude odvětrána pomocí digestoře nad varnou deskou s odvedením vzduchu 
komínem s vyústěním nad střechu. Podstřešní prostor bude odvětrán pomocí 
vzduchotechniky s vyústěním ve štítu budovy. 
Potrubí stoupaček budou vedeny v instalačních šachtách s vyústěním na střeše. 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 Vyřešeno v samostatné příloze. 
 PBS viz. PŘÍLOHA Č. 3 – D DOKUMENTACE OBJEKTŮ, D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ 
ŘEŠENÍ 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je navřen s ohledem na minimální spotřebu energie. 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky platných norem. Tepelné 

ztráty byly vypočteny dle ČSN 060210, ČSN 383350 a ČSN 730540 a dalších navazujících 
norem a předpisů na navržené konstrukce. 

Výpočty viz. PŘÍLOHA Č. 4 – STAVEBNÍ FYZIKA; 01 STAVEBNÍ FYZIKA - VÝPOČTY 

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

 Stavba je navržena v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími 
normami. Požadavky na větrání a požadovaná výměna vzduchu jsou splněny a zabezpečeny 
okny nebo vzduchotechnikou. Denní osvětlení je zabezpečeno denním světlem okny, nebo 
umělými svítidly.  
 Objekt bude z části vytápěn elektrickými infrapanely a z části kotlem na tuhé palivo 
(dřevo/pelety) umístěným v kotelně, kterým bude zabezpečen i ohřev teplé vody v celém 
objektu.  
 Pitnou vodou bude objekt zásobován z veřejného vodovodu obce Bzince pod 
Javorinou. 

Komunální odpad bude odvážen a likvidován Technickými službami města Stará Turá 
na základě smlouvy s obcí. Během výstavby i během užívání bude odpad likvidován dle 
vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
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B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana proti pronikání radonu z podloží 

Pro řešenou lokalitu nebyl zpracován radonový průzkum. Dle map radonového indexu  
je index radonového rizika stanoven jako nízký.  

b) ochrana před bludnými proudy 

 V řešené oblasti se nepředpokládá výskyt bludných proudů. Řešeno je tedy jenom 
základní opatření ochrany proti bludným proudům realizována zemnící svorkou 
k elektroinstalaci na každém poschodí. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 V okolí stavby se nenacházejí stroje a těžká technika, která by byla příčinou technické 
seizmicity, proto není nutno řešit žádná opatření. 

d) ochrana před hlukem 

 Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku. 
 V blízkosti objektu se nenachází výraznější zdroj hluku. Stavba nebude produkovat 
hluk. 

e) protipovodňová opatření 

 Pozemek se nenachází v záplavovém území, proto protipovodňová opatření nejsou 
řešena. 

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

 Pozemek se nenachází v poddolovaném území. 
 Výskyt metanu se neprokázal. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě: 
Vodovod 
Veřejné osvětlení 
Splašková kanalizace 
Vedení NN 

Napojení na technickou infrastrukturu viz. PŘÍLOHA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY; C.02 
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Prodloužení řadu VO Cyky-J3x2,5   délka 529,15m 
Pitná voda  HDPE DN 100, DN 50 délka 61,04m 
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Splašková kanalizace PVC KG DN 125mm délka 35,11m 
Vedení NN  Cyky-J3x2,5   délka 49,78m 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

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

 Vjezd a vstup na pozemek je z místí stávající komunikace. Přístup na pozemek je 
řešen bezbariérově v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 Přístup na pozemek bude proveden přístupovou komunikací s povrchem z betonové 
dlažby v pískovém lože. Při výjezdu z komunikace jsou dodrženy vzdálenosti dány 
rozhledovými tříúhelníky. Stávající komunikace i přístupové komunikace splňují minimální 
šířku jízdného pruhu 3,0m. 

c) doprava v klidu 

 K hotelu patří nekryté parkoviště pro hosty s 24 parkovacími místy z toho 2 parkovací 
místa pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené a 2 parkovací místa pro vozidla 
doprovázející dítě v kočárku. Taky k hotelu přislouchá samostatné parkoviště pro provoz 
hotelu a zaměstnance ze zadní části hotelu s 8 parkovacími místy, z toho 2 parkovací místa 
pro lehká užitková vozidla. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pro pěší je navržena přístupová komunikace z místní cesty s povrchem z betonové 
dlažby v pískovém lože. 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

 Pozemek je mírně svažitý, proto krom odstranění travnatého porostu je taky potřeba 
terénních úprav. Před začátkem výstavby bude sejmuta ornice v tloušťce 300mm a bude 
uložena na staveništi do deponie s maximální výškou 1,5m. Ke konci výstavby bude využita 
pro terénní úpravy. 

 b) použité vegetační prvky 

 Na pozemku jsou použity vegetační prvky pro vysazení parku při hotelu. Pro tento 
účel byly navrženy stromy smíšeného porostu, které se v této oblasti vyskytují (jedle, bud, 
dub, smrk). Rozmístění prvků je zakresleno v koordinační situaci. Ostatní zelené plochy 
budou zatravněny. 
 Případné další rozšíření vegetace bude řešeno zahradním architektem po dokončení 
stavby. 
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c) biotechnická opatření 

 V rámci výstavby řešeného objektu není nutno žádné biotechnické opatření. 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Během výstavby bude mít stavba minimální negativní vliv na životní prostředí. 

Všechny negativní aspekty budou v maximální míře eliminovány. 
Celý proces výstavby bude realizován způsobem, aby nedošlo k znečištění půdy 

a podzemních vod.  
V průběhu realizace stavby může docházet k zvýšení prašnosti, proto budou přijaty 

opatření. Pojízdné plochy způsobující prašnost budou pravidelně vlhčeny a stroje budou 
napojeny na odsávání. Stroje a dopravní prostředky budou čištěny před výjezdem na 
komunikaci. V případě znečištění komunikací, bude tato neodkladně očištěna. Stroje 
využívané během výstavby budou pravidelně kontrolovány a musí splňovat přísné emisní 
limity. 

Během výstavby bude odpad likvidován dle vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Při výstavbě bude striktně dodržován noční klid.  

Objekt bude mít během své životnosti zanedbatelný vliv na životní prostředí.  
Dešťové vody budou ze střechy a z balkónů odváděny vnějšími svody do akumulační 

nádrže. Také voda ze zpevněných ploch a parkoviště bude odváděna liniovými žlaby do 
akumulační nádrže, která bude sloužit především k akumulaci vody pro zalévání zatravněné 
části pozemku. Zbytek vody bude odváděn do vsakovacích bloků.  

Splaškové vody budou sváděny kanalizační přípojkou do veřejné splaškové kanalizace. 
Splašková veřejná kanalizace je majetkem obce Bzince pod Javorinou ve zprávě TVK, a.s..  

Komunální odpad bude odvážen a likvidován Technickými službami města Stará Turá 
na základě smlouvy s obcí. Během výstavby i během užívání bude odpad likvidován dle 
vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů 
a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Objekt bude vytápěn elektricky a kotlem na tuhá paliva (dřevo/pelety). Odvod spalin 
bude zabezpečen komínem s vyústěním na střechu. Do kotle budou používány výhradně 
certifikované pelety. 

Během provozu dbáno na dodržování nočního klidu a uzavírání vnějšího provozu 
restaurace, park, hřiště nejpozději o 22:00 hod. 

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 vliv na ekologickou vazbu krajiny. V blízkosti dotčeného pozemku 
není známý výskyt chráněných druhů rostlin nebo živočichů. Parcela se nachází cca 0,7km 
vzdušní čarou od CHKO, která ale nebude prováděním ani provozem stavby nijak narušena 
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nezasahuje do chráněných území z hlediska životního prostředí. 

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

 Není uvažováno v projektové dokumentaci. 

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 

 Není požadováno. 

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

 Nejsou navrženy ochranná a bezpečnostní pásma ani jiné podmínky ochrany. 

B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Stavba bude realizována tak, aby plnila požadavky na ochranu obyvatelstva. Účastníci 
výstavby jsou povinny dodržovat BOZP. 
 Pro ochranu uživatelů stavby je stavba navržena v souladu s ČSN 73 0532 a  
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Zdrojem vody na staveništi bude voda z nově zbudované vodovodní přípojky na 
pozemku investora. Elektřina pro stavbu bude odebírána ze zděného pilíře umístěného 
v oplocení.  

Dodávka materiálu bude zajištěna dodavatelskou firmou. Potřeby a spotřeby budou 
uvedeny v technologickém postupu. 

b) odvodnění staveniště 

 Staveniště nebude uměle odvodněné. Odvodnění bude zajištěno v dostatečné míře 
vsakováním. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště bude proveden přístupovou komunikací z betonových panelů 
v pískovém loži, navazujícím na stávající komunikaci. Při výjezdu z komunikace jsou dodrženy 
vzdálenosti dány rozhledovými trojúhelníky.  

Stavba bude napojena na stávající inženýrské sítě: 
Veřejné osvětlení 
Vodovod 
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Splašková kanalizace 
Vedení NN 

Polohy přípojek viz. PŘÍLOHA Č. 2 – C SITUAČNÍ VÝKRESY; C.02 KOORDINAČNÍ 
SITUAČNÍ VÝKRES 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby s pozemky 

 Provádění stavby nebude mít výraznější vliv na okolní stavby ani pozemky, kromě 
využití místní komunikace. Stavba bude prováděna v souladu s vyhláškou 323/2017 Sb., 
o technických požadavcích na stavby a se zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví. 
 Během výstavby bude striktně dbáno na dodržování nočního klidu a kontrolu hluku 
a prašnosti. V případě překročení limitů budou zavedeny vhodné opatření pro eliminování 
těchto vlivů. 

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

Staveniště bude po celém obvodě oploceno do výšky 2m proti vstupu nepovoleným 
osobám. Vstup na staveniště bude opatřen závorou a vrátnicí. 

Terénní úpravy vyžadují pouze odstranění travnatého porostu, a sejmutí vrchní půdy 
do hloubky 300mm. Pro uvedené činnosti není nutno žádat životní prostředí o povolení. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Při výstavbě nebudou ovlivněny okolní pozemky, nedojde k záboru jiných 
prostranství. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

 Není třeba řešit. 

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

 Během výstavby i během užívání bude odpad likvidován dle vyhlášky č.381/2001/Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států 
pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
17 01 01 Beton [Odvoz na skládku] 
17 01 02 Cihly [Odvoz na skládku] 
17 02 02 Sklo [Recyklace] 
17 02 03 Plasty [Recyklace] 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 [Recyklace] 
17 04 02 Hliník [Sběrné suroviny] 
17 04 05 Železo a ocel [Sběrné suroviny] 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 [Odvoz na skládku] 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 [Odvoz na skládku] 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01,  
17 09 02 a 17 09 03 [Odvoz na skládku] 
 Likvidace odpadu zabezpečí dle vyhlášky firma provádějící výstavbu. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice bude sňata z pozemku v části budoucí stavby a zařízení staveniště do hloubky 
0,3m, bude uskladněna do deponie v zadní části pozemku do maximální výšky 1,5m 
a dodatečně bude využita pro terénní úpravy na pozemku investora.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby bude mít stavba minimální negativní vliv na životní prostředí. 

Všechny negativní aspekty budou v maximální míře eliminovány. 
Celý proces výstavby bude realizován způsobem, aby nedošlo k znečištění půdy 

a podzemních vod.  
V průběhu realizace stavby může docházet k zvýšení prašnosti, proto budou přijaty 

opatření. Pojízdné plochy způsobující prašnost budou pravidelně vlhčeny a stroje budou 
napojeny na odsávání. Stroje a dopravní prostředky budou čištěny před výjezdem na 
komunikaci. V případě znečištění komunikací, bude tato neodkladně očištěna. Stroje 
využívané během výstavby budou pravidelně kontrolovány a musí splňovat přísné emisní 
limity. 

Během výstavby bude odpad likvidován dle vyhlášky č.381/2001 Sb., kterou se 
stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

Při výstavbě bude striktně dodržován noční klid. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Staveniště bude po celém obvodě oploceno do výšky 2m proti vstupu nepovoleným 
osobám. Vstup na staveniště bude opatřen závorou a vrátnicí. 

Dodavatelská firma zajistí dodržování podmínek v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se zajišťují 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 (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) a dle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Při provádění výkopů je nutno zamezit pádu osob. Stěny výkopy budou opatřeny 
zábranami. Neuvažuje se, že by na staveniště měly přístup osoby zrakově nebo pohybově 
postižené. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Počas výstavby nebudou vznikat žádné zvláštní dopravné opatření, které by 
vyžadovali dlouhodobý zásah do organizace veřejné dopravy. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

 Výstavba vychází z technologických postupů a technických listů materiálů. Další 
speciální podmínky pro provádění nejsou uvažovány. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Postupy výstavby jsou popsány v technologických předpisech jednotlivých prací. 
 Předpokládaný termín zahájení stavebního záměru je 1. duben 2021 a ukončení 31. 
srpen 2022. 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Pitnou vodou bude objekt zásobován z veřejného vodovodu obce Bzince pod 
Javorinou. Spotřeba vody bude záviset od počtu uživatelů objektu. Spotřeba bude měřena 
vodoměrem před přívodem vody do objektu. 

Dešťové vody budou ze střechy a z balkónů odváděny vnějšími svody do akumulační 
nádrže. Také voda ze zpevněných ploch a parkoviště bude odváděna liniovými žlaby do 
akumulační nádrže, která bude sloužit především k akumulaci vody pro zalévání zatravněné 
části pozemku. Zbytek vody bude odváděn do vsakovacích bloků. 
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D.1.1.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Při návrhu bylo dbáno na řešení architektonickou stránku a na zakomponování 
objektu do prostředí. Jelikož je hotel navržen v oblasti se specifickým architektonickým 
stylem, objekt byl navržen se šikmou sedlovou střechou s konstantní výškou se štíty na obou 
koncích a na fasádu mají být použity přírodní materiály. Do úrovně 1NP je navržen kamenný 
obklad. Ostatní fasáda je tvořena fasádní omítkou bledě hnědé barvy s prvky imitací dřeva 
kvůli požární bezpečnosti. 

D.1.1.2 VÝTVARNÍ ŘEŠENÍ 

 Na fasádu je použita silikonová fasádní omítka BAUMIT SilikonTop barvy RAL 1014 
slonová kost. 

Fasáda je ozvláštněna imitací dřeva ze silikonové fasádní omítky BAUMIT CreativTop 
v provedení dub tmavý a dále kamenným exteriérovým obkladem VASPO Omar hnědý. 

Výplně otvorů jsou z dřevohliníkových profilů barvy RAL 3007 černočervená zaskleny 
čirým sklem. 

Zábradlí je provedeno z nerezových profilů v leštěné úpravě. 

D.1.1.3 MATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ 

Stěny budou založeny základovými pasy. Základy budou provedeny z prostého 
betonu třídy C20/25 a základ výtahové šachty je navržen ze železobetonu C20/25, B500B. 

Obvodové stěny v 1S jsou navrženy ze zalévacích tvárnic DT 30 se zateplením z vnější 
strany XPS 140mm. 
 Obvodové stěny v 1NP a 2NP budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 44 T 
Profi Dryfix. 
 Vnitřní nosné stěny budou z akustických cihelných bloků POROTHERM 30 AKU 
Z a dělící příčky budou z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi. 

Stropy jsou navrženy jako montovaná konstrukce z předepjatých nosníků 
POROTHERM KPSN se stropními vložkami KSV 17/60, KSV 17/45, s betonovou zálivkou třídy 
C20/25. Stropy ve zlomu budovy budou zhotoveny jako železobetonová monolitická 
konstrukce z betonu C20/25 a oceli B500B, provázána s montovaným stropem a se 
schodišťovou zdí. 

Překlady nad otvory vně budovy a v obvodových zdích v 1NP a ve 2NP budou tvořeny 
pomocí keramických předepjatých prvků POROTHERM KP7. Překlady nad otvory obvodových 
zdí v 1S budou zhotoveny jako součást ztužujícího věnce ze železobetonu C20/25, B500B. 

Schodiště je navrženo z monolitické železobetonové deskové z betonu C20/25 a oceli 
B500B.  

Navržena povrchová úprava schodiště je protiskluzová keramická gresová dlažba. 
Střešní krytina bude zhotovena z keramických střešních tašek TONDACH Stodo 12. 
Pro interiér je zvolena silikátová omítka. V místnostech se zvýšenou vlhkostí 

a přísnějšími hygienickými požadavky budou zdi obloženy keramickým obkladem. Na obklad 
budou použity velkoformátové keramické obkladačky. 

V některých místnostech bude snižován strop SDK podhledem v bílé barvě. 
Podlaha v hotelu bude převážně tvořena keramickou gresovou dlažbou opatřenou 

protiskluznou úpravou. V ubytovací části a ve všech pokojích je navržen koberec s krátkým 
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vláknem. Podlaha ve volnočasové části,  v části fitnesscentra a v technické části je navržena 
jako epoxidová litá podlaha. 

D.1.1.4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Budova je navržena v mírném svahu jako samostatně stojící patrová, s jedním 
podzemním a se dvěma nadzemními patry.  

Hotel disponuje 19 pokoji, restaurací, volnočasovou částí, sportovně-relaxační částí a 
příslušenstvím těchto provozů.  

Stavba má tři hlavní vstupy. Vstup do hotelu pro ubytované, vstup do restaurace a 
vstup do sportovně-relaxační části pro veřejnost. Kromě hlavních vstupů má objekt vstupy 
pro zabezpečení bezproblémového provozu hotelu.  

Hlavní vstupy do budovy jsou řešeny jako bezbariérové v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.  

K restauraci patří dispozičně propojena terasa ve vyvýšeném 1NP, jako aj terasa na 
terénu. 

Budova je zastřešena šikmou dvouplášťovou střechou se štíty na obou stranách. 
K hotelu přislouchá parkovací plocha pro klienty s 28 parkovacími stáními, z toho 4 

jsou určeny pro vozidla přepravující osobu s těžkým pohybovým postižením a parkoviště pro 
zaměstnance a provoz hotelu s 8 parkovacími místy. 

Budovu ze zadní strany lemuje obousměrná komunikace pro dopravu zboží a odvoz 
odpadu a špinavého prádla. 

Na západní straně pozemku je navržena odpočinková zóna s dětským hřištěm pro 
klienty hotelu i restaurace. 

Ubytovací část objektu s restaurací a volnočasovou částí má vlastní vstup na zvýšeném 
1NP. Tento vstup je bezbariérově vyřešen hydraulickou zvedací plošinou. 1NP je dispozičně 
odděleno vstupní halou s recepcí na restaurační část s příslušenstvím a zázemím personálu 
a na volnočasovou část s příslušenstvím. V této části hotelu se nacházejí taky dvě ubytovací 
jednotky pro personál, ubytovací jednotka pro imobilní, zázemí vedení hotelu a úklidová část 
hotelu. 

Součástí vstupní haly je prostranné schodiště s výtahem a recepce pro odbavení klientů 
hotelu se zázemím recepční a dočasným skladem zavazadel. 

Vedle recepce je navrženo hygienické zařízení pro klienty, včetně hygienického zařízení 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zázemí pro personál disponuje vlastním vstupem mimo hotel, šatnami s hygienickým 
zařízením a umývárnou pro ženy a muže odděleně a šatnu s hygienickým zařízením pro 
kuchaře. 

Do restaurační části patří sklady potravin a sklad nápojů a odpadků, kuchyň na přípravu 
jídel, část pro odkládání použitého nádobí a ofis, kyvnýma dveřmi propojen s barem 
a restaurací. Sál restaurace je prosklenýma dveřmi spojen s terasou v stejné úrovni a schody 
propojen s terasou na úrovni terénu. 

Volnočasové části přislouchá dětský koutek přístupný z recepce, herna a zasedací 
místnost s hygienickým zařízením a čajovou kuchyňkou. 

Pokoje pro personál jsou dvoulůžkové s možností přistýlky s koupelnou a vstupem 
mimo hotel. 
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Pokoj pro imobilní je dispozičně i svým zařízením řešen pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Zázemí vedení hotelu obsahuje samostatné hygienické zařízení. 
V úklidové části se nachází úklidová místnost, sklad čistého a špinavého prádla a zázemí 

uklízeček. Tato část je vybavena vchodem pro odvoz špinavého prádla do čistírny.  
Ve 2NP je navržené společné hygienické zařízení, úklidová místnost a sklad hygienických 

potřeb. Dále toto podlaží disponuje prostrannou čítárnou s možností využití počítačů. 
Ostatní plochu podlaží tvoří ubytovací jednotky pro hosty různých velikostí. 

Sportovně-relaxační část hotelu se nachází v podzemním podlaží přístupném z hotelové 
haly nebo samostatným vstupem ze přední strany hotelu. Vstup do této části je řešen 
bezbariérově hydraulickou zdvíhací plošinou. 

Vstup do této části disponuje zádveří se skříňkami na vrchné oděvy. Dále je navržena 
hala s recepcí pro klienty wellness a fitnesscentra s hygienickým zařízením včetně toalety pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí recepce je zázemí recepční 
a sklad výživových doplňků. 

Fitnesscentrum obsahuje šatny pro cvičící odděleně pro ženy a muže s hygienickým 
zařízením a umývárnou a úklidovú místnost. 

V části wellnessu je navržena masážní místnost, místnost pro relaxaci po sauně, sauna 
s ochlazovací místností a šatny s umývárnou a hygienickým zařízením odděleně pro muže 
a ženy. Součástí wellnessu je taky úklidová místnost. 

Technická část hotelu má samostatní vstup po rampě z boční strany budovy. Její 
součástí je kotelna a strojovna vzduchotechniky, sklad inventáře s dílnou a zázemí technika 
s vlastním hygienickým zázemím. 

Samostatní vstup má taky kolárna s lyžárnou přístupna z technické části hotelu. 

D.1.1.5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Části budovy opomenuty v bodě B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby, 
t.j. Pokoj pro imobilní včetně příslušenství, restaurace včetně příslušenství, volnočasová část 
hotelu včetně příslušenství a relaxační část navrženy bezbariérově jsou v souladu s vyhláškou 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 

D.1.1.6 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

Založení objektu 
Stěny budou založeny základovými pasy. Základy budou provedeny z prostého 

betonu třídy C20/25 a základ výtahové šachty je navržen ze železobetonu C20/25, B500B. 
Založení stavby vychází z inženýrsko-geologického průzkumu. 

Svislé konstrukce 
Obvodové stěny v 1S jsou navrženy ze zalévacích tvárnic DT 30 se zateplením z vnější 

strany XPS 140mm. 
 Obvodové stěny v 1NP a 2NP budou vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 44 T 
Profi Dryfix. 
 Vnitřní nosné stěny budou z akustických cihelných bloků POROTHERM 30 AKU 
Z a dělící příčky budou z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi. 
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 

Stropy jsou navrženy jako montovaná konstrukce z předepjatých nosníků 
POROTHERM KPSN se stropními vložkami KSV 17/60, KSV 17/45, s betonovou zálivkou třídy 
C20/25. 

Stropy ve zlomu budovy budou zhotoveny jako železobetonová monolitická 
konstrukce z betonu C20/25 a oceli B500B, provázána s montovaným stropem a se 
schodišťovou zdí. 

Překlady 
Překlady nad otvory vně budovy a v obvodových zdích v 1NP a ve 2NP budou tvořeny 

pomocí keramických předepjatých prvků POROTHERM KP7. Překlady nad otvory obvodových 
zdí v 1S budou zhotoveny jako součást ztužujícího věnce ze železobetonu C20/25, B500B. 

Schodiště 
Schodiště je navrženo z monolitické železobetonové deskové z betonu C20/25 a oceli 

B500B.  
Navržena povrchová úprava schodiště je protiskluzová keramická gresová dlažba. 

Výtah 
V objektu je navržen GP výtah od firmy SCHMIT+SOHN s nosností až 1 600kg. 

Střešní plášť 
Střecha budovy je navržena jako dvouplášťová sedlová. Nosnou konstrukci střechy 

budou tvořit sbíjené vazníky.  
Střešní krytina bude zhotovena z keramických střešních tašek TONDACH Stodo 12. 

Úpravy povrchů vnějších 
Obvodový plášť 1NP a 2NP splňuje požadavky na prostup tepla bez zateplení. 

Obvodové zdi v 1S jsou zatepleny XPS tl.140mm. 
Povrchová úprava obvodového pláště bude výztužná vrstva a fasádní omítka. Místy 

bude fasáda ozvláštněna kamenným obkladem a fasádní imitací dřeva. 
 
Úpravy povrchů vnitřních 
Omítky 

Pro interiér je zvolena silikátová omítka. V místnostech se zvýšenou vlhkostí 
a přísnějšími hygienickými požadavky budou zdi obloženy keramickým obkladem. 

Obklady  
Na obklad budou použity velkoformátové keramické obkladačky. 

Podhledy  
V některých místnostech bude snižován strop SDK podhledem v bílé barvě. 

Podlahy  
Podlaha v hotelu bude převážně tvořena keramickou gresovou dlažbou opatřenou 

protiskluznou úpravou. 
V ubytovací části a ve všech pokojích je navržen koberec s krátkým vláknem.  
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Podlaha ve volnočasové části, v části fitnesscentra a v technické části je navržena jako 
epoxidová litá podlaha s vysokou odolností proti mechanickému poškození. 

D.1.1.7 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Osazení nových technických a technologických zařízení a nové rozvody budou řešeny 
v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, včetně požadavek na požární 
bezpečnost staveb. 

Vytápění 
 Objekt bude z části vytápěn elektrickými infrapanely a z části kotlem na tuhé palivo 
(dřevo/pelety) umístěným v kotelně, kterým bude zabezpečen i ohřev teplé vody v celém 
objektu. Odvod spalin bude zabezpečen komínem s vyústěním nad střechu. 

Vzduchotechnika 
 Chráněná úniková cesta bude odvětrávána uměle vzduchotechnikou. 
 Hygienické zařízení a místnosti se zvýšenou vlhkostí, místnosti bez oken a místnosti, 
kde není zabezpečené dostatečné odvětrání okny budou odvětrávány axiálním ventilátorem 
s vyústěním přes stupačky v instalačních šachtách.  
Kuchyň bude odvětrána pomocí digestoře nad varnou deskou s odvedením vzduchu 
komínem s vyústěním nad střechu. Podstřešní prostor bude odvětrán pomocí 
vzduchotechniky s vyústěním ve štítu budovy. 
Potrubí stoupaček budou vedeny v instalačních šachtách s vyústěním na střeše. 

D.1.1.8 STAVEBNÍ FYZIKA 

viz. PŘÍLOHA Č. 4 – STAVEBNÍ FYZIKA 
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ZÁVĚR 

Výstupem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby zařízení 
poskytujícího krátkodobé ubytování a stravování. 

 Objekt je navržen tak aby poskytoval nadstandardní a příjemné místo pro uspokojení 
všech potřeb klientů. Návrh je zpracován v souladu s platnou legislativou. 

 Během řešení projektové dokumentace došlo k menším úpravám z důvodu 
vybudování co nejideálnějších podmínek pro využití lokality a hotelu. 

 Novostavba z architektonického hlediska zapadá do stávající vesnické zástavby 
v místní části a dokonale se tam hodí. 

 Budova je navržena a dispozičně orientována ke světovým stranám tak, aby využila 
maximální slunečnou energii. 

Zadáním práce byl návrh hotelu s dostatečnou, ale ne příliš velkou kapacitou, který 
bude splňovat přísné kritéria klientů ale taky platnou legislativu. Objekt jsem navrhla tak, aby 
vyhovoval požadavkům, a umístnila jsem ho na reálnou, mně známou parcelu, kde by 
v budoucnu mohl být zrealizován. 
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