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ABSTRAKT  

Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby 
hotelového objektu s lobby barem, který je situován ve střední části krajského města 
Brno. Řešená stavba má čtyři nadzemní podlaží a je zastřešena plochými střechami. 
Hotel splňuje podmínky čtyřhvězdičkového (****) ekonomického standardu. Je navržen 
s 17 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 40 osob a lobby barem 
pro 60 hostů a sociálním zázemím. Mimo ubytovací náplň bude hotel disponovat 
konferenčním sálem pro možnosti školení, firemní akce apod. Z důvodů nedostatku 
parkovacích míst ve městě Brno bude hotel disponovat také podzemními garážemi 
primárně navrženými pro parkování osobních automobilů návštěvníků hotelu.  

Apartmány a pokoje pro hosty jsou umístěny ve 2., 3. a 4. NP. V přízemí se nachází 
reprezentativní prostory hotelu v podobě vstupní haly s recepcí, prostory pro vedení 
hotelu, lobby bar se sociálním zázemím a posilovna, která bude přístupná i veřejnosti. 
V suterénu se nachází podzemní garáže a technické zázemí hotelu. Ve 4. NP se pak mino 
jiné nachází menší wellness s možností masáží, saun, baru a venkovní terasy. 

Hotelový objekt je navržen jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem, o 4 
nadzemních a 1 podzemním podlaží.  

Design hotelu bude navržen v duchu moderních materiálů, jednoduché členitosti a 
tvarů. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění požadavků města na co 
největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnuta vegetační střecha.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

hotel, lobby bar, apartmán, monolitický železobetonový skelet, vegetační střecha, plochá 
střecha, zelená střecha, základová deska, vápenopískové tvárnice 
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ABSTRACT  

The diploma thesis processes project documentation for the construction of a hotel 
building with a lobby bar, which is located in the central part of the regional city of Brno. 
The building has four floors and is covered by flat roofs. The hotel meets the conditions 
of a four-star (****) economic standard. It is designed with 17 accommodation units 
with a capacity of total 40 persons and a lobby bar for 60 guests and social facilities. In 
addition to the accommodation content, the hotel will have a conference hall for 
training, corporate events, etc. Due to the lack of parking spaces in the city of brno, the 
hotel will also have underground garages primarily designed for parking cars of hotel 
visitors. 

The apartments and guest rooms are located on the 2nd., 3rd. a 4th. NP floor. On the 
ground floor there is a representative space of the hotel composed of the entrance hall 
with reception, space for hotel management, a lobby bar with social facilities and a gym, 
which will also be open to the public. In the basement there are underground garages 
and technical facilities of the hotel. On the 4th floor there is, among other things, a small 
wellness area with massages, saunas, a bar and an outdoor terrace. 

The hotel building is designed as a reinforced concrete skeleton with a reinforcing core, 
with 4 floors and basement. 

The design of the hotel will be designed in the spirit of modern materials, simple 
members and shapes. A vegetation roof is designed to alleviate the overheating of the 
building in the summer and to meet the requirements of the city for the largest possible 
greening of buildings and their surroundings. 

 

KEYWORDS  
 

hotel, lobby bar, apartment, monolithic reinforced concrete skeleton, vegetation roof, 
flat roof, green roof, foundation slab, sand-lime blocks 
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
novostavby hotelu. Objekt byl navržen ve městě Brno na ulici Veveří, jako čtyřpodlažní s 
podzemními garážemi v suterénu objektu a je zastřešen plochou střechou. Hotel je 
navržen s 17 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 40 osob. 
Včetně ubytovací náplně bude hotel disponovat konferenčním sálem pro možnosti 
školení, firemní akce apod. 

Apartmány a pokoje pro hosty jsou umístěny ve 2., 3. A 4. NP. Ve 4. NP se pak mino jiné 
nachází menší wellness s možností masáží, saun, baru a venkovní terasy. V přízemí se 
nachází reprezentativní prostory hotelu v podobě vstupní haly s recepcí, prostory pro 
vedení hotelu, lobby bar se sociálním zázemím a posilovna, která bude přístupná i 
veřejnosti. 

Hotelový objekt je navržen jako železobetonový skelet se ztužujícím jádrem, o 4 
nadzemních a 1 podzemním podlaží. Objekt bude založen na základové desce. Nosné 
svislé konstrukce bude tvořit systém z vápenopískových zdících bloků v kombinaci s 
železobetonovými sloupy a průvlaky. Zastřešení bude řešeno plochou střechou nad 4.NP 
s vegetační úpravou 

Design hotelu bude navržen v duchu moderních materiálů, jednoduché členitosti a 
tvarů. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění požadavků města na co 
největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnuta vegetační střecha.  

Pro objekt bude navrženo řízené větrání vzduchotechnickými jednotkami. Elektrická 
energie bude získávána jak z distribuční sítě, tak z fotovoltaických panelů umístěných na 
střeše objektu, kde přebytečná energie bude prvotně ukládána do bateriových článků a 
posléze bude případně prodávána do elektrické distribuční soustavy vybraného 
provozovatele a dodavatele elektrické energie. 
 
Projektová dokumentace se skládá z jednotlivých částí, které jsou podrobně zpracovány 
v následujících přílohách. Při návrhu a vypracování bylo postupováno podle platných 
zákonů, norem a vyhlášek. Objekt je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikace stavby 
 

A.1.1 Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby 
 

KONGRESOVÝ HOTEL-BRNO, VEVEŘÍ 
 

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

parcelní číslo:     
obec: 
katastrální území: 

 

834/1  
Brno [582786] 
Veveří [610372]                           

c) Předmět dokumentace:  
 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je novostavba budovy 
užívané primárně pro účely ubytování v Brně.  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) Obchodní firma nebo název, IČO, adresa sídla (právnická osoba)  

stavebník: 

 

 

 
Středisko společných činností AV ČR,  
IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856 
Národní 1009/3, Staré Město 
11000 Praha 1 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Vypracoval: 
 
 
              

Bc. Michaela Mazalová      
Městečko Trnávka 147 
Městečko Trnávka 569 41 

 
Vedoucí práce:             Ing. arch. Luboš Eliáš 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

Stavební objekt 
SO01 
SO02 
SO03 
SO04 
SO05 
SO06 
SO07 
SO08 
SO09 
SO10 
SO11 

Název objektu 
Bytový dům 
Parkovací stání  
Silniční plochy  
Zpevněné plochy/chodníky 
Přípojka vodovodu 
Přípojka splaškové kanalizace 
Přípojka elektrické energie (NN) 
Přípojka dešťové kanalizace 
Prostor pro skladování odpadů 
Vedení veřejného osvětlení 
Plynovodní přípojka  

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
 

 Zadání a záměr investora  
 Informace z územního plánu města Brno  
 Informace z katastru nemovitostí  
 Informace a podklady od správců technické infrastruktury-vodárenské sítě a 

odpadní vody, elektrická energie, teplo, plynovodní sítě, telekomunikace  
 Informace a podklady radonového výskytu  
 Informace a podklady geologie oblasti  
 Polohopis a výškopis 
 Fotodokumentace 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 

Pozemek, na kterém bude záměr proveden se nachází ve středové části města 
Brno,v části Veveří. Město Brno je díky své poloze v centru Moravy a vynikajícímu 
dopravnímu napojení na významná tuzemská i mezinárodní centra. Na severovýchodní 
straně od pozemku se nachází stávající komunikace I třídy ul. Veveří na kterou bude 
objekt napojen. Pozemek je v současné době využíván jako autobazar. Území je mírně 
svažité směrem na jihozápad. Místo stavby se nachází cca 400 m od zastávky městské 
hromadné dopravy – zastávka Rybkova. 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Předmětná parcela je situována ve středové části města Brna, katastrálním území 
Veveří. Parcela je umístěna v území, které je územním plánem určeno jako smíšené 
plochy obchodu a služeb vybavení kde přípustné jsou také ubytovací zařízení.  

Stavba bude umístěna tak, aby navazovala a respektovala okolní zástavbu. 

 
Obr.2 - Výřez zájmového území z platného územního plánu města Brna 

 
Z daného výřezu je patrný způsob využití zájmové plochy. V následujícím výřezu z 

textové části územního plánu města jsou uvedeny regulace ploch daného typu a 
následně i konkrétní regulace daného území. 
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KOPIE TEXTOVÉ ČÁSTI ÚPs 

SO-SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB  
- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven a administrativy, které 
podstatně neruší bydlení.  

- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, 
požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro 
každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto 
požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem 
vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a 
nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.  

Přípustné jsou: 
- administrativní budovy,  
- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se 
přitom považují objekty, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, a stavby sloužící k zajištění 
funkce bydlení (nadzemní stavby technické vybavenosti, garáže, parkoviště apod.)  
- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, maloobchodní 
provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování ve 
vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu,  
- provozovny stravování a ubytovací zařízení,  
- řemeslné provozovny, 
- služebny městské policie, 
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní 
účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit,  
- zábavní zařízení.  
Podmíněně mohou být přípustné:  
na základě prověření v ÚPD zóny15)  
- maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy,  
- maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše uvedené 
podmínky pro přípustné stavby. 
 
 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 
 

Navržená novostavba hotelu splňuje ustanovení vyhl. č. 20/2012Sb, kterou se 
mění vyhl. č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby a dále vyhl. č. 269/2009, 
kterou se mění vyhl. č. 501/2006 o obecných požadavcích na využití území. 

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

Bez závazných stanovisek dotčených orgánů. 
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e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.  
 

Hydrogeologický průzkum nebyl vzhledem k charakteru území, kde je stavba 
navržena a vzhledem k předmětu diplomové práce proveden. Z veřejně dostupných 
informací však bylo zjištěno, že v místě stavby by se neměla nacházet hladina podzemní 
vody v takové hloubce, aby mohla negativně ovlivnit založení stavby a její následné 
užívání. 

Na parcele byl proveden geologický průzkum, radonový průzkum. Závěry budou 
zapracovány do projektové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu k rozhodnutí o 
povolení stavby. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 
 

Stavební pozemek nezasahuje do žádných ochranných ani bezpečnostních 
pásem. 
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Pozemek se nenachází v záplavovém území.  
Pozemek se nenachází v poddolovaném území.  
Pozemek se nenachází v chráněném území. 

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

Objekt bytového domu nebude vytvářet žádné extrémní negativní účinky na 
okolní stavby ani pozemky. Objekt ani jeho provoz nebudou mít negativní vliv na životní 
prostředí.  Pouze při výstavbě může dojít ke zvýšení prašnosti v okolí. Tento jev bude 
však pouze krátkodobý a realizační firma se bude snažit prašnost omezit např. 
kropením. Dále může dojít ke krátkodobému zvýšení hladiny zvuku, to však také bude 
kontrolováno, aby nedošlo k porušení platných předpisů. Automobily vyjíždějící ze 
staveniště budou před vjezdem na místní komunikaci vždy řádně očištěny. Odpady ze 
stavebních činností budou likvidovány dle platných předpisů, komunální odpad bude 
ukládán do popelnic a bude zajištěno jeho pravidelné vyvážení. Odtokové poměry v 
území se vlivem nové stavby nezmění.   
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 

Na stavební parcele se nenachází žádné objekty, takže se nevyžadují žádné 
demolice. Bude potřeba odstranit stávající zpevněné stání vymezující autobazar. Na 
pozemku se nenachází žádné rostoucí dřeviny. Po ukončení stavby je plánovaná nová 
výsadba zeleně. 
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
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Dle informací z Českého katastrálního úřadu je druh půdy parcely označen jako 
ostatní plocha, není proto potřeba navrhnutí k vyjmutí ze zemědělského půdního fondu  
 
k) územně technické podmínky-zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu místní komunikace bude hlavně z ulice 
Veveří, kde bude situován 1 sjezd. Sjezd z hlavní komunikace se dále bude členit na 
příjezd na venkovní parkoviště a na sjezd do hromadné garáže umístěné v suterénu 
objektu. Přístupnost budovy pro pěší bude navrhovat z ulice Veveří. Nové chodníky 
budou napojené na stávající.  

V ulici Veveří budou situovány i nové přípojky technické infrastruktury na stávající.  
Technická infrastruktura-přípojky inženýrských sítí k nově navrženému objektu budou 
provedeny v souladu s platnými legislativními požadavky a dále s požadavky dotčených 
orgány technické infrastruktury. Přípojky budou provedeny pod terénem v určitých 
vzdálenostech křížení. Nově zhotovené přípojky budou zejména pro vodovod, kanalizaci 
a plynovodní vedení. 
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 

V současné době nejsou známy žádné podmiňující, vyvolané a související 
investice. Pouze v případě, že se během realizace stavebního záměru vyskytnou 
neočekávané a nepředvídatelné události. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí 

Pozemek, který bude vymezen na výstavbu má číslo 834/1. Výměra pozemku je 
dle katastru nemovitostí 2694 m2. Pozemky jsou v soukromém vlastnictví investora 
(právnická osoba):  

Středisko společných činností AV ČR, 
Národní 1009/3, Staré Město,  
11000 Praha 1.  

Druh pozemků je veden jako ostatní plocha, není proto nutné tyto pozemky 
vyjímat ze Zemědělského půdního fondu. 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Zobrazení ochranných a bezpečnostních pásem dopravy, drah, technické 
infrastruktury a vytváření zdravých a bezpečných životních podmínek viz. výkres C.3 
Koordinační situační výkres. 
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Seznam sousedních parcel, jejichž práva by mohou být investorským záměrem dotčeny 

OBEC 
KAT. 

ÚZEMÍ P. Č. 
VLASTNÍCKÁ 

PRÁVA 
VÝMĚRA 

(m2) 
DRUH 

POZEMKU 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
230/3 

Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 
Brno 

833 Ostatní plocha 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
833 

Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 
Brno 

3683 Zahrada 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
834/6 

Ústav analytické chemie 
AV ČR,v. v. i., Veveří 
967/97, Veveří, 60200 Brno 

3297 Ostatní plocha 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
835/1 

Ústav fyziky materiálů AV 
ČR, v. v. i., Žižkova 513/22, 
Veveří, 61600 Brno 

8347 
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

 
Seznam pozemků přímo dotčených stavbou  

OBEC 
KAT. 

ÚZEMÍ P. Č. 
VLASTNÍCKÁ 

PRÁVA 
VÝMĚRA 

(m2) 
DRUH 

POZEMKU 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
834/1 

Středisko společných 
činností AV ČR,Národní 
1009/3, Staré Město, 11000 
Praha 

2694 Ostatní plocha 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
230/3 

Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 
196/1, Brno-město, 60200 
Brno 

833 Ostatní plocha 

Brno 
[582786] 

 

Veveří 
[610372] 

 
280/1 

Česká republika, 
Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, 
Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 12800 Praha 2 

21825 Ostatní plocha 

 

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 
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Jedná se o novostavbu hotelu s lobby barem. Pozemek je v současnosti 
využíván jako autobazar a nenachází se na něm žádná stavba. 

b) účel užívání stavby 
 

Po dokončení investičního záměru bude vybudován hotel pro krátkodobé 
ubytování se 17 ubytovacími jednotkami s celkovou kapacitou pro ubytování 42 osob a 
lobby barem o kapacitě 60 míst. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
 

Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
 

Celá veřejná část stavby je řešena jako bezbariérová na základě vyhlášky 
398/2009 Sb. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Při provádění stavby budou respektovány a splněny veškeré požadavky 
dotčených orgánů. Závazná stanoviska dotčených orgánů jsou zohledněny ve všech 
parametrech projektové dokumentace tak, aby nedošlo ke kolizi stavby a vznášených 
požadavků. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 

Stavba nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů. Nejsou známé žádné 
skutečnosti, před kterými by musela být stavba chráněna. 

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

Zastavěná plocha:   
Obestavěný prostor: 
Plocha pozemku: 
Energetická náročnost: 
Počet pokojů: 
Počet lůžek: 
Kapacita hostů lobby baru: 
Počet podlaží: 
Počet parkovacích stání: 

 
 

794,16 m2 
12 605,44 m3 
2694 m2 
B-ÚSPORNÁ 
17  
40  
60 
1.S, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP 
8 (venkovních) 
14 (vnitřních) 

 Výpis apartmánů a pokojů:  
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- jednopokojový dvoulůžkový pokoj 13x  
- apartmán 2+kk se dvěma lůžky 1x 
- apartmán 3+kk se čtyřmi lůžky 2x 
- apartmán se čtyřmi lůžky 1x  

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. 
 
Celková spotřeba vody: 

1. Počet zaměstnanců:  
2. Počet lobby baru:  
3. Počet ubytovaných hostů:  

8 
60 
40 

Spotřeba vody na osobu, hosta, lůžko apod.: 

Jmenovitá potřeba vody qn1: 
Jmenovitá potřeba vody qn2: 
Jmenovitá potřeba vody qn3: 

8 m3 / rok (250 dnů) → 0,032 m3 /den 
80 m3 / rok (365 dnů) → 0,219 m3 /den 
45 m3 / rok (365 dnů) → 0,123 m3 /den 

- potřeby vody stanoveny dle novely vyhlášky 448/2017Sb. která novelizuje původní 
vyhlášku 428/2001Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

Průměrná potřeba vody 
Qp1 = qn1 x n1 = 0,032x8 = 0,256 m3/den  
Qp2 = qn2 x n2 = 0,219x60 = 13,14 m3/den 
 Qp3 = qn3 x n3 = 0,123x40 = 4,92 m3/den 
 
- Součinitel denní nerovnoměrnosti [kd]: 1,25 

Maximální denní potřeba vody:  
Qd1 = Qp1 x kd = 0,256 x 1,25 = 0,32 m3/den  
Qd2 = Qp2 x kd = 13,14 x 1,25 = 16,425 m3/den  
Qd3 = Qp3 x kd = 4,92 x 1,25 = 6,15 m3/den  

celkem: Qd = 22,9 m3 / den 

- Součinitel hodinové nerovnoměrnosti [kh]: 1,25  
- Doba čerpání vody [z]: 

Maximální hodinová potřeba vody:  
Qm1 = Qd1 x kh = 0,32x 1,25 = 0,4 m3/h  
Qm2 = Qd2 x kh = 16,425 x 1,25 = 20,53 m3/h  
Qm3 = Qd3 x kh = 6,15 x 1,25 = 7,69 m3/h  

celkem: Qm = Qmi / z= 28,62 /10 = 2,862 m3/h 
 
Odhad množství splaškových vod:  
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Novostavba bude připojena na stávající společnou kanalizaci v městě pomocí 
nově budované kanalizační přípojky. Celkový objem odpadních vod je uvažován stejný, 
jako je spotřeba vody, tedy 22,9 m3 za jeden den a 2,862 m3 za hodinu. 
 
Dešťová kanalizace:  

Novostavba bude zachytávat co největší množství srážkových vod. Tyto vody 
budou sváděny do akumulační nádrže a budou využívány pro závlahu pozemku a 
částečně vsakovány. Odpadní vody dešťové kanalizace, která nebude využita, bude 
odvedena přepadem do místní jednotné kanalizace 

Přípojka elektro NN: 
Novostavba bude napojena na lokální rozvod elektrického proudu pomocí 

stávající přípojky. Spotřeba energie nebyla stanovena. V rámci zajištění funkčnosti v 
případě výpadku proudu bude objekt vybaven záložními generátory a nádržemi, které 
zajistí funkčnost objektu po dobu min. 24 hodin.  
 
Přípojka plynu:  

Novostavba bude napojena na stávající lokální vedení středotlakého plynu 
Pomocí nově budované přípojky. 

Odpady:  
Všechny použité stavební materiály a technologie jsou standardní a neovlivňují 

negativně životní prostředí, nejsou zde vytvářeny žádné nebezpečné zplodiny, nežádoucí 
nebezpečné výpary. Dešťová voda bude vsakována v průběhu výstavby na pozemku 
investora. Veškeré odpady vzniklé při stavbě (prázdné papírové a plastové obaly, dřevo, 
stavební suť, ocel a další) budou odváženy do nejbližšího sběrného dvoru odpadů. 

Navržená stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Stavba neovlivní klimatické 
poměry, ovzduší, nebudou kontaminovat půdu ani nenaruší stabilitu ekosystému, 
nezasahuje též do zátopových oblastí. 

Na pozemku investora bude zřízeno místo určené pro komunální odpad, který 
bude následně odvážen a likvidován odbornou firmou. 

i) základní předpoklady výstavby-časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
Tato dokumentace neřeší časové údaje o realizaci stavby, ani jednotlivá členění 

na etapy. 
 
Časové údaje o realizaci stavby:  
 

Zahájení stavby 05/2021  
Dokončení stavby 05/2022

j) orientační náklady stavby 
 

Náklady jednotlivých stavebních objektů byly stanoveny na základě cenových 
ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018 – ukazatel průměrné rozpočtové ceny na 
měrovou účelovou jednotku. 
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Novostavba je rozdělena na následující stavební objekty: 

SO.01 - Hotel

Odhadovaná cena za 1 m3: 
Obestavěný prostor: 
Odhadovaná cena stavby: 

7 765 Kč/m3 
12 605,44 m3 
97 878 000,- Kč 

 
SO.02 - Sběrné místo komun. odpadu

Počet kusů  
JKSO 801.2 Komunální odpad za kus: 
Odhadovaná cena stavby: 

4 ks 
8 650 Kč  
60 150,- Kč 

 
SO.03 - Parkovací stání

Počet metrů m2  
JKSO 822.2 Komunikace pozemní: 
Odhadovaná cena stavby: 

277,5 m2  
1972 Kč  
547 230,- Kč 

 
SO.04 - Zpevněná plocha pro pěší

Počet metrů m2  
JKSO 822.5 Plochy char. poz. komunikací: 
Odhadovaná cena stavby: 

225,7 m2  
2472 Kč  
557 930,- Kč 

 
SO.05 - Silniční kom. a zpevněné plochy

Počet metrů m2  
JKSO 822.2 Komunikace pozemní 
Odhadovaná cena stavby: 

383,9 m2  
1976 Kč  
758 587,- Kč

 
SO.06 - Opěrné gabionové zdi a terénní úpravy

Počet metrů m2  
Cena odhadem 4 % z ceny stavby 
Odhadovaná cena stavby: 
 

2 733,2 m2  
 
3 934 845,- Kč

SO.07 - Přípojka Veřejné osvětlení
 
Od. 801.1- Trubní ved. 0,1 % z ceny 
stavby Odhadovaná cena stavby: 

 
 
97 878,- Kč

 
SO.08 - Vedení dešťové kanalizace
 
Počet metrů  

Od. 827.2- Ved. trubní z trub plastových 
Odhadovaná cena stavby: 
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103,6 m  
3 920 Kč 

406 112,- Kč

 
 

SO.09 - Přípojka Vodovodní 

Počet metrů m 
Od. 801.1 – Trubní vedení  

Odhadovaná cena stavby: 
 
 
 
33,9 m 
2 710 Kč 
91 869,- Kč

SO.10 - Přípojka elektrického nízkého napětí 

Od. 801.1- Trubní ved. 0,05 % z ceny 
Odhadovaná cena stavby: 

 
48 944,- Kč

SO.11 - Přípojka splaškové kanalizace 

Počet metrů m 
Od. 801.1 – Trubní vedení  
Odhadovaná cena stavby: 

38,6 m 
3 920 Kč 
151 312,- Kč

SO.10 - Přípojka středotlakého 
plynovodu 

Od. 801.1- Trubní ved. 0,05 % z ceny 
výst.  
Odhadovaná cena stavby: 

¨ 
 
48 944,- Kč

Jednotlivé ceny jsou pro účely diplomové práce pouze orientační, je nutné je 
Upřesnit položkovým rozpočtem. Cena byla stanovena na základě studie projektu 
hotelu. Jedná se tak pouze o předběžnou cenu, která nezahrnuje potřebné vybavení 
objektu, jednotlivých provozů apod. 

Předpokládané celkové náklady stavby stanovené dle cenových ukazatelů bez DPH  

= 104 581 801 Kč  

Předpokládané celkové náklady stavby stanovené dle cenových ukazatelů včetně DPH 
(21 %)  

= 126 543 980 Kč 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a)  urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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Pozemek, na kterém bude záměr proveden se nachází ve středové části města 
Brno, v katastrálním území Veveří, na parcele číslo 834/1.  

Město Brno je díky své poloze v centru Moravy a vynikajícímu dopravnímu 

Napojení na významná tuzemská i mezinárodní centra.  

Na severovýchodní straně od pozemku se nachází stávající komunikace I třídy ul. 
Veveří na kterou bude objekt napojen. Pozemek je v současné době využíván jako 
autobazar. Území je mírně svažité směrem na jihozápad. Místo stavby se nachází cca 
400 m od zastávky městské hromadné dopravy – zastávka Rybkova. 

V okolí stavby se nachází mnoho administrativních budov, restaurace, obchodní 
domy, bytové domy, školy. 

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

Objekt hotelu je navržen jako železobetonový skelet o 4 nadzemních a 1 
podzemním podlaží. V podzemním podlaží je situována hromadná garáž pro osobní 
vozidla sloužící primárně pro návštěvníky hotelu. Dále je zde situováno technické zázemí 
objektu. Vstup do podzemního podlaží je sjezdem z ulice Veveří a je také přístupné 
schodištěm a osobním výtahem z 1.NP.  

V přízemí objektu se nachází recepce s velkou vstupní halou, zázemí pro 
zaměstnance a vedení hotelu, posilovna a prostorný lobby bar pro návštěvníky hotelu 
ale také pro veřejnost a sociální zázemí.  

Druhé až čtvrté podlaží slouží pro ubytování hostů v převážně dvoulůžkových 
pokojích. Ve druhém nadzemním podlaží se včetně pokojů nachází velký víceúčelový sál 
se zázemím, který může sloužit pro různé meetingy, semináře apod. V každém patře se 
pak nachází sociální zařízení. Vertikální komunikaci zajišťuje schodiště a osobní výtah.   

Objekt je navržený obdélníkového tvaru s výstupem na jihovýchodní straně 
objektu. Výstupek oproti hlavní části budovy bude dvoupodlažní a bude se v něm 
nacházet v prvním patře vstupní část do objektu a v druhém patře víceúčelový sál. 

Fasáda bude převážně řešena systémem ETICS a z části jako dvouplášťový 
obvodový plášť s větranou 

vzduchovou mezerou a s obkladovými pohledovými deskami z vláknocementového 
materiálu. V prvním podlaží bude část lobby baru převážně řešena prosklenou fasádou 
směrem do ulice Veveří. 

Stavba je prosvětlena velkými okny s funkčním řešením takovým, aby 
nedocházelo k přehřívání objektu v letním období. V rámci této prevence jsou zhotoveny 
vnější žaluziové systémy. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění 
požadavků města na co největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnuta vegetační 
střecha. 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Novostavba hotelu je koncipována jako čtyřpodlažní podsklepená stavba s 
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plochou střechou. Objekt je obdélníkového tvaru s 2. podlažním výklenkem v místě 
vstupu do budovy. Ve 4.NP jsou pak řešeny 2 terasy zapuštěné do budovy. Nejvyšší 
výška budovy je 15,8 m nad upraveným terénem.  

Novostavba hotelu je řešena ve standardu se čtyřmi hvězdičkami (****) s lobby 
barem o kapacitě 40 lůžek umístěných v 17 pokojích a apartmánech. Prostory 1.NP jsou 
věnovány reprezentativním hlavním vstupním prostorům do hotelu a lobby baru, zázemí 
pro vedení hotelu, personál a posilovně. Hlavní vstup do hotelu je situován na 
jihovýchodním rohu budovy, ze kterého je umožněn přístup k hotelové recepci a do 
vstupní haly. Z tohoto shromažďovacího prostoru jsou vedeny komunikační zóny, a to do 
východní části, kde se nachází prostorný lobby bar s výhledem do ulice veveří a 
hygienické prostory včetně WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace., 
do západní části, kde nachází posilovna a zázemí pro vedení hotelu a zaměstnance, a do 
severní části hotelu, kde se nachází vertikální komunikační prostor. V suterénu se pak 
nachází technické zázemí hotelu, prádelna a především parkovací stání pro návštěvníky 
hotelu. Ve 2.NP se nachází již samostatné hotelové pokoje a apartmány. Hlavní přístup 
do tohoto podlaží je umožněn hlavním centrálním schodištěm. Dále se v tomto podlaží 
nachází také jeden apartmán a prostorný víceúčelový sál se zázemím. 3.NP je 
podobného dispozičního řešení s tím že se zde nachází o pokoj více a společenská 
místnost pro návštěvníky hotelu. Ve 4.NP se pak nachází 2 apartmány z nichž jeden 
disponuje prostornou terasou a menší wellness zařízení se sociálním zařízením, barem, 
možností saunování, masáží a disponuje taktéž prostornou zapuštěnou terasou.
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.–o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérově jsou řešena všechna všechny 
podlaží objektu. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

V průběhu výstavby bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez 
omezení. Ochrana osob bude zabezpečena vyznačením trasy pohybu mimo hlavní 
pracovní zóny.  

Bezpečnost při provozu stavby bude zajištěna dle příslušných norem a předpisů 
pro bezpečnost při provozu výstavbu pozemních staveb. Zábradlí dle normových 
požadavků je navrženo všude tam, kde hrozí pád. Schodiště jsou opatřena zábradlím v 
souladu s ČSN 74 3305, minimální výška zábradlí bude 1000 mm. Provedení zábradlí 
bude zabraňovat možnost vyšplhání, nebo propadnutí. Zasklení výplní otvorů na 
chodbách a v místě pohybu veřejnosti bude navrženo z bezpečnostního vrstveného skla.  

Automatické dveře výtahů a posuvných dveří budou opatřena bezpečnostním 
mechanismem pro zablokování a zpětného otevření v případě výskytu překážky. 
Podlahové krytiny (keramické) budou vykazovat příslušnou třídu protiskluznosti dle ČSN 
74 4505. 

Všechny spotřebiče jsou certifikovány a připojeny přes proudové chrániče. 
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B.2.6 Základní technický popis staveb 
 
a) stavební řešení 

Nosný systém je navržen jako železobetonový monolitický s výplňovým zdivem 
z pórobetonových tvárnic. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují železobetonové jádro 
probíhající v celé výšce objektu napojené na stropní desky. Základovou konstrukci 
objektu tvoří základová deska. Střecha nad 4. podlažím je navrhnuta jako vegetační 
s extenzivní vrstvou porostu, na kterou bude přístup jen v případech pro údržbu střechy. 
Odvodnění této střechy je umožněno do střešních vtoků a pro případ ucpání některého 
z odtoků budou zřízeny pojistné přepady. Kolem vtoků, atiky a technického zařízení 
bude umístěn kačírek v minimální šířce 0,5 m. 

Všechny obvodové i vnitřní stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic o 
tloušťce 300 mm. Výtahové šachty jsou řešeny jako samonosné a jsou zhotoveny jako 
železobetonový tubus s tloušťkou 200 mm. 

Hydroizolace spodní stavby je navržena jako souvrství modifikovaných 
asfaltových pásů, z nichž je jeden pás s hliníkovou vložkou. Zateplení objektu je řešeno 
tak, že v suterénu a základové části je použito extrudovaného polystyrenu. Nadzemní 
část obvodových stěn je zateplena buď o vnější kontaktní zateplovací systém se 
zateplením pomocí minerální vlny a který je chráněn pomocí tenkovrstvé probarvené 
pastovité omítky, nebo pomocí provětrávané fasády, která je taky zateplena tepelnou 
izolací z minerální vlny. 

Okna jsou navržena jako hliníková s izolačními trojskly. Ostatní vnější výplně jsou 
také navrženy z hliníkových komorových profilů se zasklením izolačními trojskly. Světlá 
výška se liší podle patra. Jednotlivé světlé výšky jsou určeny pouze orientačně na základě 
předpokladu výšky VZT potrubí. Tento požadavek se může podle provedení měnit a 
světlá výška tak může být rozdílná oproti zakreslenému stavu. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
 
Základové konstrukce 

Založení objektu je provedeno jako plošné ve formě železobetonové desky s 
použitím betonu třídy C25/30 XC1 s výztuží z oceli B500B. Z pohledu hydroizolačního 
tvoří podzemní podlaží vodotěsnou konstrukci tzv. bílou vanu. Založení výtahových 
šachet je provedeno na železobetonové desce ve složení C25/30 XC1 s výztuží z oceli 
B500B. Základová deska bude vybetonována do bednění, které bude provedeno na 
souvrství podkladního betonu, hydroizolace a ochranného betonu. 
 
Svislé nosné konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové sloupy o rozměrech 
300x300 mm. Jako výplňové zdivo je použito zejména vápenopískových tvárnic o tloušťce 
300 mm. Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy z 
vápenopískových cihel tl. 300 mm, které jsou zděny na tenkovrstvou maltu. Obdobně 
jsou prováděny veškeré vnitřní nosné konstrukce, které jsou zhotoveny z 
vápenopískových cihel tl. 300 mm. Výjimku tvoří železobetonové monolitické konstrukce 
sloupů a stěn výtahových šachet, které je provedeno a vyplněno betonem C25/30 XC1 a 
ocelí B500B. Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným statikem. 
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Svislé nenosné konstrukce  

Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových cihel tl. 150 mm 
které jsou zděny na tenkovrstvou maltu a dále z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, 
které jsou zděny na zdící maltu.  
Vodorovné konstrukce  

Konstrukční systém suterénu je skeletový s obvodovými monolitickými 
stěnami a monolitickými železobetonovými stěnami výtahu. Stropní deska nad 1.S je 
lokálně podepřena sloupy, konstrukce je bezprůvlaková. Nosné konstrukce ve vyšších 
patrech jsou opět skeletové monolitické včetně obvodových sloupů, z betonu třídy 
C25/30 a oceli B550B, stropní konstrukce je monolitická s průvlaky v příčném směru o 
rozměrech 300x500mm. V posledním nadzemním podlaží jsou navrženy pouze 
obvodové průvlaky – věnce. Stropní konstrukce je tvořena ŽB monolitickou deskou tl. 
200 mm s použitím betonu třídy C25/30 XC1 s výztuží z oceli B500B. 
 
Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena tříramenným schodištěm. Nosnou 
konstrukci tvoří železobetonová schodišťová deska, která je 3x zalomená a podesty jsou 
uloženy do schodišťových zdí přes systémové IZOBLOKY BRONZE. Ty zabraňují přenosu 
hluku a vibrací do okolních konstrukcí od schodiště. Po obvodě celého schodiště je 
vložen elastický pás z extrudovaného polyethylenu ETHAFOAM v tl. 10 mm. Počet 
schodišťových stupňů na jedno je různý podle výšky podlaží. 
 
Podlahy a obklady 

V rámci podlah objektu je použito několik variant různých skladeb podlah. 
Jednotlivé skladby jsou popsány ve výpisu skladeb, který je součástí Složky č.3 – 
Architektonicko-stavební řešení. Na rozhraní jednotlivých vrstev podlah budou použity 
přechodové lišty. Podlahy v nadzemních podlažích jsou řešeny jako plovoucí, 
oddilatované pomocí pásku z tepelné izolace. 

 
 
Střecha 

Střechy jsou navrženy jako ploché střešní konstrukce a jsou je provedeny jako 
jednoplášťové, zateplené, z velké části nepochozí s výjimkou revizních kontrol. Střešní 
vtoky vedou interiérem v šachtách, opatřeny zvukovou izolací pro eliminaci hluku. Spád 
střechy je různý a je tvořen spádovou vrstvou z lehčeného betonu.  

Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska s použitím betonu třídy C25/30 XC1 s výztuží z 
oceli B500B. Na konstrukci je navržena spádová vrstva z ekostyrenbetonu C16/20 XC1 s 
drtí z EPS, na kterou je proveden celoplošně modifikovaný asfaltový pás. Spádová vrstva 
je opatřena s ohledem na využití modifikovaným asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou 
jako pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva slouží také jako parotěsnící vrstva. Tepelná 
izolace je zhotovena z expandovaného polystyrenu EPS 150 S. Hlavní hydroizolace je 
poté navržena ze souvrství modifikovaných asfaltových pásů, které jsou chráněné 
geotextílií, nopovou fólií a opět geotextílií. Vrchní pás ze souvrství je opatřen ochranou 
proti prorůstání kořínků. Poté je proveden vegetační, drenážní a hydroakumulační 
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násyp. Atika je oplechována pomocí předzvětralého titanzinku. Detailnější popis skladeb 
viz. výpis skladeb konstrukcí.  

Odvod dešťové vody ze střechy bude zajištěn 4 střešními vtoky a 4 pojistnými 
přepady. Odvodnění plochých střech bude pomocí vnitřních vyhřívaných vtoků se 
sekundárním kontrolním vtokem se signalizací pro odvodnění vrstvy pojistné 
hydroizolace v případě zatečení, nebo poruchy. Vtoky budou opatřeny ochrannými prvky 
proti vniknutí větších nečistot např. listí. 

Při provádění je třeba dbát především na správné provedení hydroizolace v 
místech prostupů. 
 
Tepelné izolace 

V konstrukci plovoucích podlah jsou navrženy teplené izolace z EPS 100S, 150S a 
200S, která současně slouží jako kročejová hydroizolace. Vnější kontaktní zateplení fasád 
je navrženo z minerální tepelné izolace z kamenných vláken ISOVER TF Profi. V místech 
provětrávané fasády je poté použito tepelné izolace z minerální vlny z kamenných vláken 
ISOVER Topsil. Sokl a částečně základové pasy spodní stavby budou zatepleny pomocí 
extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 3000 CS-SQ. V souvrství plochých střech 
jsou navrženy tepelné izolace ze stab. expandovaného pěnového polystyrenu EPS 150. 
 
Hydroizolace  

Hydroizolaci spodní stavby zajišťuje vodonepropustná ŽB konstrukce „bílé vany“. 
V oblasti soklu je doplněna asfaltovými pásy vedenými do hloubky alespoň 1 metr pod 
terén. Je použit asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  

Hydroizolace ploché střechy je řešená hydroizolačním souvrstvím ze tří SBS 
modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Ve skladbě hydroizolačního souvrství jsou 
použity asfaltové pásy shora ELASTEK 50 GARDEN, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
GLASTEK 30 STICKER PLUS. Jako parotěsná vrstva je navržen pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s výztužnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 MINERAL. 
 
Výplně otvorů 

Okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem. V 1NP jsou 
navrženy prosklené fasády s hliníkovou konstrukcí a izolačním trojsklem. Přesným 
návrhem těchto fasád se bude zabývat specializovaná firma pro kterou jsou podklady 
určeny.  

Vnější dveře budou provedeny z hliníkových komorových profilů se zasklením z 
bezpečnostního skla. Dveře vnitřních prostor budou dřevěné s dřevotřískovou výplní 
plné i prosklené se zasklením z bezpečnostního skla. Dveře jsou osazovány jak do 
ocelových zárubní, tak do obložkových zárubní a do ostění tl. 100, 150 a 300 mm. 

Většina dveřních otvorů bude osazena madly pro snazší manipulaci osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

Povrchové úpravy 
Vnější omítky na stěnách s kontaktním zateplovacím systémem budou provedeny 

již v rámci ETICS. Jako materiál omítek je uvažována tenkovrstvá pastovitá silikátová 
omítka zrnitosti 1 mm v bílé barvě. V soklové části u provětrávané fasády i kontaktního 
zateplení je poté použita dekorativní marmolitová omítka šedé barvy. V místě 
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provětrávaných fasád bude finální úpravu tvořit obklad z fasádních obkladních desek 
CEMBRIT. 

Suterénní prostory a výtahová šachta budou omítány na ŽB konstrukci, je tedy 
použito adhezních můstků pro přípravu ŽB konstrukcí. 

Vnitřní zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou a vnitřní jemnou 
vápenocementovou omítkou, na kterou je nanášen finální nátěr.  

Sádrokartonové desky šachet i podhledů budou přetmeleny a přebroušeny. Tyto 
části sádrokartonových konstrukcí budou opatřeny nátěrem interiérovými disperzními 
barvami. V hygienických zařízeních, WC, sprchách, úklidových místnostech a dalších 
prostorách budou provedeny keramické obklady.  

Nášlapné vrstvy podlah jsou zhotoveny dle provozů, ve kterých se nachází. Jedná 
se o keramické, vinylové a z epoxidové pryskyřice v případě betonových stěrek. 

Klempířské konstrukce  
Vnější parapety oken a oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového 

předzvětralého plechu světle šedé barvy. Větrací mřížky u provětrávané fasády jsou 
zhotoveny z nerezové oceli.  

Zámečnické výrobky 
Konstrukce budou zhotoveny z materiálů, které budou odolné vůči korozi a 

budou provedeny v barvě určené projektovou dokumentací viz. Výpis zámečnických 
výrobků. 

Podhledy  
Pro zakrytí nerovností či průhybu, dále pro zakrytí vedení VZT a dalších instalací 
vedených v meziprostoru budou zhotoveny sádrokartonové podhledy. Jako systému pro 
plné podhledy bude použito desek Knauf Red piano, Red Green s rozmístěním desek dle 
požadavků prostoru. Jako nosného systému bude použito profilů z pozinkovaného 
plechu. Bude vyžadováno zhotovení revizních vlezů, jejichž rozmístění bude dáno 
požadavky jednotlivých profesí. 

Komínové zdivo 
Je navržen třísložkový skládaný komínový systém SCHIEDEL. Povrchová úprava – 

nerez vedený v instalační šachtě. 

Dilatace  
Železobetonová spádová vrstva ploché střechy bude oddilatována v polích max. 

6x6m pomocí vkládání dilatace z pásků polystyrenu EPS 70F tl.20 mm. Spáry budou 
přetmeleny polyuretanovým tmelem v několika vrstvách pro utěsnění problematického 
místa. 

c) mechanická odolnost a stabilita 
 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami tak, aby byla 
zajištěna životnost stavby a její použitelnost a odolnost proti nepříznivým vlivům a aby 
bylo zajištěno, že zatížení působící na stavbu nezpůsobí na stavbě negativní následky a 
nebude ohrožena bezpečnost a stabilita objektu jako celku. Zatížení působící na objekt v 
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průběhu jejího užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části ani větší 
přetvoření konstrukcí. 

Mechanická odolnost zajištěna použitím kvalitních materiálů a ochrannými 
opatřeními prvků, například nátěry. 

Jakákoliv změna bude konzultována s projektantem a autorizovaným statikem. 
Prvky nosného charakteru budou posouzeny statickým výpočtem a odsouhlaseny 
autorizovaným statikem. 
 

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení  
 
a) technické řešení 

Zdravotně technické instalace  
Na pozemek je přivedena přípojka vody a zakončena ve vodoměrné šachtě. 

Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku investora. Pro odvod splaškové vody 
bude nově vybudována kanalizační přípojka, která je napojena na jednotnou kanalizaci. 
Dešťové vody budou vedeny do akumulační nádrže na pozemku investora a budou buď 
využity za závlahu, částečně vsáknuty nebo bezpečnostním přepadem odvedeny do 
jednotné kanalizace.  

Elektroinstalace  
Venkovní přípojka bude použita současná. Z tohoto sloupku povede 

kabel do elektroměrného rozvaděče Z tohoto elektroměrného rozvaděče bude napojen 
novým samostatným kabelem rozvaděč v objektu.  

Plynovod a vytápění  
Objekt je napojen na plynovod přes nově vybudovanou plynovodní přípojku. Plyn 

bude sloužit jako hlavní energonositel objektu. Jsou navrhnuty 3 kondenzační 
stacionární plynové kotle cca 100kW.  

Chlazení a větrání  
Zdrojem chlazení je kompresorový zdroj. Větrání je navrženo převážně nucené 

vzduchotechnikou.  

b) výčet technických a technologických zařízení  
- Objekt bude disponovat osobním výtahem. Výtah je bezstrojovnový, s rozměry 
bezbariérové kabiny. Určený pro 8-33 osob a nosností 630-2500 kg. 
- VZT jednotky včetně rozvodů, požárních klapek, distribučních elementů a přiváděcích a 
odváděcích  
- záložní generátor  
- filtrace a odlučovač ropných látek a olejů  
- zásobníky TUV  
- cirkulace TUV  

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Viz samostatná část ve složce č.5 - požárně bezpečnostní řešení (rozdělení do 
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požárních úseků, výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
výpočet odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, 
zhodnocení možnosti provedená požárního zásahu, apod.) 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Budova je navržena a bude provedena tak, aby spotřeba energií na její vytápění a 
větrání byla co nejnižší. Energetická náročnost je ovlivněna tvarem budovy, orientací a 
velikostí oken, použitými materiály a vytápěcím systémem. V celém objektu jsou okna s 
izolačním trojsklem.  Skladby obvodových konstrukcí jsou navrženy tak, aby splňovaly 
požadavky normy ČSN 73 0540 na prostup tepla.  

Bytový dům je zařazen do energetické náročnosti stavby B. Tepelně technické 
posouzení je řešeno v samostatné přílohové části, viz sločka č.6. 

 

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

Osvětlení 
Místnosti s okny jsou osvětleny přímo v kombinaci s umělým osvětlením. 

Místnosti bez oken jsou osvětleny umělým osvětlením. Osvětlení v prostorech s 
požadavky na osvětlení podle třídy zrakové činnosti, splňují normové hodnoty. Případně 
jsou doplněny řádně umělým osvětlením a místnost je tak považována za vyhovující s 
možností sdruženého osvětlení.  

Větrání 
Odvětrání lobby baru, sociálního zázemí lobby baru a dalších částí budovy je 

řešeno vzduchotechnickou jednotkou. V prostorech koupelny je odvod znehodnoceného 
vzduchu zajištěn talířovým ventilem. 

Radon 
Podle radonové mapy se celé široké území nachází v lokalitě s nízkým radonovým 

rizikem, je dostačující ochranou samostatná konstrukce bílé vany. 

Vodovod  
Připojení bude zhotoveno navrtáním stávajícího vedení. Od vytvořeného 

připojovacího místa bude zhotovena přípojka, která bude vedena přes vodoměrnou 
šachtu co nejkratší a nejvhodnější cestou směrem k objektu. Bude zachována kolmost k 
hlavnímu vodovodnímu řádu. Vodovodní přípojka bude vedena v potřebné hloubce dle 
požadavku správce sítě. Pokud hloubka nebude stanovena jinak, bude uvažována 
hloubka založení minimálně 1,5m pod upraveným terénem. Vodoměrná šachta je 
navržena s kruhovým půdorysem, je samonosná. Je uvažováno nepochozí provedení 
šachty. V šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Od této šachty bude následně 
provedena vlastní přípojka. Je uvažováno materiál HDPE 100 RC SDR 11/PN16 DN100. 
Materiálem interiérových rozvodů bude plastové potrubí. 

Komunální odpad 
Stavba bude svým provozem produkovat běžný komunální odpad, který bude 
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skladován v uzavíratelných kontejnerech na vyhrazeném místě pozemku stavby. Tento 
odpad bude pravidelně vyvážen specializovanou firmou.  

Řešení vlivu stavby na okolní objekty a okolí 
Objekt je uvažován jako nevýrobní a po dokončení nebude vykazovat zvýšenou 

hladinu hluku a vibrací, které by měly negativní vliv na okolní prostředí. Není tak 
uvažováno se speciálním opatřením. Hygienické limity hluku v chráněných vnitřních 
prostorách stavby a v chráněném venkovním prostoru byly ověřeny výpočtem 
přiloženým viz složka D.1.4 – Stavební fyzika. 
 

Objekt nebude po svém zhotovení zdrojem škodlivých zplodin. Vzhledem k 
charakteru stavebních prací a stavby samotné nedojde ke znečištění spodních a 
povrchových vod. Vody zachytávané v rámci dešťových vod ze zpevněných ploch jsou 
před svým vypuštěním nebo likvidací ošetřeny filtrací sorbčního odlučovače ropných 
látek. Průběh výrobního a výstavbového procesu není v rámci projektové dokumentace 
řešen.  

Po dokončení stavebního záměru nebude předmětný objekt mít negativní vliv na 
životní prostředí. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  
Radonový index je podle orientační mapy stanoven na hodnotu 1-nízký. Skladba 

spodní stavby je navržena tak, aby bylo zamezeno vnikání radonu. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy není potřeba. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Ochrana před seizmicitou není potřeba.  

d) ochrana před hlukem 
Jako ochrana před hlukem z vnějšího prostředí jsou navrženy obvodové 

konstrukce objektu. Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 
ČSN 73 5302 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností výrobků. 

e) protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území, nejsou proto žádná opatření nutná. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt 

metanu apod. žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná. 

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

 Objekt bude napojen na podzemní vedení inženýrských sítí. V rámci stavby 
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budou realizovány přípojky vodovodní, plynovodní, přípojka jednotné kanalizace a 
elektropřípojka.  

Vodovodní přípojka HDPE (DN 50) bude napojena na vodovodní řad. Napojení 
bude provedeno odbočkou s uzávěrem se zemní soupravou nebo na připravené 
napojovací místo dle místních podmínek. Vodoměrová šachta bude kruhová o průměru 
1200 mm. 

Vnitřní kanalizace bude napojena na veřejnou jednotnou kanalizaci, vedoucí na 

ulici Veveří. Napojení vnitřní kanalizace bude provede-no dle druhu použitého materiálu 
veřejné kanalizace. Po výstupu kanalizace z objektu povede potrubí do kanalizační 
revizní šachty, vodovzdorné, kryté poklopem a zajištěné izolací proti zamrznutí. V revizní 
šachtě bude na rozvodu osazen čistící kus a zpětná klapka. Venkovní kanalizace bude 
uložena v nezámrzné hloubce (0,8 m) a povede s minimálním sklonem 2 %.  

Elektro bude napojeno na stávající vedení NN po pozemku investora. 

Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynovod na pozemku parc. č. 
280/1. Odtud bude vedena přípojka v zemi k navrženému HUP v oplocení na hranici 
pozemku. 

Odvodnění střech a zpevněných ploch investora bude provedeno pomocí trub 
HDPE DN 200 mm ve sklonu minimálně 2% uložené v nezámrzné hloubce. Voda bude 
odvedena do navržené akumulační nádrže, kde bude částečné využita pro zalévání 
zeleně, částečně vsakována a nebo bezpečnostním přepadem odvedena do jednotné 
kanalizace. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  
Přípojky jsou nově vybudované. Délky dle výkresu C.3. 

B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu místní komunikace bude hlavně z ulice 
Veveří, 

kde bude situován 1 sjezd. Sjezd z hlavní komunikace se dále bude členit na příjezd na 
venkovní parkoviště a na sjezd do hromadné garáže umístěné v suterénu objektu. 
Přístupnost budovy pro pěší bude navrhovat z ulice Veveří. Nové chodníky budou 
napojené na stávající.  

Intenzita provozu v dané lokalitě je tedy vysoká. Provoz na ulici je obousměrný a 
povolená rychlost činí 50 km/h.  

Před objektem se nachází 8 parkovacích stání vyhrazených pro řešený objekt. 
Jedno stání je řešeno jako bezbariérové pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace s návazností na vstup do objektu pomocí rampy, takže z tohoto vyhrazeného 
stání je možný bezbariérový přístup až přímo do objektu. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 

Stavba bude napojena sjezdem na stávající obousměrnou obslužnou komunikaci, 
která je napojena sjezdem z přilehlé silnice třídy I. Povrch obslužné komunikace je 
asfaltový. Na tuto pozemní komunikaci je v projektové dokumentaci nadimenzován 
rozhledový poměr dle ČSN 73 6110. 
 
c) doprava v klidu 
V rámci objektu je navržená hromadná garáž s navrhnutými stáními pro určené pro 
osobní automobily. Dostatečný počet těchto parkovacích stání je navržen i pro osoby s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto hromadné garáže jsou napojeny na 
místní komunikaci na ulici Veveří pomocí rampy a obslužné komunikace. 

d) pěší a cyklistické stezky 
V okolí objektu se nevyskytují žádné cyklistické stezky. V rámci stavby nebude 

budovány žádných pěších ani cyklistických stezek. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 

Proběhnou terénní úpravy v minimální možné míře pro realizaci stavby. 
Konkrétně 

ve vztahu k vybudování základových konstrukcí. Přebytečná zemina bude odvozena na 
nejbližší skládku. Část přebytečné zeminy bude použita pro drobné dotvarování terénu 
kolem dokončené stavby. 

b) Použité vegetační prvky 
Nezpevněné plochy na stavebním pozemku budou zatravněny. V okolí pojízdných 

ploch dojde k vysázení keřů nebo drobných skalniček. Volba prvků je ponechána na 
investorovi. 

c) Biotechnické opatření 
Žádné biotechnická opatření nejsou potřebné. 

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 stávající úroveň životního prostředí v dané 
lokalitě. Objekt nevytváří svým charakterem ani využíváním žádné nepříznivé jevy. 
Provoz nebude nijak narušovat hlukem své okolí. Nenavrhují se žádná speciální opatření 
proti hluku.   

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví 
Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
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vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Jedná se o běžný odpad. 

Během některých prací při výstavbě bude docházet ke zvýšené hlučnosti či 
prašnosti, ale zásadní dopad na životní prostředí to mít nebude. 

Běžný komunální odpad vzniklý užíváním stavby bude tříděn a zlikvidován podle  
druhu (odevzdán k recyklaci nebo odvážen v rámci centrálního svozu odpadů ve městě). 
Ovzduší nebude nijak znečištěno užíváním bytového domu. 
 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavbou bytového domu nebudou narušeny ekologické funkce a vazby v krajině. 
Provoz objektu nemá vliv na okolní přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází žádné 
ochranné dřeviny, do krajiny nebude nijak zvlášť zasaženo 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000. 

Nevyskytují se zde žádné cenné, ohrožené či vzácné druhy živočichů, rostlin nebo typů 
přírodních stanovišť.  

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

Neřeší se 

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 

Nebyl vydán žádný závěr zjišťovacího řízení. 

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

Na pozemku nejsou navrhovaná ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby vyhovují z hlediska 
ochrany obyvatelstva. Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s novelou zákona o 
ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. (ve znění novely 225/2017 Sb.). Objekt splňuje 
základní požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Stavba nebude mít žádný negativní 
vliv na své okolí ani jej nijak nebude narušovat. Na stavbu nejsou kladeny požadavky 
civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby 
se toto využití a možné změny a úpravy nepředpokládají. 

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

Pro potřeby stavby budou využity v předstihu vybudované přípojky vody a 
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elektrické energie. Vhledem k rozhodujícím hmotám stavby, které budou dovezeny ve 
stavu připraveném k montáži, osazení či zpracování není vlastní provádění stavby 
energeticky náročné. Zásobování bude probíhat v průběhu hrubé stavby kamiony s 
domíchávači a čerpadlem betonové směsi. Dále pak již automobily do 3,5 tuny pro 
dovoz stavebního materiálu a kusových prvků a dodávkami pro kompletaci domu a 
dokončovací práce. Příjezd na stavební parcely bude po místních komunikacích. 
Staveniště je dopravně obslouženo z uliční sítě v obci bez nutnosti budování zvláštního 
příjezdu. 

Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, dle dostupnosti a dle 
ročního období, aby byly minimalizovány plochy na jeho skladování. Skladovaný materiál 
bude uložen v nezastavěné části stavebního pozemku. Veškeré skládky materiálu budou 
označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám. 
 
b) odvodnění staveniště 

Technologické a odpadní vody budou likvidovány způsobem takovým, aby 
nedocházelo k podmáčení ani znečišťování okolních pozemků či budov. 

Po celou dobu realizace výstavby bude realizováno odvodnění příjezdové cesty 
tak, aby nedocházelo ke znečištění místních asfaltových dopravních komunikací. 
Vzhledem k charakteru realizačního záměru se předpokládá vsakování vody v průběhu 
výstavby. V případě nedostatečného vsakování nebo jejímu nahromadění budou 
zhotoveny sběrné šachty, odkud bude voda odčerpána. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Staveniště je 

dopravně obslouženo z uliční sítě v obci bez nutnosti budování zvláštního příjezdu.  
Zásobování bude probíhat v průběhu stavby běžnými nákladními automobily. 

Monolitické konstrukce budou odlévány do bednění, zásobování mixy bude pouze v 
pracovní době.  

Na zásobování stavby bude zpracován provozní řád a harmonogram respektující 
jak provozní podmínky staveniště, tak také dopravní situaci v okolí. Parcela je připojena 
ke všem potřebným inženýrským sítím. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 

Provádění stavby bude probíhat pouze na pozemku investora. V době provádění 
zemních prací budou sousední pozemky ovlivněny hlukem a případně znečištěnými 
komunikacemi. Během provádění stavby může dojít i k dočasnému zvýšení prašnosti v 
okolí stavby. Zemní práce a ostatní práce, kde hrozí omezování okolí, budou prováděny 
pouze v časovém intervalu 8-16 hod a všechna auta vyjíždějící ze staveniště budou před 
vjezdem na stávající komunikace řádně očištěna.  

Budou dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 88/2004 Sb. Při 
provádění bude zohledněna hluková zátěž od stacionárních a mobilních zdrojů 
případného hluku, technologie výstavby, dopravní hlučnost a denní a noční provoz. 

Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména 
vyhláška č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
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Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 

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

Staveniště bude oploceno plotem min. výšky 1,8 metru, aby bylo zamezeno 
vniknutí neoprávněných osob a zajištěna ochrana těchto osob. 

Na pozemku se nevyskytují objekty určené k demolici ani dřeviny ke kácení.  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Staveniště bude zřízeno na pozemku investora, další jiné veřejné zábory 

prováděny nebudou.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Příjezd na stavební parcely bude po stávajících komunikacích. Všechny 

komunikace v okolí jsou malých spádů a vyhovují podmínkám pro pohyb osob se 
sníženou schopností pohybu a orientace. Dílčí úpravy obrubníků a nájezdů budou 
řešeny stavbou jako součást zařízení staveniště včetně případného doplňkového 
osvětlení a ohrazení stavby. 

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

Emise CO2 (oxid uhličitý), NOx (oxidy dusíku), které budou vydávat pracovní stroje, 
budou v běžných hladinách. Při realizaci budou mít všechny používané stroje a vozidla 
platnou technickou a emisní zkoušku. 

Nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 223/2015 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 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). 

č. odpadu Název odpadu Kategorie odpadu 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 03 Keramika O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfalt s obsahem dehetu O 
17 04 01 Měď O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 10 Kabely O 
17 05 04 Zemina a kamenivo O 
17 06 04 Izolační materiály O 
17 09 04 Směsné stavební materiály O 
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15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 

O – ostatní odpad 
N – nebezpečný odpad 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Výkopek z jámy a rýh bude z části odvezen na příslušnou skládku a část bude 

uložena na pozemku investora. Tato část bude následně využita zpět na zasypání, 
obsypání a další terénní úpravy. Zemina musí být kypřena, aby nedošlo k jejímu 
poškození. Skladovaný výkopek bude mít max. výšku 1,5 m. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby musí být dbáno na ochranu životního prostředí. Je nutné 
správně nakládat s veškerými staveništními odpady. Nakládání s odpady stanoví 
příslušné právní předpisy. 

Smí být používány pouze stroje a mechanická zařízení v náležitém technickém 
stavu. Stroje a zařízení musí být průběžně kontrolovány, nesmí z nich unikat pohonné 
hmoty, oleje ani jiné nebezpečné látky. 

Na stavbě musí být umístěny mobilní WC, která musí být vyvážena 
specializovanou firmou.  

Během průběhu výstavby i užívání stavby nesmí docházet ke znečišťování 
ovzduší. Stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 
nadměrným hlukem a prachem. Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 
60-80 dB, je nutno realizovat v době určené příslušným orgánem nebo platnou 
legislativou 

Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny. Pokud 
dojde při využívání veřejných komunikací k jejich znečištění, dodavatel je povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Všechny osoby pohybující se na stavbě budou proškoleni, seznámeni s BOZP a 

budou povinni používat ochranné pomůcky. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí 
dodavatel dohled proškolené osoby. Práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí 
být prováděny na základě dohody se správci a vlastníky sítí. Staveniště musí být 
zabezpečeno proti vstupu veřejnosti, a řádně označeno. Veškeré otvory a jámy, kde 
hrozí nebezpečí pádu, musí ohradit nebo zajistit. 

Při výstavbě objektu musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Jedná se především o: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a doplnění  
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)  

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích  
 Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  
 Nařízení vlády č. 272/2001 Sb., - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění pozdějších předpisů  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., - kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů  
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí.  
 Nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky.  
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci  
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.  
 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.  
 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel/zhotovitel povinen zajistit při 
provozování dopravy dopravními prostředky.  

 Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  

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

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky.  

 Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu  

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  
 Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 

zákona ve věcech stavebního řádu  
 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  

poznámka:  
Veškeré zde citované zákony, vyhlášky, české státní normy, české technické normy a 
nařízení vlády jsou myšleny v aktuálním platném znění.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavbou nevzniknou požadavky na bezbariérové užívání dotčených staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Na místní komunikaci I. kategorie budou po dobu výstavby umístěny dopravní 
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značky, které budou upozorňovat řidiče na výjezd vozidel ze stavby. Stavba nebude svým 
rozsahem zasahovat do komunikace. Komunikace bude v obou směrech opatřena 
dočasnou jednoduchou značkou “výjezd vozidel ze stavby”. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby-provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Stavba bude prováděna za standardních podmínek. Nejsou stanoveny žádné speciální 
podmínky pro provádění stavby.  

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
 

Zahájení výstavby se předpokládá v březnu 2021 a dokončení v listopad 2022 v 
postupné návaznosti těchto etap: 

 Vytyčení a ohraničení staveniště 
 Vytyčení objektu a inženýrských sítí 
 Výkopové práce 
 Základové konstrukce 
 Hrubá stavba 
 Dokončovací práce 
 Terénní úpravy 

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný 
dodavatel stavby. 

V průběhu prací bude nutno pravidelně konat kontrolní dny za účasti projektanta. 
Převzetí zkontrolovaných prvků a konstrukcí stavbyvedoucím bude provedeno zápisem 
ve stavebním deníku. 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Neřeší se. Navrhovaná stavba nepatří mezi speciální stavby vodohospodářského 
charakteru.  

Odvodnění pozemku bude zajištěno přirozeným svahováním pozemku. 
Odvodnění chodníků a místní komunikace je řešeno do odvodňovacích kanálů v místní 
komunikaci. 

C. SITUAČNÍ VÝKRESY 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ – viz výkres č. C.1  
C.2 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – viz výkres č. C.2  
C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES – viz výkres č. C.3 

V Brně dne 14. 1. 2021 

   
 
  

Bc. Michaela Mazalová 
autor práce  
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D. TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
Údaje o stavbě 

a) Název stavby 
 

KONGRESOVÝ HOTEL-BRNO, VEVEŘÍ 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):  

  
parcelní číslo:     
obec: 
katastrální území: 

 

834/1  
Brno [582786] 
Veveří [610372]                           

c) Předmět dokumentace:  
 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je novostavba budovy 
užívané primárně pro účely ubytování v Brně.  

Údaje o stavebníkovi 
a) Obchodní firma nebo název, IČO, adresa sídla (právnická osoba)  

stavebník: 
 
 
 

Středisko společných činností AV ČR,  
IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856 
Národní 1009/3, Staré Město 
11000 Praha

 
Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Vypracoval: 
 
 
              

Bc. Michaela Mazalová      
Městečko Trnávka 147 
Městečko Trnávka 569 41 

 
Vedoucí práce:             Ing. arch. Luboš Eliáš 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Objekt hotelu je navržen jako železobetonový skelet o 4 nadzemních a 1 
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podzemním podlaží. V podzemním podlaží je situována hromadná garáž pro osobní 
vozidla sloužící primárně pro návštěvníky hotelu. Dále je zde situováno technické zázemí 
objektu. Vstup do podzemního podlaží je sjezdem z ulice Veveří a je také přístupné 
schodištěm a osobním výtahem z 1.NP.  

V přízemí objektu se nachází recepce s velkou vstupní halou, zázemí pro 
zaměstnance a vedení hotelu, posilovna a prostorný lobby bar pro návštěvníky hotelu 
ale také pro veřejnost a sociální zázemí.  

Druhé až čtvrté podlaží slouží pro ubytování hostů v převážně dvoulůžkových 
pokojích. Ve druhém nadzemním podlaží se včetně pokojů nachází velký víceúčelový sál 
se zázemím, který může sloužit pro různé meetingy, semináře apod. V každém patře se 
pak nachází sociální zařízení. Vertikální komunikaci zajišťuje schodiště a osobní výtah.   

Objekt je navržený obdélníkového tvaru s výstupem na jihovýchodní straně 
objektu. Výstupek oproti hlavní části budovy bude dvoupodlažní a bude se v něm 
nacházet v prvním patře vstupní část do objektu a v druhém patře víceúčelový sál. 

Fasáda bude převážně řešena jako dvouplášťový obvodový plášť s větranou 
vzduchovou mezerou a s obkladovými pohledovými deskami z vláknocementového 
materiálu. V prvním podlaží bude část lobby baru převážně řešena prosklenou fasádou 
směrem do ulice Veveří. 

Stavba je prosvětlena velkými okny s funkčním řešením takovým, aby 
nedocházelo k přehřívání objektu v letním období. V rámci této prevence jsou zhotoveny 
vnější žaluziové systémy. Pro zmírnění přehřívání budovy v letním období a splnění 
požadavků města na co největší ozelenění staveb a jejich okolí je navrhnuta vegetační 
střecha. 

Novostavba hotelu je koncipována jako čtyřpodlažní podsklepená stavba s 
plochou střechou. Objekt je obdélníkového tvaru s 2. podlažním výklenkem v místě 
vstupu do budovy. Ve 4.NP jsou pak řešeny 2 terasy zapuštěné do budovy. Nejvyšší 
výška budovy je 15,8 m nad upraveným terénem.  

Novostavba hotelu je řešena ve standardu se čtyřmi hvězdičkami (****) s lobby 
barem o kapacitě 40 lůžek umístěných v 17 pokojích a apartmánech. Prostory 1.NP jsou 
věnovány reprezentativním hlavním vstupním prostorům do hotelu a lobby baru, zázemí 
pro vedení hotelu, personál a posilovně. Hlavní vstup do hotelu je situován na 
jihovýchodním rohu budovy, ze kterého je umožněn přístup k hotelové recepci a do 
vstupní haly. Z tohoto shromažďovacího prostoru jsou vedeny komunikační zóny, a to do 
východní části, kde se nachází prostorný lobby bar s výhledem do ulice veveří a 
hygienické prostory včetně WC pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace., 
do západní části, kde nachází posilovna a zázemí pro vedení hotelu a zaměstnance, a do 
severní části hotelu, kde se nachází vertikální komunikační prostor. V suterénu se pak 
nachází technické zázemí hotelu, prádelna a především parkovací stání pro návštěvníky 
hotelu. Ve 2.NP se nachází již samostatné hotelové pokoje a apartmány. Hlavní přístup 
do tohoto podlaží je umožněn hlavním centrálním schodištěm. Dále se v tomto podlaží 
nachází také jeden apartmán a prostorný víceúčelový sál se zázemím. 3.NP je 
podobného dispozičního řešení s tím že se zde nachází o pokoj více a společenská 
místnost pro návštěvníky hotelu. Ve 4.NP se pak nachází 2 apartmány z nichž jeden 
disponuje prostornou terasou a menší wellness zařízení se sociálním zařízením, barem, 
možností saunování, masáží a disponuje taktéž prostornou zapuštěnou terasou

Objekt je řešen dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.–o obecných technických požadavcích 
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zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Bezbariérově jsou řešena všechna všechny 
podlaží objektu. 
 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

Nosný systém je navržen jako železobetonový monolitický s výplňovým zdivem 
z pórobetonových tvárnic. Prostorovou tuhost konstrukce zajišťují železobetonové jádro 
probíhající v celé výšce objektu napojené na stropní desky. Základovou konstrukci 
objektu tvoří základová deska. Střecha nad 4. podlažím je navrhnuta jako vegetační 
s extenzivní vrstvou porostu, na kterou bude přístup jen v případech pro údržbu střechy. 
Odvodnění této střechy je umožněno do střešních vtoků a pro případ ucpání některého 
z odtoků budou zřízeny pojistné přepady. Kolem vtoků, atiky a technického zařízení 
bude umístěn kačírek v minimální šířce 0,5 m. 

Všechny obvodové i vnitřní stěny jsou navrženy z vápenopískových tvárnic o 
tloušťce 300 mm. Výtahové šachty jsou řešeny jako samonosné a jsou zhotoveny jako 
železobetonový tubus s tloušťkou 200 mm. 

Hydroizolace spodní stavby je navržena jako souvrství modifikovaných 
asfaltových pásů, z nichž je jeden pás s hliníkovou vložkou. Zateplení objektu je řešeno 
tak, že v suterénu a základové části je použito extrudovaného polystyrenu. Nadzemní 
část obvodových stěn je zateplena buď o vnější kontaktní zateplovací systém se 
zateplením pomocí minerální vlny a který je chráněn pomocí tenkovrstvé probarvené 
pastovité omítky, nebo pomocí provětrávané fasády, která je taky zateplena tepelnou 
izolací z minerální vlny. 

Okna jsou navržena jako hliníková s izolačními trojskly. Ostatní vnější výplně jsou 
také navrženy z hliníkových komorových profilů se zasklením izolačními trojskly. Světlá 
výška se liší podle patra. Jednotlivé světlé výšky jsou určeny pouze orientačně na základě 
předpokladu výšky VZT potrubí. Tento požadavek se může podle provedení měnit a 
světlá výška tak může být rozdílná oproti zakreslenému stavu. 

Základové konstrukce 
Založení objektu je provedeno jako plošné ve formě železobetonové desky s 

použitím betonu třídy C25/30 XC1 s výztuží z oceli B500B. Z pohledu hydroizolačního 
tvoří podzemní podlaží vodotěsnou konstrukci tzv. bílou vanu. Založení výtahových 
šachet je provedeno na železobetonové desce ve složení C25/30 XC1 s výztuží z oceli 
B500B. Základová deska bude vybetonována do bednění, které bude provedeno na 
souvrství podkladního betonu, hydroizolace a ochranného betonu. 
 
Svislé nosné konstrukce 

Svislou nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové sloupy o rozměrech 
300x300 mm. Jako výplňové zdivo je použito zejména vápenopískových tvárnic o tloušťce 
300 mm. Obvodové konstrukce v nadzemních podlažích jsou navrženy z 
vápenopískových cihel tl. 300 mm, které jsou zděny na tenkovrstvou maltu. Obdobně 
jsou prováděny veškeré vnitřní nosné konstrukce, které jsou zhotoveny z 
vápenopískových cihel tl. 300 mm. Výjimku tvoří železobetonové monolitické konstrukce 
sloupů a stěn výtahových šachet, které je provedeno a vyplněno betonem C25/30 XC1 a 
ocelí B500B. Železobetonové konstrukce budou navrženy autorizovaným statikem. 
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Svislé nenosné konstrukce  

Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny z vápenopískových cihel tl. 150 mm 
které jsou zděny na tenkovrstvou maltu a dále z pórobetonových tvárnic tl. 100 mm, 
které jsou zděny na zdící maltu.  
Vodorovné konstrukce  

Konstrukční systém suterénu je skeletový s obvodovými monolitickými 
stěnami a monolitickými železobetonovými stěnami výtahu. Stropní deska nad 1.S je 
lokálně podepřena sloupy, konstrukce je bezprůvlaková. Nosné konstrukce ve vyšších 
patrech jsou opět skeletové monolitické včetně obvodových sloupů, z betonu třídy 
C25/30 a oceli B550B, stropní konstrukce je monolitická s průvlaky v příčném směru o 
rozměrech 300x500mm. V posledním nadzemním podlaží jsou navrženy pouze 
obvodové průvlaky – věnce. Stropní konstrukce je tvořena ŽB monolitickou deskou tl. 
200 mm s použitím betonu třídy C25/30 XC1 s výztuží z oceli B500B. 
 
Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena tříramenným schodištěm. Nosnou 
konstrukci tvoří železobetonová schodišťová deska, která je 3x zalomená a podesty jsou 
uloženy do schodišťových zdí přes systémové IZOBLOKY BRONZE. Ty zabraňují přenosu 
hluku a vibrací do okolních konstrukcí od schodiště. Po obvodě celého schodiště je 
vložen elastický pás z extrudovaného polyethylenu ETHAFOAM v tl. 10 mm. Počet 
schodišťových stupňů na jedno je různý podle výšky podlaží. 
 
Podlahy a obklady 

V rámci podlah objektu je použito několik variant různých skladeb podlah. 
Jednotlivé skladby jsou popsány ve výpisu skladeb, který je součástí Složky č.3 – 
Architektonicko-stavební řešení. Na rozhraní jednotlivých vrstev podlah budou použity 
přechodové lišty. Podlahy v nadzemních podlažích jsou řešeny jako plovoucí, 
oddilatované pomocí pásku z tepelné izolace. 

 
 
Střecha 

Střechy jsou navrženy jako ploché střešní konstrukce a jsou je provedeny jako 
jednoplášťové, zateplené, z velké části nepochozí s výjimkou revizních kontrol. Střešní 
vtoky vedou interiérem v šachtách, opatřeny zvukovou izolací pro eliminaci hluku. Spád 
střechy je různý a je tvořen spádovou vrstvou z lehčeného betonu.  

Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska s použitím betonu třídy C25/30 XC1 s výztuží z 
oceli B500B. Na konstrukci je navržena spádová vrstva z ekostyrenbetonu C16/20 XC1 s 
drtí z EPS, na kterou je proveden celoplošně modifikovaný asfaltový pás. Spádová vrstva 
je opatřena s ohledem na využití modifikovaným asfaltovým pásem s hliníkovou vložkou 
jako pojistné hydroizolační vrstvy. Tato vrstva slouží také jako parotěsnící vrstva. Tepelná 
izolace je zhotovena z expandovaného polystyrenu EPS 150 S. Hlavní hydroizolace je 
poté navržena ze souvrství modifikovaných asfaltových pásů, které jsou chráněné 
geotextílií, nopovou fólií a opět geotextílií. Vrchní pás ze souvrství je opatřen ochranou 
proti prorůstání kořínků. Poté je proveden vegetační, drenážní a hydroakumulační 
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násyp. Atika je oplechována pomocí předzvětralého titanzinku. Detailnější popis skladeb 
viz. výpis skladeb konstrukcí.  

Odvod dešťové vody ze střechy bude zajištěn 4 střešními vtoky a 4 pojistnými 
přepady. Odvodnění plochých střech bude pomocí vnitřních vyhřívaných vtoků se 
sekundárním kontrolním vtokem se signalizací pro odvodnění vrstvy pojistné 
hydroizolace v případě zatečení, nebo poruchy. Vtoky budou opatřeny ochrannými prvky 
proti vniknutí větších nečistot např. listí. 

Při provádění je třeba dbát především na správné provedení hydroizolace v 
místech prostupů. 
 
Tepelné izolace 

V konstrukci plovoucích podlah jsou navrženy teplené izolace z EPS 100S, 150S a 
200S, která současně slouží jako kročejová hydroizolace. Vnější kontaktní zateplení fasád 
je navrženo z minerální tepelné izolace z kamenných vláken ISOVER TF Profi. V místech 
provětrávané fasády je poté použito tepelné izolace z minerální vlny z kamenných vláken 
ISOVER Topsil. Sokl a částečně základové pasy spodní stavby budou zatepleny pomocí 
extrudovaného polystyrenu ISOVER STYRODUR 3000 CS-SQ. V souvrství plochých střech 
jsou navrženy tepelné izolace ze stab. expandovaného pěnového polystyrenu EPS 150. 
 
Hydroizolace  

Hydroizolaci spodní stavby zajišťuje vodonepropustná ŽB konstrukce „bílé vany“. 
V oblasti soklu je doplněna asfaltovými pásy vedenými do hloubky alespoň 1 metr pod 
terén. Je použit asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z 
polyesterové rohože ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL.  

Hydroizolace ploché střechy je řešená hydroizolačním souvrstvím ze tří SBS 
modifikovaných asfaltových pásů s posypem. Ve skladbě hydroizolačního souvrství jsou 
použity asfaltové pásy shora ELASTEK 50 GARDEN, GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 
GLASTEK 30 STICKER PLUS. Jako parotěsná vrstva je navržen pás z SBS modifikovaného 
asfaltu s výztužnou vložkou z AL fólie GLASTEK AL 40 MINERAL. 
 
Výplně otvorů 

Okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem. V 1NP jsou 
navrženy prosklené fasády s hliníkovou konstrukcí a izolačním trojsklem. Přesným 
návrhem těchto fasád se bude zabývat specializovaná firma pro kterou jsou podklady 
určeny.  

Vnější dveře budou provedeny z hliníkových komorových profilů se zasklením z 
bezpečnostního skla. Dveře vnitřních prostor budou dřevěné s dřevotřískovou výplní 
plné i prosklené se zasklením z bezpečnostního skla. Dveře jsou osazovány jak do 
ocelových zárubní, tak do obložkových zárubní a do ostění tl. 100, 150 a 300 mm. 

Většina dveřních otvorů bude osazena madly pro snazší manipulaci osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace. 

Povrchové úpravy 
Vnější omítky na stěnách s kontaktním zateplovacím systémem budou provedeny 

již v rámci ETICS. Jako materiál omítek je uvažována tenkovrstvá pastovitá silikátová 
omítka zrnitosti 1 mm v bílé barvě. V soklové části u provětrávané fasády i kontaktního 
zateplení je poté použita dekorativní marmolitová omítka šedé barvy. V místě 
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provětrávaných fasád bude finální úpravu tvořit obklad z fasádních obkladních desek 
CEMBRIT. 

Suterénní prostory a výtahová šachta budou omítány na ŽB konstrukci, je tedy 
použito adhezních můstků pro přípravu ŽB konstrukcí. 

Vnitřní zděné stěny budou opatřeny jádrovou omítkou a vnitřní jemnou 
vápenocementovou omítkou, na kterou je nanášen finální nátěr.  

Sádrokartonové desky šachet i podhledů budou přetmeleny a přebroušeny. Tyto 
části sádrokartonových konstrukcí budou opatřeny nátěrem interiérovými disperzními 
barvami. V hygienických zařízeních, WC, sprchách, úklidových místnostech a dalších 
prostorách budou provedeny keramické obklady.  

Nášlapné vrstvy podlah jsou zhotoveny dle provozů, ve kterých se nachází. Jedná 
se o keramické, vinylové a z epoxidové pryskyřice v případě betonových stěrek. 

Klempířské konstrukce  
Vnější parapety oken a oplechování atiky bude provedeno z titanzinkového 

předzvětralého plechu světle šedé barvy. Větrací mřížky u provětrávané fasády jsou 
zhotoveny z nerezové oceli.  

Zámečnické výrobky 
Konstrukce budou zhotoveny z materiálů, které budou odolné vůči korozi a 

budou provedeny v barvě určené projektovou dokumentací viz. Výpis zámečnických 
výrobků. 

Podhledy  
Pro zakrytí nerovností či průhybu, dále pro zakrytí vedení VZT a dalších instalací 
vedených v meziprostoru budou zhotoveny sádrokartonové podhledy. Jako systému pro 
plné podhledy bude použito desek Knauf Safeboard, Green, Red piano, Red Green a 
Aquapanel Indoor s rozmístěním desek dle požadavků prostoru. Jako nosného systému 
bude použito profilů z pozinkovaného plechu. Bude vyžadováno zhotovení revizních 
vlezů, jejichž rozmístění bude dáno požadavky jednotlivých profesí. 

Komínové zdivo 
Je navržen třísložkový skládaný komínový systém SCHIEDEL. Povrchová úprava – 

nerez vedený v instalační šachtě. 

Dilatace  
Železobetonová spádová vrstva ploché střechy bude oddilatována v polích max. 

6x6m pomocí vkládání dilatace z pásků polystyrenu EPS 70F tl.20 mm. Spáry budou 
přetmeleny polyuretanovým tmelem v několika vrstvách pro utěsnění problematického 
místa. 

Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými normami tak, aby byla 
zajištěna životnost stavby a její použitelnost a odolnost proti nepříznivým vlivům a aby 
bylo zajištěno, že zatížení působící na stavbu nezpůsobí na stavbě negativní následky a 
nebude ohrožena bezpečnost a stabilita objektu jako celku. Zatížení působící na objekt v 
průběhu jejího užívání nebude mít za následek zřícení stavby nebo její části ani větší 
přetvoření konstrukcí. 
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Mechanická odolnost zajištěna použitím kvalitních materiálů a ochrannými 
opatřeními prvků, například nátěry. 

Jakákoliv změna bude konzultována s projektantem a autorizovaným statikem. 
Prvky nosného charakteru budou posouzeny statickým výpočtem a odsouhlaseny 
autorizovaným statikem. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz samostatné řešení, složka č. 5 

D.1.4 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, 
vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi 

Výskyt vibrací se v průběhu výstavby neočekává.  

Osvětlení objektu je zajištěno pomocí úsporných žárovek LED a dále přirozeným denním 
osvětlením.  

Tepelně technické a akustické výpočty jsou součástí výpočtu E.1 Základní posouzení 
objektu z hlediska stavební fyziky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 14. 1. 2021 

   
 
  

Bc. Michaela Mazalová 
autor práce  
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ZÁVĚR 
 

Tato diplomová práce je zpracována jako prováděcí dokumentace stavby 
ubytovacího zařízení. Diplomovou práci jsem zpracovávala svědomitě na základě 
poznatků získaných během studia v souladu s platnými vyhláškami a normami.  

Novostavba ubytovacího zařízení byla navržena s ohledem na provádění, údržbu, 
energetickou náročnost a hospodárnost. Dispoziční řešení respektuje požadavky na 
osvětlení a oslunění. Projektová dokumentace pro provedení stavby byla navržena podle 
platných vyhlášek, norem a zákonů. Bylo využito i technických listů od výrobců.  

Snahou bylo navrhnout funkční řešení ubytovacího zařízení. Práce pro mě byla 
přínosná hlavně tím, že dispozici ubytovacího zařízení jsem navrhovala poprvé. Velký 
rozsah a složitost práce mě donutili zamyslet se nad detaily, vyhledat podrobnosti a tím 
prohloubit své znalosti ve stavebnictví. 

V rámci diplomové práce je zpracováván posudek stavební fyziky objektu a 
posudek z pohledu požární bezpečnosti stavby. Tato práce mi byla přínosem k 
prohloubení znalostí z pohledu stavební fyziky, požárního řešení stavby a konstrukčních 
detailů. 

Práce byla zpracována převážně v MS office a AutoCADu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Zákony 

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: 
č. 63/2006. 2006.  
Zákon č. 133/1998 Sb., o požární ochraně  
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Zákon č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 
některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 
Zákon č. 406/2000 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších 
předpisů 

Vyhlášky 

Vyhláška č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 
Sb. 
Vyhláška č. 323/2017 Sb., o technických požadavcích na stavby, kterou se mění vyhláška 
č. 268/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
Vyhláška č. 78/2013 Sb., - o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
Vyhláška č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, kterou se 
mění vyhláška č. 23/2008 Sb. 
Vyhláška č. 380/2002 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů 
ochrany obyvatelstva 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., - O technických podmínkách požární ochrany staveb  
Vyhláška č. 246/2001 Sb.,- O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru, ve znění pozdějších přepisů  
 
Nařízení vlády 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve 
znění pozdějších předpisů. 
Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
České státní normy 

ČSN 01 3420/2004 – Výkresy pozemních staveb  
ČSN 73 4130:03/2010 - Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  
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ČSN 01 3420:07/2004 - Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavebních částí  
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  
ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 05 40:2/2011 - Tepelná ochrana budov – Požadavky  
ČSN 73 05 40:3/2005 - Tepelná ochrana budov – Výpočtové hodnoty veličin pro 
navrhování a ověřování  
ČSN 73 05 40:4 /2005 - Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody 
ČSN 73 05 32:03/2000 - Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v 
budovách – požadavky  
ČSN 73 10 01 Zakládání staveb  
ČSN 74 3305/2008 Ochranná zábradlí  
ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

A [m2] 
apod. 
b [m] 
B. p. v. 
BOZP 
č. 
ČSN 
D [%] 
d1 [m] 
dl. [m] 
DN 
DPS 
E 
EPS 
ETICS 
F [kN] 
fRsi 

fRsi,N 

g 
h [m] 
H 
HI 
HUP 
I 
JTSK 
KN 
k. u. 
ks 
kce 
KZS 
L´n,w [dB] 
Ln,w [dB] 
m 

mm 
m2 
m3 
m n. m. 

Plocha 
A podobně 
Šířka 
Balt po vyrovnaní 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Číslo 
Česká státní norma 
Činitel denní osvětlenosti 
Odstupová vzdálenost sáláním 
Délka 
Jmenovitý průměr porubí 
Dokumentace pro provedení stavby 
Exteriér 
Expandovaný polystyrén 
Vnější tepelně izolační kompozitní systém 
Zatížení 
Teplotní faktor 
Požadovaný teplotní faktor 
Stálé zatížení 
Výška 
Hydrant 
Hydroizolace 
Hlavní uzávěr plynu 
Interiér 
Jednotná trigonometrická katastrální síť 
Katastr nemovitostí 
Katastrální území 
Kus 
Konstrukce 
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Kontaktní zateplovací 
systém 
vážená normalizovaná 
hladina kročejového hluku 
vážená laboratorní 
kročejová neprůzvučnost 
Metr 
Milimetr 

Metr čtvereční 
Metr krychlový 
Metrů nad mořem 

NÚC 
NN 

Nechráněná úniková cesta 
Nízké napětí 

NP 
OSB 
p. č. 
PD 
PE 
PP 
PT 
PÚ 
PUR 
Pv [kg/m2] 
PVC 
Q [l/s] 
q 
R [m2K/W] 
Rdt [kPa] 
Rse [m2K/W] 
 
Rsi [m2K/W] 
 
RS 
Rw [dB] 
Rw,N [dB] 
S 
Sb. 
SDK 
SO 
SPB 
R.Š. 
STL 
Tab. 
tj. 
tl. 

TUV 
TZB 
tzn. 
U [W/m2K] 
Uem [W/m2K] 
Uem,rc [W/m2K] 

Nadzemní podlaží 
Deska ze slisovaných dřevěných štěpků 
Parcelní číslo 
Projektová dokumentace 
Polyethylen 
Podzemní podlaží 
Původní terén 
Původní terén 
Polyuretan 
Požární zatížení 
Polyvinylchlorid 
Průtok 
nahodilé zatížení 
Tepelný odpor konstrukce 
Výpočtová hodnota únosnosti zeminy 
Tepelný odpor při přestupu tepla na vnější straně 
konstrukce 
Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně 
konstrukce 
Rozvodná skříň 
Vzduchová neprůzvučnost 
Požadovaná vzduchová neprůzvučnost 
Suterén 
Sbírky 
Sádrokarton 
Stavební objekt 
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Stupeň požární bezpečnosti 
Rozvinutá šířka 
Středotlaký 
Tabulka 
To je 
Tloušťka 

Teplá užitková voda 
Technické zařízení budov 
To znamená 
Součinitel prostupu tepla 
Průměrný součinitel prostupu tepla 
Součinitel prostupu tepla doporučená hodnota 

Uem,rq [W/m2K] 

Uf [W/m2K] 
Ug [W/m2K] 
UN,20 [W/m2K] 
Urec,20 [W/m2K] 

Součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota 
Součinitel prostupu tepla rámem okna 
Součinitel prostupu tepla zasklením okna 
Součinitel prostupu tepla požadovaná hodnota 
Součinitel prostupu tepla doporučená hodnta

Uw [W/m2K] 
UT 
v [m/s] 
V [m3] 
VZT  
XPS 
ZPF 
ZTI 
ŽB 
θe [°C] 
θi [°C] 
θsi,N [°C] 
λ [W/mK] 
φi 
ρ [kg/m3] 
Δθ10,N [°C] 

Součinitel prostupu tepla okna 
Upravený terén 
Rychlost 
Objem  
Vzduchotechnika 
Extrudovaný polystyrén 
Zemědělský půdní fond 
Zdravotechnika 
Železobeton 
Teplota exteriéru 
Teplota interiéru 
Nejnižší povrchová teplota 
Součinitel tepelné vodivosti 
Relativní vlhkost vzduchu 
Objemová hmotnost 
Pokles dotykové teploty 
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SEZNAM PŘÍLOH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 
SLOŽKA Č.1 – PŘÍPRAVNÉ A STUDIJNÍ PRÁCE 

S.01 
S.02 
S.03 
S.04 
S.05 
S.06 
S.07 
S.08 
S.09 
 

PŮDORYS 1.PP 
PŮDORYS 1.NP 
PŮDORYS 2.NP 
PŮDORYS 3.NP 
PŮDORYS 4.NP 
ŘEZ A-A                                                                              
ŘEZ B-B     
POHLED JV, JZ                                                                        
POHLED SV, SZ 
 

1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 

VÝPOČET SCODIŠTĚ 
VÝPOČET POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ 
VÝPOČET ZÁKLADŮ 
DIMENZE VTOKŮ A POJISTNÝCH PŘEPADŮ 
VIZUALIZACE 

SLOŽKA Č.2 – SITUAČNÍ VÝKRESY

C.01 
C.02 
C.03 

 

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 

 
1:500 
1:250

SLOŽKA Č.3 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 

D.1.1.01 
D.1.1.02 
D.1.1.03 
D.1.1.04 
D.1.1.05 
D.1.1.06 
D.1.1.07 
D.1.1.08 
D.1.1.09 
D.1.1.10 

 

 
PŮDORYS 1.PP 
PŮDORYS 1.NP 
PŮDORYS 2.NP 
PŮDORYS 3.NP 
PŮDORYS 4.NP 
ŘEZ A-A 
ŘEZ B-B 
POHLED JV, JZ 
POHLED SV, SZ 
VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY 
 

 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:100 
1:100 
1:50 



 
59 

 

VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ 
VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ 
VÝPIS DVEŘÍ 
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ 
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ 
VÝPIS DOPLŇKOVÝCH PRVKŮ 

 
 
 
SLOŽKA Č.4 – STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

D.1.2.01 
D.1.2.02 
D.1.2.03 
D.1.2.04 
D.1.2.05 
D.1.2.06 
D.1.2.07 
D.1.2.08 
D.1.2.09 
D.1.2.10 
D.1.2.11 

VÝKRES ZÁKLADŮ 
VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.PP 
VÝKRES TVARU STROPU NAD 1.NP 
VÝKRES TVARU STROPU NAD 2.NP 
VÝKRES TVARU STROPU NAD 3.NP 
VÝKRES TVARU STROPU NAD 4.NP 
DETAIL A  
DETAIL B  
DETAIL C   
DETAIL D 
DETAIL E  

1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:50 
1:5 
1:5 
1:5 
1:5 
1:5 

 
SLOŽKA Č.5 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY 
D.1.3.01 
D.1.3.02 
D.1.3.03 
D.1.3.04 
D.1.3.05 
D.1.3.06 

SITUACE 
PŮDORYS 1.PP 
PŮDORYS 1.NP 
PŮDORYS 2.NP 
PŮDORYS 3.NP 
PŮDORYS 4.NP 

1:250 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 
1:100 

 
SLOŽKA Č.6 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 

STAVEBNÍ FYZIKA 
STAVEBNÍ FYZIKA – PŘÍLOHY  


