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Abstrakt 
 
Diplomová práca rieši návrh novostavby horského hotela v obci Kvilda, okres Prachtice. Horský 
objekt slúži pre ubytovanie a stravovanie hostí a jeho ubytovacia kapacita je 50 hostí. Objekt je 
čiastočne podpivničený s troma nadzemnými podlažiami. Nosný systém tvoria v suteréne bedniace 
tvarovky a v nadzemným podlažiach keramické tvarovky Porotherm, ktoré sú doplnené 
zateplovacím systémom s polystyrénu. Objekt je nepravidelného pôdorysu a je zastrešený 
jednoplášťovou plochou strechou. Práca rieši okrem projektovej dokumentácie taktiež požiarnu 
bezpečnosť, tepelné posúdenie, návrh zadaných betonových konštrukcií a rieši vykurovanie 
objektu. 
  
Klí čová slova 
horský hotel, ubytovanie a stravovanie,  keramické tvarovky, jednoplášťová plochá strecha 
zateplovací systém, betónové konštrukcie,  požiarna bezpečnosť, vykurovanie  
  
  
Abstract 
The Master's thesis dealt with the project new construction hotel in the village of Kvilda, district 
Prachtice. Mountain object is used for accommodation and meal serving of guests and its 
accommodation capacity is 50 reviews. The building is partly basement with three floors. The 
support system is made up in the basement of formwork blocks and in the overhead floors ceramic 
blocks, which are supplemented by insulation system Porotherm with Styrofoam. Object is an 
irregular floor plan and is covered with a single layer flat roof. In addition to fire safety, the work 
addresses the project documentation as well as an assessment of the proposal of concrete 
constructions and solves the heat heating object too. 
 
Keywords 
mountain hotel, accommodation and meal serving, ceramic blocks, single flat roof, insulation 
system, concrete construction, fire safety, heating  
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ÚVOD 
 
 Diplomová práca rieší návrh horského hotela v obci Kvilda, v okrese Prachtice. Objekt bude 
postavený na parcele č. 550/1. Jedná sa o trojpodlažný objekt s čiastočne podpivničeným suterénom 
s ubytovacou kapacitou 55 osôb. Dom je založený na základových pásoch a základových pätiek 
s prostého betónu. Nosná konštrukcia objektu tvoria keramické tvarovky Porotherm 30 P+D 
a železobetonovými stĺpmi. Obvodový plášť je zateplený polystyrénom. Stropné konštrukcie sú 
železobetónové, taktiež aj vnútorné schodiská. Okná  sú drevené s izolačným trojsklom, dvere sú 
tiež drevené. 
Práca obsahuje špecializáciu s betónových konštrukcii a návrh vykurovania objektu. Projekt tiež 
obsahuje tepelné posúdenie pomocou softwaru Stavebná fyzika a riešenie požiarnej bezpečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
1. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

a) Identifika čné údaje: 

  Názov stavby:     Horský hotel 

  Miesto stavby:  Obec:  Kvilda 

      Kraj:  Juhočeský 

      Štát:  Česká republika 

      Č. parcela: č.550/1 

  Charakter stavby:  Novostavba horského hotela 

  Účel stavby:   Bývanie, stravovanie 

  Vlastník parcely:  Pavel Jurčo, Štôla 67, 059 37 Štôla 

  Projektant:   Pavel Jurčo, Štôla 67, 059 37 Štôla 

  Investor:  

 

b) základné údaje o stavbe a jej účel, 

                  Jedná sa o čiastočne podpivničený horský hotel s troma nadzemnými podlažiami. 

rodinný dom s dvoma nadzemnými podlažiami. Suterén objektu tvorí technickú a relaxačnú časť. 

Technickú časť tvoria sklady, strojovňa VZT, kotolňa a v relaxačnej časti sa nachádza wellnes 

s príslušnými šatňami a hygienickými zariadeniami. Prvé nadzemné podlažie tvorí za vstupnými 

dvermi so severovýchodnej strany chodby so schodiskom a výťahom, úschovňa a recepcia s halou. 

V ďalšej časti objektu sa nachádza reštaurácia s hygienickými zariadeniami a sklad prostriedkov  

s miestnosťou pre upratovanie. Východnú čas hotela tvorí zázemie kuchyne ako varna,  office, 

denný sklad, hrubá príprava  zemiakov a zeleniny, sklad potravín, sklad vybavenia, nápoje, 

miestnosť pre upratovanie, sklad odpadkov, miestnosť pre vratné a nevratné obaly, hrubá príprava 

mäsa a šatne  s hygienickými zariadeniami ako WC a sprchy pre zamestnancov. V tejto časti 

objektu sa nachádza aj druhý schodiskový priestor do ktorého je prístup iba s exteriéru. Ďalšie dva 

na nadzemné podlažia slúžia pre ubytovanie hostí a sú tvorené jednotlivými izbami s príslušnými 

hygienickými zariadeniami. V druhom a treťom nadzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú dva 

schodiskové priestory a sklady prádla. 

             Stavba  bude realizovaná na pozemku, ktorý sa nachádza v horskej oblasti obce Kvilda. 

Pozemok bol zakúpený od obce. Tento pozemok nebol doposiaľ využívaný. 

 

 



 

c) údaje o prevedených prieskumoch a o napojení na dopravnú a technickú infraštruktúru, 

               Na danom pozemku bol realizovaný radonový prieskum. Výsledkom tohto prieskumu 

bolo zistené stredné radonové riziko. Hladina podzemnej vody neovplyvní stavbu.  

                  Napojenie na dopravnú infraštruktúru je riešené zo severovýchodnej strany pozemku. 

Napojenie na technickú infraštruktúru bude pomocou novovytvorených prípojok ku priľahlej 

miestnej komunikácií.  

 

d) informácie o splnení požiadavkou dotknutých orgánov 

 

              Všetky požiadavky dotknutých orgánov boli splnené. 

 

e) informácie o dodržaní všeobecných požiadavkou na výstavbu, 

 

                Všetky všeobecné požiadavky na výstavbu boli dodržané. 

 

f) údaje o splnení podmienok regulačného plánu, územného rozhpdnutia, poprípade územne 

plánovacie informácie u stavieb podľa §104 odst. 1 stavebného zákona, 

 

               Všetky podmienky regulačného plánu a územného rozhodnutia boli splnené podľa 

príslušného zákona. 

 

 

 

g) vecné a časové väzby stavby na súvisiace a podmieňujúce stavby a iné opatrenia 

v dotknutom území 

 

                Jedná sa o novostavbu , ktorá nemá vplyv na okolité stavby. Predpokladá  sa so zvýšením 

hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. 

 

 

 

 

 



 

h) predpokladaná doba výstavby vrátane popisu postupu výstavby 

 

             Predpokladané zahájenie výstavby: 4/2013    

           Predpokladané ukončenie výstavby: 12/2013 

             Najskôr sa prevedie odstránenie ornice a zemné práce a napojenie na inžinierske siete. 

Vybetónujú sa základy a vymuruje sa spodná hrubá časť stavby, následne vrchná časť hrubej stavby 

a zastrešenie stavby. Potom budú pokračovať dokončovacie práce a terénne úpravy. 

 

i) štatistické údaje plôch a predpokladaný odhad nákladov  

 

           zastavaná plocha objektu: 502,9m2 

           obostavaný priestor: 7160,82m3 

           plocha pozemku: 5117,1 m2  

           orientačná cena: 55 500 000,- Kč          

             

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brne 1/2013                                                                          Vypracoval: Pavel Jurčo 



 
2. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
2.1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 
RIEŠENIE 
a) zhodnotenie staveniska  

 Stavenisko sa nachádza na parcele 550/1 na území obce Kvilda v horskej oblasti a je vhodné 

pre stavbu horského hotela. Stavenisko je umiestnené v svahovitom teréne. Nachádzajú sa tam 

niekoľko stromov a krovín, ktoré budú odstránené. Stavenisko je dostupné zo severovýchodnej 

strany, z ktorej prilieha verejná komunikácia. 

b) urbanistické a architektonické riešenie stavby, poprípade pozemkov s ňou súvisiacich, 

 Jedná sa o čiastočne podpivničený horský hotel s troma nadzemnými podlažiami. rodinný 

dom s dvoma nadzemnými podlažiami. Suterén objektu tvorí technickú a relaxačnú časť. Technickú 

časť tvoria sklady, strojovňa VZT, kotolňa a v relaxačnej časti sa nachádza wellnes s príslušnými 

šatňami a hygienickými zariadeniami. Prvé nadzemné podlažie tvorí za vstupnými dvermi so 

severovýchodnej strany chodby so schodiskom a výťahom, úschovňa a recepcia s halou. V ďalšej 

časti objektu sa nachádza reštaurácia s hygienickými zariadeniami a sklad prostriedkov  

s miestnosťou pre upratovanie. Východnú čas hotela tvorí zázemie kuchyne ako varna, Office, 

denný sklad, hrubá príprava  zemiakov a zeleniny, sklad potravín, sklad vybavenia, nápoje, 

miestnosť pre upratovanie, sklad odpadkov, miestnosť pre vratné a nevratné obaly, hrubá príprava 

mäsa a šatne  s hygienickými zariadeniami ako WC a sprchy pre zamestnancov. V tejto časti 

objektu sa nachádza aj druhý schodiskový priestor do ktorého je prístup iba s exteriéru. Ďalšie dva 

na nadzemné podlažia slúžia pre ubytovanie hostí a sú tvorené jednotlivými izbami s príslušnými 

hygienickými zariadeniami. V druhom a treťom nadzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú dva 

schodiskové priestory a sklady bielizne. Horský hotel je nepravidelného pôdorysu a je zastrešený 

jednoplášťovou plochou strechou. Okná a dvere sú drevené. Klampiarske výrobky sú 

z pozinkovaného plechu alebo z plechu medeného. Vonkajší povrch suterénu tvorí soklový 

keramický obklad. Časť fasády prvého nadzemného podlažia tvorí keramický obklad Rakodur. 

V ostatných  častiach fasády sú vyhotovené tenkovrstvé omietky Baumit Silikon Top bielej a žltej 

farby. 

 Na pozemku sa nachádza vonkajšia terasa reštaurácie, tenisový kurt, bazén, detské ihrisko 

a parkovacie miesta. Oddelenie verejnej komunikácie od objektu zabezpečujú oplotenie nad 

podmurovke. Vstupy na pozemok sú zabezpečené pomocou vstupných brán.   

 

 

 



c) technické riešenie s popisom pozemných a inžinierskych stavieb a riešenie vonkajších plôch, 

 Základy sú vyhotovené z prostého betónu C 20/25 a z bedniacich tvaroviek ZB-25 

(500/250/250). Obvodové múry v suteréne sú vymurované z bedniacich tvaroviek hrúbky ZB-30 

(500/300/250mm), na ktoré sa prevedie zateplenie z XPS hrúbky 80mm. Nadzemné podlažia budú 

vyhotovené z tehál Porotherm 30 P+D, ktoré budú zateplené tepelnou izoláciou EPS hrúbky 

100mm.Vnútorné nosné steny sú vyhotovené z tehál Porotherm 30 P+D. Všetky priečky sú 

vyhotovené z tehál Porotherm 14 P+D. Stropné konštrukcie, prievlaky a stĺpy sú vyhotovené zo 

železobetónu (C 20/25, oceľ B 500). Všetky preklady sú vyhotovené z Porotherm prekladov 7. 

Horský hotel je nepravidelného pôdorysu a je zastrešený jednoplášťovou plochou strechou. Plochá 

strecha je  odvodnená pomocou vtokov,  ktoré sú napojené na kanalizáciu 

 V mieste stavby bude odstránená ornica aj z príslušným stromami a krovinami. 

Spevnené plochy na pozemku budú z benátskej dlažby alebo z bazénovej dlažby okolo bazénu. Pri 

vstupe do objektu sa nachádza parkovisko pre hostí, ktoré bude tvoriť asfaltová cesta, taktiež ako 

parkovacie plochy pre zamestnancov.   

  

d) napojenie stavby na dopravnú a technickú infraštruktúru, 

 Napojenie na dopravnú infraštruktúru je riešené zo severovýchodnej strany pozemku. 

Napojenie na technickú infraštruktúru bude pomocou novovytvorených prípojok( elektrická 

energia, kanalizácia, vodovod a plyn) ku priľahlej miestnej komunikácií. 

 

e) riešenie technickej a dopravnej infraštruktúry vrátane dopravy v kľude, dodržanie 

podmienok pre navrhovanie stavieb na poddolovanom  a svahovanom území, 

 Napojenie na dopravnú infraštruktúru je riešené zo severovýchodnej strany pozemku a to 

z dvoch mies. Prvé na západnejšej strane pre hostí a druhé východnejšie pre zamestnancov. 

 Prípojka elektrickej energie bude napojená na elektromerový rozvádzač, ktorý sa nachádza 

na fasáde domu. Prípojka plynu bude napojená na hlavný uzáver plynu, ktorý sa nachádza na 

hranici pozemku. Prípojka vody bude napojená na vodomernú šachtu, ktorá bude vyhotovená na 

severovýchodnej strane pozemku. Prípojka kanalizácie bude napojená na revíznu šachtu. Všetky 

tieto prípojky budú napojené na verejnú technickú infraštruktúru ku priľahlej komunikácií.  

f) vplyv stavby na životné prostredie a riešenie jeho ochrany, 

 Stavba žiadnym negatívnym spôsobom neovplyvní životné prostredie. Pri manipulácií 

s odpadom je nutné dodržiavať zákon 185/2001zb. 

 

 



g) riešenie bezbariérového užívania nadväzujúcich prístupových plôch a komunikácií 

 Ku danej parcele bola v minulosti zhotovená priľahlá komunikácia a chodník, ktorá 

umožňuje bezbariérový prístup. Vstup do objektu je zabezpečený aj pomocou bezbariérovej rampy 

šírky 1500mm. Pri vstupe do objektu sú zabezpečené dva parkovacie státia pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu, orientácie a sluchu. 

h) prieskumy a merania, ich vyhodnotenie a začlenenie ich výsledkov do projektovej 

dokumentácie, 

 Na danom pozemku bol realizovaný radonový prieskum. Výsledkom tohto prieskumu bolo 

zistené stredne radonové riziko. Hladina podzemnej vody neovplyvní stavbu.  

 

 

i) údaje o podkladoch pre vytýčenie stavby, geodetický referenčný polohový a výškový systém, 

 Stavba bola vytýčená pomocou dvoch pevných bodov, pevným bodom kanalizácie a bodom 

českej štátnej nivelačnej siete. 

j) členenie stavby na jednotlivé stavebné a inžinierske objekty a technologické prevádzkové 

súbory, 

 Stavba sa člení na:    S01-Horský hotel  

                                       S02-prípojky horského hotela(kanalizácia, vodovod, plynovod a elektrina) 

 

k) vplyv stavby na okolité pozemky a stavby, ochrana okolia stavby pred negatívnymi 

účinkami realizácie stavby a po jej dokončení, resp. ich minimalizácia, 

 

 Jedná sa o novostavbu, ktorá nemá vplyv na okolité stavby a pozemky. Dá sa predpokladať 

zvýšenie hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. V prípade znečistenia verejnej komunikácie je 

potrebné vzniknuté nečistoty odstrániť. 

 

l) spôsob zaistenia ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov, 

 

 V priebehu stavebných práci musia byť dodržané nariadenie vlády  

591/2006 zb. a 362/2005 zb.. Ochrana a bezpečnosť zdravia bude zabezpečená stavebným dozorom. 

 

2.2. MECHANICKÁ ODOLNOSŤ A STABILITA 
 Vlastná konštrukcia je jednoduchá, je navrhnutá v celkovom programu Porotherm. Všetky 
konštrukcie budú prevedené podľa platných predpisov od firmy Porotherm. 
 
a) Všetky konštrukcie sú overené statickým výpočtom, nemôže dôjsť k zrúteniu. 



 
b)Nedôjde k neprípustnému pretvoreniu. 
 
c)Nepredpokladá sa, že by došlo k väčšiemu pretvorenou konštrukcie, ktorá by potom  nejako 
ohrozila časť stavby, technické zariadenie a inštalačné vybavenie. 
 
d)Nedôjde k  poškodeniu. 
 
 
 
2.3. POŽIARNA BEZPEČNOSŤ 
 Požiarna bezpečnosť je riešená samostatnm projektom. 

 

2.4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVIA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
 Súčasťou wellnes v suteréne sú hygienické zariadenia. Tvoria ich WC spolu 

s umývadlom. Tieto priestory budú vetrane prirodzene alebo pomocou VZT jednotky. V 

každom podlaží sa nachádzajú hygienické zariadenia. V prvom nadzemnom podlaží sú súčasťou 

reštaurácie aj hygienické zariadenia pre hostí  oddelené pre mužov a pre ženy. Tvoria ich predsiene 

s umývadlami a samostatne  miestnosti pre toalety. Vetranie týchto priestorov bude pomocou VZT 

jednotky. Ďalšie hygienické zariadenie v 1.NP je pre zamestnancov spolu so šatňami. Sú oddelené 

pre mužov a pre ženy. Tvoria ich predsiene, toaleta a sprcha. Vetranie je zabezpečené pomocou 

VZT jednotky. V 2.NP a 3.NP každá izba obsahuje hygienické miestnosti s umývadlom, toaletou 

a sprchou alebo vaňou. Vetranie týchto miestnosti je zabezpečené pomocou podtlakového vetrania. 

Likvidácia odpadových vôd ako splaškových tak dažďových je do kanalizácie. Hostia a 

zamestnanci v hoteli majú zaistené dostatočné osvetlenie miestností, vetranie a dostatočné 

vykurovanie miestností pomocou tepelného čerpadla.   

  

 

2.5. BEZPEČNOSŤ PRI UŽÍVANÍ 

 Stavba je navrhnutá tak, aby bola pri používaní bezpečná. Konštrukcia zábradlia je 

navrhnutá tak, aby odpovedala platným normám ČSN 743305. Výška madla je min 1m. 

Vzdialenosti medzi priečnymi prvkami je menšia ako 120mm. Všetky plochy sú z protišmykového 

materiálu. 

 

 

 



2.6. OCHRANA PROTI HLUKU 
 Stavebná konštrukcia je navrhnutá tak aby odpovedala platným nariadeniam vlády 
č.88/2004 zb. o ochrane proti účinkom hluku a vibrácií a zákonu č. 258/2000 zb. o ochrane 
verejného zdravia. 
 
2.7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 Stavba spĺňa tepelno-technické požiadavky na stavbu podľa platných noriem. 

 

2.8. RIEŠENIE PRÍSTUPU A ÚŽÍVANIA STAVBY OSOBAMI 
S OBMEDZENOU SCHOPNOSŤOU POHYBU A ORIENTÁCIE 
 U tohto objektu sa predpokladá prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu  a orientácie. Boli vyhradené dva parkovacie miesta v blízkosti objektu. Vstup 

do objektu je za bezpečný bezbariérovou rampou šírky 1500mm s pozdĺžnym sklonom do 6,25% 

a priečnym do 1%.po oboch stranách sa nachádza madlo vo výške 900mm. Vodiaca tyč sa nachádza 

vo výške 250mm. Pred vstupom sa nachádza voľný priestor 1500x2000mm. Vstupné dvere sú 

dvojkrídlové s hlavným krídlom šírky 900mm. V objekte sa nachádza výťah pre vertikálnu 

komunikáciu osob s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

 

2.9. OCHRANA STAVBY PRED ŠKODLIVÝMI VPLYVMI VONKAJŠIEHO 
PROSTREDIA 
 Vzhľadom k strednému radonovému riziku je konštrukcia spodnej stavby opatrenia 

izoláciou proti radonu – asfaltový pás. 

2.10. OCHRANA OBYVATEĽSTVA 
 Sú splnené všetky požiadavky na situovanie a ochranu obyvateľstva. 

 

 

2.11. INŽINIERSKE STAVBY (OBJEKTY) 
        a)     Dažďové vody zo striech budú zvedené do kanalizácie pomocou vtokov. Pozdĺž obvodových 
stien bude prevedená drenáž, ktorá prípadnú povrchovú vodu odvedie od stavby do kanalizácie. 
         b)       Zásobovanie vodou je z verejného vodovodu. 
         c)       Zásobovanie elektrickou energiou je z verejnej energetickej siete. 
          d)   Napojenie na dopravnú infraštruktúru je riešené zo severovýchodnej strany pozemku a to 
z dvoch miest. Prvé na západnejšej strane pre hostí a druhé východnejšie pre zamestnancov. 
          e)    V mieste stavby bude odstránená ornica aj z príslušným stromami a krovinami. Spevnené 

plochy na pozemku budú z benátskej dlažby alebo z bazénovej dlažby okolo bazénu. Pri vstupe do 

objektu sa nachádza parkovisko pre hostí, ktoré bude tvoriť asfaltová cesta, taktiež ako parkovacie 

plochy pre zamestnancov. Na pozemku sa nachádza vonkajšia terasa reštaurácie, tenisový kurt, 

bazén, detské ihrisko. Okolie stavby bude tvorené vegetačnou vrstvou zo stromov, krovín 

a kvetinovými záhonmi. 



 
2.12. VÝROBNÉ A NEVÝROBNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA STAVIEB 
 Žiadne výrobné technologické zariadenia sa v objekte nevyskytujú. 
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3. TECHNICKÁ SPRÁVA 
a) účel stavby  

 Stavba je určená na bývanie. 

b) zásady architektonického, funkčného, dispozičného a výtvarného riešenia a riešenia 

vegetačných úprav okolia objektu, vrátane riešenia prístupu a užívania objektu osobami 

s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

                Návrh novostavby horského hotela bude vhodný pre okolitú zástavbu Jedná sa o čiastočne 

podpivničený horský hotel s troma nadzemnými podlažiami. rodinný dom s dvoma nadzemnými 

podlažiami. Napojenie na dopravnú infraštruktúru je riešené zo severovýchodnej strany pozemku.  

                Suterén objektu tvorí technickú a relaxačnú časť. Technickú časť tvoria sklady, strojovňa 

VZT, kotolňa a v relaxačnej časti sa nachádza wellnes s príslušnými šatňami a hygienickými 

zariadeniami. Prvé nadzemné podlažie tvorí za vstupnými dvermi so severovýchodnej strany 

chodby so schodiskom a výťahom, úschovňa a recepcia s halou. V ďalšej časti objektu sa nachádza 

reštaurácia s hygienickými zariadeniami a sklad prostriedkov  s miestnosťou pre upratovanie. 

Východnú čas hotela tvorí zázemie kuchyne ako varna, Office, denný sklad, hrubá príprava  

zemiakov a zeleniny, sklad potravín, sklad vybavenia, nápoje, miestnosť pre upratovanie, sklad 

odpadkov, miestnosť pre vratné a nevratné obaly, hrubá príprava mäsa a šatne  s hygienickými 

zariadeniami ako WC a sprchy pre zamestnancov. V tejto časti objektu sa nachádza aj druhý 

schodiskový priestor do ktorého je prístup iba s exteriéru. Ďalšie dva na nadzemné podlažia slúžia 

pre ubytovanie hostí a sú tvorené jednotlivými izbami s príslušnými hygienickými zariadeniami. 

V druhom a treťom nadzemnom podlaží sa taktiež nachádzajú dva schodiskové priestory a sklady 

bielizne. 

Vonkajší povrch suterénu tvorí soklový keramický obklad. Časť fasády prvého nadzemného 

podlažia tvorí keramický obklad Rakodur. V ostatných  častiach fasády sú vyhotovené tenkovrstvé 

omietky Baumit Silikon Top. Okná a dvere budú drevené. 

V mieste stavby bude odstránená ornica aj z príslušným stromami a krovinami. Spevnené plochy na 

pozemku budú z benátskej dlažby alebo z bazénovej dlažby okolo bazénu. Na pozemku sa nachádza 

vonkajšia terasa reštaurácie, tenisový kurt, bazén, detské ihrisko. Okolie stavby bude tvorené 

vegetačnou vrstvou zo stromov, krovín a kvetinovými záhonmi. Pri vstupe do objektu sa nachádza 

parkovisko pre hostí, ktoré bude tvoriť asfaltová cesta, taktiež ako parkovacie plochy pre 

zamestnancov.   

 U tohto objektu sa predpokladá prístup a užívanie stavby osobami s obmedzenou 

schopnosťou pohybu  a orientácie. Boli vyhradené dva parkovacie miesta v blízkosti objektu. Vstup 

do objektu je za bezpečný bezbariérovou rampou šírky 1500mm s pozdĺžnym sklonom do 6,25% 



a priečnym do 1%.po oboch stranách sa nachádza madlo vo výške 900mm. Vodiaca tyč sa nachádza 

vo výške 250mm. Pred vstupom sa nachádza voľný priestor 1500x2000mm. Vstupné dvere sú 

dvojkrídlové s hlavným krídlom šírky 900mm. V objekte sa nachádza výťah pre vertikálnu 

komunikáciu osob s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Ku danej parcele bola 

v minulosti zhotovená priľahlá komunikácia a chodník, ktorá umožňuje bezbariérový prístup a 

nevznikajú tam žiadne výškové rozdiely.  

c) kapacity, užitkové plochy, obostavané priestory, zastavané plochy, orientácia, osvetlenie 

a oslnenie, 

zastavaná plocha objektu :  502,9m2 

plocha stavebného pozemku:  5117,1m2 

obostavaný priestor:   7160,82m3 

ubytovacia kapacita:   50 lôžok 

 Vstup do objektu je zo severovýchodnej strany. Všetky možne miestnosti budú dostatočne 

presvetlené denným svetlom. V ostatných miestnostiach bude zabezpečené umelé osvetlenie. 

d) technické a konštrukčné riešenie objektu  

Základy: 

 Základy múrov rodinného domu budú vyhotovené ako základové pásy a základy stĺpov 

budú tvoriť základové pätky. Základy budú vyhotovené z prostého betónu C20/25. Hĺbka základov 

bude zabezpečená do nezámrznej  hĺbky a to min.1000mm. Pod základmi bude 100mm vrstva 

zhutneného makadamu frakcie16/32. Podkladný betón z betónu C20/25 bude vystužený karisieťou 

s priemerom 8mm a s okami 150x150. V miestach pod priečkami budú vytvorene plochy, ktoré 

budú vytvárať dodatočná karisieť s rovnakým priemerom  a s rovnakým okami podľa 

dokumentácie. Základovými pásmi bude prechádzať prestupy  250x250mm pre ležatú kanalizáciu. 

V základových päťkách ,prípadne v základových pasoch budú vytvorene drážky pre potrubia vpusti 

a kanalizácii.  

 

Zvislé konštrukcie: 

 Obvodové múry suterénu sú vyhotovené z bedniacich tvaroviek ZB-30 (500/300/250mm). 

V prvom a druhom nadzemnom podlaží tvoria obvodové múry keramické tvárnice Porotherem 30 

P+D, taktiež ako aj nosné vnútorné múry. Zvislé nenosné konštrukcie tvoria keramické tvárnice 

Porotherm 14 P+D. Obvodové múry sú zateplené tepelnou izoláciou hrúbky 100mm. 

 

 

 



 

Vodorovné konštrukcie: 

 Stropné konštrukcie v rodinnom  dome sú vyhotovené zo železobetónu( betón C20/25, oceľ 

B500) hrúbky 200mm. Všetky preklady sú vyhotovené z Porotherm prekladov 7. Rozmery 

a vystuženie monolitických konštrukcií sú vyjadrené empiricky a budú posúdené statikom. 

 

Schodisko: 

 V objekte sa nachádzajú dva schodiska. Schodiská v objekte sú zo železobetónu(C20/25, 

oceľ B500). Schodiská boli navrhnuté pre dve KV, 3950mm a 2950mm. Prvé schodisko s KV= 

3950mm,je dvojramenné, ľavotočivé so sklonom 28 stupňov. V jednom schodiskovom ramene je 

11 schodiskových stupňov s rozmermi 164,6x310mm. Schodiskové rameno a podesta je šírky 

1200mm. Druhé schodisko s KV= 2950mm je dvojramenne, ľavotočivé so sklonom 27,9 stupňov. 

V schodiskovom ramene je 9 schodiskových stupňov s rozmermi 163,9x310mm. Šírka ramene je 

1200mm a šírka podesty je 2130mm. Na pozemku sa nachádzajú taktiež dva vonkajšie schodiská 

s lisovanými roštmi šírky 1500mm. Tvorí ju oceľová konštrukcia s lisovanými stupnicami. 

Zábradlie je hliníkový a je do výšky 1m, s drevenou výplňou. Prvé schodisko slúži pre 

zamestnancov a tvorí ju 11 stupníc. Druhé vonkajšie schodisko slúži pre únik hostí s objektu a tvorí 

ju 6 stupníc. Na pozemku sa nachádza vyrovnávacie schodisko, pre  zmeny výškových úrovní.   

 

 

 

 

Strecha: 

 Rodinný dom je nepravidelného pôdorysu a je zastrešená jednoplášťovou plochou strechou, 

ktorú ohraničujú atiky. Plocha strecha je odvodnená pomocou strešných  vtokov, ktoré sú napojené 

na kanalizáciu. Podrobné skladby strešných konštrukcií sú vypísané v projektovej dokumentácií. 

 

 

 

Izolácie:  

 Objekt obsahuje ako vodorovné ,tak aj zvislé izolácie. Podrobne skladby a druhy izolácií sú 

vypísané v príslušných skladbách. 

 

 



 

Podlahy: 

 Všetky podlahy v rodinnom domu sú riešené ako ťažké plávajúce podlahy. Nášľapné vrstvy 

sú navrhnuté podľa účelu miestností. Podrobné skladby podláh sú rozpísané vo výpise podláh. 

 

Povrchové úpravy: 

 Vonkajší povrch suterénu tvorí soklový keramický obklad. Časť fasády prvého nadzemného 

podlažia tvorí keramický obklad Rakodur.  V ostatných  častiach fasády sú vyhotovené tenkovrstvé 

omietky Baumit Silikon Top bielej a žltej farby. Vnútorné omietky budú vyhotovené Porotherm 

Universal. V určitých označených miestnostiach budú vyhotovene keramické obklady výšky 

uvedené v príslušnej dokumentácií. 

 

Výplne otvorov: 

 

Okná: 

 Okná v rodinnom dome sú navrhnuté ako drevené okná ALBO s izolačným trojsklom 

s Uw=0,89W/m2 K. Popis okien sa nachádza vo výpise okien. Okná vo väčšej výške sa budú 

otvárať pákovým mechanizmom. 

 

Dvere:  

 Dvere v rodinnom dome sú navrhnuté ako drevené. Rozmery, druh dverí alebo zárubne, 

zasklenie, počet krídiel a spôsob otvárania sú poznamenané vo výpise dverí. 

 

 

 

Klampiarske výrobky: 

 Ide o oplechovanie atík a vonkajších parapetov. Klampiarske výrobky budú vyhotovené 

z pozinkovaného a medeného plechu. Bližšie informácie sú uvedené vo výpise klampiarskych 

výrobkov.   

 

 

 

 

 



Truhlárske výrobky: 

 V rodinnom dome sa nachádzajú obložkové zárubne, schodiskové zábradlie, madlá 

a vnútorné drevené parapety. 

 

Stručný popis technických zariadení: 

  

Prípojka elektrickej energie bude napojená na elektromerový rozvádzač, ktorý sa nachádza 

na fasáde domu. Prípojka plynu bude napojená na hlavný uzáver plynu, ktorý sa nachádza na 

hranici pozemku. Prípojka vody bude napojená na vodomernú šachtu, ktorá bude vyhotovená na 

severnej strane pozemku. Prípojka kanalizácie bude napojená na revíznu šachtu. Všetky tieto 

prípojky budú napojené na verejnú technickú infraštruktúru ku priľahlej komunikácií. Hygienické 

miestnosti v 2.NP a 3.NP budú podtlakovo vetrané. Wellnes s príslušnými hygienickým zázemím 

v suteréne, reštauračná časť a kuchynská časť v prvom nadzemnom podlaží budú vetrané VZT 

jednotkami. 

 

e) tepelne technické vlastnosti stavebných konštrukcií a výplni otvorov, 

 Konštrukcie rodinného domu sú navrhnuté tak, aby boli splnené doporučené súčinitele 

prestupu tepla a aby bolo zamedzené tepelným mostom. 

 

f) spôsob založenia objektu s ohľadom na výsledky inžinierskogeologického 

a hydrogeologického prieskumu, 

 Rodinný dom bude založený na základových pásoch a základových pätkách(viď podrobne 

bod d) základy) 

Na danom pozemku bol realizovaný radonový prieskum. Výsledkom tohto prieskumu bolo 

zistené stredné radonové riziko. Hladina podzemnej vody neovplyvní stavbu.  

g) vplyv objektu a jeho užívanie na životné prostredie a riešenie prípadných negatívnych 

účinkov 

 Objekt nijak nevplýva na životné prostredie. 

h) dopravné riešenie 

 Napojenie na dopravnú infraštruktúru je riešené zo severovýchodnej strany pozemku a to 

z dvoch miest. Prvé na západnejšej strane pre hostí a druhé východnejšie pre zamestnancov. 

i) ochrana objektu pred škodlivými vplyvmi vonkajšieho prostredia, protiradónové opatrenie, 

 Stavebná konštrukcia je navrhnutá tak aby odpovedala platným nariadeniam vlády 

č.88/2004 zb. o ochrane proti účinkom hluku a vibrácií a zákonu č. 258/2000 zb. o ochrane 



verejného zdravia. Vzhľadom k strednému radonovému riziku je konštrukcia spodnej stavby 

opatrenia izoláciou proti radonu – asfaltový pás 

 

j) dodržanie všeobecných požiadavkou na výstavbu, 

 Stavba bola navrhnutá podľa platných noriem ČSN, stavebného zákona 183/2006 zb. 

a v súlade s nariadeniami vlády a vyhláškami. 
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ZÁVER 
 
Diplomová práca rieši projekt horského hotela. Výstupom práce je projekt na stupni pre realizáciu 
stavby. Projekt obsahuje projektovú dokumentáciu, tepelné posúdenie objektu, riešenie požiarnej 
bezpečnosti, návrh a posúdenie zadaných betónových konštrukcií a riešenie vykurovania objektu. 
Objekt je trojpodlažný a ma čiastočne podpivničený suterén. Hlavne časti objektu tvorí reštaurácia 
s kuchyňou, wellnes, a izby pre ubytovanie. Energetická náročnosť budovy spadá do triedy B. 
V objekte bolo navrhnuté tepelné čerpadlo a akumulačný zásobník pre prípravu teplej vody. Objekt 
bol začlenený do požiarnych úsekov podľa platných noriem. Odstupové vzdialenosti požiarne 
otvorených plôch nezasahujú do okolitých pozemkov. Objekt je navrhnutý podľa platných noriem 
a predpisov. 
Pred zahájením  spracovanie projektovej dokumentácia bola vytvorená architektonická štúdia, ktorá 
tvorí časť prílohy. Oproti pôvodnom návrhu bola mierne pozmenená dispozícia objektu a typ 
zastrešenia. 
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