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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá návrhem horského hotelu s restaurací. Práce je zpracována 
ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržen na parcele číslo 115/5 v obci Červená 
voda. Objekt má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Střecha je řešena jako sedlová 
dvouplášťová.  
  
Klí čová slova 
Horský hotel, restaurace, kuchyň, hygienické zázemí budov, ve formě projektové 
dokumentace, částečně podsklepený, zděný, zastřešený sedlovou střechou, základový pas.  

  
  
  
Abstract 
This master´s thesis deals with the design of the Mountain hotel with restaurant. The project is 
elaborated in the form of an implanting-level documentation. The object is situated at the land 
parcel No.115/5 in village cald Červená voda. The object is designed as tree-storey with the 
partially cellarage, the roof is propose as saddle roof.  
  
Keywords 

Mountain hotel, restaurant, kitchen, sanitary facilities building, in a form of an implementing-
level documentation, partially cellarage, masonry, with saddle roof, trip foundation.  
… 
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Úvod: 

 Cílem diplomové práce je vytvořit horský hotel s restaurací. Hotel se bude nacházet 

v těsné blízkosti Ski areálu Červená voda. Pozemek je ve vlastnictví investora. Ski areál 

červená voda je nově vzniklý lyžařský areál, který přes kopec Buková hora navazuje na Ski 

areál Čenkovice. V areálu je nedostatečná ubytovací kapacita a nachází se zde pouze 

samoobslužná restaurace. Z tohoto důvodu vznikl požadavek na vybudování nového hotelu 

s dostatečnou kapacitou i pro ubytování například lyžařského zájezdu. Součástí požadavku je 

vytvořit restauraci s obsluhou. Aby byl hotel schopný naplnit svoji kapacit i v turistický méně 

atraktivních období jako je jaro a podzim bude zde navržen i konferenční sál. Dále je 

požadavek na zřízení lyžárny, kolárny a posilovny s vlastní šatnou.  

 Objekt bude rozdělen na dva provozy. Provoz hostů a provoz personálu. Tyto dva 

provozu by se neměli vzájemně křížit. Proto je požadavek na vytvoření dvou schodišť 

jednoho pro hosty a jednoho pro personál. 

 Objekt bude zpracován tak, aby byly náklady na jeho provoz, co nejúspornější a 

všechny konstrukce byly spolehlivé a s co nejdelší životností. Užívání objektu musí být 

bezpečné a objekt nesmí mít nepříznivý vliv na životní prostředí. 
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1. Identifika ční údaje stavby 

 
1.1  Údaje o stavb ě 
 
 Objekt bude sloužit jako hotel s restauračním zařízením. Objekt bude mít jedno 
podzemní a tři nadzemní podlaží. Nadzemní podlaží jsou ze systému PRORTHERM a 
podzemní podlaží je z důvodu zemních tlaků navrženo ze systému LIAPOR. Půdorysný 
rozměry objektu jsou 45,75x18,5. Příjezd na pozemek bude z přilehlé komunikace v jižní 
části pozemku. 
 
a, název stavby 
 
NOVOSTAVBA HORSKÉHO HOTELU v obci Červená Voda - Mlýnický Dvůr č.p. 62 
 
b, místo stavby:          kraj:      Pardubický 
                                    okres:   Ústí nad Orlicí 
                                    obec:    Červená Voda - Mlýnický Dvůr 
                                     k. ú.:     Mlýnický Dvůr 
                                     parc. č.: 115/5 
 
c, předmět dokumentace:          Vytvořit nový horský hotel s restaurací.  
 
1.2  Údaje o žadateli 
 
   IČ:                    65485246  
 Adresa sídla:    Svět hotelů 
                          V kopečku 985 
                          Hradec Králové 01 
 
1.3  Údaje o zpracovateli 
 
 Adresa:     Ducháček Ondřej 
                  Dukelská 1641 
                  Hradec Králové 02 
 
2  Seznam podklad ů 
 
 Katastrální mapa 
 Mapa vedení sítí 
  
3  Údaje o území 
 
a, Rozsah řešeného území 
 
Objekt bude postaven na nezastavěné parcele, která v současné době slouží jako louka. 
Charakteristika území    -Nadmořská výška:               550 m n. m. 

     -Sněhová oblast:                     VI 
     -Větrová oblast:                     III 
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      -Ochranné pásmo:                  - 
      -Kulturní památky:       - 
        - Kácení stromů:                     - 

 
b, Dosavadní využití pozemku 
 
Pozemek je celý zatravněný, na pozemku nerostou žádný keře ani stromy, pozemek byl dosud 
využíván jako louka. Parcela je v majetku stavebníka. 
Přilehlé parcely jsou součástí zimního lyžařského střediska Červená Voda, část parcel je 
využívána jako parkovací plochy a část jako louka. 
 
c, Údaje o ochraně území 
Na pozemku se nenachází žádné památkově chráněné objekty. Pozemek se nenachází 
v žádném chráněném území. 
 
d, Údaje o odtokových poměrech 
 
Veškerá voda zachycená na pozemku bude odvedena pomocí dešťové kanalizace. 
 
e, Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 
Na území je zpracovaný regulační plán, jehož požadavky byly v projektu zohledněny. 
 
f, Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 
g, Údaje o splnění podmínek dotčených orgánů 
 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později 
s využíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady 
a skládky zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde 
k znečistění životního prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal 
stavbu jako způsobilou. 
 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečistění. Obecní úřad v Červené Vodě, shledal stavbu jako způsobilou. 
 
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 
 
Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují, a proto krajský úřad 
v Pardubicích shledal stavbu za způsobilou. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je 
řešeno podrobněji v Požární zprávě. Hasičský záchranný sbor Červené Vodě shledal takto 
chráněný objekt způsobilý. 
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Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy 
způsobilou. 
 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného a proto krajský 
úřad v Pardubicích shledal pozemek způsobilý. 

 
h, Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Nebylo žádáno o žádnou výjimku ani o úlevové řešení. 
 
 i, Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 
-Napojení na místní komunikaci. 
 
j, Seznam výjimek a úlevových řešení 
katastr obce červená Voda – Mlýnický Dvůr  č.p.-115/4 
      č.p.-115/6 
      č.p.-115/3 
      č.p.-554/5 
 
 
4  Údaje o stavb ě 
 
a, Nová stavba nebo dokončená stavba 
 
Jedná se o novostavbu hotelu. 
 Charakteristické údaje stavby: 
 Zastavěná plocha (bez zpevněných ploch):  776,4 m2  
 Obestavěný prostor:                   11 039 m3 

 Užitná plocha:                            2 256 m2  
 
b, Účel užívání stavby 
 
Stavba bude sloužit pro dočasné ubytování a stravování hostů rekreační střediska Červená 
Voda. 
 
c, Trvalá nebo dočasná stavba 
 
Jedná se o trvalou stavbu. 
 
d, Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
 
e, Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
 
Objekt má bezbariérový vstup, veřejné prostory jsou zařízeny pro bezbariérový pohyb. 
Hygienické zázemí pro veřejnost v první nadzemní podlaží je vybaveno bezbariérovými 
kabinkami zvlášť pro muže a ženy. Jeden pokoj zařízen jako bezbariérový. 
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f, Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 
právních předpisů. 
 
Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné technické požadavky dle vyhlášky 137/98 Sb. 
 

Ochrana životního prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později 
s využíváním stavby nebudou v rozporu s ochranou životního prostředí. Všechny odpady 
a skládky zařízení staveniště budou převezeny na místní skládku a tak nedojde 
k znečistění životního prostředí. Orgán státní správy posoudil všechny vlivy a shledal 
stavbu jako způsobilou. 
 
Vodohospodářská správa – stavba není v dosahu povodí žádného vodního toku a proto 
neohrozí jeho znečistění. Obecní úřad v Červené Vodě, shledal stavbu jako způsobilou. 
 
Ochrana ovzduší – stavba ve fázi výstavby a pozdějšího užívání nebude ohrožovat 
ovzduší. 
 
Ochrana lesů ČR – na daných parcelách se lesy nevyskytují, a proto krajský úřad 
v Pardubicích shledal stavbu za způsobilou. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu – pozemek je veden v katastru nemovitostí jako 
stavební parcela. 
 
Ochrana proti ohni – objekt je chráněn proti ohni protipožárními opatřeními, což je 
řešeno podrobněji v Požární zprávě. Hasičský záchranný sbor Červené Vodě shledal takto 
chráněný objekt způsobilý. 
 
Policie ČR, dopravní inspektorát – shledal stavbu z hlediska omezení dopravy 
způsobilou. 
 
Památková péče – pozemek nezasahuje do území památkově chráněného a proto krajský 
úřad v Pardubicích shledal pozemek způsobilý. 

 
g, Seznam výjimek a úlevových řešení 
 
Nebylo žádáno o žádnou výjimku ani o úlevové řešení. 
 
h, Navrhované kapacity stavby 
  Zastavěná plocha (bez zpevněných ploch):   776,4 m2  
  Obestavěný prostor:                   11 039 m3 

  Užitná plocha:                            2 256 m2  
 Počet pokojů      26 
  Počet pracovníků     15-20 
 
i, Základní bilance stavby 
 
j, Základní předpoklady výstavby 
 
Předpokládaný začátek výstavby:  květen 2014 
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Předpokládaný konec výstavby listopad 2016 
k, orientační náklady 
 
Hrubý odhad nákladů:            11 039 m3 x 3500,- Kč/m3 = 36 100 000Kč 
 

a) Stavební objekty 
    01 Obytný dům                       11 039m3     (3500 kč/m3)   36 100 000Kč 
    02 Kanalizace                   58 m          (1200 kč/m‘)            70 080Kč 
    03 Vodovodní přípojka         46,9 m               (800kč/m‘)       37 520Kč 
    04 Elektrická přípojka         11,1 m             (600 kč/m‘)         6 660Kč 
    05 Chodník         58,3 m2               (600 kč/m‘)           34 980Kč 
    06 Plynovod         11,1 m         (800kč/m‘)        8 880Kč 
 

b) Předpokládané náklady 
 

    a) náklady na realizaci stavby:                36 258 120Kč 
    b) vedlejší náklady na zařízení staveniště:  2,5%  ze 36 258 120 =      906 453 Kč 
    c) projektová práce:      1%  ze 36 258 120=            362 581 Kč 
    d) náklady na inženýrskou činnost:     1%  ze 36 258 120=            362 581 Kč 
    e) investorský dozor:      28% ze 362581  =           101 523 Kč 
    f) stavební dozor:       28% ze 362581  =             101 523 Kč 
       celkové náklady:                        38 092 781 Kč 
 
 
5  Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
 
1NP 
Hlavní vstupem do objektu se vchází do vstupní haly s recepcí na, kterou navazuje hygienické 
zázemí pro hosty, vertikální komunikace, průchod do zázemí hotelu, restaurace. Na restauraci 
navazuje terasa pro letní stravování a ofise. Ofis je propojuje restauraci s kuchyní, která se 
skládá z teplé a studené kuchyně, přípravy masa a zeleniny, mytí stolního a kuchyňského 
nádobí. Na přípravu masa a zeleniny přímo navazují sklady masa a zeleniny. Kuchyň je 
napojena na centrální chodbu pro personál. Z této chodby se můžeme dostat do jednotlivých 
skladů, technické místnosti, hygienického zázemí pro personál, šaten a kanceláře vedení 
hotelu. 
 
2NP  
Po schodišti se dostáváme do druhého nadzemního podlaží na centrální chodbu, na kterou 
navazují jednotlivé pokoje, hygienické zázemí pro hosty, zázemí personálu (úklidová 
místnost, sklad špinavého a čistého prádla, místnost pro pokojskou), konferenční sál na, který 
je napojena odpočinková místnost a hygienické zázemí pro účastníky konference. 
 
3NP  
Po schodišti se dále dostáváme do třetího nadzemního podlaží na centrální chodbu, na kterou 
navazují jednotlivé pokoje, hygienické zázemí pro hosty a zázemí personálu (úklidová 
místnost, sklad špinavého a čistého prádla, místnost pro pokojskou).  
 
 



Diplomová práce-Průvodní zpráva  Ducháček Ondřej C2NPS2 

8 
 

 
1S 
Dolu po schodišti se dostáváme do suterénu na centrální chodbu na, kterou navazuje 
posilovna, šatny s hygienickým zázemím pro muže a pro ženy, místnost na stolní tenis, sklad, 
kotelna, dílna a východ na který je napojena kolárna lyžárna. 
 

 
 
     
 
 
 

                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   Vypracoval: Ducháček Ondřej 
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1. Popis území stavby 
a. Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek v současné době slouží jako louka, nejsou na něm žádné vzrostlé stromy 
ani keře. Pozemek je svažitý směrem na východ. 
Nachází se v bezprostřední blízkosti Ski areálu Červená voda. 

b. Provedené průzkumy 
Na pozemku byl proveden geologický průzkum, které stanovil, že se jedná 
štěrkohlinitou zeminu s pevností v tlaku 0,3Mpa. Radonové riziko je na řešeném 
pozemku nízké. Hydrogeologický průzkum stanovil, že podzemní voda se nachází 
v hloubce 4-4,5m pod úrovní terénu. Takže na objekt nebude působit tlaková voda.   

c. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Objekt se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásma 

d. Poloha vzhledem k záplavovému území a poddolovanému území 
Pozemek se nenachází v záplavovém území žádného vodního toku, ani se 
nenachází v poddolovaném území. 

e. Vliv stavby na okolí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry. 
Stavba je volně stojící nachází se asi 500metrů od nejbližších obytných objektů, 
v těsné blízkosti je pouze dolní stanice lanovky na Bukovou horu a její 
příslušenství, tyto objekty a pozemky stavba nijak neovlivňuje. Během výstavby 
bude celý areál oplocen.  
Stékající voda po svahu bude svedena do příkopu podél komunikace, který je 
napojen na místní vodní tok, případná voda, která by se vyskytla ve výkopech, 
bude průběžně odčerpávána a vypouštěna do přikopu. Kde dojde buď k vsáknutí, 
nebo odtečení do místního vodního toku. 

f. Požadavky na sanace, demolice a kácení dřevin. 
Na pozemku dojde pouze k odstranění ornice a travin, nebude zapotřebí provádět 
žádné demolice ani kácení stromů. 

g. Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa. 
Celý pozemek je v současné době součástí zemědělského půdního fondu. Před 
započetím výstavby z něj bude vyňat. 

h. Územně technické podmínky 
Pozemek bude napojen na místní komunikaci sloužící k obsluze ski areálu. 
Současně bude napojen také na všechny sítě, které byli vybudovány spolu 
s přípravou infrastruktury pro ski areál Červená voda. 

i. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Jediná vyvolaná investice bude napojení komunikací na pozemku na stávající 
komunikace. 

2. Celkový popis stavby 
 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek 
  
 Jedná se o novostavbu hotelu. V 1NP se nachází restaurace a kuchyň se svým 
příslušenstvím. Restaurace má kapacitu 75míst + plus 36 míst na zahrádce. V 2NP a 3NP se 
nacházejí pokoje pro hosty s kapacitou 60míst. 
 
2.2. Celkové urbanistické řešení 

a. Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
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V okolí stavby se nenachází žádné jiné objekty než objekty ski areálu. 
Restaurace se zahrádkou je orientována směrem k ski areálu pro snadný 
přístup hostů. Parkoviště pro hosty a personál je umístěnu na pozemku před 
vstupem do objektu.   

b. Architektonické řešení – Objekt má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Střecha je řešena jako sedlová aby se hodila do horského prostředí. Bylo 
využito toho, že se objekt nachází ve svahu , takže kromě hlavního vstupu do 
1NP, byl vytvořen i vstup v druhé části objektu do 1PP přímo z úrovně terénu. 
Vstup do 1PP slouží pro hosty, kteří si mohou v suterénu uklidit lyže 
popřípadě kola. Restaurace a zahrádka jsou orientovány na jih. Okna 
hotelových pokojů jsou orientována tak, aby z pokojů na jedné straně byl 
výhled na bukovou horu, a z druhé strany do údolí a na protilehlé kopce. 
Krytina střechy je provedena z tašek pálených, bramac brněnka. Fasáda je 
provedena strukturované omítky barvy bílé. Sokl je proveden z kamenného 
obkladu. 
 

2.3. Dispoziční a provozní řešení 
   

1NP 
Hlavní vstupem do objektu se vchází do vstupní haly s recepcí na, kterou navazuje hygienické 
zázemí pro hosty, vertikální komunikace, průchod do zázemí hotelu, restaurace. Na restauraci 
navazuje terasa pro letní stravování a ofise. Ofis je propojuje restauraci s kuchyní, která se 
skládá z teplé a studené kuchyně, přípravy masa a zeleniny, mytí stolního a kuchyňského 
nádobí. Na přípravu masa a zeleniny přímo navazují sklady masa a zeleniny. Kuchyň je 
napojena na centrální chodbu pro personál. Z této chodby se můžeme dostat do jednotlivých 
skladů, technické místnosti, hygienického zázemí pro personál, šaten a kanceláře vedení 
hotelu. 
 
2NP  
Po schodišti se dostáváme do druhého nadzemního podlaží na centrální chodbu, na kterou 
navazují jednotlivé pokoje, hygienické zázemí pro hosty, zázemí personálu (úklidová 
místnost, sklad špinavého a čistého prádla, místnost pro pokojskou), konferenční sál na, který 
je napojena odpočinková místnost a hygienické zázemí pro účastníky konference. 
 
3NP  
Po schodišti se dále dostáváme do třetího nadzemního podlaží na centrální chodbu, na kterou 
navazují jednotlivé pokoje, hygienické zázemí pro hosty a zázemí personálu (úklidová 
místnost, sklad špinavého a čistého prádla, místnost pro pokojskou).  
 
 
 
1S 
Dolu po schodišti se dostáváme do suterénu na centrální chodbu na, kterou navazuje 
posilovna, šatny s hygienickým zázemím pro muže a pro ženy, místnost na stolní tenis, sklad, 
kotelna, dílna a východ na který je napojena kolárna lyžárna. 
 
2.4. Bezbariérové řešení objektu 
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Objekt je částečně řešen jako bezbariérový, bezbariérově je řešen vstup do 1NP pro hosty, 
restaurace a vstup na terasu. V hygienickém zázemí restaurace se nachází jedna panská a 
jedna dámská kabinka pro vozíčkáře. V objektu je výtah určený pro přepravu lidí na 
invalidním vozíčku. V 2NP se nachází jeden pokoj upravený pro vozíčkáře. Ostatní pokoje a 
technické zázemí hotelu nejsou řešeny bezbariérově. 
 
2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
 

Navrhované stavební postupy neovlivňují účel, pro který byla stavba navržena. Jsou 
navrženy takové stavební technologie a materiály, které negativně neovlivní užívání stavby po 
jejím dokončení. Veškerá instalovaná zařízení budou odpovídat požadavkům bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví. Stavba respektuje práva a oprávněné zájmy dotčených subjektů. 
Při užívání stavby musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky České republiky, zejména 
pak zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví. 
 
2.6. Základní technický popis staveb 
 
Rozměry objektu jsou: délka 45,75m šířka, 16,5m + 2metrový výklenek, délky 10,75m 
v místě hlavního vstupu. 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Rozměry jednotlivých pasů jsou 
uvedeny ve výkresu. Jsou provedeny tak aby objekt byl založen vždy v nezámrzné hloubce a 
v rostlé zemině. Základy jsou odstupňovány tak aby nedocházelo k vzájemnému ovlivnění. 
V podsklepené části objektu je podkladní beton vylit mezi základové pasy. V nepodsklepené 
části jsou použity dvoustupňové základy spodní část je provedena z prostého betonu litého do 
výkopů, druhá část je z betonových tvarovek ztraceného bednění vylitých prostým betonem 
C20/25. Podkladní beton je přetažen přes základy a vyztužen kari sítí 150/150/6 s přesahy 
minimálně přes dvě oka. Pod příčky je zesílen o 100 a přidaná další kari síť. 
Konstrukční systém objektu je stěnový kombinovaný, Podélné stěny jsou podél centrální 
chodby, příčné stěny jsou od sebe osově vzdáleny 5,0m. Suterénní zdivo je řešeno ze systému 
Liapor. Obvodové stěny v suterénu jsou řešeny systémem Liapor VZ, který umožňuje 
vytvoření žb sloupků sloužících k vyztužení zdiva proti zemním tlakům. Počet sloupků a 
vyztužení určí statik. V nadzemní části objektu je použit systém porotherm pro obvodové 
zdivo jsou použity tvárnice Portherm Profi 30 a pro vnitřní nosné zdivo Porotherm 24 Profi. 
Příčky jsou v celém objektu řešeny systémem Porotherm Profi 140 a 80. Střecha je řešena 
jako sedlová, klasický krov. Suterénní zdivo a sokl jsou zatepleny tepelnou izolaci Isover XPS 
tl. 150mm. Nadzemní část objektu je zateplena minerální vlnou Isover tl 200. 
Stropy v celém objektu budou řešeny systémem porotherm miako tloušťka stropu je 250mm. 
Stropy jsou zesíleny pod příčkami přidáním dalších nosníků. Podhledy v některých 
místnostech jsou provedeny podhledy systému Knauf viz. projekt. 
 
2.7. Technická a technologická zařízení 

 
Vytápění objektu a ohřev teplé vody v objektu budou řešeny pomocí plynového kotle. 
Potřebný výkon kotle bude stanoven specialistou na tzb. V objektu bude hydraulický výtah, 
který bude napájen z elektrické sítě. Část objektu je větrána pomocí nuceného větrání, projekt 
řeší pouze předběžný návrh trasování. Technologie, které budou v kuchyni restaurace nejsou 
v projetu řečeny. Budou řešeny samostatně dle specifických požadavků investora. 
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2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
 

Objektu hotelu je navržena v souladu s požadavky na požární bezpečnost a její provedení 
musí respektovat všechny požadavky na požární ochranu budov. Objekt byl zařazen do 
skupiny objektů OB3. 
Požárně bezpečnostní řešení je v samostatné příloze 

 
2.9. Zásady hospodaření s energií 
   
Návrhová venkovní teplota je -17°C, Vnitřní návrhová teplota v objektu je 20,6°C. 
Budova splňuje všechny požadavky na vlastnosti obalových konstrukcí. 
Obálka budovy byla zařazena do kategorie B-úsporná (Uem=0,08 W/m2*K). Podrobný 
výpočet j v samostatné příloze. 
Průkaz energetické náročnosti budovy zařadil objekt do skupiny C – úsporná. Podrobný 
výpočet je v samostatné příloze. 
 
2.10.  Hygienické požadavky  
 
Větrání v objektu je částečně řešeno jako nucené a částečně jako přirozené, budou dodrženy 
všechny požadavky minimální výměny vzduchu v objektu. 
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem, v každé vytápěné místnosti budou navržena otopná 
tělesa. 
Zásobování objektu pitnou vodou bude zajištěno z místního vodovodního řadu. 
Orientace objektu je řešena tak aby byli pokoje prosluněny.  
Hygienické zázemí pro personál i pro hosty splňuje všechny požadavky normy. Každý pokoj 
má vlastní hygienické zázemí. Na každém patře s pokoji je ještě umístěno pohotovostní 
hygienické zařízení pro muže i ženy. 
Stavba negativně neovlivní svým provozem životní prostředí. 
Odpady budou likvidovány komunálním svozem odpadů. V úvahu připadají (zatřídění dle 
katalogu odpadů): 
 
20 KOMUNÁLNÍ ODPADY ( ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ ), VČETNĚ 
SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

 
20 01  Složky z odděleného sběru (kromě odpadů v podskupině 15 01) 
20 01 01 Papír a lepenka  
20 01 02  Sklo  
20 01 11  Textilní materiály  
 
20 02   Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
20 02 01  Biologicky rozložitelný odpad  
20 02 02  Zemina a kameny 
20 02 03   Jiný biologicky nerozložitelný odpad  
 
20 03  Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad  
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 
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2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Pronikání radonu: Radonové riziko pozemku je nízké, proto postačí jako ochrana proti radonu 
běžná hydroizolace spodní stavby. 
Bludné proudy: V okolí objektu se nenachází žádný zdroj bludných proudů. 
Hluk: V bezprostřední blízkosti objektu není žádný zdroj hluku, který by mohl negativně 
ovlivnit pohodu vnitřního prostředí objektu. 
Objekt není v záplavovém území žádného vodního toku. 
 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 

 
Objekt bude napojen na místní komunikaci, z místní komunikace budou vytvořeny dvě 
odbočky jedna pro zásobování a druhá na parkoviště pro hosty a personál. 
Dále bude objekt napojen na plynovod, kanalizaci dešťovou a splaškovou, elektrickou síť 
a vodovodní přípojku. Provedeny ve spolupráci a dle požadavků majitelů jednotlivých sítí. 

 
4. Dopravní řešení 

 
a. Popis dopravního řešení 

K objektu vede komunikace, která slouží pouze k dopravní obsluze ski areálu, dále 
pokračuje pouze jako lesní cesta (s cyklostezkou). 
 

b. Napojení území na stávající infrastrukturu 
Na místní komunikaci se objekt napojení ve dvou místech první napojení bude sloužit 
pro zásobování hotelu. Druhé bude navazovat na parkoviště pro personál a hosty.  

 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
Vegetace: Během závěrečných parkových úprav dojde k vysázení stromů a zasetí 
trávníků. Stromy budou zasázeny podél příjezdové komunikace, podél západní hranice 
pozemku (nad parkovištěm). Mezi parkovištěm a chodníkem vedoucímu k hlavnímu 
vstupu budou zasazeny stromy, sloužící k oddělení klidové zóny u objektu od parkoviště. 
 
Terénní úpravy: Během výstavby dojde k vyrovnání terénu podél objektu. Bude vytvořen 
zářez pro parkoviště, a zářez pro vedlejší vstup do objektu přes suterén. Během výstavby 
bude vykopaná zemina uskladněna v zadní části pozemku. Po dokončení stavby bude 
použita k požadovaným parkovým úpravám. Přebytečná zemina bude buď využita při 
plánované výstavbě další sjezdovky nebo bude odvezena na trvalou skládku zeminy. 
 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a. Vliv na životní prostředí: 
Provádění stavby ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 
prostředí. Při vlastní realizaci musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. Jedná se o výskyt odpadů jako je: 

• Stavební suť – likvidace odvozem na skládku, nebo předáním odborné firmě 
zabývající se likvidací stavební sutě. 

• Dřevěný odpad – likvidace spálením na vhodném místě. 



Diplomová práce-Souhrnná technická zpráva  Ducháček Ondřej C2NPS2 

7 
 

• Obalové materiály – plasty, obaly od nátěrových hmot apod. – likvidace na 
příslušné skládce, nebo likvidace dle údajů výrobce. 
Veškeré použité výrobky musí mít příslušné atesty o vhodnosti použití pro 
výstavbu ve smyslu §156 zákona č. 183/2006Sb. (Stavební zákon) a 
souvisejících právních předpisů.  

b. Vliv na přírodu a krajinu: 
Na pozemku se nenachází žádné chráněné rostliny ani živočichové. Ani se nenachází 
v žádném migračním koridoru chráněných zvířat. Výstavba nebude mít žádný 
negativní vliv na chráněné rostliny a živočichy. 

c. Vliv na soustavy chráněných území Natura 2000 
Pozemek se nenachází na chráněném území Natura 2000. 

 
7. Ochrana obyvatelstva 
 
Splnění základních požadavku na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 
obyvatelstva.  
 V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu 
osob do výkopu, z lešení nebo z rozestavených podlaží a opatření k zamezení zranění osob 
padajícím špatně uloženým nebo špatně zajištěným stavebním materiálem. Přes obecnou 
známost těchto nebezpečí se uvedená zranění, s mnohdy velmi těžkými následky, na stavbách 
stále v hojném počtu vyskytují! 
 
8. Zásady organizace výstavby 
 

a. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na místní komunikaci pomocí brány v oplocení. Po 
staveništi budou zřízeny dočasné komunikace. 
V první fázi výstavby budou zřízeny přípojky na objektu, na které se poté napojí 
zařízení staveniště. 

 
b. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace demolice a kácení dřevin 

Staveniště bude oploceno, obytná zástavba je v dostatečné vzdálenosti takže není 
nutné provádět žádná další opatření. Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, které 
by bylo nutné vykácet. 

 
c. Maximální zábory pro staveniště 

Během výstavby bude omezena doprava na komunikace pouze při napojování přípojek 
na stávající síť a při napojování nových komunikací na stávající, Jinak nebudou 
zapotřebí žádné zábory veřejných pozemků. 
 

d. Bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Během výstavby bude vytvořena dočasná deponie v severní části pozemku, část 
zeminy bude v závěrečné fázi výstavby využita k parkovým úpravám. Zbytek zeminy 
bude, buď využit k vytvoření tělesa plánované sjezdovky, nebo (pokud projekt 
k vytvoření další sjezdovky nebude probíhat současně s výstavbou hotelu) bude 
odvezena na trvalou skládku zeminy. 

 
V Brně 2013 
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1. ÚČEL OBJEKTU 

 
Jedná se o novostavbu hotelu. V 1NP se nachází restaurace a kuchyň se svým příslušenstvím. 
Restaurace má kapacitu 75míst + plus 36 míst na zahrádce. V 2NP a 3NP se nacházejí pokoje 
pro hosty s kapacitou 60míst. 

2. ARCHITEKTONICKÉ, FUNK ČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  
 
Stavba hotelu je navržena jako volně stojící objekt o třech nadzemních podlaží a jednom 
podzemním podlaží. Objekt je navržen jako částečně podsklepený. Celý objekt je navržen a 
osazen v souladu s územním plánem této části obce. Byly brány v potaz architektonické a 
urbanistické nároky daného území. Stavba je řešena tak aby se hodila do horské oblasti. 
 
Půdorys domu je navržen do tvaru obdélníku, s vystupujícím vstupním prostorem. Vnější 
povrchové úpravy jsou provedeny zateplovacím systémem Isover se silikátovou omítkou. 
Soklová část objektu je řešena systémem Baumit XPS. Obytná část bude natřena světle žlutou 
barvou, sokl bude obložen kamenným obkladem. Včetně celé části suterénu vystupujícího nad 
úroveň terénu. Výplně otvorů okna budou dřevěná zasklená trojsklem barva tmavě hnědý lak. 
Vstupní a terasové dveře budou dřevěné natřené tmavě hnědým lakem, zaskleny trojsklem. 
Střecha bude sedlová dvouplášťová. Dům je částečně podsklepený, založený na základových 
pasech. 
 
Nadzemní část objektu bude řešena ze systému Porotherm. Podzemní část bude kvůli zemním 
tlaků ze systému Liapor (budou použity tvarovky Liapor VZ s možnosti vytvořit 
železobetonové sloupky).  
 
Dispoziční řešení: 
 
1NP 
Hlavní vstupem do objektu se vchází do vstupní haly s recepcí na, kterou navazuje hygienické 
zázemí pro hosty, vertikální komunikace, průchod do zázemí hotelu, restaurace. Na restauraci 
navazuje terasa pro letní stravování a ofise. Ofis je propojuje restauraci s kuchyní, která se 
skládá z teplé a studené kuchyně, přípravy masa a zeleniny, mytí stolního a kuchyňského 
nádobí. Na přípravu masa a zeleniny přímo navazují sklady masa a zeleniny. Kuchyň je 
napojena na centrální chodbu pro personál. Z této chodby se můžeme dostat do jednotlivých 
skladů, technické místnosti, hygienického zázemí pro personál, šaten a kanceláře vedení 
hotelu. 
 
2NP  
Po schodišti se dostáváme do druhého nadzemního podlaží na centrální chodbu, na kterou 
navazují jednotlivé pokoje, hygienické zázemí pro hosty, zázemí personálu (úklidová 
místnost, sklad špinavého a čistého prádla, místnost pro pokojskou), konferenční sál na, který 
je napojena odpočinková místnost a hygienické zázemí pro účastníky konference. 
 
3NP  
Po schodišti se dále dostáváme do třetího nadzemního podlaží na centrální chodbu, na kterou 
navazují jednotlivé pokoje, hygienické zázemí pro hosty a zázemí personálu (úklidová 
místnost, sklad špinavého a čistého prádla, místnost pro pokojskou).  
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1S 
Dolu po schodišti se dostáváme do suterénu na centrální chodbu na, kterou navazuje 
posilovna, šatny s hygienickým zázemím pro muže a pro ženy, místnost na stolní tenis, sklad, 
kotelna, dílna a východ na který je napojena kolárna lyžárna. 
. 
 
Vegetační úpravy okolí objektu: 
Během závěrečných parkových úprav dojde k vysázení stromů a zasetí trávníků. Stromy 
budou zasázeny podél příjezdové komunikace, podél západní hranice pozemku (nad 
parkovištěm). Mezi parkovištěm a chodníkem vedoucímu k hlavnímu vstupu budou zasazeny 
stromy, sloužící k oddělení klidové zóny u objektu od parkoviště. 
 
 
Přístup do objektu: 
Hlavní vstup do objektu je do 1NP ze západní strany od objektu (od parkoviště). Hlavním 
vstupem se vchází do recepce, na kterou navazují ostatní komunikace v hotelu a restaurace. 
Do restaurace se v letním období dá vejít i přímo přes zahrádku. Dále se do objektu dá 
vstoupit z druhé strany objektu (od východu) přes 1PP pomocným vstupem pro hosty na, 
který navazuje kolárna a lyžárna. Od severní strany se dá vstoupit do objektu pomocí vstupu 
pro perzonál. 
 

3. UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÝ PROSTOR, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ 
A OSLUNĚNÍ 

 
Jedná se o novostavbu hotelu. 
 Charakteristické údaje stavby: 
 Zastavěná plocha (bez zpevněných ploch):  776,4 m2  
 Obestavěný prostor:                   11 039 m3 

 Užitná plocha:                            2 256 m2  
       Zpevněné plochy: 
   -chodníky     174,6 m2 
   -terasa        82,5 m2  
   -parkoviště     798,7 m2 

   -cesta pro zásobování    253,0 m2 
 
       Plocha pozemku     6 969 m2 
       Zastavěnost pozemku         33% 
 
Parcelní číslo staveniště:         č.p. 115/5 
Parcelní číslo sousedních pozemků:        č.p.  115/4  

    č.p.  115/6, 
    č.p.  115/3, 

Parcelní číslo komunikací:         č.p.   554/3 
 
Orientace: 
Vstup do objektu je orientován západně. Okna restaurace jsou orientovány na východ, jih a 
západ. Okna hotelových pokojů jsou orientována východ a západ. Pokoje jsou odděleny 
centrální chodbou. 
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4. TECHNICKÉ A KONSTRUK ČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU  

 
Konstrukce objektu 

Základy 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25 XC3. Rozměry 
jednotlivých pasů jsou uvedeny ve výkresu. Hloubka základů je navržena tak, aby byl vždy 
založen v nezámrzné hloubce a v rostlé zemině. Základy jsou odstupňovány tak aby 
nedocházelo k vzájemnému ovlivnění. V podsklepené části objektu je podkladní beton vylit 
mezi základové pasy. V nepodsklepené části jsou použity dvoustupňové základy spodní část 
je provedena z prostého betonu litého do výkopů, druhá část je z betonových tvarovek 
ztraceného bednění vylitých prostým betonem C20/25 a vyztužených. Podkladní beton je 
přetažen přes základy a vyztužen kari sítí 150/150/6 s přesahy minimálně přes dvě oka. Pod 
příčky je zesílen o 100 a přidaná další kari síť. 
 
Stěny, p říčky 
 

Suterénní st ěny 
Stěny obvodové: 
Suterénní stěny jsou z důvodu zemních tlaků řešeny ze systému LIAPOR VZ tl. 300mm na 
tenkovrstvou zdicí maltu Thermovit. Stěna bude vyztužena železobetonovými sloupky 
zabudovanými do zdi. Vyztuž a vzdálenost sloupků bude určena dle výpočtu statika.  
K izolaci suterénu a soklu byla použita tepelná izolace Baumit XPS  tl. 140mm. Tepelná 
izolace bude lepena k podkladu. Součinitel prostupu tepla U=0,19W/m2K. Výška stěny je 
2750mm. V suterénu budou použity také překlady Porotherm překlad 7. Na zdi vystupující 
nad úroveň terénu bude nalepen kamenný obklad. 
Stěny vnitřní nosné 
Vnitřní nosné stěny jsou vyřešeny ze systému LIAPOR M 240 na tenkovrstvou zdicí maltu 
Thermovit. Výška stěny je 2750mm. Budou použity překlady Porotherm překlad 7. 
Příčky 
Příčky jsou řešeny ze systému POROTHERM 14 Profi na maltu POROTHERM Profi. Výška 
stěny je 2750mm. Budou použity překlady Porotherm překlad 7.  
Poznámka: Příčky budou vyzdívány od 3NP, kvůli průhybu stropů. 
 

Stěny v 1 NP a 2 NP a 3NP 
Stěny obvodové 
Stěny obvodové jsou řešeny ze systému POROTHERM 30 Profi na maltu POROTHERM 
TM, zateplené 200mm tepelné izolace, tepelná izolace bude lepena a mechanicky kotvena ke 
zdi, bude použita silikátová omítka tloušťky 5mm. Naneseme vrstvu tmelu, do které vtláčíme 
pomocí hladítka výstužnou mřížku, následně provedeme mechanické kotvení, poslední vrstvu 
nanášíme až po vyschnutí podkladu. Výška stěny je v 1 NP  4000mm a v 2 NP 3000mm v 3 
NP 2750mm. Součinitel prostupu tepla U=0,18W/m2K. Nad otvory budou použity překlady 
Porotherm překlad 7. 
Stěny vnitřní nosné 
Stěny vnitřní nosné jsou řešeny systémem POROTHERM 24 Profi na maltu POROTHERM 
TM. Výška stěny je 1 NP  4000mm a v 2 NP 3000mm 3 NP 2750mm. Nad otvory budou 
použity překlady Porotherm překlad 7. 
Příčky 
Příčky jsou řešeny ze systému POROTHERM 14 Profi na maltu POROTHERM Profi. Výška 
stěny je v 1 NP  3000mm a v 2 NP 2750mm a ze systému POROTHERM 8 Profi na maltu 
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POROTHERM Profi v 1NP nejsou příčky vyzděny až ke stropu ale pouze do výšky 2500mm. 
V 2NP a 3NP jsouvyzděny na celou výšku patra (2NP 3000mm, 3NP 2750mm) Nad otvory 
budou použity překlady Porotherm překlad. V 1NP u příček POROTHER 8 jsou použity 
nenosné překlady z žb. 
 

 
Stropy 

 
Stropy jsou provedeny ze systému POROTHERM Strop-MIAKO. Výška stropu je 250mm. 
Stropy jsou ukládány na příčné zdi s osovou vzdáleností 5,0m. Pouze nad centrální chodbou 
jsou ukládány na podélné stěny s osovou 1,75m. Nad 3NP nejsou nad některýma pokojema 
nad celou plochu místnosti, ale nad částí místnosti je již šikmá střecha (viz výkres tvarů 3NP a 
výkres krovu).  Nad výtahovou šachtou je strop zvýšen o 1000mm kvůli hornímu dojezdu 
výtahu a je zde umístěn instalační nosník. Strop je ztužen železobetonovými věnci. Pod 
příčkami je nutné provést zdvojení až strojení nosníku (dle hmotností příček viz výkresy 
tvarů). V místě uložení schodiště je nutné použít tři nosníky. V místě snížených vložek se 
provede vyztužení a tím vznikne skrytý průvlak. Umístění a velikost veškeré výztuže bude 
určena statikem. V místech prostupů bude vynechána jedna vložka, která bude nahrazena 
dobetonávkou, do které se před betonáží nainstalují chráničky pro budoucí instalace.  
 

Podlahy, povrchy st ěn a strop ů 
 

Podlahy v obytných místnostech jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy s povrchovou 
úpravou laminátové desky, keramická dlažba nebo koberec (dle tabulky místností). V 
místnostech suterénu, které slouží jako zázemí hotelu je použita stěrková podlaha. Tloušťka 
kročejové (tepelné) izolace bude dle projektu. Před betonáží roznášecí vrstvy je nutné položit 
na kročejovou (tepelnou) izolaci separační vrstvu, která zabrání zatečení betonu do spár. 
 
Povrchová úprava stěn bude provedena z vápenocementové omítky Porotherm Universal, 
barva bílá. Dle projektu budou provedeny keramické obklady. 
 
Povrchová úprava stropů bude provedena omítkou Porotherm Universal, nebo budou snížené 
podhledy systému knauf. 
 

Střecha 
 

Střecha je sedlová dvouplášťová. Do hlavní sedlové střechy jsou vloženy dvě sedlové střechy 
kolmé k hlavní. Jedna o stejné výšce hřbene (hřebeny jsou ve stejné úrovni, okapy v jiný 
ůrovni) nachází se nad hlavním schodištěm. Druhá je snížená (hřebeny i okapy jsou v jiné 
úrovni) nad pomocným schodištěm. Nad obytnou částí je střecha zateplená systémem mezi a 
pod krokvemi. Součinitel prostupu tepla U=0,19W/m2K. Konstrukce hlavní střechy je 
vytvořena klasickým krovem s dvěma středovými vaznicemi. Pozednice je umístěna na 
nadezdívce v 3NP. První vaznice jsou umístěny na betonových patkách v podkroví. Druhá 
vaznice je podepřena sloupky a pásky. Plné vazby jsou vždy nad příčnou nosnou zdí. U 
vedlejší střechy (nad hlavním schodištěm) Je použit kce systém o jedné středové vaznici. 
Pozednice vedlejší střechy navazují na první vaznice. Vaznice vedlejší střechy jsou ve stejné 
výškové úrovni jako druhá vaznice hlavní střechy. Podepřené jsou šikmými sloupky do 
středové botky, která je nad vnitřní nosnou zdí. Druhá vedlejší střecha má jednu vrcholovou 
vaznici podepřenou sloupky. Na střeše budou provedeny jisticí prvky, musí být od sebe 
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vzdáleny maximálně tak, aby délka lana byla taková, aby v případě pádu nedosáhlo až na 
zem.   

 
Výpln ě otvor ů 

 
Okna 

Dřevěná Okna VEKRA NATURA 78. Součinitel prostupu tepla Uw=0,87 Ug=0,6. Okna jsou 
kotvena k nosné konstrukci pomocí ocelových pásků. Ocelové pásky budou jednom konci 
budou přikotveny k oknu a na druhé budou přikotveny parapetu, překladu a ostění okna. K 
parapetu budou přikotveny speciálními vruty do děrovaných cihel. Stavební hloubka okna je 
78mm. 
 

Dveře 
Vstupní dveře VEKRA NATURA 78 VD typ Eva 3-Teak.) 
Dveře na terasu VEKRA NATURA 78 VD 
U vstupních dveří je použita dřevěná rámová zárubeň 
Dveře vnitřní  MASONITE I – Dub typy:  Claudius-neprosklené 
                                                                Sokrates- prosklené 
U vnitřních dveří je v nadzemní části jsou navrženy obložkové zárubně. V suterénu je do, 
které slouží jako technické zázemí hotelu užito ocelových zárubní. 
Dveře do jednotlivých pokojů a mezi pokoji jsou protipožární opatřeny samozavíračem (viz. 
požární zpráva) 
(podrobnější popis dveří v příloze výpis prvků – dveře)  
 
 
 
 
Schodišt ě 
 
Hlavní schodiště 
Schodiště je monolitické železobetonové, vynášené podestovými nosníky. Na mezipodestě je 
nosník přiznaný a na hlavní podestě je vytvořen pomocí tří nosníků a snížené vložky 
vyztužení určí statik. Mezipodesta je ukotvena do podestového nosníku a podélné vnitřní 
nosné zdi. 
 Z 1NP do 2 NP je dvouramenné schodiště s  2x třinácti stupni 160/310. Tloušťka schodišťové 
desky je 175mm, stupně budou dobetonovány dodatečně, do desky se zabetonují trny pro 
nabetonování stupňů. 
Z 2NP do 3NP je dvouramenné schodiště nástupní rameno má 13stupňů výstupní 7stupňů 
163/310. Tloušťka schodišťové desky je 175mm, stupně budou dobetonovány dodatečně, do 
desky se zabetonují trny pro nabetonování stupňů. 
Z 1NP do 1PP je dvouramenné schodiště nástupní rameno má 6stupňů výstupní 13stupňů 
158/310. Tloušťka schodišťové desky je 175mm, stupně budou dobetonovány dodatečně, do 
desky se zabetonují trny pro nabetonování 
Pomocné schodiště 
Schodiště je monolitické železobetonové, vynášené podestovými nosníky. Na mezipodestě je 
nosník přiznaný a na hlavní podestě je vytvořen pomocí tří nosníků a snížené vložky 
vyztužení určí statik. Mezipodesta je ukotvena do příčných zdí (aby nedošlo k vytvoření 
tepelného mostu).  
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.Z 1NP do 2 NP je dvouramenné schodiště s  2x dvanácti stupni 173/285. Tloušťka 
schodišťové desky je 175mm, stupně budou dobetonovány dodatečně, do desky se zabetonují 
trny pro nabetonování stupňů. 
Z 2NP do 3NP je dvouramenné schodiště nástupní rameno má 12stupňů výstupní 7stupňů 
171/285. Tloušťka schodišťové desky je 175mm, stupně budou dobetonovány dodatečně, do 
desky se zabetonují trny pro nabetonování stupňů 
 

Zdravotn ě technické instalace 
Vnit řní vodovod  

 
Z vodoměru je vnitřní vodovod veden k kotli kde je vyráběna teplá voda. Dále je vedena teplá 
voda společně se studenou v chodbě zakrytá podhledem k jednotlivým šachtám. Pro 
nepodsklepenou část objektu je vnitřní vodovod vyveden do 1NP kde je zakryt v podhledu 
rozveden k jednotlivým šachtám popřípadě k jednotlivým zařizovacím předmětům v 1NP. Od 
šachet už je vodovod veden kjednotlivým zařizovacím předmětům Voda je ohřívána pomocí 
kombinovaného kotle pro výrobu tepla a teplé užitkové vody. 
  

Vnit řní kanalizace  
 
Odpadní voda ze všech zařizovacích předmětů bude svedena připojovacím potrubím do 
odpadního a svodného a tím do splaškové kanalizace. Potrubí budou provedeny z plastových 
trubek. V hlavních šachtách bude odpadní potrubí napojeno na větrací, které bude vyvedeno 
na střechu. Ostatní odpadní potrubí budou opatřena přisávacím ventilem, aby nedocházelo ke 
vzniku podtlaku v potrubí. Svodné potrubí bude vedeno v zemi pod centrální chodbou. 
V místě přechodu mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu bude vytvořena šachta a 
na svodné potrubí bude čistící tvarovka. Dále je nutné ještě zřídit další dvě kontrolní šachty 
(umístěny dle projektu). Dešťová kanalizace je vedena mimo objekt v nezámrzné hloubce. 
 
 

Elektroinstalace  
 

V rámci projektu nebylo řešeno. 
      

Větrání 
 
Kuchyň, zázemí kuchyně a hygienické zázemí bude větráno nuceným větráním. Množství 
odváděného a přiváděného vzduchu je stanoveno z normových požadavků. Vzduchotechnická 
jednotka je umístěna v místnosti č. 122.  
Hygienické zázemí v 2NP a 3NP bude větráno podtlakově pomocí centrálního ventilátoru a 
soustavy těsných klapek v každé odsávané místnosti. Při rozsvícení dojde automaticky 
k otevření klapky a zvýšení výkonu ventilátoru. 
Ostatní prostory budou větrány přirozeně okny. 
 

Ústřední vytáp ění 
Tepelné ztráty:  

 
Tepelná ztráty byly počítány na venkovní návrhovou teplotu -17°C. Objekt byl výpočtem 
průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy zařazen do skupin B – úsporná. 
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Systém vytáp ění:  
Systém vytápění byl navržen teplovodní, dvoutrubkový protiproudový s nuceným oběhem 
otopné vody pomocí oběhového čerpadla. 

 
Zdroj tepla:  

Zdroj tepla bude zajištěn plynovým kotlem. 
 

Otopná plocha:  
Byla navržena z deskových radiátorů Korado s termostatickými hlavicemi, dle tepelných ztrát 
jednotlivých místností. V koupelnách budou použity žebříkové otopné tělesa. 
 
 

5. TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KCE A VÝPLNÍ 
OTVORŮ 

 
Budova je navržena, a bude provedena tak, aby spotřeba energie na její provoz byla co 
nejnižší. Budova byla výpočtem průměrného prostupu tepla zařazena do skupiny B úsporná. 
Výpočtem energetický průkazů náročnosti budovy byl objekt zařazen do skupiny C-úsporná. 
Výpočty viz přílohy štítek obálky budovy a průkaz energetické náročnosti budovy. 
Vypočet jednotlivých konstrukcí je v příloze tepelně technické posouzení objektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.  

V rámci diplomové práce nebyl proveden inženýrskogeologický ani hydrogeologický 
průzkum. Vycházíme pouze z tabulkových hodnot pro zeminu nacházející se na daném 
území. Z důvodu, že se objekt nachází v horský oblasti a je zde velmi kamenitá a těžko 
těžitelná půda byla únosnost základové odhadnuta σd=0,3Mpa, vnitřní úhel zeminy tření 
φ=45°. 

 
Zemní práce 

 
Výkopy budou zajištěny proti sesunutí svahováním, sklon svahu 1:1. Hloubka stavební jámy 
je proměnná, protože objekt se nachází ve svahu  maximální hloubka je -3,25 m. Hloubka 
jednotlivých pasů je proměnná (viz. výkres základů). V nepodsklepené části objektu budou 
vytvořeny pouze výkopy pro základové pasy. Rozměry budou stanoveny dle projektu. 

Konstrukce a výplne otvorů 

Skutečná hodnota 

prostupu tela U 

[W/m
2
K] 

Požadovaná 

hodnota prostupu 

tela U [W/m
2
K] 

Okna 0,87 1,5 

Dveře v obvodové stěně 1,28 1,7 

Obvodové zdivo 0,16 0,3 

Obvodové zdivo sokl 0,19 0,3 

Obvodové zdivo přiléhlé k terénu 0,19 0,85 

Podlaha na terénu 0,25 0,45 

Střecha 0,19 0,24 

Strop nad podkrovím 0,2 0,6 



Diplomová práce-Technická zpráva  Ducháček Ondřej C2NPS2 

9 
 

 
Zakládání staveb 
 
Objekt bude založen na základových pasech. Velikost základových pasů: 
V podsklepené části objektu 
-pod obvodovou stěnou 500/500, na východní straně objektu 500/1350 ( do nezámrzné 
hloubky) 
-pod vnitřní nosnou stěnou 1000/600 
-pod příčkou 300/300 
V nepodsklepené části objektu budou základy provedeny, jako dvoustupňové první stupeň 
bude z prostého betonu druhý ze ztraceného bednění vytvořeného z betonových tvárnic 
vylitých betonem a vyztužených. Velikost prvního stupně je pod vnitřní nosnou stěnou  
750/500mm 
-pod obvodovou stěnou 500/500. Základ je odstupňován kvůli svahu. Velikost horního stupně 
je proměnná viz projekt. 
Přechod mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí objektu je vy řešen pomocí odstupňování 
po 500mm.  
Základy budou provedeny z prostého betonu C20/25 XC3. Podél základů v nepodsklepené 
části a na východní straně podsklepené části se bude vkládat tepelná izolace Isover Synthos 

XPS Prime 30  tl. 150mm. 
V podsklepené části objektu je podkladní beton vylit mezi základové pasy. V nepodsklepené 
části je podkladní beton je přetažen přes základy a vyztužen kari sítí 150/150/6 s přesahy 
minimálně přes dvě oka. Pod příčky je zesílen o 100 a přidaná další kari síť. Toto řešení je 
navrženo z důvodu, že podkladní beton se neukládá na rostlou zeminu, ale na násyp. Tento 
násyp je nutné důkladně zhutnit po 250mm min osmi pojezdy vibrační deskou o hmotnosti 
100-120kg. 
 

7. VLIV OBJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Stavba a její provoz nevyvolá v zásadě negativní vlivy na okolí a životní prostředí vůbec. Po 
dobu výstavby dojde k přechodnému zvýšení hladiny hluku, ale po dokončení stavba přispěje 
ke kvalitnějšímu životnímu prostředí. 
 
8. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Stavba je napojena na místní komunikaci ze severu. Přilehlá komunikace slouží pouze 
k obsluze ski areálu Červená voda. 
 
9. OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Nepředpokládají se žádné škodlivé vnější vlivy. 
 

10. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
Stavební práce bude organizována v souladu nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky; nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 
stanovené zvláštním právním předpisem (vyhl. č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo 
obecným požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (vyhl. č. 268/2009 
Sb.) a dalším požadavkům na staveniště. 
Zhotovitel stavebních prací v rámci dodavatelské dokumentace vytvoří podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní 
postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 
Před zahájením zemních prací musí zhotovitel stavby ověřit na staveništi inženýrské sítě, 
podzemní prostory, prosakování nebo výron škodlivých látek. Před započetím zemních prací 
musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a jiných překážek. 
Dodavatel zajistí, aby nedošlo k znečištění komunikací blátem, či k znečištění podzemních 
vod 
 



Závěr: 

 V diplomové práci byl zpracován projekt horského hotelu s restaurací. Objekt má tři 

nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Objekt je zděný, stěnový systém kombinovaný. 

Nadzemní část je provedena ze systému porotherm a podzemní je z důvodu zemních tlaků 

provedena ze systému liapor VZ, který umožňuje vytvoření výztužných sloupků. Objekt je 

založen na základových pasech. Zastřešení bude provedeno sedlovou střechou, do které jsou 

vloženy dvě sedlové střechy kolmé k hlavní střeše. Konstrukce krovu je řešena jako stojatá 

stolice s dvěma středovými vaznicemi.  

 Dispozičně je objekt rozdělen na dva provozy. Provoz hostů a provoz personálu. 

V 1NP se nachází vstup pro hosty s recepcí, na který navazuje restaurace, hygienické zázemí 

pro hosty, schodiště a výtah pro hosty. Dále se v 1NP nachází provoz personálu, který se 

skládá z vstupu pro personál, hygienického zázemí pro personál, skladů, zázemí kuchyně a 

schodiště pro personál. V 2NP se nacházejí jednotlivé pokoje řešeny jako dvou nebo troj 

lůžkové. Jeden pokoj je řešen jako bezbariérový. Některé pokoje je možno propojit dveřmi 

v případě, že je zapotřebí ubytovat větší rodinu. Každý pokoj má vlastní hygienické zázemí. 

V 2NP se dále nachází konferenční sál, pohotovostní wc a sprchy a zázemí pro personál. 

V 3NP se nacházejí také pokoje pro hosty s vlastním hygienickým zázemím, pohotovostní wc 

a sprchy a zázemí pro personál. V suterénu je vedlejší vstup pro hosty, na který navazuje 

kolárna a lyžárna, dále se zde nachází posilovna a místnost pro stolní tenis s vlastní šatnou a 

technické zázemí hotelu. 

 Objekt byl navržen v souladu s platnou legislativou a na základě konzultací 

s vedoucím diplomové práce. 
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