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Abstrakt  
V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby motelu na úrovni 
dokumentace pro provedení stavby. Motel má kapacitu 25 dvoulůžek a 1 jednolůžko 
pro invalidy. Zastavěná plocha objektu je 984,2 m2. Zastřešení je navrženo jako 
plochá střecha. Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný železobetonový 
skelet. Návrh objektu klade důraz na statické a dispoziční řešeni, 
požární bezpečnost, úsporu energie a bezpečnost při užívání. Výkresy byly 
zpracovány v softwaru určeném pro projektování – AutoCad  
  
Klíčová slova  
Diplomový práce, Motel, prefabrikovaný železobetonový skelet, plochá střecha, 
pórobetonové tvárnice, kontaktní zateplovací systém, zastavěná plocha  
  
  
  
Abstract  
The project was prepared with complete documentation of a new Motel at the level of 
building construction documentation. Motel has a capacity of 25 double beds and one 
single bed for the disabled. Built-up area is 984,2 square meters. Enclosure is 
designed as a flat roof. The supporting structure of the building consists of 
prefabricated reinforced concrete frame. Building design emphasizes on static 
solution and layout, fire safety, energy saving and safety of use. Drawings were 
processed in software for design - AutoCad  
  
Keywords  
Master&apos;s Thesis, Motel, prefabricated reinforced concrete frame, flat roof, 
porous concrete blocks, insulation system, built-up area  
… 
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ÚVOD 
 
V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby Motelu na úrovni 
dokumentace pro provedení stavby. Motel má kapacitu 25 dvoulůžek a 1 jednolůžko 
pro invalidy. Zastavěná plocha objektu je 984,2 m2. Zastřešení je navrženo jako 
jednoplášťová plochá střecha. Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný 
železobetonový skelet. Návrh objektu klade důraz na statické a 
dispoziční řešeni, požární bezpečnost, úsporu energie a bezpečnost při užívání. 
Výkresy byly zpracovány v softwaru určeném pro projektování – AutoCad 
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A.1 Identifika ční údaje  
 
A.1.1 Údaje o stavb ě 
 
Název stavby:  Motel  
Účel stavby:     Stavba pro přechodné ubytování 
Adresa:                 Liberecká 264, Jablonec nad Nisou, 466 01  
Místo stavby:       Dálnice D1 223 km, Vyškov 682 01, parcela č. 1948/2, 1948/22  
Katarální území:  Vyškov 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Název:   František Vláčil 
Ulice:   Moldavská 21 
PSČ:   625 00 Brno 
tel:   +420 602 725 382 
e-mail:   info@frantisekvlacil.cz 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Název:   Pavel Šich 
Ulice:   Koberovy 157 
PSČ:   468 22 Železný Brod 
tel:   +420 723 865 453 
e-mail:   pavelsich@seznam.cz 
 
A.2 Seznam vstupních podklad ů 
 
a) Základní informace o rozhodnutích  

Bylo vydáno stavební povolení. 
Městský úřad Vyškov, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo nám. 1 
682 01 Vyškov 
Ing. Jan Plocek 
 

b) Základní informace o dokumentaci 
Byla zpracována projektová dokumentace pro povolení stavby. 

 

A.3 Údaje o území 
 

a) Rozsah řešeného území 
Objekt se nachází na parcele číslo 1948/2, 1948/22 ve městě Vyškov u dálnice D1 na 
223 km v katastrálním území Vyškov. 
Užitná plocha:   1150,4 m2  
Zastavěná plocha:  984,2 m2 

Obestavěný prostor:   8019,6 m3 

Plocha pozemku:    8892 m2 
Max výška hřebene nad upraveným terénem 8,5 m. 
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b) Údaje o ochran ě území 
Ochrana životního prostředí 
Veškeré práce spojené s výstavbou a později s využíváním stavby nebudou v rozporu s 
ochranou životního prostředí. Všechny odpady budou tříděny a převezeny na příslušné 
skládky odpadu. 
 
Vodohospodářská správa 
Stavba není v přímém dosahu žádného vodního zdroje, a tudíž nehrozí jeho znečistění. 
Stavba nikterak neovlivní hladinu podzemní vody. 
 
Ochrana ovzduší 
Objekt bude znečišťovat ovzduší vytápěním (plynový kondenzační kotel) a výfukovými 
plynu z osobních a nákladních automobilů.  
 
Ochrana lesu ČR 
Zalesněné plochy, vzhledem k lokalitě, nikterak nezasahují na pozemek staveniště, či ho 
nijak neovlivňují. 
 
Ochrana zemědělského půdního fondu  
Nezasahuje do zájmu řešení. Jeho ochrana nebude nikterak narušena či ovlivněna. 

 
Ochrana proti ohni 
Budou provedeny opatření, které zamezí/ovlivní vzniku požáru a volného šíření 
objektem. Viz zpráva Požárně bezpečnostního řešení. 

 
Policie ČR, dopravní inspektorát 
Shledal stavbu z hlediska omezení dopravy za vyhovující. 
 
Památková péče 
Nevznikají požadavky na jeho řešení. 

c) Údaje o odtokových pom ěrech 
Stavba bude napojena na veřejnou kanalizaci, stejně jako je napojena sousední čerpací 
stanice. Dešťová voda bude sváděna do nádrží, ze kterých bude dále přepadem 
svedena do vsakovacích boxů. Dešťová voda z parkovacích ploch bude nejprve 
očištěna pomocí odlučovače lehkých kapalin a dále svedena do vsakovacích boxů. 
 

d) Údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
Objekt je navržen v souladu s územním plánem města Vyškov 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím, p řípadně regula čním plánem 
Stavba je navržena v souladu s územním rozhodnutím. Projektová dokumentace je 
zpracována v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č.491/2006 Sb., a vyhlášky č.502/2006 Sb. 
a vyhlášku č.398/2009 Sb. o obecných a technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území 
Obecné požadavky na využití území budou dodrženy. 
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g) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
Požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí byly v 
projektové dokumentaci zohledněny a zapracovány. 
 

h) Seznam pozemk ů dot čených provád ěním stavby 
 Sousední parcely: 
st. 1948/40 zazeleněná plocha, Vyškov 682 01, Dálnice D1 223 km 
st. 1948/38 zazeleněná plocha, Vyškov 682 01, Dálnice D1 223 km 
st. 1948/16 čerpací stanice Luk oil, Vyškov 682 01, Dálnice D1 223 km 
st. 1948/22 dálnice D1, Vyškov 682 01, Dálnice D1 223 km 
 
 

A.4 Údaje o stavb ě 
 
a) Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 

Novostavba Motelu. 
Jedná se o objekt určený ke krátkodobému ubytován motoristů (MOTEL). 
Ubytovací kapacity motelu jsou navrženy jako 25 dvoulůžkových pokojů a 1 
jednolůžkový pokoj pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tento pokoj se nachází 
v 1NP. Objekt se nachází na parcelách číslo 1948/2, 1948/22 ve městě Vyškov u dálnice 
D1 na 223 km v katastrálním území Vyškov. Okolní zástavba je tvořena pouze čerpací 
stanicí Lukoil a přilehlou komunikací D1. Objekt je samostatně stojící a je připojen na 
inženýrské sítě, které vedou v přilehlé komunikaci. Tato komunikace slouží jako sjezd 
z dálnice D1 a jako jediný příjezd k objektu. Stavba je navržena jako prefabrikovaný 
železobetonový skelet s výplňovým pórobetonovým zdivem. Výška objektu je 8,35 m a 
má dvě nadzemní podlaží.  
Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet s podélnými rámy s průběžnými 
průvlaky. Tuhost objektu v příčném směru je zajištěna železobetonovými montovanými 
ztužidly. Sloupy jsou průřezu 300 x 300 mm. Průvlaky jsou uvnitř rámu průřezu T, na 
obvodu rámu pak průřezu L. Jako stropní panely jsou použity dutinové železobetonové 
prefabrikované panely uložené na ozubech průvlaků. Jako výplňové obvodové zdivo 
jsou použity pórobetonové tvárnice tloušťky 300 mm. Základy jsou navrženy jako 
prefabrikované železobetonové kalichové patky. Střešní konstrukce je navržena jako 
jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Vnitřní nenosné příčky jsou 
z pórobetonu tloušťky 300 a 100 mm. Mezi pokoji jsou pak akustické vápenopískové 
tvárnice z důvodu vyšších akustických požadavků. Konstrukční výška v prvním 
nadzemním podlaží je 4,0 m, ve druhém pak 3,5 m. Schodiště, které je orientováno 
přibližně uprostřed půdorysu je taktéž prefabrikované železobetonové. 
 

b) Účel užívání stavby 
Objekt bude využíván za účelem přechodného ubytování motoristů. V objektu bude 
také možnost stravování v restauraci s kapacitou pro 90 lidí. Dále bude možnost využít 
parkovací plochy pro nákladní automobily a autobusy jako odpočívadla. Kapacity 
parkoviště je 6 stání pro nákladní automobily a 6 stání pro autobusy. Pro návštěvníky 
motelu ať už z důvodu ubytování či návštěvy restaurace bude připraveno parkoviště o 
48 stáních pro osobní automobily a 3 stání pro invalidy. 
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c) Trvalá nebo do časná stavba 
Trvalá stavba 

d) Údaje o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů 
Radonové riziko bylo vyhodnoceno na nízké úrovni, a proto není nutné provádět 
radonovou izolaci zabraňujícími jeho pronikání. S ostatními škodlivými vlivy se 
nepočítá. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavk ů na stavby a obecných technických 
požadavk ů zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je navržen jako 
bezbariérový pouze v prvním nadzemním podlaží, kde se také nachází jediný pokoj 
určený pro invalidy. Na parkovišti pro osobní automobily jsou vyhrazena 3 místa pro 
invalidy.  Přístup do objektu pro invalidy je z jihozápadní strany, kde je snížený obrubník 
a chodník vyspádován pro bezproblémový pohyb invalidů. Hygienické zařízení v pokoji 
pro invalidy a hygienické zařízení pro restauraci jsou navržena s předpokladem využití 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a jsou vybavena pomocnými madly. Veškeré 
dveře v pokoji pro invalidy jsou otevíratelné ve směru úniku. Veškeré výškové rozdíly 
v 1NP objektu jsou max. do 20 mm. 
 

f) Údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících z jiných 
právních  předpisů 
Požadavky a připomínky dotčených orgánů ke stavbě byly zapracovány do 
dokumentace pro stavební řízení. 
 

g) Navrhované kapacity stavby  
Zastavěná plocha je 984,2 m2. Celková podlahová plocha je 1150,4 m2, obestavěný 
prostor je 8019,6 m3. Počet pokojových jednotek v prvním nadzemním podlaží je 4 
dvoulůžka a 1 jednolůžko pro invalidy, ve druhém podlaží pak 21 dvoulůžek. 
 
 

h) Základní p ředpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy) 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 03/2014  
Předpokládaná termín dokončení stavby: 03/2015 
 
Práce budou zahájeny regulací porostu a úpravou terénu. Po sejmutí ornice a vytyčení 
stavby a zpevněných ploch parkoviště dojde k úpravě terénní roviny. Odtěžená zemina 
z parkovacích ploch bude odvezena na skládku. Po ukončení terénních úprav dojde 
k opětnému zaměření objektu a započne se s výkopy a základovými konstrukcemi. Na 
zasypání výkopu bude přivezena nová zemina (štěrk hlinitý G4) a to z důvodu 
nevhodnosti původní vykopané zeminy (sprašové hlíny F6). V prvé řadě se započne 
s výstavbou vlastního objektu. Jako první budou zaměřeny a vybetonovány podkladní 
betonové desky pro osazení kalichových patek. Po osazení patek dojde k osazení 
sloupů a vylití spár mezi sloupem a kalichem vodostavebním betonem. Dále budou 
osazeny prefabrikované pasy. Poté budou patky i s pasy zasypány přivezenou zeminou 
(štěrk hlinitý G4) a zemina bude zhutněna. Dále bude provedena betonáž podkladní 
vrstvy, po vytvrdnutí dojde k odizolování objektu. Dále budou osazeny prefabrikované 
průvlaky, na které budou uloženy prefabrikované stropní panely. Toto se provede i ve 
druhém nadzemním podlaží. Poté bude možné provést střešní konstrukci. Po 
dokončení střešní konstrukce se provede vyzdění výplňového zdiva. Po dokončení 
hrubé stavby bude možné provádět jednotlivé stavební práce uvnitř objektu a instalace 
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speciálních zařízení. Na závěr společně se speciálními dokončujícími pracemi, bude 
provedeno zateplením z EPS a budou provedeny vnější omítky. 
 

i) Orienta ční náklady stavby 
Náklady na pořízení stavby jsou stanoveny odborným odhadem na celkovou částku  
50 mil. Kč. 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická za řízení 
 
 SO-01 Motel 
 SO-02 WC pro návštěvníky motelu – Projektová dokumentace neřeší 
 SO-03 Kanalizační přípojka 
 SO-04 Vodovodní přípojka 
 SO-05 Plynovodní přípojka 
 SO-06 Přípojka nízkého napětí 
 SO-07 Požární ocelové schodiště 
 SO-08 Sběrná nádrž dešťové vody 
 SO-09 Komunikace a zpevněné plochy 
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B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází ve městě Vyškov na 223 km dálnice D1 na mírně svažitém terénu, 
který se svažuje od jihu k severu ve sklonu zhruba 1%. Stavební pozemek je na jeho 
severní straně porostlý množstvím křovin a stromů. Pozemek se nachází na parcelách č. 
1948/2, 1948/22 a na východní straně sousedí s parcelami 1948/16, 1948/35 kde se 
také nachází jediný sousední objekt a to čerpací stanice Luk oil.  
 

b) Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 
hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
Založení objektu a posouzení geologického podloží bylo zhodnoceno odborným 
technikem v oboru geologie. Složení geologického podloží bylo vyhodnoceno 
z převážné části jako sprašové hlíny F6. 
Pevnost v prostém tlaku     бe= 12 MPa 
Modul deformace     Edef= 800 MPa 
Poissonovo číslo      ν= 0,4 
Tabulková výpočtová hodnota    Rdt= 0,35 MPa 
Základové poměry byly vyhodnoceny jako jednoduché. 
Z hydrogeologického průzkumu, který byl proveden před stavbou sousedního objektu 
vyplívá, že se hladina podzemní vody nachází v hloubce 20 m.  
Staveniště je možné ve smyslu ČSN EN 1997-1 hodnotit jako vhodné.  
Projektovaný objekt řadíme dle ČSN EN 1997-1 do konstrukcí 1. geotechnické 
kategorie. 
Ostatní průzkumy nebyly provedeny. 

 
c) Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Z charakteru stavby nevyplývají žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované mu území apod. 
Pozemek není vzhledem ke své poloze a umístění dotčen povodňovými a důlními kritérii. 
  

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
pom ěry v území 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby bude brán 
maximální zřetel na ochranu okolí stavby. Vybraný dodavatel stavby bude maximálním 
možným způsobem minimalizovat hluk na staveništi užitím vhodných technologií a 
respektovat požadavky uživatelů okolních dotčených objektů. 
Dále bude kladen zřetel na nedotčenost odtokových poměrů a nedotknutelnost vodních 
zdrojů. 
Negativní účinky (prašnost) na okolí po dobu výstavby budou z pohledu investora 
minimalizovány opatřeními (kropením resp. čištěním komunikace v případě jejího 
znečištění stavebními stroji apod.). Staveniště bude po dobu výstavby ohrazeno 
oplocením výšky 1,8 m a bude zabráněno vstupu nepovolaných osob. 
Objekt se nenachází v pásmu vodních zdrojů nebo léčivých pramenů. 
Zhotovitel, před započetím prací, předloží dokumentaci zajišťující způsob ochrany výše 
zmíněných bodů. 
 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 
Na pozemku se nevyskytuje žádná zástavby vyžadující úpravu či odstranění. Dojde 
pouze k regulaci zeleně v severní části staveniště. 
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g) Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 
určených pln ění funkci lesa (trvalé/do časné) 
Parcela byla vyňata ze zemědělského půdního fondu a určena jako stavební. Další 
zábory provedeny nebudou. 
 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na so učasnou dopravní 
a technickou infrastrukturu) 
Bude plně využito stávající dopravní a technické infrastruktury. Bude zřízena nová 
příjezdová komunikace pro zásobování objektu na východní straně. Plánované 
inženýrské sítě budou napojeny na stávající infrastrukturu. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. 

 
B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
 

Objekt bude využíván za účel přechodného ubytování motoristů. V 1NP se nachází 4 
dvoulůžkové pokoje a 1 jednolůžkový pokoj určený pro invalidy. Ve 2NP je pak kapacita 
21 dvoulůžek. V objektu bude také možnost stravování v restauraci s kapacitou pro 90 
lidí. Dále bude možnost využít parkovací plochy pro nákladní automobily a autobusy jako 
odpočívadla. Kapacity parkoviště je 6 stání pro nákladní automobily a 6 stání pro 
autobusy. Pro návštěvníky motelu ať už z důvodu ubytování či návštěvy restaurace bude 
připraveno parkoviště o 48 stáních pro osobní automobily a 3 stání pro invalidy. 

 
B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení 

Stavba svým vzhledem a účelem splňuje požadavky územního a rozvojového plánu 
města Vyškov. 
 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 

Budovat je navržena jako samostatně stojící stavba. Je řešena tak, aby se stala 
dominantou a zároveň nepůsobila negativně na své okolí a přitom vyhověla 
architektonicko-urbanistickým požadavkům na výstavbu, které kladou požadavky na 
jednoduchost. Samotná stavba je půdorysně navržena jako dva propojené obdélníky. V 
prostorovém členění stavby je kladen důraz na jednoduché hranaté tvary Jedná se o 
dvoupodlažní budovu, složenou ze dvou nadzemích podlaží. První podlaží má 
konstrukční výšku 4,0 m, druhé pak výšku 3,5 m. Převážnou část fasády tvoří pastovitá 
minerální omítka barvy šedé. Ve zbylé části objektu je užita prosklená strukturální 
fasáda tvořená skleněnými panely. Sokl objektu je tvořen pískovcovým kamenným 
obkladem ve výšce 450 mm. Interiér objektu je navržen tak, aby působila vzdušně a 
světle se zařízením s užitím moderních materiálů, kde je kladen důraz na optickou 
čistotu, nevýrazný a moderní design. Důležitým faktorem je vnitřní výmalba, která by 
svojí pestrostí a členitostí usnadnila orientaci osobám se zrakovými poruchami. 
Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltového povrchu a zámkové dlažby. Okapový 
chodníček je pak navržen s kamenných oblázků. 
  
 
 



 

 

6 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Hlavní vstup do objektu pro hosty je z jihovýchodní strany, kde vstupujeme do zádveří, 
ze kterého se pak dostáváme do vstupní haly. Ze vstupní haly se dále dostaneme na 
chodbu 1.49, ze které je přístup do technické místnosti a skladu prádla, do pokoje pro 
pokojskou, na chodbu 1.48, ze které se dostáváme do pokoje pro osoby s omezenou 
schopností pohybu, kanceláře a čtyřech pokojů. Dále ze vstupní haly můžeme vstoupit 
na schodiště do 2NP, kde se octneme na chodbě, ze které lze vstoupit do obou chodeb 
a úklidové komory. Z obou chodeb pak můžeme vstoupit do pokojů pro hosty. Ze vstupní 
haly dále vstupujeme do restaurace s obsluhou, ze které můžeme vstoupit do předsíně 
1.53, 1.18 a 1.19, do baru a do ofisu s pokladnou. Z předsíně 1.53 se dále dostáváme 
do strojovny vzduchotechniky a WC pro invalidy. Z předsíně 1.18 vstupujeme na WC 
ženy, z předsíně 1.19 pak na WC muži. Z baru se dále dostáváme na chodbu 1.26, ze 
které pokračujeme do denní místnosti, kanceláře vedoucího kuchyně, kuchyně-varny a 
do další chodby 1.29. Z chodby 1.29 vcházíme do kuchyně-varny, šatny pro ženy, 
skladu nápojů, skladu ovoce a zeleniny, šatny pro ženy, do zádveří, které slouží jako 
hlavní vstup pro zaměstnance., do skladu odpadů a do příjmu. Ze šatny mužů a žen 
máme dále přístup do sprchy a do předsíňky, ze které se dostaneme na WC. Z příjmu 
vstupujeme na rampu, který slouží jako vedlejší vstup do objektu pro příjem zboží, do 
kanceláře a na chodbu 1.43. Z chodby se pak můžeme dostat do skladu ovoce a 
zeleniny, skladu suchých potravin, skladu nápojů a do kuchyně varny. Z kuchyně varny 
je pak možné se dostat do kuchyně-umývárny, ofisu-poklady a chodeb 1.26, 1.29. 
V nově vybudovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie 

 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
 

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je navržen jako 
bezbariérový pouze v prvním nadzemním podlaží, kde se také nachází jediný pokoj 
určený pro invalidy. Na parkovišti pro osobní automobily jsou vyhrazena 3 místa pro 
invalidy.  Přístup do objektu pro invalidy je z jihozápadní strany, kde je snížený obrubník 
a chodník vyspádován pro bezproblémový pohyb. Hygienické zařízení v pokoji pro 
invalidy a hygienické zařízení pro restauraci jsou navržena s předpokladem využití pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a jsou vybavena pomocnými madly. Veškeré 
dveře v pokoji pro invalidy jsou otevíratelné ve směru úniku. Veškeré výškové rozdíly 
v 1NP objektu jsou max. do 20 mm. 
 

B.2.5 Bezpe čnost p ři užívání stavby 
 

Stavba si vzhledem ke svému charakteru vyžádá zvýšené nároky na bezpečnostní 
opatření během svého užívání. Tyto podmínky si již vyžaduje bezbariérové užívání 
objektu. Jedná se především o osazení zdvojených madel na chodbách, bezpečnostní 
značení na schodištích, osazení madel a sedátek v koupelnách a wc, viz bod B.2.4. 

 
B.2.6  Základní charakteristika objekt ů 
 
a) Stavební řešení 

Jedná se o prefabrikovaný železobetonový skelet s podélnými rámy s průběžnými 
průvlaky. Tuhost objektu v příčném směru je zajištěna železobetonovými montovanými 
ztužidly a ztužující vnitřní stěnou. Sloupy jsou průřezu 300 x 300 mm. Průvlaky jsou 
uvnitř rámu průřezu T, na obvodu rámu pak průřezu L. Jako stropní panely jsou použity 
dutinové železobetonové prefabrikované panely uložené na ozubech průvlaků. Jako 
výplňové obvodové zdivo jsou použity pórobetonové tvárnice tloušťky 300 mm. Základy 
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jsou navrženy jako prefabrikované železobetonové kalichové patky. Střešní konstrukce 
je navržena jako jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev. Vnitřní 
nenosné příčky jsou z pórobetonu tloušťky 300 a 100 mm. Mezi pokoji jsou pak 
akustické vápenopískové tvárnice z důvodu vyšších akustických požadavků. Konstrukční 
výška v prvním nadzemním podlaží je 4,0 m, ve druhém pak 3,5 m. Schodiště, které je 
orientováno přibližně uprostřed půdorysu je taktéž prefabrikované železobetonové. 

 
 
 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 
Zemní práce: 
Po sejmutí ornice, vytyčení stavby a zpevněných ploch parkoviště dojde k úpravě terénní 
roviny. Odtěžená zemina z parkovacích ploch bude odvezena na skládku. Veškeré 
výkopy budou vysvahované. Po ukončení terénních úprav dojde k opětnému zaměření 
objektu a započne se s výkopy a základovými konstrukcemi. Na zasypání výkopu bude 
přivezena nová zemina (štěrk hlinitý G4) a to z důvodu nevhodnosti původní vykopané 
zeminy (sprašové hlíny F6). Nasypanou zeminu je nutno náležitě hutnit po vrstvách max. 
200 mm.  
V prvé řadě se započne s výstavbou vlastního objektu. Jako první budou zaměřeny a 
vybetonovány podkladní betonové desky pro osazení kalichových patek. 
 
Základy: 
Šířka, hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 
350 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 1,2 m. Objekt je založen na 
prefabrikovaných základových patkách, na které jsou osazeny prefabrikované základové 
pasy. Patky jsou osazeny na podkladní betonovou desku tl. 100 mm. Po zasypání patek, 
pasů bude zemina zhutněna a bude provedena betonáž podkladní vrstvy tloušťky 150 
mm. Rozměry základových patek a pasů viz. výkres základové konstrukce. 
 
Hydroizolace: 
Hydroizolace spodní stavby musí splňovat podmínky spodní vody. Hydroizolace 
střešního pláště musí splnit podmínky na prorůstání kořínků a zvýšenou požární 
odolnost. 
Izolace spodní stavby bude tvořena modifikovanými asfaltovými pásy typu S tloušťky 4 
mm. Hydroizolace v místě prefabrikovaných pasů bude provedena pomocí zpětného 
spoje, v místě kalichových patek pak bude hydroizolace vytažena na sloup do výšky 140 
mm. Vzhledem k tomu, že kotvy pro ukotvení sloupků prosklené fasády budou 
perforovat hydroizolační vrstvu, bude hydroizolace přetažena přes tuto kotvu pro 
dosažení vodotěsnosti. 
Hydroizolace střešní konstrukce bude provedena pomocí hydroizolačního souvrství 
tvořeného spodním modifikovaným asfaltovým pásem typu S tloušťky 3 mm, který bude 
celoplošně nalepen k tepelné izolace z EPS a vrchním modifikovaným asfaltovým 
pásem typu S s posypem tloušťky 5 mm z drcené břidlice, který bude ke spodnímu pásu 
celoplošně nataven. 
 
Stavebně technická ochrana proti pronikání radonu z podloží: 
Nebylo zjištěno radonové riziko 
  
Svislé nosné konstrukce: 
Jedná se o prefabrikovaný skeletový konstrukční systém s průběžnými průvlaky, systém 
s podélnými rámy. Svislé nosné prvky jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy průřezu 
300x300 mm.   
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Vodorovné konstrukce: 
Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými průvlaky. Vnitřní průvlaky 
jsou průřezu obráceného T, vnější průvlaky pak průřezu L. Na průvlaky jsou dále 
osazeny prefabrikované dutinové panely tl. 250 mm, které jsou uloženy na ozuby 
průvlaků. Skelet je v příčném směru ztužen prefabrikovanými ztužidly, které jsou taktéž 
uloženy na ozuby průvlaků. 
 
Tepelná izolace: 
Obvodová konstrukce je zateplena expandovaným polystyrenem EPS 70F. Tepelná 
izolace je pak kotvena pomocí talířových hmoždinek. 
V místě soklu je použit extrudovaný polystyren XPS tloušťky 90 mm. Odizolování 
základových patek a prefabrikovaných pasů je také pomocí extrudovaného polystyrenu 
XPS tloušťky 90 mm. 
Na střešní konstrukci je použit expandovaný polystyren EPS 150S v tloušťce 200 mm. 
Podlahová konstrukce na zemině je odizolována pomocí EPS 100S Stabil tloušťky 100 
mm a XPS polystyrenem tloušťky 90 mm. 
 
Střešní konstrukce: 
Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu s klasickým pořadím vrstev. Nosnou vrstvu 
tvoří prefabrikované stropní panely tloušťky 250 mm. Spádová vrstva je vytvořena 
pomocí lehčeného betonu (polystyrenbetonu). Na spádovou vrstvu je položena tepelná 
izolace z EPS 150S. Hydroizolace střešní konstrukce bude provedena pomocí 
hydroizolačního souvrství tvořeného spodním modifikovaným asfaltovým pásem typu 
S tloušťky 3 mm, který bude celoplošně nalepen k tepelné izolace z EPS a vrchním 
modifikovaným asfaltovým pásem typu S s posypem tloušťky 5 mm z drcené břidlice, 
který bude ke spodnímu pásu celoplošně nataven. 
 
 
Schodiště a rampy: 
Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované dvouramenné. V obou 
ramenech se nachází 12 stupňů 164,6x290 mm. Šířka obou ramen je 1,1 m, šířka 
mezipodesty je pak 1,2 m. Schodišťová mezipodesta je nesena pomocí čtyřech sloupků. 
Nástupní rameno je uloženo ozubem na mezipodestu, výstupní rameno je pak uloženo 
na ozub na průvlak. 
Vnější ocelové požární schodiště je navrženo z ocelových plochých schodnic a 
ocelových stupnic. Schodiště je také opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm. 
Schodiště je neseno ocelovými sloupky průřezu 100x100 mm. 
 
Okna a venkovní dveře: 
Okna jsou navržena jako dřevěná s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu skla je 
Ug=0,6 Wm2/K 
Součinitel prostupu tepla celého okna je pak U=0,82 Wm2/K 
Barva oken bude stříbrná. 
Vstupní dveře budou taktéž dřevěná, prosklené části dveří budou vyplněny sklem o 
součiniteli prostupu tepla 0,8 Wm2/K, dveře budou barvy hnědé. 
 
Vnitřní dělící konstrukce: 
Veškeré vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových příčkovek tloušťky 100 mm. 
Příčky oddělující pokoje pro hosty a chodbu jsou kvůli akustickým požadavkům 
z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm, konstrukce oddělující jednotlivé pokoje je 
pak navržena kvůli akustickým požadavkům z vápenopískových akustických tvárnic 
tloušťky 300 mm. 
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Podlahy:  
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. V prostorách pro ubytování hostů je 
použita nášlapná vrstva z PVC z důvodu požadavku na pokles dotykové teploty, 
v prostorách restaurace, kuchyně a komunikačních prostorech je pak navržena nášlapná 
vrstva z keramické dlažby. 
V prostorách technické místnosti, strojovny vzduchotechniky a skladu odpadů je jako 
nášlapná vrstva použit betonový potěr s ochranným nátěrem.  
  
Vnitřní dveře: 
Jsou navrženy jako dřevěné. Viz výpis dveří. 
 
Vnitřní povrchy: 
Veškeré vnitřní povrchy jsou navrženy jako jednovrstvá sádrová omítka barvy bílé. 
V hygienických místnostech budou použity keramické obklady. 
 
Vnější povrchy: 
Převážnou část fasády tvoří pastovitá minerální omítka barvy šedé. 
Soklová část je obložena kamenným pískovcovým obkladem. 
 
Klempířské výrobky: 
Navrženy z hliníkového, ocelového plechu tloušťky 0,6, které jsou žárově pozinkované. 
Parapety v kuchyni jsou pak navrženy z nerezového plechu. 
Viz výpis klempířských výrobků 
 
Truhlářské výrobky: 
Viz výpis truhlářských výpisů. 
 
Zámečnické výrobky: 
Viz výpis zámečnických výrobků. 
 
Odvětrání: 
Uvažováno s instalací nuceného odvětrání jednotkou VZT. 
 
Hromosvody: 
Hromosvod bude instalován. 
 
Zpevněné plochy: 
Prostory pro parkování osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů je 
tvořena asfaltovým povrchem, taktéž příjezdová zásobovací komunikace je navržena 
jako asfaltová. Tyto prostory jsou odvodněny pomoci liniových žlabů, ze kterých je 
znečištěná voda nejprve odvedena do odlučovače lehkých kapalin a poté buď do 
nádrže, nebo do vsakovacích boxů. Veškeré chodníky budou ze zámkové dlažby. 
Podrobné skladby viz. výkresová dokumentace. 
 
Plot:  
Bude drátěný a ze vzrostlého vegetačního porostu. 
  
Ozelenění, sadové úpravy: 
Stávající vzrostlé stromy jsou zachovány. Plochy po výkopech a terénních úpravách 
budou zahrnuty humózní vrstvou, přihnojeny umělým hnojivem a osety parkovou travní 
směsí. 
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c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 
nemělo za následek: 
- zřícení stavby nebo její části, 
- větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině, 
- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a techno logických za řízení 
 
a) Technické řešení 

Objekt bude napojen na jednotku VZT. Objekt bude vybaven zařízením autonomní 
detekce a signalizace. Dostatečnou dodávku elektrické energie zabezpečuje v případě 
výpadku energie akumulátorový záložní zdroj. Na úpravu dešťové vody ze zpevněných 
ploch budou nainstalovány odlučovače lehkých kapalin na odstranění agresivních 
činitelů z povrchu komunikací a parkovacích ploch. Tato filtrace bude napojena buď na 
plastovou nádrž, ze které bude voda odčerpávána a využívána na zalévání, nebo 
rovnou do vsakovacích boxů. Zavedení pevné telefonní linky se neuvažuje. Objekt bude 
napojen na bezdrátovou internetovou síť. 

 
b) Výčet technických a technologických za řízení 

Objekt bude vybaven jednotkou vzduchotechniky. Dále bude namontován systém 
požárního zabezpečení ADS, záložní zdroj elektrické energie, odlučovač lehkých 
kapalin, přídavné ventilátory v místnostech sociálního zařízení a bezpečnostní pohybová 
čidla. 

 
B.2.8 Požárn ě bezpečnostní řešení 
 
a) Rozdělení stavby a objekt ů do požárních úsek ů 

Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupn ě požární bezpe čnosti 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stave bních výrobk ů včetně 
požadavk ů na zvýšenou požární odolnost stavebních konstrukcí  
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

d) Zhodnocení evakuace osob v četně vyhodnocení únikových cest 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požár ně nebezpečného prostoru 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

f) Zajišt ění pot řebného množství požární vody, pop řípadě jiného hasiva, v četně 
rozmíst ění vnit řních a vn ějších odb ěrných míst 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p řístupové komunikace, 
zásahové cesty) 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
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h) Zhodnocení technických a technologických za řízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za řízení) 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

i) Posouzení požadavk ů na zabezpečení stavby požárn ě bezpečnostními za řízeními 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 
 

j) Rozsah a zp ůsob rozmíst ění výstražných a bezpe čnostních zna ček a tabulek 
Řešeno v samostatné požární zprávě, viz. D.1.3 – požárně bezpečnostní řešení 

 

B.2.9 Zásady hospoda ření s energiemi 
 
a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov a stanovení celkové 
energetické spotřeby stavby - 
viz zpracovaný energetický audit. 
Stavba bude realizována v souladu s platnou ČSN 73 0540 a platnými energetickými 
předpisy.  
Zásady tepelně technického provedení stavby: 
Dotčené obvodové konstrukce stavby jsou navrženy na vyšší než na požadované 
hodnoty podle ČSN 73 0540 a to zejména vzhledem ke zvyšujícím se cenám energií a 
celkovému trendu zpřísňování požadavků předpisů v oblasti tepelné techniky. 
 

b) Energetická náro čnost stavby 
Vytápění a ohřev TV bude zajištěn pomocí plynového kondenzačního kotle, který bude 
umístěn v  technické místnosti. 
 

c) Posouzení využití alternativních zdroj ů energií 
Není uvažováno s využitím alternativních zdrojů. 

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

prost ředí 

Zásady řešení parametr ů stavby (v ětrání, vytáp ění, osv ětlení, 
zásobování vodou, odpad ů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí 
(vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Větrání: 
Jedná se o návrh větrání a klimatizace místností tak, aby byly zajištěny předepsané 
hodnoty hygienických výměn vzduchu a pohody prostředí ve vybraných místnostech 
objektu. Je uvažováno s nuceným větráním a klimatizací místností, které to nezbytně 
vyžadují po stránce technické, hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně - okny. 
Nuceně budou větrány veškeré hygienické místnosti v jednotlivých pokojích z důvodu 
jejich orientace uvnitř půdorysu a tím pádem není možné tyto prostory větrat přirozeně. 
Dále budou odvětrány hygienické prostory restaurace, restaurační část a kuchyně. 
 
Vytápění: 
Vytápění a ohřev TV bude zajištěn pomocí plynového kondenzačního kotle, který bude 
umístěn v technické místnosti. 
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Osvětlení: 
Přirozené osvětlení obytných prostor bude zajištěno rozměrnými okenními otvory, které 
plně pokryjí potřebu danou hygienickými limity. Umělé osvětlení bude zajištěno 
vhodnými typy svítidel s důrazem na úsporu energií a ochrany životního prostředí. 
 
 
Zásobování vodou: 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad. Požární hydranty splňují požadavky na 
vzdálenostní osazení od objektu. Vlastní podzemní požární hydrant se nachází 80 m od 
objektu. 
 
Odpady: 
V rámci realizace bude odpad likvidován v souladu s platnými předpisy, tj. bude tříděn, 
odděleně skladován, vyvážen a likvidován standardním způsobem na základě smlouvy s 
oprávněnou organizací. Předpokládá se převážná likvidace odpadu skládkováním, 
doklady o odpadech budou předloženy ke kolaudaci. Odpady z objektu zůstanou na 
stávající úrovni a budou likvidovány stávajícím způsobem, zejména: 
-Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace. 
-Větrací vzduch z vnitřních hygienických zařízení je odváděn nad střechu objektu. 
-Komunální odpad bude ukládán do vyhrazených nádob v místnosti 1.42 sklad obalů + 
odpadů a bude odvážen na smluvním základě oprávněnou organizací. 
 

Vibrace, hluk, prašnost: 
Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany 
proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  
Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu, příp. na 
pohodu užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu upravovaného 
objektu/zejména doprava materiálu/. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. 
Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být 
vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti 
nadměrnému působení hluku a prachu /zákryt lešení apod./. Na stavbě je nutno 
dodržovat denní a týdenní režim a udržovat pořádek. 

 

B.2.11 Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
 
a) Ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 

Nebylo zjištěno radonové riziko 
 

b) Ochrana p řed bludnými proudy 
Vzhledem ke geologickému podloží se nepočítá s výskytem spodní vody, příp. bludných 
proudů. Spodní stavba je chráněna hydroizolací. 
 

c) Ochrana p řed technickou seizmicitou 
Veškerá technická zařízení vykazující možnost přenášení vibrací do nosných konstrukcí 
budou dilatačně oddělena vložením podložek nebo izolace. Dopravní zatížení bude 
tlumeno zpevněnými plochami a zeminou. 
 

d) Ochrana p řed hlukem 
Řešené prostorové celky, provozní vazby a technologická zařízení jsou navržena včetně 
příslušných technických a konstrukčních opatření tak, aby byly splněny hygienické limity 
dle ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní 
prostor a chráněný vnitřní prostor stavby. Dopravní vytíženost nebude mít negativní 
dopad na stavbu vzhledem ke svému umístění.  
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e) Protipovod ňová opat ření 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. Přívalové deště budou zachytávány nádrží a 
liniovými žlaby do vsakovacích boxů. 
 

f) Ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Nevyskytují se v zájmové oblasti. 

 

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

Budou vytyčeny geodetem před zahájením prací. Polohu trasování upřesní dotčení 
zástupci sítí. Veškeré potřebné inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Technickou 
infrastrukturu tvoří veřejný vodovodní řad, jednotná kanalizace, plynovod a silové vedení 
nízkého napětí. Dešťové vody a vody ze zpevněných ploch budou sváděny do nádrže a 
vsakovacích boxů.  
 

b) Napojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
 
Vodovod - vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora, kde je přes 
vodoměrnou šachtu a vodoměrnou sestavu napojena na vlastní objekt, ukončenou 
hlavním uzávěrem. Vodoměrná přípojka je navržena z PE hadice DN 50. Potrubí ve 
výkopu je uloženo v pískovém loži min tl. 300 mm, zakryta výstražnou folií modré barvy 
a zasypána zeminou z výkopu. 

Kanalizace jednotná - přípojka kanalizace (PVC DN 200)  je přivedena na vlastní 
pozemek, kde bude zpřístupněna revizní šachtou ze železobetonových prefabrikátů. Od 
hlavní domovní šachty bude položeno hlavní svodné potrubí pod podlahou suterénu. 
Uložení potrubí bude provedeno do pískového lože tl. 100 mm a obsypu tl. 300 mm nad 
vrchol potrubí. Nad potrubím nesmí být žádné trvalé konstrukce ani vyšší porosty. 

Elektřina – NN přípojka je přivedena na pozemek investora. Elektroměrová rozvodnice 
RE bude umístěna na hranici pozemku, tak aby byla přístupná z veřejné komunikace. 
Elektroměrná skříň bude sestavena z prefabrikovaných tvarovek, určení k tomuto účelu. 

Plynovod – Připojovací místo nízkotlakého plynovodu bude umístěno na parcele 
v jihovýchodní části a vedeno přes hlavní uzávěr plynu do prvního nadzemního podlaží. 
Plynovod bude DN 40. Uložení potrubí bude provedeno do pískového lože tl. 100 mm a 
obsypu tl. 300 mm nad vrchol potrubí a bude označeno žlutou výstražnou fólií. 

 
B.4  Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 

Rychlost na příjezdové komunikaci (odbočka z dálnice D1 na 223 km) byla stanovena na 
50 km/hod. Maximální rychlost na dálnice D1 je pak 130 km/h . 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  
Příjezdová zásobovací komunikace bude napojena na stávající komunikaci (odbočka 
z dálnice D1 223 km). 
 

c) Doprava v klidu 
Bude možnost využít parkovací plochy pro nákladní automobily a autobusy jako 
odpočívadla. Kapacity parkoviště je 6 stání pro nákladní automobily a 6 stání pro 
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autobusy. Pro návštěvníky motelu ať už z důvodu ubytování či návštěvy restaurace bude 
připraveno parkoviště o 48 stáních pro osobní automobily a 3 stání pro invalidy 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
Není řešeno 

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

Stávající vzrostlé stromy jsou max. zachovány. Pokácená vzrostlá zeleň v severní části 
staveniště u komunikace bude nově nahrazena.  
 

b) Použité vegeta ční prvky 
Vhodné vegetační prvky budou popsány a zakresleny v jednotlivé části dokumentace – 
Zahradnické a parkové úpravy a výsadby. 
 

c) Biotechnická opat ření 
Plochy po výkopech a terénních úpravách budou zahrnuty humózní vrstvou, přihnojeny 
umělým hnojivem a osety parkovou travní směsí. 

 
B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Ovzduší: 
Objekt bude znečišťovat ovzduší vytápěním (plynový kondenzační kotel) a výfukovými 
plynu z osobních a nákladních automobilů.  
 
Hluk: 
Provozem stavby nebudou překročeny hygienické limity dle  
ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 
Dopravní vytíženost nebude mít negativní dopad na životní prostředí vzhledem k 
budoucím užíváním budovy.  
 
Voda:  
Objekt bude napojen na veřejný vodovod a kanalizaci. Dešťová voda bude zachytávána 
a shromažďována ve filtrační nádrži a dále využívána jako užitková., nebo odvedena do 
vsakovacích boxů. 
Provoz stavby nemá negativní vliv na kvalitu vod. 
 
Odpady: 
Hospodaření bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva 
životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. Odpady jsou 
zařazovány do dvou kategorií – N - nebezpečný odpad a O - ostatní odpad. Veškeré 
nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve 
speciálních barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. 
Komunální odpad je ukládán do vyhrazených nádob a je odvážen na  
smluvním základě oprávněnou organizací.  
 
Půda: 
Stavebními pracemi nedojde k žádnému znehodnocení kvality půdy.  
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b) Vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 
Vliv stavby nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu a zůstanou tak zachovány i 
ekologické funkce a vazby v krajině. Odstranění stávajících dřevin a nová výsadba bude 
podrobně zpracována v samostatné části dokumentace – Zahradnické a parkové úpravy 
a výsadby. 
 

c) Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Objekt neleží v kontaktu se soustavou chráněných území Natura 2000. Navržené práce 
nemají žádný vliv na soustavu chráněných území natura 2000. 
 
 

d) Návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zajiš ťovacího řízení nebo stanovisek EIA 
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nevztahuje. 
 

e) Návrhová ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních p ředpis ů 
Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
Stejně tak není stanoven žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

 
B.7  Ochrana obyvatelstva 
 

Splnění základních požadavk ů z hlediska pln ění úkol ů ochrany obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru a funkčního využití objektu budou splněny požadavky kladené 
na řešení stavby ve smyslu ochrany obyvatelstva. Budou dodrženy podmínky dané 
zákonem č. 239/2000 Sb., vyhláškou MV č. 380/2002 Sb. a vyhláškou MV č. 328/2001 
Sb. společně za účastí dotčené obce a integrovaných záchranných sborů. 

 
B.8  Základní organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zjišt ění 

Spotřeby stavebních hmot jsou podrobně specifikovány ve výkazu výměr. Stavba bude 
napojena na napojovací staveništní body energií. Spotřeba médií je dána požadavky 
technologických předpisů výrobců jednotlivých materiálů a organizací práce zhotovitele. 
 

b) Odvodn ění staveništ ě 
Není uvažováno se samostatným odvodněním staveniště. 
 

c) Napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveništní infrastruktura bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro užití 
vlastního objektu. Technická infrastruktura bude v průběhu stavby napojena na vnitřní 
soustavu stavby.  

 
d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Provoz stavby může mít do jisté míry negativní vliv na pohodu užívání objektu, příp. na 
pohodu užívání ploch a objektů v bezprostředním dosahu upravovaného 
objektu/zejména doprava materiálu/. Stavba však musí dodržovat platné předpisy. 
Případné negativní vlivy na okolní prostředí nesmí překročit povolenou mez a musí být 
vhodnými opatřeními minimalizovány. Zejména musí být učiněna opatření proti 
nadměrnému působení hluku a prachu. Na stavbě je nutno dodržovat denní a týdenní 
režim a udržovat pořádek. Je oprávněný předpoklad, že při dodržování elementárních 
pravidel fungování vnějšího zařízení staveniště daných platnými předpisy a normami 
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nedojde k negativnímu ovlivnění okolních staveb a pozemků nad mez stanovenou 
předpisy a normami. 
Projektem navržené řešení zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany 
proti hluku a vibracím, zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č.272/2011 Sb. 
 

e) Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 
dřevin 
V okolí staveniště nebudou realizována žádná speciální ochranná opatření. Stávající 
vzrostlé stromy jsou max. zachovány. Pokácená vzrostlá zeleň, v severní části 
staveniště bude nově nahrazena při výsadbě parkové zeleně.  
 
 

f) Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné/trvalé) 
Vzhledem k rozsáhlosti stavební parcely nedojde k dalším záborům sousedních objektů. 
Tyto plochy budou sloužit k dočasnému zařízení staveniště, které bude zpracováno 
v samostatné části – Zařízení staveniště. 

 
g) Maximální produkování množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 

likvidace 
Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně 
využity při stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – 
nebezpečné, které budou likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky 
odpadů). 
Odpad kategorie "O" ostatní  

• beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. recyklovány. 
• kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 
• asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad. 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel 
stavby, který zajistí jejich roztřídění a likvidaci.  

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo depote zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí, přípojek a k provedení terénních úprav. Vytěžená zemina bude odvezena na 
skládku díky její nevhodnosti. 
 

i) Ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimalizovány. Jsou navrženy pouze 
materiály s atesty bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky 
hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude 
zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím.  Znečištění ovzduší vyvolané provozem 
stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku 
nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

 
j) Zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 

koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních 
předpis ů 
Při přípravě i provádění stavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a 
platné normy pro dílčí druhy stavebních prací a rovněž případná nařízení vyplývající z 
montáže a provozu technologií. Veškeré zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení 
nutno označit ve shodě s příslušnými normami. Musí být dodržena vyhláška ČÚBP a 
ČBÚ č.324/1990Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 
pracích Zvláštní pozornost je třeba věnovat důslednému používání ochranných 
pomůcek. Pracovat s mechanismy a elektrickým nářadím mohou jen pracovníci řádně 
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vyškoleni a zaučeni. Bude veden stavební deník a kontrolu bude provádět stavební 
dozor. 
 

• Při provozu a užívání stavby budou dodrženy veškeré nařízení vlády a vyhlášky týkající 
se bezpečnosti práce a provozu stavby. Zejména budou dodrženy tyto vyhlášky a 
nařízení vlády: 

• NV č. 11/2002 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterým se stanoví umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů. 

• NV č. 378/2001 Sb. ze dne 12. 9. 2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• NV č. 495/2001 Sb. ze dne 14. 12. 2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků. 

• NV č. 494/2001 Sb. ze dne 14. 11. 2001, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se 
ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• NV č. 168/2002 Sb. ze dne 25. 3. 2002, kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky. 

• NV č. 101/2005 Sb. ze dne 26. 1. 2005, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

• Vyhl. č. 48/1982 Sb. ze dne 15. 4. 1982, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání stavbou dot čených staveb 
Rozsah prací nebude mít vliv na okolní zástavbu vzhledem k jeho bezbariérovému 
užívání. Nečistoty na dopravních komunikacích, které by mohly tvořit eventuelní 
překážky v těsné blízkosti stavby, budou průběžně odstraňovány. Za tímto účelem 
budou sjednány smluvní podmínky s technickými službami města Vyškov. 
 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Stavba si nevyžádá žádná zvláštní dopravně inženýrská opatření. Případné časové 
omezení provozu vozidel nebo chodců musí být krátkodobé a i v jeho rámci musí být 
zabezpečen provoz po okolních komunikacích. Umožnění průjezdu kolem stavby platí i 
pro průjezd vozidel k dalším objektům v okolí areálu. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 
provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
Objekt bude po kolaudaci předán do užívání investorovi. Tudíž se neuvažuje 
s opatřeními, která by omezovala budoucí provoz stavby. 

 
n) Postup výstavby, rozhodující díl čí termíny 

Předpokládaný termín zahájení prací:     03/2014 
Předpokládaný termín dokončení:     03/2015 
 
Práce budou zahájeny regulací porostu a úpravou terénu. Po sejmutí ornice a vytyčení 
stavby a zpevněných ploch parkoviště dojde k úpravě terénní roviny. Odtěžená zemina 
z parkovacích ploch bude odvezena na skládku. Po ukončení terénních úprav dojde 
k opětnému zaměření objektu a započne se s výkopy a základovými konstrukcemi. Na 
zasypání výkopu bude přivezena nová zemina (štěrk hlinitý G4) a to z důvodu 
nevhodnosti původní vykopané zeminy (sprašové hlíny F6). V prvé řadě se započne 
s výstavbou vlastního objektu. Jako první budou zaměřeny a vybetonovány podkladní 
betonové desky pro osazení kalichových patek. Po osazení patek dojde k osazení 
sloupů a vylití spár mezi sloupem a kalichem vodostavebním betonem. Dále budou 
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osazeny prefabrikované pasy. Poté budou patky i s pasy zasypány přivezenou zeminou 
(štěrk hlinitý G4) a zemina bude zhutněna. Dále bude provedena betonáž podkladní 
vrstvy, po vytvrdnutí dojde k odizolování objektu. Dále budou osazeny prefabrikované 
průvlaky, na které budou uloženy prefabrikované stropní panely. Toto se provede i ve 
druhém nadzemním podlaží. Poté bude možné provést střešní konstrukci. Po 
dokončení střešní konstrukce se provede vyzdění výplňového zdiva. Po dokončení 
hrubé stavby bude možné provádět jednotlivé stavební práce uvnitř objektu a instalace 
speciálních zařízení. Na závěr společně se speciálními dokončujícími pracemi, bude 
provedeno zateplením z EPS a budou provedeny vnější omítky. 
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V Brně, dne 17.1. 2014       Bc. Pavel Šich 
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a) Účel objektu 

Objekt bude využíván za účelem přechodného ubytování motoristů. V objektu bude 
také možnost stravování v restauraci s kapacitou pro 90 lidí. Jedná se o stavbu 
trvalou. 
 

b) Funk ční nápl ň, kapacitní údaje 
Objekt bude převážně využíván za účelem přechodného ubytování motoristů. 
V objektu bude také možnost stravování v restauraci s kapacitou pro 90 lidí. 
V objektu je navrženo jedno schodiště vnitřní a jedno schodiště vnější požární pro 
únik osob z objektu. Dále bude možnost využít parkovací plochy pro nákladní 
automobily a autobusy jako odpočívadla. Kapacity parkoviště je 6 stání pro nákladní 
automobily a 6 stání pro autobusy. Pro návštěvníky motelu ať už z důvodu ubytování 
či návštěvy restaurace bude připraveno parkoviště o 48 stáních pro osobní 
automobily a 3 stání pro invalidy. 
 

  Navrhované kapacity stavby  

 Užitná plocha:        1150,4 m2  
 Zastavěná plocha:       984,2 m2 

 Obestavěný prostor:        8019,6 m3 

 Plocha pozemku:         8892 m2 
 Max výška hřebene nad upraveným terénem 8,5 m 

 
c) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispozi ční řešení, bezbariérové 

užívání stavby 
Budova je navržena jako samostatně stojící stavba. Je řešena tak, aby se stala 
dominantou a zároveň nepůsobila negativně na své okolí a přitom vyhověla 
architektonicko-urbanistickým požadavkům na výstavbu, které kladou požadavky na 
jednoduchost. Samotná stavba je půdorysně navržena jako dva propojené obdélníky. 
V prostorovém členění stavby je kladen důraz na jednoduché hranaté tvary Jedná se 
o dvoupodlažní budovu, složenou ze dvou nadzemích podlaží. První podlaží má 
konstrukční výšku 4,0 m, druhé pak výšku 3,5 m. Převážnou část fasády tvoří 
pastovitá minerální omítka barvy šedé. Ve zbylé části objektu je užita prosklená 
strukturální omítka tvořená skleněnými panely. Sokl objektu je tvořen pískovcovým 
kamenným obkladem ve výšce 450 mm. Interiér objektu je navržen tak, aby prostor 
působil vzdušně a světle s užitím moderních materiálů, kde je kladen důraz na 
optickou čistotu, nevýrazný a moderní design. Důležitým faktorem je vnitřní výmalba, 
která by svojí pestrostí a členitostí usnadnila orientaci osobám se zrakovými 
poruchami. Zpevněné plochy jsou navrženy z asfaltu a zámkové dlažby. Okapový 
chodníček je pak navržen s kamenných oblázků. 
Hlavní vstup do objektu pro hosty je z jihovýchodní strany, kde vstupujeme do 
zádveří, ze kterého se pak dostáváme do vstupní haly. Ze vstupní haly se dále 
dostaneme na chodbu 1.49, ze které je přístup do technické místnosti a skladu 
prádla, do pokoje pro pokojskou, na chodbu 1.48, ze které se dostáváme do pokoje 
pro osoby s omezenou schopností pohybu, kanceláře a čtyřech pokojů. Dále ze 
vstupní haly můžeme vstoupit na schodiště do 2NP, kde se octneme na chodbě, ze 
které lze vstoupit do obou chodeb a úklidové komory. Z obou chodeb pak můžeme 
vstoupit do pokojů pro hosty. Ze vstupní haly dále vstupujeme do restaurace 
s obsluhou, ze které můžeme vstoupit do předsíně 1.53, 1.18 a 1.19, do baru a do 
ofisu s pokladnou. Z předsíně 1.53 se dále dostáváme do strojovny vzduchotechniky 
a WC pro invalidy. Z předsíně 1.18 vstupujeme na WC ženy, z předsíně 1.19 pak na 
WC muži. Z baru se dále dostáváme na chodbu 1.26, ze které pokračujeme do denní 
místnosti, kanceláře vedoucího kuchyně, kuchyně-varny a do další chodby 1.29. 
Z chodby 1.29 vcházíme do kuchyně-varny, šatny pro ženy, skladu nápojů, skladu 
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ovoce a zeleniny, šatny pro ženy, do zádveří, které slouží jako hlavní vstup pro 
zaměstnance., do skladu odpadů a do příjmu. Ze šatny mužů a žen máme dále 
přístup do sprchy a do předsíňky, ze které se dostaneme na WC. Z příjmu 
vstupujeme na rampu, který slouží jako vedlejší vstup do objektu pro příjem zboží, do 
kanceláře a na chodbu 1.43. Z chodby se pak můžeme dostat do skladu ovoce a 
zeleniny, skladu suchých potravin, skladu nápojů a do kuchyně varny. Z kuchyně 
varny je pak možné se dostat do kuchyně-umývárny, ofisu-poklady a chodeb 1.26, 
1.29. 
V nově vybudovaném objektu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 
Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt je navržen jako 
bezbariérový pouze v prvním nadzemním podlaží, kde se také nachází jediný pokoj 
určený pro invalidy. Na parkovišti pro osobní automobily jsou vyhrazena 3 místa pro 
invalidy.  Přístup do objektu pro invalidy je z jihozápadní strany, kde je snížený 
obrubník a chodník vyspádován pro bezproblémový pohyb. Hygienické zařízení 
v pokoji pro invalidy a hygienické zařízení pro restauraci jsou navržena 
s předpokladem využití pro osoby s omezenou schopností pohybu a jsou vybavena 
pomocnými madly. Veškeré dveře v pokoji pro invalidy jsou otevíratelné ve směru 
úniku. Veškeré výškové rozdíly v 1NP objektu jsou max. do 20 mm. 
 
 

d) Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Není řešeno 

 
e) Konstruk ční a stavebn ě technické řešení a technické vlastnosti stavby 

 
Zemní práce 
Po sejmutí ornice, vytyčení stavby a zpevněných ploch parkoviště dojde k úpravě 
terénní roviny. Odtěžená zemina z parkovacích ploch bude odvezena na skládku. 
Veškeré výkopy budou vysvahované. Po ukončení terénních úprav dojde k opětnému 
zaměření objektu a započne se s výkopy a základovými konstrukcemi. Na zasypání 
výkopu bude přivezena nová zemina (štěrk hlinitý G4) a to z důvodu nevhodnosti 
původní vykopané zeminy (sprašové hlíny F6). Nasypanou zeminu je nutno náležitě 
hutnit po vrstvách max. 200 mm.  
V prvé řadě se započne s výstavbou vlastního objektu. Jako první budou zaměřeny a 
vybetonovány podkladní betonové desky pro osazení kalichových patek. 
 

 
Základové konstrukce  
Šířka, hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 350 kPa a na minimální nezámrznou hloubku 1,2 m. Objekt je založen na 
prefabrikovaných základových patkách, na které jsou osazeny prefabrikované 
základové pasy. Patky jsou osazeny na podkladní betonovou desku tl. 100 mm. Po 
zasypání patek, pasů bude zemina zhutněna a bude provedena betonáž podkladní 
vrstvy tloušťky 150 mm. Rozměry základových patek a pasů viz. výkres základové 
konstrukce. 

 
Nosná konstrukce 
Jedná se o prefabrikovaný skeletový konstrukční systém s průběžnými průvlaky, 
systém s podélnými rámy. Svislé nosné prvky jsou tvořeny prefabrikovanými sloupy 
průřezu 300x300 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými průvlaky. Vnitřní průvlaky 
jsou průřezu obráceného T, vnejší průvlaky pak průřezu L. Na průvlaky jsou dále 
osazeny prefabrikované dutinové panely tl. 250 mm, které jsou uloženy na ozuby 
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průvlaků. Skelet je v příčném směru ztužen prefabrikovanými ztužidly, které jsou 
taktéž uloženy na ozuby průvlaků. Dále je objekt ztužen vnitřní ztužující stěnou. 
 
Obvodové zdivo 
Obvodové výplňové zdivo je z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm a je zatepleno 
kontaktním zateplovacím systémem z EPS 70F tloušťky 140 mm. 
 
Konstrukce spojující jednotlivá podlaží 
Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonové prefabrikované dvouramenné. 
V obou ramenech se nachází 12 stupňů 164,6x290 mm. Šířka obou ramen je 1,1 m, 
šířka mezipodesty je pak 1,2 m. Schodišťová mezipodesta je nesena pomocí čtyřech 
sloupků průřezu 100 x 100 mm. 
Nástupní rameno je uloženo ozubem na mezipodestu, výstupní rameno je pak 
uloženo na ozub na průvlak. 
Vnější ocelové požární schodiště je navrženo z ocelových plochých schodnic a 
ocelových stupnic. Schodiště je také opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm. 
Schodiště je neseno ocelovými sloupky průřezu 100 x100 mm. 
 
Střešní konstrukce 
Jedná se o jednoplášťovou plochou střechu s klasickým pořadím vrstev. Nosnou 
vrstvu tvoří prefabrikované stropní panely tloušťky 250 mm. Spádová vrstva je 
vytvořena pomocí lehčeného betonu (polystyrenbetonu). Na spádovou vrstvu je 
položena tepelná izolace z EPS 150S. Hydroizolace střešní konstrukce bude 
provedena pomocí hydroizolačního souvrství tvořeného spodním modifikovaným 
asfaltovým pásem typu S tloušťky 3 mm, který bude celoplošně nalepen k tepelné 
izolace z EPS a vrchním modifikovaným asfaltovým pásem typu S s posypem 
z drcené břidlice tloušťky 5 mm, který bude ke spodnímu pásu celoplošně nataven. 

 
Izolace 
Hydroizolace spodní stavby musí splňovat podmínky spodní vody. Hydroizolace 
střešního pláště musí splnit podmínky na prorůstání kořínků a zvýšenou požární 
odolnost. 
Izolace spodní stavby bude tvořena modifikovanými asfaltovými pásy typu S tloušťky 
4 mm. Hydroizolace v místě prefabrikovaných pasů bude provedena pomocí 
zpětného spoje, v místě kalichových patek pak bude hydroizolace vytažena na sloup 
do výšky 140 mm. Vzhledem k tomu, že kotvy pro ukotvení sloupků prosklené fasády 
budou perforovat hydroizolační vrstvu, bude hydroizolace přetažena přes tuto kotvu 
pro dosažení vodotěsnosti. 
Hydroizolace střešní konstrukce bude provedena pomocí hydroizolačního souvrství 
tvořeného spodním modifikovaným asfaltovým pásem typu S tloušťky 3 mm, který 
bude celoplošně nalepen k tepelné izolace z EPS a vrchním modifikovaným 
asfaltovým pásem typu S s posypem tloušťky 5 mm z drcené břidlice, který bude ke 
spodnímu pásu celoplošně nataven. 
 
Obvodová konstrukce je zateplena expandovaným polystyrenem EPS 70F. Tepelná 
izolace je pak kotvena pomocí talířových hmoždinek. 
V místě soklu je použit extrudovaný polystyren XPS tloušťky 90 mm. Odizolování 
základových patek a prefabrikovaných pasů je také pomocí extrudovaného 
polystyrenu XPS tloušťky 90 mm. 
Na střešní konstrukci je použit expandovaný polystyren EPS 150S v tloušťce 200 
mm. 
Podlahová konstrukce na zemině je odizolována pomocí EPS 100S Stabil tloušťky 
100 mm a XPS polystyrenem tloušťky 90 mm. 
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Podlahy 
Podlahy jsou navrženy jako těžké plovoucí podlahy. V prostorách pro ubytování hostů 
je použita nášlapná vrstva z PVC z důvodu požadavku na pokles dotykové teploty, 
v prostorách restaurace, kuchyně a komunikačních prostorech je pak navržena 
nášlapná vrstva z keramické dlažby. 
V prostorách technické místnosti, strojovny vzduchotechniky a skladu odpadů je jako 
nášlapná vrstva použit betonový potěr s ochranným nátěrem. 

 
Příčky 
Veškeré vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových příčkovek tloušťky 100 mm. 
Příčky oddělující pokoje pro hosty a chodbu jsou kvůli akustickým požadavkům 
z pórobetonových tvárnic tloušťky 300 mm, konstrukce oddělující jednotlivé pokoje je 
pak navržena kvůli akustickým požadavkům z vápenopískových akustických tvárnic 
tloušťky 300 mm. Akustické posouzení viz. výpočet zvukoizolačních vlastností 
konstrukcí. 
 
Vnější výpln ě otvor ů 
Okna jsou navržena jako dřevěná s izolačním trojsklem. Součinitel prostupu skla je 
Ug=0,6 Wm2/K 
Součinitel prostupu tepla celého okna je pak U=0,82 Wm2/K 
Barva oken bude stříbrná. 
Vstupní dveře budou taktéž dřevěná, prosklené části dveří budou vyplněny sklem o 
součiniteli prostupu tepla 0,8 Wm2/K, dveře budou barvy hnědé. 

 
Vnit řní výpln ě otvor ů 
Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné viz. výpis truhlářských prvků 

 
Vnější úpravy povrch ů obvodových st ěn 
Převážnou část fasády tvoří pastovitá minerální omítka barvy šedé. 
Soklová část je obložena kamenným pískovcovým obkladem. 
 

 
Vnit řní úpravy povrch ů 
Veškeré vnitřní povrchy jsou navrženy jako jednovrstvá sádrová omítka barvy bílé. 
V hygienických místnostech budou použity keramické obklady. Taktéž v kuchyni 
budou použity keramické obklady. 
 
Podhledy 
V prvním nadzemním podlaží budou provedeny závěsné sádrokartonové podhledy tl. 
250 mm. Jediná výjimka je v prostorách restaurace, kde budou použity kazetové 
závěsné podhledy pro lepší možnost revize v případě vzniku závady například na 
vzduchotechnickém rozvodu. Ve druhém nadzemním podlaží budou ve všech 
prostorech, kde se budou podhledy zřizovat provedeny sádrokartonové podhledy 
výšky 250 mm. V hygienických prostorách budou použity impregnované zelené 
desky. Podhledy budou sloužit také pro vedení instalací.  

 
Klempí řské výrobky 
Navrženy z hliníkového, ocelového plechu tloušťky 0,6, které jsou žárově 
pozinkované. 
Parapety v kuchyni jsou pak navrženy z nerezového plechu. 
Viz výpis klempířských výrobků 
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Zámečnické výrobky 
Veškerá zábradlí a madla jsou řešena dodavatelsky v průběhu výstavby. Všechna 
zábradlí a madla jsou nerezová (madla v interiéru dřevěná). Podrobněji viz výpis 
zámečnických výrobků. 

 
Zpevněné plochy 
Prostory pro parkování osobních automobilů, nákladních automobilů a autobusů je 
tvořena asfaltovým povrchem, taktéž příjezdová zásobovací komunikace je navržena 
jako asfaltová. Tyto prostory jsou odvodněny pomoci liniových žlabů, ze kterých je 
znečištěná voda nejprve odvedena do odlučovače lehkých kapalin a poté buď do 
nádrže, nebo do vsakovacích boxů. Veškeré chodníky budou ze zámkové dlažby. 
Podrobné skladby viz. výkresová dokumentace. 

 
f) Bezpe čnost p ři užívání stavby 

Veškerá zařízení musí být po montáži vyzkoušena a zregulována. Obsluhovatel musí 
být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou zařízení. Při obsluze elektrického 
zařízení musí obsluhující dbát příslušných návodů a instrukcí a místních provozních 
předpisů k jeho používání, jakož i na to, aby zařízení nebylo nadměrně přetěžováno 
nebo jinak poškozováno. Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být 
před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy 
předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, předmětovými normami a 
Nařízením vlády č. 11/2002 ve znění 119/2002 Sb. a 405/2004 Sb., kterým se stanoví 
vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
 

g) Ochrana zdraví a pracovního prost ředí 
Základní požadavky na BOZP určuje Nařízení vlády č 591/2006 Sb., ,,O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi“, 
Nařízení vlády č 101/2005 Sb., ,,O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí“, Zákon č 309/2006, kterým se upravují požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a vyhláška 362/2005Sb.: 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 

 
Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří 
a) Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami - 

Ochranné pracovní brýle, rukavice, kvalitní pracovní obuv, atd. 
b) Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují – čas příchodu a 

odchodu 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 
 
Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené pracovní a 
technologické postupy a s tím spojené další povinnosti o kterých byli informováni při 
školení. 
Celé staveniště bude oploceno 1,8 m vysokým plotem a zajištěno proti 
neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob. 

 
h) Stavební fyzika - tepelná technika, osv ětlení, oslun ění, akustika, vibrace 

Výpočet potvrdil, že v zimním období při návrhových podmínkách budou veškeré 
konstrukce splňovat podmínku U ≤ UN dle ČSN 73 0540 (2011). Podrobněji řešeno 
v tepelně technickém posouzení objektu viz Dokladová část stavební fyzika. 
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Umělé osvětlení je řešeno převážně elektrickými zdroji ve svítidlech různých typů 
podle účelu a potřeby osvětlovaných prostor. Intenzita umělého osvětlení jednotlivých 
prostor bude odpovídat hygienickým požadavkům - světelně technický návrh 
respektuje podmínky dle ČSN 36 0452. 
 
Oslunění: projektová dokumentace splňuje ČSN 73 0581 Oslunění budov a 
venkovních prostor 
 
Stavba je situována v oblasti s vysokým zatížením hlukem od automobilové dopravy. 
Při užívání objektu se nepředpokládá významný vznik hluku. Projektové řešení 
zajišťuje soulad stavby s platnými předpisy z oblasti ochrany proti hluku a vibracím, 
zejména ČSN 73 0832 Akustika a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 
i) Zásady hospoda ření s energiemi, ochrana stavby p řed negativními vlivy 

vnějšího prost ředí 
V celkovém návrhu stavby je počítáno s účinným komplexním zateplením 
obvodového pláště z důvodu minimalizování tepelných ztrát. Veškeré navržené 
materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o shodě. Pro stavbu 
jsou navrženy materiály s dostatečným tepelným odporem. Účinné zateplení 
obvodových stěn, podlah i střechy zajišťuje požadované normové hodnoty. Jako zdroj 
vytápění je navržen plynový kondenzační kotel. Vytápění objektu bude zajištěno 
otopnými tělesy. Pro přípravu TUV v zimním období slouží taktéž plynový 
kondenzační kotel.  

 
j) Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Veškeré nosné konstrukce musí být navrženy a provedeny v souladu s požárně 
bezpečnostním řešením, které je samostatnou částí projektu s označením D.1.3 
 

k) Údaje o požadované jakosti navržených materiál ů a požadované jakosti 
provedení 
Veškeré navržené materiály jsou atestované, popř. jsou na ně vydána prohlášení o 
shodě. 
Průběh výstavby bude pravidelně kontrolován v předem naplánovaných termínech, 
popřípadě po ukončení ucelené části. 
Provedení všech konstrukcí bude dle příslušných technologických předpisů za použití 
předepsaných materiálů, doplňků a detailů. 
Tato dokumentace je dokumentací pro provedení stavby, na tuto dokumentaci musí 
navazovat výrobní dokumentace zhotovitele stavby. 
Pro všechny výrobky, materiály a konstrukce bude splněn požadavek § 156 zák. č. 
183/2006 Sb. V platném znění. Dále budou dodrženy všechny související požadavky 
tohoto zákona a souvisejících vyhlášek. 
 

l) Popis netradi čních technologických postup ů a zvláštních požadavk ů na 
provád ění 
Pro jednoduchost stavby se nepředpokládají neobvyklé technologické postupy a další 
zvláštní požadavky. 
 
 

m) Požadavky na vypracování dokumentace zajiš ťované zhotovitelem 
stavby 
Pro jednoduchost a jednoznačnost technického řešení není nutno stanovovat 
specifické požadavky pro prováděcí dokumentaci. 
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n) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konst rukcí a p řípadných 

kontrolních m ěření a zkoušek 
Projektant si vyhrazuje právo osobní kontroly základové spáry a případné úpravy 
základových konstrukcí v případě zjištění nových skutečností při provádění 
výkopových prací pro základové konstrukce. Dále požaduji přizvání ke kontrole 
stavby před betonáží nosných konstrukcí. 
 

o) Výpis použitých norem 
Návrh je v souladu s Vyhl. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na 
výstavbu, Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a zákonem č. 183/2006 Sb. O územním 
plánování a stavebním řádu, V návrhu jsou respektována i ustanovení souvisejících 
ČSN (ČSN 73 6056 ‐ Odstavné a parkovací plochy, CSN 734301- Obytne budovy, 73 
0540 – Tepelná ochrana budov, 73 0802 – Požární bezpečnost staveb ‐ nevýrobní 
objekty, 730833 – Požární bezpečnost staveb – budovy pro bydlení a ubytování, 73 
4130 – Schodiště a šikmé rampy, 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení, ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí, 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, ČSN 74 3305 Ochranná 
zábradlí, EN 1991‐1‐ 1 ‐ Eurokód 1, ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z 
podloží, apod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brno                                                                              vypracoval:   Bc. Pavel Šich 
leden 2014 
                                                                                                     Podpis: ……………..……….                    

 



Závěr 
 
Projekt byl zpracován jako prováděcí dokumentace stavby. Bylo zpracováno tepelně- 
technické posouzení stavby. Objekt byl posouzen z pohledu požární ochrany budov. 
Při zpracovávání diplomové práce jsem získal spoustu nových zkušeností pro 
navrhování staveb. Ať už díky odborným konzultacím k řešení problémů v různých 
částech projektu od zakreslování do výkresů přes výpočty technických částí jako 
například požární ochrana, nebo tepelná technika budov, ale i studiem nejrůznějších 
zákonů, norem a vyhlášek určených pro správný návrh stavby. 
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