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Abstrakt 
  Táto diplomová práca je zameraná na projektovú dokumentáciu pre realizáciu 
stavby Hotela. Objekt sa nachádza v Slovenskej republike vo Vysokých Tatrách na Hrebienku 
v katastrálnom území Nová Lesná. Hotel bude osadený na miernu rovinu obklopenú vysokými 
horami, lesmi, lúkami a dvoma lyžiarskymi zjazdovkami. Budova má 6 nadzemných podlaží. Na 
1. NP sa nachádza vstupná hala, bar, tanečná sála, reštaurácia, konferenčné miestnosti a wellness 
centrum. Na 2. NP sa nachádza okrem administratívneho zázemia Hotela aj posilňovňa, detský 
kútik a tri veľké terasy. Na 3. – 6. NP sa nachádzajú hotelové izby. Budova je založená na 
jednostupňových železobetónových pätkách, pásoch a doske. Hlavný nosný systém budovy tvorí 
skeletová rámová konštrukcia. Zastrešenie je riešené plochými strechami. Všetky dispozičné 
a konštrukčné riešenia sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii a sprievodnej/ technickej 
správe. Práca tiež obsahuje tepelno-technické posudky obalových konštrukcií, architektonickú 
štúdiu, posúdenie protipožiarnej bezpečnosti, predbežný návrh nosného systému a technické listy 
väčšiny použitých materiálov.  
 
Kľúčové slová 
 
Hotel, wellness, bar, reštaurácia, hotelové izby, posilňovňa, monolitický železobetónový skelet, 
plochá strecha 
 
Abstract 
  This master's thesis deals the design documentation for construction of the Hotel . 
The building is situated in the Slovak Republic in the High Tatras in the Hrebienok in the 
cadastral area Nová Lesná . The hotel will build on a low plain surrounded by high mountains , 
forests , meadows and two ski slopes . The building has six floors . On the 1st floor there are 
entrance hall , bar , dance hall , restaurant, conference rooms and a wellness center . On the 2nd 
floor there are administrative offices,  fitness room, children play room and three large patios . 
On the 3rd – 6th floors there are hotel rooms . The building is based on a single-stage reinforced 
concrete footings, strips and plate . The main support system of the building is the skeleton frame 
construction. Roofing is designed by flat roofs . All layout and design solutions are contained in 
the project documentation and accompanying / technical report . The work also includes a 
thermo-technical reviews envelope structures , architectural studies , assessment of fire safety , 
preliminary draft technical support system and sheets of the used materials . 
 
Keywords 
 
Hotel, wellness , bar, restaurant, hotel rooms, fitness room, monolithic reinforced concrete frame, 
flat roof 
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Úvod 
 
  V diplomovej práci sa rieši projektová dokumentácia pre realizáciu stavby Hotela. 
Objekt sa nachádza v Slovenskej republike vo Vysokých Tatrách na Hrebienku v katastrálnom 
území Nová Lesná. Cieľmi mojej práce bolo vytvoriť projekt Hotela, ktorý bude stáť na 
vhodnom mieste vzhľadom na športové a kultúrne vyžitie pre ľudí, ďalej aby sám Hotel ponúkal 
dostatočné množstvo služieb a foriem zábavy a tiež bolo pre mňa veľkou prioritou aby bol návrh 
stotožnený s myšlienkou trvalo udržateľného rozvoja, bol ekologický a aby v čo najmenšej miere 
negatívne ovplyvňoval krásnu prírodu ktorou bude obklopený. Dôraz bol tiež kladený na nízku 
energetickú náročnosť objektu čo sa aj podarilo a objekt sa radí do kategórie A – mimoriadne 
úsporný. Konkrétny výsledok energetickej náročnosti je uvedený v prílohe Energetická 
náročnosť budovy. Na stavbu hotela sa použijú moderné kvalitné materiály a technológie 
s ohľadom na čo najdlhšiu životnosť, ale nie na úkor kvality. Budova má 6 nadzemných podlaží. 
Na 1. NP sa nachádza vstupná hala, bar, tanečná sála, reštaurácia, konferenčné miestnosti 
a wellness centrum. Na 2. NP sa nachádza okrem administratívneho zázemia Hotela aj 
posilňovňa, detský kútik a tri veľké terasy. Na 3. – 6. NP sa nachádzajú hotelové izby. Služby 
Hotela budú prístupné ako pre ubytovaných ľudí, tak ja pre verejnosť, ale s prednostným právom 
pre ubytovaných. Návrh je prispôsobený potrebám imobilných osôb a okrem iného je jedno celé 
podlažie s hotelovými izbami špeciálne upravené pre takéto osoby. 
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VLASTNÝ TEXT PRÁCE 
 

SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
 

1.01 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 
 
Názov stavby:  Hotel   

   Miesto stavby:      stredisko Hrebienok, 06201 Starý Smokovec 
Číslo parcely:   8148/2 
Charakter stavby:  Novostavba 
Katastrálne územie:  Nová Lesná 
Stupeň:    Realizačný projekt 
Vypracoval:    Martin Chromjak 
Vedúca práce:   prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. 
 

1.02 ZÁKLADNÉ ÚDAJE 
Projekt rieši novostavbu hotela na parcele č. 8148/2 v katastrálnom území Nová Lesná. 

Zastavaná plocha 3337,76 m2, obostavaný priestor 31776,51 m3, výška atiky plochej strechy od  
0,000 je:  Atika 1: 5,8 m, 

Atika 2: 21,285 m,  
Orientácia hlavného vstupu – Juh (J). Orientácia vedľajších vstupov – Sever (S), Východ (V), 
Západ (Z), 
 
1.03 ÚČEL OBJEKTU 

Hotel je navrhnutý podľa požiadaviek objednávateľa s požadovaným priestorovým 
riešením. Slúži pre krátkodobé ubytovanie, zábavu a relax. Ubytovacia kapacita je 112 osôb. 
Hotel je tiež vybavený Wellness centrom, barom, reštauráciou, posilňovňou, tanečnou sálou, 
konferenčnými miestnosťami, detským kútikom. Všetky služby sú prístupné ubytovaným aj 
neubytovaným hosťom 
 
1.04 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 Snehová oblasť : IV (sk0 = 2,25 KN/m2) 

vetrová oblasť : II (vb0 = 26 m/s) 
Kategória terénu : III (Územie s pravidelným pokrytím vegetáciou alebo budovami) 
Základová pôda : neroztriedené štrky, balvany, morény, (R = 0,8 Mpa), objemová 
Hmotnosť = 1900 kg/m3 Spodná voda nedosahuje úroveň základovej škáry. 
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1.05 SITUOVANIE OBJEKTU 

Hotel bude osadený mimo mesta a bude obklopený lesmi a lúkami. V jeho blízkosti sa 
nachádzajú dva lyžiarske vleky a tiež pri ňom začína sánkarská dráha. V okolí sa nachádzajú iba 
malé drevostavby, ktoré sú súčasťou lyžiarskych vlekov, ako prevádzkové budovy. Má hlavný 
vstup situovaný na juh (J), vedľajšie vstupy a únikové východy sú umiestnené na každej svetovej 
strane. Uvedená parcela je zastavaná a bude nutné pred začatím výstavby starú budovu 
zdemolovať a odstrániť sutiny, prípadne prehodnotiť projekt a uvažovať s využitím existujúcej 
budovy. Parcela sa nachádza na Hrebienku. Na pozemku sa vybuduje parkovisku a je priamo 
napojenú na prístupovú komunikáciu 

 
 
1.06 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKO – VÝTVARNÉ RIEŠENIE 

Urbanistické riešenie vychádza z modernej architektúry s prihliadaním na ekologickosť 
návrhu a trvalo udržateľnú výstavbu. Celý objekt bude osadený do priestoru priľahlých lúk 
a lesov na rovine o ploche cca 20000 m2, na ktorú sa napájajú kopce a hory . V okolí hotela sa 
nachádzajú len malé drevostavby ktoré sú súčasťou lyžiarskych vlekov. Bude vzdialený od 
najbližšej zástavby susednej obce Starý Smokovec približne 3,2 km. Farebne bude prispôsobený 
požiadavkám investora a zároveň okolitému prostrediu. Na fasáde budú použité jemné pastelové 
farby v harmónii s okolitou prírodou. 

 
1.07 KONŠTRUKČNO – TYPOLOGICKÁ ČASŤ 

Na projektovanú stavbu nie je v štádiu zadania dostupný inžiniersko-geologický 
prieskum. Návrh projektu vychádza z geologických máp a z pravdepodobných zložení zemín 
v danej oblasti. Nosný monolitický rámový skelet objektu je založený na železobetónových 
jednostupňových pätkách. Výplňové obvodové murivo je založené na vystužených pásoch 
a priečky sú založené na podkladnom betóne, kde v mieste priečky má doska dvojnásobnú 
hrúbku v šírke 400 mm. Konštrukčná výška 1.NP je 4.800 mm, 2. – 6.NP 3.000 mm. Služby 
hotela ako reštaurácia, bar, tanečná sála, wellness, detský kútik je prístupná ako ubytovaným 
hosťom, tak aj verejnosti. Na 2. NP sa nachádza administratívne zázemie hotela a na 3.-6.NP sa 
nachádza ubytovacia časť. 
 
1.08 NOSNÁ KONŠTRUKCIA 

Nosnú konštrukciu objektu je možné rozdeliť do piatich samostatných nosných celkov, 
ktoré sú vzájomne horizontálne aj vertikálne oddilatované. Sú to dve veže, dve bočné haly 
a vstupná hala. V každej časti je nosným systémom monolitický rámový skelet. V bočných 
halách a v vstupnej hale je na 1. NP použitý filigránový strop hr. 70 mm s nadbetonávkou 180 
mm, vo vežiach sa nachádzajú železobetónové monolitické stropné dosky hr. 170 mm. Obvodové 
murivo je len výplňové a všetky priečky sú nenosné a plnia len deliacu funkciu. 
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1.09 VNÚTORNÉ PRIEČKY 

Priečky ako vnútorné nenosné konštrukcie budú zhotovené z autoklávovaného pórobetónu 
Ytong hrúbky 100, 150 a 200 mm a tiež budú použité zvislo dierované keramické tehly 
Porotherm 30 AKU P+D hr. 300 mm na predelenie jednotlivých hotelových izieb. Preklady nad 
dvernými a okennými otvormi v murovaných priečkach sú z autoklávovaného poróbetónu Ytong. 
 
1.10 PODLAHY 

Podlahy sú navrhnuté podľa požiadaviek investora, účelu miestnosti a jej využitia. Na 
celom 1.NP, na komunikačných priestoroch, toaletách, kúpeľniach je použitá keramická dlažba. 
V hotelových izbách a detskom kútiku sa nachádzajú veľkoplošné laminátové parkety. 

 
1.11 ZASTREŠENIE 

Všetky strechy sú riešené ako ploché. Strechy zastrešujúce 1.NP sú zelené vegetačné a 
prístupné verejnosti. Strecha na najvyššom podlaží nie je prevádzková a nie je prístupná pre 
verejnosť, ale iba na kontrolu a údržbu. 
 
1.12 PRIPOJENIE NA EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIETE 

Daný objekt je funkčne pripojený na verejnú kanalizáciu, vodovod, plyn a elektrinu. 
Zásobovanie vodou – studená voda je do objektu privádzaná odbočkou z jestvujúceho rozvodu. 
Teplá voda je zabezpečená samostatne na každom podlaží pomocou plynových ohrievačov vody. 
Vodu bazéna budú okrem plynového ohrievača ohrievať aj vákuové solárne trubice umiestnené 
na streche najvyššieho podlažia. Vnútorná kanalizácia rieši odvedenie odpadových, splaškových  
a dažďových vôd do jestvujúcej kanalizačnej siete. Rozvod elektrickej energie je zabezpečený v 
prípojkovej skrini. V objekte je inštalovaná účastnícka telefónna prípojka pre možnosť pripojenia 
telefónnej a dátovej služby T-com. Televízny signál je zabezpečený digitálnym prenosom cez 
satelit. 

 
1.13 PRELOŽKY INŽINIERSKYCH SIETÍ, OBMEDZENIE EXISTUJÚCICH 

PREVÁDZOK 
Nepredpokladá sa nutnosť preložiek jednotlivých inžinierskych sietí. Uloženie 

jestvujúcich sietí sa bude v maximálnej miere rešpektovať, ako aj požiadavky správcov sietí k 
prácam v ochranných pásmach ich vedení. Dodržaná bude norma „Priestorová úprava vedenia 
technického vybavenia“ STN 73 6005. Obmedzenie existujúcich prevádzok sa nepredpokladá. 
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1.14 POŽIARNA OCHRANA 

Objekt je podľa normy rozdelený na požiarne úseky. Z každej veže vedie jedna chránená 
úniková cesta typu A. Táto cesta sa spája v 1.NP do jednej chránenej cesty a prechádza celým 
objektom. Z každého miesta v hotely je možné uniknúť buď do chránenej únikovej cesty alebo na 
voľné priestranstvo. Z 1.NP z každej miestnosti prístupnej verejnosti vedú minimálne dve 
únikové cesty, z ktorých jedna je vždy chránená. Objekt má niekoľko hlavných vedľajších 
a únikových východov. V každej veži sa nachádzajú dva evakuačné výťahy prispôsobené pre 
imobilných. Každý má kapacitu 8 osôb. Po objekte sú rozmiestnené hasiace prístroje typu ABC. 
Objekt je tiež vybavený nástennými hadicovými hydrantmi,  elektronickou požiarnou 
signalizáciou, rozhlasom, núdzovým osvetlením.  
 
1.15 OBJEKTOVÁ SKLADBA 
 SO 01 - Hotel 

SO 02 - Prípojka NN 
SO 03 - Prípojka kanalizácie 
SO 04 - Prípojka vody - úprava 
SO 05 - Prípojka plynu - úprava a domový plynovod 
SO 06 - Spevnené plochy a príjazdová cesta  
SO 07 - Terénne a sadové úpravy 

 
1.16 POUŽITÉ NORMY 
 STN 73 1201 – Navrhovanie betónových konštrukcií 

STN 73 0035 – Zaťaženie stavebných konštrukcií 
STN 73 0002 – Statické výpočty stavebných konštrukcií 
STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov 
STN 73 1901 – Navrhovanie striech 
STN 01 3420 – Výkresy pozemných stavieb 
STN 73 3610 – Klampiarske práce stavebné 
STN 74 3305 – Ochranné zábradlia 
STN 73 1101 – Navrhovanie murovaných konštrukcií 
STN 92 0201 – Požiarna bezpečnosť stavieb 
STN EN 1992-1-1 –Navrhovanie základných betónových prvkov konštrukcie 

 ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov: Požadavky 
ČSN 73 0540-3: 2005 Tepelná ochrana budov: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4: 2005 Tepelná ochrana budov: Výpočtové metody 
ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování stavebních 

 ČSN 73 1901:1999 Navrhování střech. Základní ustanovení. 
ČSN 73 3610:2008 Klempířské práce stavební 
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Záver 
 
  Hotel je postavený v príjemnom prostredí prírody Vysokých Tatier, obkolesený 
nádhernými vysokými horami. Spĺňa všetky požiadavky normy a niektoré vysoko prevyšuje. 
Projekt budovy kladie dôraz na trvalo udržateľnú výstavbu. Nosný systém je navrhnutý tak aby 
v prípade potreby nebol problém zmeniť účel budovy a to tak, že jeho rozpätia sú dostatočne 
veľké. Obálka budovy má výborné tepelno-technické parametre a je vysoký predpoklad že aj 
o niekoľko desaťročí budú tepelno-izolačné schopnosti nadštandardné a teda určite postačujúce. 
Na svetových stranách dostatočne presvetlených slnkom sú použité veľké presklené plochy pre 
vyššie pasívne zisky. Na severnej strane sú zase použité vysoko kvalitné okenné a dverné výplne 
s certifikátom vhodnosti pre pasívne domy. Objekt tiež využíva solárnu energiu na ohrev 
bazénovej vody. Na vykurovanie sú použité vysoko účinné plynové kondenzačné kotly. Hotel je 
zastrešený troma zelenými/ vegetačnými strechami ktoré sú prístupné pre verejnosť z interiéru. 
Okrem množstva služieb ktoré ponúka hotel sú v bezprostrednej blízkosti dva lyžiarske vleky 
a priamo na stavebnom pozemku tiež začína sánkarská dráha. Ďalej je k dispozícii množstvo 
turistických a cyklistických chodníkov, lanovky. 15 km od Hotela je vybudovaný aquapark 
a v rovnakej vzdialenosti je najbližší výjazd na diaľnicu D1. Samotný projekt a všetky tieto 
skutočnosti vytvárajú vysoký predpoklad dobrej návštevnosti hotela a teda rýchlu návratnosť 
vložených investícií. 
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- STN 73 3610 – Klampiarske práce stavebné 
- STN 74 3305 – Ochranné zábradlia 
- STN 73 1101 – Navrhovanie murovaných konštrukcií 
- STN 92 0201 – Požiarna bezpečnosť stavieb 
- STN 73 05 40 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a 
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- Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 
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- ČSN 73 0540-1: 2005 Tepelná ochrana budov: Terminologie 
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- ČSN EN ISO 13788: 2002 (730544) Tepelně vlhkostní chování 
stavebních dílců a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro 
vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - 
Výpočtové metody 

- ČSN EN ISO 13 790 Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby 
energie na vytápění a chlazení 

- ČSN EN ISO 13 792 Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot 
v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené 
metody 

- ČŠN EN ISO 10 456 Stavební materiály a výrobky – Tepelně vlhkostní 
vlastnosti – Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení 
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 TECHNOLOGICKÉ PREDPISY 
 

- Technologický predpis Fatrafol 
- Technologický predpis Isover 
- Technologický predpis Ytong 
- Technologický predpis Porotherm 
- Technologický predpis Weber 

 
Zoznam použitých skratiek a symbolov 
 

- NP – nadzemné podlažie 
- TI – tepelná izolácia 
- SP – sadrokartónový podhľad 
- HI – hydroizolácia 
- HR – hrúbka 
- kcie - konštrukcie  

 
Zoznam príloh 
 

- Technická správa, technické listy 
- Architektonická štúdia hotela 
- Realizačné výkresy hotela 
- Protipožiarna ochrana 
- Predbežné návrhy nosných konštrukcií 
- Stavebno-fyzikálne posúdenia konštrukcií 

 


