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Abstrakt  

  
Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro novostavbu hotelu, 
který se nachází na okraji golfového areálu Kaskáda nedaleko Jinačovic. Jedná se o zděnou 
stavbu se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím propojenými schodištěm, které 
tvoří chráněnou únikovou cestu typu A. Obvodový plášť je navržen z keramických cihel 
Porotherm T Profi, které jsou vyplněny minerální vatou. Hotel je rozdělen na tři dilatační 
celky – dvě nepodsklepená ubytovací křídla a střední podsklepenou část. V hotelu je navrženo 
35 pokojů ve dvou nadzemních podlažích, z nichž dva pokoje v prvním nadzemním podlaží 
jsou řešeny bezbariérově, celkem tedy 63 lůžek. V prvním podlaží je dále vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar, varna a její zázemí. V suterénu je technické zázemí, posilovna, 
wellness, šatny, umývárny a bar pro wellness. Střecha hotelu je plochá, nad restaurací je 
terasa přístupná z apartmánů ve druhém nadzemním podlaží.  
 
Klí čová slova 
  
Hotel, pokoj pro hosty, restaurace, bar, recepce, sauna, posilovna, strojovna vzduchotechniky, 
plochá střecha, terasa, betonové tvárnice, keramické cihly, předpjaté stropní panely Spiroll, 
základové pasy, monolitické železobetonové schodiště, úniková cesta, koberec, keramická 
dlažba, podhled, atika, parkoviště. The  
  
  
Abstract 
 
The objective of this thesis is to draw up the design documentation for the construction 
of a hotel. The hotel is situated on the edge of the golf resort Kaskáda near to Jinačovice. 
It’s a brick building with two above – ground floors and one underground. There is the 
staircase in the building that creates protected escape route. The perimeter wall is designed of 
ceramic bricks Porotherm T Profi. They are filled – in by mineral wool. The hotel is divided 
into three dilatational parts. There are 35 guest rooms in the hotel; two of them are barrier – 
free, in total 63 beds. In the ground floor there are entrance, reception, restaurant, bar, kitchen 
with the background. In the basement there are technical equipment, a fitness room, a 
wellness, changing rooms, washrooms and a bar. The roof of the hotel is flat. There is the 
terrace accessible from the apartments in the second floor above the restaurant. 

 
Keywords 
 

Hotel, guest room, restaurant, bar, reception, sauna, fitness room, mechanical room of air – 
conditioning system, flat roof, terrace, concrete blocks, clay blocks, prestressed concrete floor 
slabs Spiroll, foundation strips, cast-in-place reinforced concrete staircase, escape route, 
carpet, ceramic tiles, suspended ceiling, parapet wall, car park. 
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Úvod 

Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace stavební 
části k provedení novostavby hotelu. 

Cílem práce je vyřešení dispozice pro daný účel, návrh vhodné konstrukční 
soustavy, nosného systému a vypracování výkresové dokumentace včetně textové části 
a příloh podle pokynů vedoucího práce. 

Pro daný objekt jsem našel vhodný reálný pozemek, který se nachází na okraji 
golfového areálu Kaskáda nedaleko Jinačovic. Na pozemek jsem navrhl hotel, který 
bude sloužit primárně k ubytování hostů navštěvujících tamní golfová hřiště. Objekt 
jsem svým rozsahem a výškou přizpůsobil okolní zástavbě v golfovém areálu a celkové 
scenérii golfových hřišť, proto je objekt navržen do větší půdorysné plochy a nikoliv do 
výšky. 

Navržená stavba je zděná se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. 
Obvodové zdivo 1NP a 2NP je navrženo z keramických cihel Porotherm T Profi. 
Obvodové suterénní stěny budou ze ztraceného bednění – betonových tvarovek vylitých 
betonem C 20/25 vyztužených dle statického výpočtu a zatepleny polystyrenem XPS. 
Vnitřní nosné a nenosné zdivo bude z cihel Heluz. Opěrná zeď venkovního únikového 
schodiště bude železobetonová z vodostavebného betonu. 

Stropy v objektu budou z předpjatých stropních panelů Spiroll. Střecha objektu 
bude plochá nepochozí s povrchovou úpravou z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 
Terasa přístupná z apartmánů ve druhém nadzemním podlaží bude s betonovou dlažbou 
na rektifikovatelných podložkách. 

Hotel je rozdělen na tři dilatační celky – dvě nepodsklepená ubytovací křídla a 
střední podsklepenou část.  

V hotelu je navrženo celkem 35 pokojů ve dvou nadzemních podlažích, z nichž 
dva pokoje v prvním nadzemním podlaží jsou řešeny bezbariérově. V 1NP je pro hosty 
a veřejnost navržena restaurace a bar s provozní dobou do 22 hodin. Dále je zde vstupní 
hala s recepcí, komerční prostor, sociální zařízení pro hosty, varna a její zázemí a 
zázemí pro zaměstnance. Ve 2NP je možnost využití dvou multimediálních místností a 
místnosti na masáže. Pro hosty hotelu je možnost využití posilovny s malým wellness 
v 1PP, obsahujícím vířivku, dva typy saun, odpočinkovou místnost a bar. V suterénu je 
dále technické zázemí, šatny pro hosty a zaměstnance a umývárny.  

Hlavní textová část diplomová práce obsahuje mimo jiných textů především 
vlastní text práce, a to průvodní zprávu, souhrnnou technickou zpráva a technickou 
zprávu vypracované a chronologicky seřazené dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění 
vyhlášky č. 62/2013. 
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Projektová dokumentace je rozdělena do pěti složek. Složka č. 1 obsahuje 
přípravné práce, fotodokumentaci, studii a vizualizaci. Složka č. 2 obsahuje výkresy 
z části architektonicko – stavebního řešení, tedy půdorysy, řezy, pohledy, výkresy 
ploché střechy, terasy a základů. Složka č. 3 obsahuje výkresy stavebně – konstrukčního 
řešení, tedy výkresy sestavy dílců nad všemi podlažími, detaily, koordinační situaci a 
tabulky skladeb konstrukcí. Složka č. 4 obsahuje technickou zprávu požárně 
bezpečnostního řešení, výkresy půdorysů a situaci. Ve složce č. 5 je zpráva a výpočetní 
protokoly stavební fyziky, zejména tepelně technické posudky, posouzení z hlediska 
akustiky, osvětlení a oslunění. 
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A. 1 Identifika ční údaje 

A. 1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Hotel  

b) Místo stavby: Katastrální území Kuřim, parcelní č. 4698/1, 4697 

c) Předmět projektové dokumentace: Novostavba hotelu 

A. 1.2 Údaje o stavebníkovi 

Jaromír Jágr, Petra Bezruče 2531, 272 01 Kladno 

A. 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. David Řehoř, Dolní branka 60, Moravské Knínice, tel. 541230795, 728753983 

A. 2 Seznam vstupních podkladů 

− požadavky investora 
− výškopisné a polohopisné zaměření pozemku a okolí 

− situace inženýrských sítí 

A. 3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

− stavba hotelu bude na parcele č. 4698/1  
− parkoviště pro hotel bude na parcele č. 4697 

− přípojky na inženýrské sítě budou na parcelách č. 4699, 4698/2, 4698/1, 4697, 
3584/1, 3601/1 

− příjezdová komunikace k objektu bude na parcelách č. 3601/1, 4698/2, 4698/1 

− chodník k objektu bude na parcelách č. 3601/1, 4698/1 

Parcely se nachází v katastrálním území Kuřim.  

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

− druh pozemku na parcele č. 4698/1 je orná půda, parcela je nazastavěná, jedná 
se o pole 

− druh pozemku na sousedních parcelách č. 4698/2, 3584/1, 4697 je rovněž orná 
půda, parcely jsou nezastavěné, jedná se o pole 

− parcelou č. 4699 jsou vedeny inženýrské sítě, jedná se o pole 
− na parcele č. 3601/1 jsou hotel Kaskáda, ubytovací chatky, objekt pro uložení 

odpadků, parkoviště golfového areálu Kaskáda, vnitroareálové komunikace a 
golfové hřiště 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Parcela se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně, zvláště 
chráněném území, v záplavovém území. 

d) údaje o odtokových poměrech 

Srážkové vody ze střechy hotelu a parkoviště budou odvedeny do navržené 
dešťové kanalizace. Srážkové vody ze zpevněných ploch budou vsakovány do zeleně na 
pozemku stavebníka. 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního 
plánování 

Stavby hotelu na parcele č. 4698/1 a parkoviště k hotelu na parcele č. 4697 jsou 
v souladu s územně plánovací dokumentací města Kuřim. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Při návrhu stavby byly dodrženy obecné požadavky na využití území, vyhláška 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění vyhlášky 
č. 269/2009 Sb. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou žádné související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

− parcelní č. 3584/1 – orná půda, k.ú. Kuřim  
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

− parcelní č. 3601/1 – orná půda, k.ú. Kuřim 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

− parcelní č. 4697 – orná půda, k.ú. Kuřim 
Jaromír Jágr, Petra Bezruče 2531, 272 01 Kladno 

− parcelní č. 4698/1 – orná půda, k.ú. Kuřim 
Jaromír Jágr, Petra Bezruče 2531, 272 01 Kladno 

− parcelní č. 4698/2 – orná půda, k.ú. Kuřim 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

− parcelní č. 4699 – orná půda, k.ú. Kuřim 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 
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A. 4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu hotelu. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána pro ubytování. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o stavbu chráněnou jinými právními předpisy. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Při návrhu stavby byla dodržena vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 a vyhláška č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

V dokumentaci jsou splněny požadavky dotčených orgánů 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby  

Zastavěná plocha hotelu:         1207,85 m2 

Obestavěný prostor hotelu:       10637,62 m3 

Užitná plocha hotelu:         2617,55 m2
    

Počet ubytovacích jednotek a jejich plochy:     

− Jednolůžkové pokoje:   A = 13,91 m2  počet: 9   

− Dvoulůžkové pokoje:   A = 15,90 m2  počet: 20 

− Dvoulůžkové pokoje bezbariérové:  A = 17,46 m2  počet: 2 

− Apartmán, 2 pokoje:    A = 63,39 m2  počet: 1 

− Apartmán, 2 pokoje:    A = 47,56 m2  počet: 1 

− Trojlůžkové pokoje:    A = 18,88 m2  počet: 2 

Počet uživatelů:      63 
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i) základní bilance stavby 

− zásobování vodou dle vyhlášky č. 120/2011 Sb., přílohy č. 12  

Ubytování   

63 lůžek   45 m3/(lůžko.rok) =    2835 m3/rok 

Stravování 

63 osob  8 m3/(osoba.rok) =   504 m3/rok 

Wellness   

63 osob  10 m3/(osoba.rok) =    630 m3/rok   

Celkem       3969 m3/rok 
 

− denní bilance potřeby teplé vody 

Ubytování   

63 lůžek   0,097 m3/(lůžko.den) =   6,11 m3/den 

Stravování 

200 jídel  0,010 m3/(jídlo. den) =  2 m3/den 

Wellness   

13 sprch  0,101 m3/(sprcha.den) =   1,31 m3/den   

Celkem       9,42 m3/den 
 

− potřeba tepla pro přípravu teplé vody 

Ubytování   

63 lůžek   0,087 kW/(lůžko.den) =   5,5 kW/den 

Stravování 

200 jídel  0,009 kW/(jídlo. den) =  1,8 kW/den 

Wellness   

13 sprch  0,091 kW/(sprcha.den) =   1,18 kW/den   

Celkem       8,48 kW/den 
 

− bilance dešťových vod:  

Plocha střechy a terasy: A = 992,91 m2 

Voda ze střechy a terasy:    Q = A r C = 992,91 0,03 1= 29,78 l / s⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
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− předběžná tepelná ztráta budovy – obálková metoda 

Celková ztráta prostupem obálkou 

1 2 3Q Q Q Q 21176 2144 1395T = + + = + + =     24 715 W 

1 1 ,Q ( ) 605,03 (20 15) 21 176 WT i m eH t t= ⋅ − = ⋅ + =  

2 2 ,Q ( ) 142,92 (20 5) 2 144 WT i m zH t t= ⋅ − = ⋅ − =  

3 3 ,Q ( ) 60,65 (20 3) 1 395 WT i m zsH t t= ⋅ + = ⋅ + =  

Celková ztráta větráním 

1 2 3 27,37 66,82 20,3 47,55V vi Viz Viz VizQ Q Q Q Q= + + + = + + + =  162,04 kW 

Celková předběžná tepelná ztráta budovy 

24,72 162,04i T VQ Q Q= + = + =      186,76 kW 

j) základní předpoklady výstavby 

 Předpokládaná doba stavby je 12 měsíců. Stavba bude provedena v jedné etapě, 
předpokládané zahájení stavby je na jaře 2015. 

Popis postupu výstavby:  

− Výkopové práce 
− Základy 
− Obvodové a vnitřní nosné zdi, stropy 
− Střecha, terasa 
− Přípojky inženýrských sítí 
− Dokončovací práce – výplně otvorů v obvodovém plášti, příčky, 

zdravotechnické instalace, vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace, omítky 
vnitřní a venkovní, podlahy, vnitřní výplně otvorů, kompletace, nátěry, malby, 
atd. 

− Venkovní úpravy, zpevněné plochy, zelené plochy 

k) orientační náklady stavby 

− SO 01  Hotel    10638 m3 x 5600 = 59 572 800 Kč 
− SO 02  Vodovodní přípojka  54 m x 2 800  =  151 200 Kč 

− SO 03  Kanalizační přípojka  58 m x 5 000 =  290 000 Kč 

− SO 04  Dešťová kanalizace  260 m x 3 000 =  780 000 Kč 

− SO 05  Zemní vedení nn  140 m x 3 000 =  420 000 Kč 

− SO 06  Komunikace, parkoviště, 2869 m2 x 2 200 =  6 311 800 Kč 
chodníky  

− SO 07  Sadové úpravy  6615 m2 x 500 =  3 307 500 Kč 

Orientační investiční náklady:   71 000 000 Kč 
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A. 5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty: 

− SO 01  Hotel 
− SO 02  Vodovodní přípojka 

− SO 03  Kanalizační přípojka 
− SO 04  Dešťová kanalizace 

− SO 05  Zemní vedení nn 
− SO 06  Komunikace, parkoviště, chodníky 

− SO 07  Sadové úpravy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
V Brně dne 17. 12. 2014      Bc. David Řehoř 
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B. 1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku  

 Místo stavby se nachází na parcelách č. 4698/1, 4697 v k.ú. Kuřim, na 
jihovýchodním okraji golfového areálu Golf resort Kaskáda. Pozemek je téměř rovinný 
s mírným stoupáním směrem na Jinačovice od golfového areálu. Na pozemek 
nezasahují žádná ochranná pásma podzemních vedení, sítí a vodních zdrojů. Pozemek 
na parcele č. 4698/1 je dostatečně široký pro navrhovanou stavbu, parkoviště pro hotel 
bude zbudováno na sousedním pozemku p. č. 4697. V místech prováděných zemních 
prací a následných terénních úprav bude provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm. 
Ornice bude ukládána na pozemku stavebníka a bude použita k finálním terénním 
úpravám. Obě parcely jsou ve vlastnictví stavebníka. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku byl proveden radonový průzkum. Radonovým průzkumem byl 
zjištěn nízký index radonového rizika. Nejsou třeba žádné zvláštní opatření proti 
pronikání radonu. Podzemní voda neovlivňuje základové konstrukce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Pozemek neleží v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Pozemek neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 

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

Navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při 
stavebních pracích může být bezprostřední okolí stavby krátkodobě postiženo zvýšenou 
prašností a větší mírou hluku, než při běžném provozu v areálu. Tyto vlivy musí být co 
nejvíce potlačeny a omezeny na co nejkratší možnou dobu. 

Během stavby bude nutno čistit kola dopravních prostředků, aby nedocházelo 
k znečišťování komunikací.  

Stavbou se změní stávající odtokové poměry na pozemcích p. č. 4698/1 a 4697, 
srážkové vody jsou v současnosti plošně vsakovány, po výstavbě budou srážkové vody 
ze střechy a parkoviště odvedeny do navržené dešťové kanalizace. Srážkové vody ze 
zpevněných ploch budou vsakovány do zeleně na pozemku stavebníka. 

j) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Na pozemcích 
p. č. 4698/1 a 4697 nejsou žádné stavby, stromy ani keře. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Ze zemědělského půdního fondu bude vyjmuto 4076,8 m2. 

h) územně technické podmínky  

Navržený objekt je možno napojit na inženýrské sítě vedené parcelou č. 4699, 
jedná se o vodovodní přípojku do areálu vedenou z Jinačovic, na níž je celý golfový 
areál připojen a tlakovou splaškovou kanalizaci do Jinačovic.  

Dešťová kanalizace bude napojena na vnitroareálovou dešťovou kanalizaci 
vedenou do zavlažovacích jezírek. 

Přípojka nn bude vedena ze stávající trafostanice v areálu. 

V areálu je vnitroareálová komunikace, na kterou se sjíždí ze silnice III/3846 
vedoucí z Kuřimi, přes Jinačovice do Brna. Příjezd k hotelu bude napojen na tuto 
vnitroareálovou komunikaci. 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Navržená stavba nemá žádné vazby na okolní výstavbu, nevyvolá žádné další 
investice. 

B. 2 Celkový popis stavby 

B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude užívána pro ubytování. 

Počet ubytovacích jednotek a jejich plochy:     

− Jednolůžkové pokoje:   A = 13,91 m2  počet: 9   

− Dvoulůžkové pokoje:   A = 15,90 m2  počet: 20 

− Dvoulůžkové pokoje bezbariérové:  A = 17,46 m2  počet: 2 

− Apartmán, 2 pokoje:    A = 63,39 m2  počet: 1 

− Apartmán, 2 pokoje:    A = 47,56 m2  počet: 1 

− Trojlůžkové pokoje:    A = 18,88 m2  počet: 2 

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

V areálu, na jehož okraji je hotel navržen, se nacházejí stávající hotel Kaskáda, 
ubytovací chatky, objekt pro uložení odpadků, vnitroareálové komunikace a golfové 
hřiště. V bezprostřední blízkosti hotelu se nenacházejí žádné stavební objekty, pouze 
parkoviště pro golfový areál. Hotel svou výškou a rozsahem zapadne do okolního 
charakteru prostředí. 
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b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

 Hotel je navržený na okraji golfového areálu, bude s jedním podzemním a 
dvěma nadzemními podlažími. Objekt bude mít půdorys do tvaru písmena „T“. Střecha 
hotelu je navržena plochá s nejvyšší atikou ve výšce + 8,2 m, převažující atiky budou ve 
výšce + 7,7 m. Nad restaurací je navržena terasa pro hotelové apartmány orientovaná 
směrem do golfového areálu, jejíž atika bude ve výšce +5,2 m. 

Hotel bude zděný s tradiční omítkou s prostřídáním světlých a tmavších odstínů. 
Výplně otvorů obvodového pláště budou dřevěné a plastové, automatické vchodové 
dveře budou z hliníkových profilů. 

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Hotel má dvě ubytovací křídla s hotelovými pokoji ve dvou nadzemních 
podlažích pro ubytování hostů. První nadzemní podlaží je navrženo bezbariérově. 
V 1NP je pro hosty a veřejnost navržena restaurace a bar. Ve 2NP je možnost využití 
dvou multimediálních místností pro školení, konference apod., a místnosti na masáže. 
Pro hosty hotelu je možnost využití posilovny s malým wellness v 1PP, obsahujícím 
vířivku, dva typy saun, odpočinkovou místnost a bar. 

Recepce hotelu bude v provozu nonstop, restaurace, bar, posilovna a wellness 
budou s provozní dobouod 8 do 22 hodin, masáže budou k dispozici do 20 hodin. 

Zaměstnanci – vedení hotelu, recepční, pokojské, uklízečky, kuchaři, barmani, 
maséři, fitness trenéři, údržbář. Předpokládaný celkový počet zaměstnanců je 15, ve 
dvou, resp. třech směnách. 

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Hotel, jehož funkcí je ubytování osob, a jeho okolí bude vyřešeno bezbariérově 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. K objektu budou vyhrazena 4 parkovací stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Přístup do stavby bude bez schodů a 
vyrovnávacích stupňů. Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm. 
V hotelu jsou navrženy 2 pokoje v 1NP bezbariérově (tj. více než 5 % z celkového 
počtu pokojů). V sociálních zařízeních v 1NP bude jedna záchodová kabina v oddělení 
pro ženy a jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena bezbariérově. 

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná. Bude splňovat požárně bezpečnostní 
předpisy, bude vybavena předepsaným vybavením, tj. hasicími přístroji, vnitřním 
hadicovým systémem, zařízením autonomní detekce a signalizace, nouzovým 
osvětlením a bezpečnostními značkami a tabulkami, dle technické zprávy požárně 
bezpečnostního řešení stavby. 
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Objekt bude chráněn před účinky atmosférické elektřiny bleskosvodnou 
soustavou. 

Okna v místnostech 2NP budou mít parapet min. výšky 870 mm. Okna 
v chodbách 216 a 259 budou opatřeny zábradlím výšky 1100 mm. Terasa ve 2NP bude 
s atikou výšky 1020 mm. 

Veškerá schodiště budou opatřena zábradlím výšky 1000 mm.  

Žebřík k přístupu na střechu bude s ochranným košem. Hrana výstupní úrovně 
žebříku se opatří ochranným zábradlím v délce 1550 mm po obou stranách. 

Na střeše bude bezpečnostní systém proti pádu osob. 

B. 2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Objekt bude rozdělen na tři dilatační celky, a to dvě pokojová nepodsklepená 
křídla a střední podsklepenou část. 

Hotel je navržen zděný, obvodové zdivo 1NP a 2NP bude z cihel Porotherm T 
Profi, obvodové suterénní stěny budou ze ztraceného bednění – betonových tvarovek 
vylitých betonem C 20/25 vyztužených dle statického výpočtu a zatepleny 
polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS. Vnitřní nosné a nenosné zdivo bude z cihel 
Heluz. Opěrná zeď venkovního únikového schodiště bude železobetonová 
z vodostavebného betonu. 

Stropy v objektu budou z předpjatých stropních panelů Spiroll. Střecha objektu 
bude plochá nepochozí s povrchovou úpravou z SBS modifikovaných asfaltových pásů 
Elastek 40 Special Dekor. Terasa bude pochozí s betonovou dlažbou na 
rektifikovatelných podložkách.  

Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitické dvouramenné se 
zrcadlem šířky 100 mm a s mezipodestou na každém podlaží. Šířka schodišťového 
ramene i mezipodesty bude 1300 mm. Rozměry schodišťových stupňů budou 
156 x 320 mm. Schodiště se provede z betonu C 20/25. Venkovní únikové schodiště 
z 1PP bude tvořeno zalomenou betonovou deskou C 20/25 vyztuženou kari sítí 
6/100 x 6/100 s nadbetonovanými schodišťovými stupni. Deska bude vybetonována na 
zhutněném zpětném násypu.  

Hotel bude založen na betonových pasech C 20/25. 

Venkovní omítky budou štukové s barevným nátěrem, v oblasti soklu a 
venkovního únikového schodiště bude dekorativní omítka marmolit.  

Výplně otvorů obvodového pláště budou dřevěné a plastové, automatické 
vchodové dveře budou z hliníkových profilů. Výplně vnitřních otvorů budou dřevěné. 
Výjimkou jsou protipožární dveře v 1PP, které budou hliníkové. 

Podlaha 1NP domu ± 0,000 je navržena na výškové úrovni 315,00 m. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Nosný systém – stěnový: 
− cihelné zdivo Porotherm 44 T Profi tl. 440 mm  

− v oblasti soklu cihelné zdivo Porotherm 38 T Profi tl. 380 mm s tepelnou izolací 
EPS 

− obvodové suterénní stěny ze ztraceného bednění tl. 300 mm – betonové 
tvarovky vylité betonem C 20/25 vyztužené dle statického výpočtu a zateplené 
polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS, tl. 140 a 160 mm 

− cihelné zdivo Heluz P15 30 a Heluz AKU 30 MK, P15 tl. 300 mm 

− cihelné zdivo Heluz P15 25 a Heluz AKU 25 MK, P15 tl. 250 mm 

Stropy: 
− předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm 

Střecha: 
− střecha nad 2NP bude plochá, nad částí 1NP bude pochozí terasa ke dvěma 

apartmánům s dlažbou na podložkách. 

− konstrukci střechy budou tvořit předpjaté stropní panely Spiroll tl. 250 mm 
s tepelnou izolací a s HI souvrstvím 

Základy: 

− základové pásy z prostého betonu C 20/25 

Příčky: 
− příčkovky Heluz 14 tl. 140 mm 

− příčkovky Heluz 11,5 tl. 115 mm 

Vnitřní schodiště: 
− monolitické železobetonové 

Venkovní schodiště: 

− betonové s výztužnou kari sítí 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu. 

 Obvodové zdi hotelu jsou navrženy z cihel Porotherm T Profi, vnitřní nosné zdi 
jsou navrženy z cihel HELUZ. Cihly splňují požadavky na únosnost konstrukcí. 

Nad otvory budou nosné keramické překlady HELUZ 23,8, ploché keramické 
překlady Heluz 14,5 a 11,5, a překlady z ocelových válcovaných I profilů. Překlady 
splňují požadavky na únosnost. 

Stropy v objektu budou z předpjatých stropních panelů Spiroll. Panely splňují 
požadavky na únosnost. 
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Objekt je rozdělen na tři dilatační celky, a to dvě pokojová křídla a střední 
podsklepenou část. Každý celek je svázán ŽB věnci pod úrovní stropu. Pouze v oblasti 
terasy je ŽB věnec nad úrovní stropu.  

Základové pasy budou z prostého betonu C 20/25. 

Navrhované konstrukce stavby odpovídají statickým požadavkům. Stavba je 
navržena v souladu s normami ČSN. Při realizaci a při následném provozu nedojde ke 
zřícení objektu nebo její části ani k nepřípustným deformacím. 

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

 V objektu budou prostory 1PP, dále pak varna a část zázemí varny, restaurace, 
bar a vstupní hala v 1NP a multimediální místnosti ve 2NP větrány nuceně 
vzduchotechnikou. Vzduchotechnické jednotky pro 1PP a 1NP budou umístěny ve 
strojovně vzduchotechniky 024. Vzduchotechnická jednotka pro větrání 
multimediálních místností 202 a 274 bude na střeše objektu. 

 Vytápění objektu bude zajištěno nízkoteplotní otopnou soustavou. Zdrojem tepla 
budou tepelná čerpadla země – voda umístěná v technické místnosti 035. Otopná tělesa 
budou desková. V koupelnách se umístí topné žebříky. 

 Ohřev teplé vody bude zajištěn soustavou solárních kolektorů umístěných na 
střeše. Dvě akumulační nádoby o objemu 5 m3 budou umístěny v technické místnosti 
002. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

− vzduchotechnické jednotky s rekuperací 
− nástřešní vzduchotechnická jednotka s rekuperací 
− tepelná čerpadla země – voda 
− solární kolektory 
− technologické zařízení kuchyně 188 
− generátor par pro parní saunu umístěný v místnosti 015 
− technologické zařízení pro ochlazovací bazén v místnosti 023 

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby do požárních úseků 

Dle ČSN 73 0833/2009 je posuzovaný objekt budovou skupiny OB3 a tvoří 
47 požárních úseků. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

požární úsek pv [kg/m2] SPB 

PÚ P1.01 24,9 II. 

PÚ P1.02 4,68 I. 

PÚ P1.03/N2 nepočítá se, zařazeno dle II. 
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  ČSN 73 0802 čl. 9.3.2   

PÚ N1.01 30 II. 

PÚ N1.02 čl. 6.1.1   

PÚ N1.03 ČSN 73 0833   

PÚ N1.04     

PÚ N1.05 7,5 I. 

PÚ N1.06 30 II. 

PÚ N1.07 čl. 6.1.1   

PÚ N1.08 ČSN 73 0833   

PÚ N1.09 33,4 II. 

PÚ N1.10/N2 45 II. 

  čl. 6.1.4 ČSN 73 0833   

PÚ N1.11 30 II. 

PÚ N1.12 čl. 6.1.1   

PÚ N1.13 ČSN 73 0833   

PÚ N1.14   

PÚ N1.15 7,5 I. 

PÚ N1.16 30 II. 

PÚ N1.17 čl. 6.1.1   

PÚ N1.18 ČSN 73 0833   

PÚ N1.19     

PÚ N2.01 30 II. 

PÚ N2.02 čl. 6.1.1   

PÚ N2.03 ČSN 73 0833   

PÚ N2.04   

PÚ N2.05   

PÚ N2.06   

PÚ N2.07 7,5 I. 

PÚ N2.08 30 II. 

PÚ N2.09 čl. 6.1.1   

PÚ N2.10 ČSN 73 0833   

PÚ N2.11   

PÚ N2.12 29,1 II. 

PÚ N2.13 30 II. 

PÚ N2.14 čl. 6.1.1 ČSN 73 0833   

PÚ N2.15 29,1 II. 

PÚ N2.16 30 II. 

PÚ N2.17 čl. 6.1.1   

PÚ N2.18 ČSN 73 0833   

PÚ N2.19   

PÚ N2.20   

PÚ N2.21 7,5 I. 
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PÚ N2.22 30 II. 

PÚ N2.23 čl. 6.1.1   

PÚ N2.24 ČSN 73 0833   

PÚ N2.25     

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

1 PP 
    konstrukce požadavek odolnost materiálu splnění materiál 

požární stěny x x x x 

II.SPB CHÚC REI 45 DP1 REI 180 DP1 ANO HELUZ 30, AKU 30, AKU 25 

požární stropy x x x x 

I.SPB REI 30 DP1 min. REI 45 DP1  ANO panel Spiroll tl. 250 mm 

II.SPB REI 45 DP1 min. REI 45 DP1  ANO panel Spiroll tl. 250 mm 

požární uzávěry x x x x 

II.SPB CHÚC EI 30 DP1 - C dle požadavku ANO dle požadavku 

II.SPB EW 30 DP1 - C dle požadavku ANO dle požadavku 

obvodové stěny x x x x 

II.SPB REW 45 DP1 REI 90 DP1 ANO ztracené bednění typu H 

nosné kce uvnitř PÚ x x x x 

II.SPB RE 45 DP1 REI 180 DP1 ANO HELUZ 30 

nenosné kce uvnitř PÚ x x x x 

II.SPB - EI 180, EI 120 ANO HELUZ 14, 11,5 

 

1 NP 
    konstrukce požadavek odolnost materiálu splnění materiál 

požární stěny x x x x 

II.SPB REI 30 REI 180 DP1 ANO HELUZ 25, AKU 25 

II.SPB CHÚC REI 30 DP1 REI 180 DP1 ANO HELUZ AKU 25 

nezajišťující stabilitu   x x x 

II.SPB EI 30 EI 120 DP1 ANO HELUZ 11,5 

požární stropy x x x x 

I.SPB REI 15 min. REI 45 DP1  ANO panel Spiroll tl. 250 mm 

II.SPB REI 30 min. REI 45 DP1  ANO panel Spiroll tl. 250 mm 

požární uzávěry x x x x 

II.SPB  EW 15 DP3 - C dle požadavku ANO dle požadavku 

II.SPB CHÚC EI 15 DP3 - C dle požadavku ANO dle požadavku 

obvodové stěny x x x x 

II.SPB REW 30 REI 90 DP1 ANO POROTHERM 44 T PROFI 
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II.SPB CHÚC REW 30 DP1 REI 90 DP1 ANO POROTHERM 44 T PROFI 

nosné kce uvnitř PÚ x x   x 

II.SPB RE 30 REI 180 DP1 ANO HELUZ 30, AKU 30, AKU 25 

nenosné kce uvnitř PÚ x x   x 

II.SPB - EI 180, EI 120 ANO HELUZ 14, 11,5 

 

2 NP 
    konstrukce požadavek odolnost materiálu splnění materiál 

požární stěny x x x x 

II.SPB REI 15 REI 180 DP1 ANO HELUZ 25, AKU 25 

II.SPB CHÚC REI 15 DP1 REI 180 DP1 ANO HELUZ 25, AKU 25 

nezajišťující stabilitu   x x x 

II.SPB EI 15 EI 120 DP1 ANO HELUZ 11,5 

požární stropy x x x x 

I.,II.SPB REI 15 min. REI 45 DP1  ANO panel Spiroll tl. 250 mm 

II.SPB CHÚC REI 15 DP1 min. REI 45 DP1  ANO panel Spiroll tl. 250 mm 

požární uzávěry x x x x 

II.SPB  EW 15 DP3 - C dle požadavku ANO dle požadavku 

II.SPB CHÚC EI 15 DP3 - C dle požadavku ANO dle požadavku 

obvodové stěny x x x x 

II.SPB REW 15 REI 90 DP1 ANO POROTHERM 44 T PROFI 

II.SPB CHÚC REW 15 DP1 REI 90 DP1 ANO POROTHERM 44 T PROFI 

nosné kce uvnitř PÚ x x x x 

II.SPB RE 15 REI 180 DP1 ANO HELUZ 25 

nenosné kce uvnitř PÚ x x x x 

II.SPB - EI 180, EI 120 ANO HELUZ 14, 11,5 

 
pozn.:  
 Střešní plášť netvoří nosnou konstrukci střechy, a proto dle 
ČSN 73 0802/2009 odst. 8.15 na něj nejsou kladeny ve II. SPB žádné požadavky. 
 Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0802/2009 čl. 8.4.10 u objektů do 12 m požární 
výšky h požadovány. 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Únik z požárních úseků P1.01 a P1.02 bude zajištěn dvěma nechráněnými 
únikovými cestami, z nichž jedna ústí do chráněné únikové cesty typu A, která tvoří 
samostatný požární úsek P1.03/N2, a druhá vede do venkovního únikového schodiště. 

Únik z obytných buněk v 1NP, které tvoří samostatné požární úseky N1.01, 
N1.02, N1.03, N1.04, N1.06, N1.07, N1.08 bude zajištěn nechráněnou únikovou cestou, 
která tvoří samostatný požární úsek N1.05 vedoucí na volné prostranství. Obdobně 
tomu bude s požárními úseky N1.11, N1.12, N1.13, N1.14, N1.16, N1.17, N1.18, 
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N1.19, z nichž bude únik zajištěn nechráněnou únikovou cestou, která tvoří samostatný 
požární úsek N1.15 vedoucí na volné prostranství. 

K úniku z požárního úseku N1.09 budou k dispozici čtyři nechráněné únikové 
cesty, které jsou součástí požárního úseku a vedou na volné prostranství, a jedna 
nechráněná úniková cesta vedoucí do CHÚC – A. 

Únik z obytných buněk ve 2NP, které tvoří samostatné požární úseky N2.01, 
N2.02, N2.03, N2.04, N2.05, N2.08, N2.09, N2.10, N2.11 bude zajištěn nechráněnou 
únikovou cestou, která tvoří samostatný požární úsek N2.07 vedoucí do CHÚC – A. 
Obdobně tomu bude s požárními úseky N2.16, N2.17, N2.18, N2.19, N2.20, N2.22, 
N2.23, N2.24, N2.25 z nichž bude únik zajištěn nechráněnou únikovou cestou, která 
tvoří samostatný požární úsek N2.21 vedoucí rovněž do CHÚC – A. Z požárních úseků 
N2.06, N2.12, N2.13, N2.14, N2.15 a N1.10/N2 je únik přímo do CHÚC – A. 

 

NÚC šířka [m] délka [m]   
podlaží úsek počet os. skutečná požadavek skutečná požadavek splnění 
1 NP N1.05 18 2,0 0,55 17,3 45 ANO ven 
1 NP N1.15 24 2,0 0,55 17,6 45 ANO ven 
2 NP N2.07 29 2,0 0,55 19,8 20 ANO do A 
2 NP N2.21 26 2,0 0,55 19,8 20 ANO do A 

 

CHÚC - A šířka  [m] délka  [m]   
podlaží úsek počet os. skutečná požadavek skutečná požadavek splnění 
1 PP P1.03/N2 61 1,16 0,825 14,3 120 ANO 
1 NP P1.03/N2 199 1,38 0,825 9,2 120 ANO 
2 NP P1.03/N2 121 1,16 0,825 30,8 120 ANO 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

úsek světová strana d (m) úsek světová strana d (m) 

 N1.01 JV 1,90 N2.02 JV 1,90 

N1.02 JV 1,90 N2.03 JV 1,90 

N1.03 JV 1,90 N2.04 JV 1,90 

N1.04 JV 1,90 N2.05 JV 1,90 

N1.05 SV 1,85 N2.06 JV 1,90 

N1.06 SZ 1,90 N2.07 SV 1,85 

N1.07 SZ 1,90 N2.08 SZ 1,90 

N1.08 SZ 1,90 N2.09 SZ 1,90 

N1.09 JV 3,01 N2.10 SZ 1,90 

N1.09 JV 1,68 N2.11 SZ 1,90 

N1.09 SZ 2,6 N2.13 SZ 3,23 

N1.09 SZ 1,99 N2.13 SV 1,09 
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N1.09 SV 4,41 N2.14 SZ 3,46 

N1.09 JZ 2,95 N2.14 JZ 1,09 

N1.10/N2 JV 3,53 N2.16 JV 1,90 

N1.11 JV 1,90 N2.17 JV 1,90 

N1.12 JV 1,90 N2.18 JV 1,90 

N1.13 JV 1,90 N2.19 JV 1,90 

N1.14 JV 1,90 N2.20 JV 1,90 

N1.15 JZ 1,85 N2.21 JZ 1,85 

N1.16 SZ 1,90 N2.22 SZ 1,90 

N1.17 SZ 1,90 N2.23 SZ 1,90 

N1.18 SZ 1,90 N2.24 SZ 1,90 

N1.19 SZ 1,90 N2.25 SZ 1,90 

N2.01 JV 1,90    

 
V požárně nebezpečném prostoru posuzovaného objektu se nenachází hořlavé 

konstrukce nebo požárně otevřené plochy jiného objektu nebo požárního úseku. Požárně 
nebezpečný prostor nepřesahuje hranici stavebního pozemku. 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

Do golfového areálu je zavedena z Jinačovic vodovodní přípojka PVC DN 100. 
Ve vzdálenosti cca 70 m od posuzovaného objektu u příjezdové komunikace k objektu 
bude na této přípojce vodovodu osazen nadzemní hydrant. 

 V PÚ N1.09 bude umístěn hadicový systém DN 19 s tvarově stálou hadicí, a to 
v takové lokalitě, aby byla všechna místa PÚ N1.09 v dosahu max. 40 m. 

 Pro PÚ N1.01 – N1.08, N1.10/N2, N1.11 – N1.19, N2.01 – N2.11, N2.13, N2.14 
a  N2.16 – N2.25, pro které je věcně příslušnou normou ČSN 73 0833/2010 budou dle 
ČSN 73 0873/2003 zřízeny hadicové systémy DN 19 s tvarově stálou hadicí ve 
vzájemné vzdálenosti max. 25 m. 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu 

Dle odst. 12.2 ČSN 730802/2009 musí k objektu vést přístupová komunikace 
alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. Komunikace musí být minimálně 
jednopruhová se šířkou vozovky min. 3,0 m. 

Až přímo k objektu vede zpevněná přístupová komunikace šířky 6 m, která se 
směrem k jižní části hotelu sužuje na 3 m. Přístupová komunikace navazuje na 
severozápadě na stávající dvouproudovou komunikaci sloužící k dopravě v rámci 
celého golfového areálu. Tato areálová komunikace navazuje na silnici III/3846. 
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h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby  

Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti 
od výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 
zařízení. 

Vzduchotechnická zařízení musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich 
nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků. Požárně neuzavřené 
prostupy vzduchotechnických zařízení o ploše do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu 
mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnická 
zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost os prostupů musí být nejméně 500 mm. 

Požadavky na provedení, umístění a vybavení vzduchotechnických zařízení 
z hlediska požární ochrany stanoví ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana 
staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. 

Prostupy rozvodů a instalací technických a technologických zařízení mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být dle čl. 6.5.1 
ČSN 73 0833/2010 v každé obytné buňce a pokud ta má více pokojů, má být toto 
zařízení i v jednotlivých pokojích a dále pak ve společných prostorech, jakož i v části 
únikové cesty vedoucí k východu. 

Dle čl. 6.3.7 ČSN 730833/2010 musí být CHÚC typu A i NÚC vedoucí 
z obytných buněk osvětlena nouzovým osvětlením podle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802/2009. 
Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně po dobu 15 minut. 

Vybavení hasicími přístroji: 

PÚ Hasicí schopnost PHP Počet PHP 
P1.01 13 A 5 

P1.02 34 A 1 

N1.09 13 A 6 

N2.12 21 A 1 

N2.15 21 A 1 

 
− PÚ N1.01 – N1.08 dohromady dva hasicí přístroje s hasicí schopností 21A 
− PÚ N1.11 – N1.19 dohromady dva hasicí přístroje s hasicí schopností 21A 
− PÚ N2.01 – N2.11 dohromady dva hasicí přístroje s hasicí schopností 21A 
− PÚ N2.13, N2.14 dohromady jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 21A 
− PÚ N2.16 – N2.25 dohromady dva hasicí přístroje s hasicí schopností 21A 

− PÚ N1.10/N2 – jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 34A v 1NP 
         – jeden hasicí přístroj s hasicí schopností 34A ve 2NP 

− PÚ N1.10/N2 – jeden přenosný přístroj CO2 s hasicí schopností 55B určený pro 
strojovnu výtahu ve 2NP 
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− jeden přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A určený pro 
hlavní domovní rozvaděč elektrické energie umístěný v místnosti 033 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle 
nařízení vlády NV 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
V budově musí být zřetelně označeny směry úniku dle čl. 6.3.7 ČSN 730833/2010 a 
odst. 9.16 ČSN 730802/2009. 

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Hotel je navržen z tepelně izolačních cihel Porotherm T Profi tl. 440 mm. 
Suterénní stěny budou zatepleny polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS tl. 140 a 
160 mm. V podlaze na terénu bude tepelná izolace z polystyrenu EPS tl. 120 mm. 
Střecha a terasa bude zateplena tepelnou izolací z polystyrenu EPS s minimální 
tloušťkou u vpustí, a to 230 mm. Výplně otvorů obvodového pláště budou dřevěné a 
plastové s izolačním trojsklem. Vchodové dveře budou plastové a vchodové 
automatické dveře budou z hliníkových profilů. Tepelné izolace jsou nadimenzovány 
tak, aby splňovaly normou ČSN 73 0540-2/2011 + Z1/2012 doporučené hodnoty 
součinitele prostupu tepla U, podlaha na terénu a stěna v kontaktu se zeminou 
U ≤ 0,30 W/m2K, střecha U ≤ 0,16 W/m2K. Cihly obvodového zdiva splňují svými 
parametry doporučení pro obvodové zdi U ≤ 0,20 W/m2K. Projektant požaduje, aby 
výplně otvorů dosahovaly součinitele prostupu tepla Uw ≤ 1,2 W/m2K, čímž budou 
splněny doporučení pro okna v obvodovém plášti a dveře. 

b) energetická náročnost stavby 

Potřeba tepla pro přípravu teplé vody byla předběžně stanovena na 8,5 kW/den. 

Ztráta tepla obálkou budovy je stanovena na 24,7 kW a předběžná ztráta tepla 
větráním na 162 kW. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů 

Zdrojem tepla v objektu budou tepelná čerpadla země – voda. 

Pro ohřev teplé vody bude využita energie ze solárních kolektorů umístěných na 
střeše. 

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

Hotel bude splňovat hygienické předpisy, je navržen z certifikovaných materiálů.  

Hotelové pokoje jsou větrány přirozeně okny, koupelny a WC těchto pokojů pak 
nuceně ventilátory. Kanceláře 104, 129, šatny 134, 177, 182 a místnosti 138, 139, 141, 
183, 184 v 1NP jsou větrány rovněž okny, místnosti 131, 132, 133 pak nuceně 
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ventilátory. Celé 1PP je větráno nuceně vzduchotechnikou. Vzduchotechnikou je 
větrána rovněž varna a část zázemí varny, restaurace, bar a vstupní hala v 1NP a 
multimediální místnosti ve 2NP. 

Vytápění domu bude ústřední, zdrojem tepla bude tepelná čerpadla země - voda.  

Osvětlení 1PP bude umělé. Denní osvětlení hotelových pokojů a ostatních 
místností 1NP a 2NP bude zajištěno okny v kombinaci s umělým osvětlením s výjimkou 
multimediálních místností ve 2NP, které budou osvětleny uměle.  

Světlá výška v hotelových pokojích bude minimálně 2750 mm. Světlá výška 
v restauraci a baru v 1NP bude 3000 mm. Světlá výška v kuchyni k restauraci bude 
3300 mm. Světlá výška v posilovně a v baru k wellness v 1PP bude 3300 mm a ve 
welness v 1PP pak 3000 mm.  

Oddělené šatny pro návštěvníky posilovny a wellness s umývárnami a WC 
budou se světlou výškou 2800 mm. 

Šatny pro zaměstnance se sprchou a WC budou se světlou výškou 2800 mm.  

Hotel bude zásobován vodou z vodovodní přípojky pro golfový areál vedené z 
Jinačovic, splaškové vody budou odvedeny do tlakové kanalizace vedoucí z golfového 
areálu do Jinačovic.  

Hotel nebude negativně působit na životní prostředí, není zdrojem hluku a 
exhalací, nebude znečisťovat spodní vody. 

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Na pozemku je nízký radonový index, není požadavek na protiradonová 
opatření. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Objekt se nenachází v lokalitě, ve které se musí zemní kabely chránit před 
bludnými proudy. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Objekt se nenachází v lokalitě, ve které se musí chránit před vlivy technické 
seizmicity. 

d) ochrana před hlukem 

 Hotel se nachází v klidné lokalitě, ve které není žádný stálý zdroj hluku. 
Jediným zdrojem hluku v okolí je silnici III/3846 vzdálená od navržené stavby 
cca 300 m. Obvodový plášť je navržen tak, aby vnitřní prostředí objektu bylo proti 
tomuto hluku dostatečně chráněno.  
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e) protipovodňová opatření 

 Objekt se nenachází v zátopové oblasti.  

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Navržený objekt bude napojen na inženýrské sítě vedené parcelou č. 4699, jedná 
se o vodovodní přípojku do areálu vedenou z Jinačovic, na níž je celý golfový areál 
připojen a tlakovou splaškovou kanalizaci do Jinačovic.  

Vodovodní přípojka - ze stávající vodovodní přípojky bude provedena odbočka 
k navrženému hotelu, vodoměr pro podružné měření odběru bude umístěn v technické 
místnosti 002 (vodoměr pro měření odběru celého areálu je ve vodoměrné šachtě 
umístěné na začátku přípojky v Jinačovicích). 

Přípojka splaškové kanalizace – z objektu hotelu bude vedena gravitační 
kanalizační přípojka DN 150 do čerpací šachty a odtud bude vedena tlaková kanalizace. 

Dešťová kanalizace bude napojena na vnitroareálovou dešťovou kanalizaci 
vedenou do zavlažovacích jezírek. 

Přípojka nn bude vedena ze stávající trafostanice v areálu. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 Délka vodovodní přípojky PE – HD 50 bude 54 m. 
 Délka splaškové kanalizační přípojky gravitační DN 150 bude 4 m. 
 Délka splaškové kanalizační přípojky tlakové DN 100 bude 54 m. 
 Délka dešťové kanalizace DN 150 bude 260 m. 

Délka přípojky nn bude 140 m.  

B. 4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

Místo stavby se nachází na parcelách č. 4698/1 a 4697 v k.ú. Kuřim, na 
jihovýchodním okraji golfového areálu Golf resort Kaskáda. V areálu je vnitroareálová 
komunikace, na kterou se sjíždí ze silnice III/3846 vedoucí z Kuřimi, přes Jinačovice do 
Brna.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezdová komunikace k hotelu bude napojena na stávající vnitroareálovou 
komunikaci. 
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c) doprava v klidu 

Výpočet potřeby odstavných stání: 

Hotel třídy 4 hvězdičky: 

Hotel se 63 lůžky – tabulka 34 novely ČSN 73 6110: 2 lůžka / 1 parkovací stání 

P0 = 63/2 = 31,5 

N = O0 x ka + P0 x ka x kp = 0 + 32 x 1 = 32 …….. 32 parkovacích stání 

Restaurace: 

Plocha restaurace a baru je 128 m2 – tabulka 34 novely ČSN 73 6110: 0,5 účelových 
jednotek na 1 stání 

P0 = 128/6 = 21,33 

N = O0 x ka + P0 x ka x kp  = 0 + 22 x 1 = 22 ……..  22 parkovacích stání 

Celková potřeba odstavných stání pro navržený hotel je 54 odstavných stání. 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Pěší ani cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. 

 Hotel bude napojen nově zbudovaným chodníkem na stávající chodník vedoucí 
ke golfovému hřišti. 

B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Bude zachována stávající profilace terénu v okolí hotelu, budou provedeny 
pouze drobné úpravy vyplývající z aktuálního stavu okolního terénu. 

b) použité vegetační prvky 

Nezpevněné plochy budou zatravněny a osázeny porosty dle volby stavebníka, 
popř. zahradního architekta. 

c) biotechnická opatření 

 V okolí hotelu nejsou potřebná žádná biotechnická opatření (protierozní průlehy, 
meze, hráze a stabilizace drah soustředěného odtoku pomocí zatravnění údolnic). 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Hotel nebude negativně působit na okolní životní prostředí, objekt není zdrojem 
hluku ani exhalací. Splaškové vody budou odvedeny do tlakové kanalizace vedoucí 
z golfového areálu do Jinačovic.  
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin ě 

Hotel nebude negativně působit na okolní přírodu a krajinu. 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Není požadavek civilní ochrany na využití stavby k ochraně obyvatelstva. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

Při stavbě bude potřeba elektrická energie a voda. Bude vybudováno připojení 
na vodovodní přípojku do areálu, toto bude ukončeno v provizorní šachtě, ze které bude 
odebírána voda pro stavbu. Bude vybudována přípojka nn z trafostanice v areálu, na 
tuto přípojku bude osazen staveništní rozvaděč pro potřeby stavby. 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodněno plošným vsakem. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Příjezd na stavbu bude zajištěn ze stávající vnitroareálové komunikace, pro 
stavbu bude vybudována provizorní zpevněná cesta (např. ze silničních panelů). 

 Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu golfového areálu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavebních pracích bude bezprostřední okolí stavby krátkodobě postiženo 
zvýšenou prašností a větší mírou hluku. Tyto vlivy musí být co nejvíce potlačeny a 
omezeny na co nejkratší možnou dobu. Sousední pozemky, které nejsou v golfovém 
areálu, nebudou stavbou dotčeny. 

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

Při provádění stavby bude dbáno na to, aby sousední pozemky nebyly stavbou 
dotčeny, materiál bude na stavbu dovážen vozidly, která svou tonáží nepoškodí 
příjezdové komunikace. Během stavby bude nutno čistit kola dopravních prostředků, 
aby nedocházelo k znečišťování komunikací.  

Nejsou požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. Na pozemcích 
p. č. 4698/1 a 4697 nejsou žádné stavby, stromy ani keře. 

f) maximální zábory pro staveniště 

Stavba hotelu bude prováděna na pozemcích stavebníka, nejsou požadavky na 
zábory okolních pozemků. Při provádění přípojek na inženýrské sítě a sjezdu 
z vnitroareálové komunikace budou stavební práce prováděny na pozemku Statutárního 
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města Brna, který má provozovatel golfového areálu dlouhodobě pronajmut, zábor bude 
projednán s nájemcem. 

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

Při stavbě bude produkován odpad zařazený podle Katalogu odpadů (příloha č. 1 
vyhlášky MŽP 381/2001 Sb.) do kategorie 17 Stavební a demoliční odpady. 

Jednotlivé materiály budou tříděny podle druhů a odváženy k likvidaci:  

− cihly, beton, keramika budou uloženy na skládku nebo odvezeny 
k recyklaci 

− dřevěný odpad bude odvezen ke spálení 
− dřevěný odpad opatřený nátěrem bude odvezen do ekodvora     
− kovový odpad bude odvezen do kovošrotu 
− plasty, zbytky asfaltových pásů, zbytky tepelných izolací, zbytky 

sádrokartonu a jiné stavební odpady budou odvezeny do ekodvora 
− přebytečná zemina vytěžená při výkopových pracích bude odvezena na 

skládku 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Budou provedeny výkopy stavební jámy, základových pasů a výkopy 
inženýrských sítí, výkopy pro komunikaci a parkoviště, chodníky.  

Bude se jednat cca o 5900 m3 zeminy.  

Část zeminy bude použita na zpětné zásypy, část bude použita na úpravu 
okolního terénu a přebytečná zemina bude odvezena na skládku.   

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavebních pracích je třeba postupovat co možná nejohleduplněji k životnímu 
prostředí v okolí stavby, snažit se co nejvíce omezit prašnost, hluk a znečištění 
komunikací. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Při provádění stavebních prací budou respektována ustanovení závazných 
předpisů a nařízení pro zajištění bezpečnosti práce v průběhu realizace stavby. Práce 
budou prováděny v souladu se zákony a předpisy v oblasti bezpečnosti práce vydanými 
Českým úřadem bezpečnosti práce:  

− zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci  

− nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
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− nařízením vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

− 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 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci 
používat stanovené ochranné prostředky, dodržovat technologické předpisy a postupy. 

Při výkopových pracích a práci ve výkopu je nutné výkopy zajistit proti sesuvu.       

Při zdění, provádění překladů, věnců apod. musí být materiál ukládán tak, aby 
zůstal dostatečný volný prostor pro práci, práce musí být prováděny tak, aby bylo 
dosaženo zajištění únosnosti a nemohlo dojít ke zborcení při výstavbě. 

Lešení musí být postaveno tak, aby bylo dostatečně stabilní a bezpečně uneslo 
předpokládané zatížení. Dočasné konstrukce zajišťující bezpečnost konstrukcí 
podepřením, vyztužením apod., se smějí rozebírat až po zpevnění a vyzrání 
konstrukčních částí. Pomocné konstrukce se musí rozebírat po částech, bez prudkých 
nárazů a náhlých změn v zatížení.  

Při práci se zdvíhacím zařízením musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření, pracovníci se nesmějí zdržovat pod zavěšeným břemenem. 

Při práci se stavebními stroji je nutno dodržovat závazné předpisy a vyhlášky. 

Při práci na střeše musí být pracovníci zajištěni proti pádu ze střechy, na 
střechách je zakázáno pracovat při náledí, sněhu, velkém větru, dešti apod. 

Stavebník ve spolupráci s dodavatelem stavby zajistí koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravy pro bezbariérové užívání jiných 
staveb. 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Nejsou žádné požadavky na dopravně inženýrská opatření.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou žádné speciální podmínky pro provádění stavby hotelu. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Popis postupu výstavby:  
− Výkopové práce 
− Základy 
− Obvodové a vnitřní nosné zdi, stropy 
− Střecha, terasa 
− Přípojky inženýrských sítí 
− Dokončovací práce – výplně otvorů v obvodovém plášti, příčky, 

zdravotechnické instalace, vzduchotechnika, vytápění, elektroinstalace, omítky 
vnitřní a venkovní, podlahy, vnitřní výplně otvorů, kompletace, nátěry, malby, 
atd. 

− Venkovní úpravy, zpevněné plochy, zelené plochy 

Předpokládaná doba stavby je 12 měsíců.  

Stavba bude provedena v jedné etapě, předpokládané zahájení stavby je na jaře 
2015. 
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Účel objektu 
Objekt bude sloužit pro ubytování. 

Funkční náplň 
Stavba bude užívána pro ubytování s možností stravování v restauraci v 1NP. 

V hotelu bude navíc možno využít posilovnu s malým wellness v 1PP, masáže a 
multimediální místnosti ve 2NP.   

Kapacitní údaje 
Zastavěná plocha hotelu:         1207,85 m2 

Obestavěný prostor hotelu:       10637,62 m3 

Užitná plocha hotelu:         2617,55 m2
    

Počet ubytovacích jednotek a jejich plochy:     

− Jednolůžkové pokoje:   A = 13,91 m2  počet: 9   

− Dvoulůžkové pokoje:   A = 15,90 m2  počet: 20 

− Dvoulůžkové pokoje bezbariérové:  A = 17,46 m2  počet: 2 

− Apartmán, 2 pokoje:    A = 63,39 m2  počet: 1 

− Apartmán, 2 pokoje:    A = 47,56 m2  počet: 1 

− Trojlůžkové pokoje:    A = 18,88 m2  počet: 2 

Počet uživatelů:      63 

Architektonické, výtvarné a materiálové řešení  
Hotel je navržený na okraji golfového areálu, bude s jedním podzemním a 

dvěma nadzemními podlažími. Objekt bude mít půdorys do tvaru písmena „T“. Střecha 
hotelu je navržena plochá s nejvyšší atikou ve výšce + 8,2 m, převažující atiky budou ve 
výšce + 7,7 m. Nad restaurací je navržena terasa pro hotelové apartmány orientovaná 
směrem do golfového areálu, jejíž atika bude ve výšce +5,2 m. 

Hotel bude zděný s tradiční omítkou s prostřídáním světlých a tmavších odstínů. 
Výplně otvorů obvodového pláště budou dřevěné a plastové, automatické vchodové 
dveře budou z hliníkových profilů. 

Dispoziční řešení  
Hotel bude mít dvě nadzemní podlaží a bude částečně podsklepen, a to pod 

hlavním křídlem, boční křídla s hotelovými pokoji jsou nepodsklepená.  

V 1S budou dvě technické místnosti, ve kterých budou akumulační nádrže pro 
systém solárních kolektorů, tepelné čerpadlo, apod., místnost pro elektrické rozvaděče, 
úklidová místnost s výlevkou, šatny, umyvárny a WC pro hosty a pro personál. Dále 
pak posilovna, wellness, bar pro návštěvníky posilovny a wellness, odpočívárna 
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k wellness a strojovna VZT se zázemím. Z 1S povede schodiště, které bude chráněnou 
únikovou cestou typu A a venkovní schodiště sloužící jako nechráněná úniková cesta. 

V 1NP bude ze severu hlavní vstup do zádveří a vstupní haly s recepcí, hlavní 
schodiště propojující všechna podlaží hotelu, která bude CHÚC – A, zázemí recepce, 
kanceláře pro ředitele a provozního restaurace a šatna pro personál. Z haly povede do 
každého bočního křídla chodba k jednolůžkovým a dvoulůžkovým hotelovým pokojům. 
Celkem je v 1NP navrženo 15 hotelových pokojů, v severovýchodním křídle jsou dva z 
nich bezbariérové. V 1NP bude dále sklad prádla s nákladním výtahem, úklidová 
místnost s výlevkou a WC pro hosty. V severozápadní části hlavního křídla hotelu bude 
restaurace, bar a zázemí pro tyto provozy, tj. varna, sklady, denní místnost pro personál 
a šatny s příslušenstvím. 

Ve 2NP jsou navrženy dva apartmány s přístupem na terasu, 18 hotelových 
pokojů, sklad prádla s nákladním výtahem, úklidová místnost s výlevkou, místnost pro 
masáže a dvě multimediální místnosti s širokým využitím pro přednášky, školení, 
projekci, apod. 

Bezbariérové užívání stavby 
 Hotel, jehož funkcí je ubytování osob, a jeho okolí bude vyřešeno bezbariérově 
dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. K objektu budou vyhrazena 4 parkovací stání pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené. Přístup do stavby bude bez schodů a 
vyrovnávacích stupňů. Výškové rozdíly pochozích ploch nebudou větší než 20 mm. 
V hotelu jsou navrženy 2 pokoje v 1NP bezbariérově (tj. více než 5 % z celkového 
počtu pokojů). V sociálních zařízeních v 1NP bude jedna záchodová kabina v oddělení 
pro ženy a jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena bezbariérově. 

Celkové provozní řešení 
 Hotel má dvě ubytovací křídla s hotelovými pokoji ve dvou nadzemních 
podlažích. První nadzemní podlaží je navrženo bezbariérově. V 1NP je pro hosty a 
veřejnost navržena restaurace a bar s provozní dobou do 22 hodin. Ve 2NP je možnost 
využití dvou multimediálních místností a místnosti na masáže. Pro hosty hotelu je 
možnost využití posilovny s malým wellness v 1PP, obsahujícím vířivku, dva typy saun, 
odpočinkovou místnost a bar.  

Konstruk ční řešení 

Objekt bude rozdělen na tři dilatační celky, a to dvě pokojová křídla a střední 
podsklepenou část. 

Hotel je navržen zděný. Obvodové zdivo 1NP a 2NP bude z cihel Porotherm 44 
T Profi tl. 440 mm. První dvě řady cihel v oblasti soklu budou z cihel Porotherm 38 T 
Profi tl. 380 mm doplněné tepelnou izolací Isover EPS Sokl tl. 40 resp. 50 mm.  

Obvodové suterénní stěny budou ze ztraceného bednění – betonových tvarovek 
vylitých betonem C 20/25 vyztužených dle statického výpočtu a zatepleny 
polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS tl. 140 resp. 160 mm.  



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                VÚT v Brně, FAST, ÚPST 

 

Stránka | 45  
 

Vnitřní nosné a nenosné zdivo bude z cihel Heluz P15 25, Heluz AKU 25 MK, 
P15 tl. 250 mm a Heluz P15 30, Heluz AKU 30 MK, P15 tl. 300 mm. Opěrná zeď 
venkovního únikového schodiště bude železobetonová z vodostavebného betonu. 

Stropy v objektu budou z předpjatých stropních panelů Spiroll tl. 250 mm. 

 Střecha objektu bude plochá nepochozí, zateplená tepelnou izolací EPS 
150 S Stabil, jejíž horní vrstva bude tvořena spádovými klíny s nakašírovanými 
asfaltovými pásy v požadovaném spádu, s minimální tloušťkou u vpustí 230 mm. 
Hydroizolační vrstva, která slouží zároveň jako povrchová úprava, bude z SBS 
modifikovaných asfaltových pásů Elastek 40 Special Dekor. Terasa bude pochozí se 
skladbou stejného principu jako plochá střecha s tím rozdílem, že na hydroizolační 
vrstvě bude  na rektifikovatelných podložkách betonová dlažba. 

Vnitřní schodiště je navrženo železobetonové monolitické dvouramenné se 
zrcadlem šířky 100 mm a s mezipodestou na každém podlaží. Šířka schodišťového 
ramene i mezipodesty bude 1300 mm. Rozměry schodišťových stupňů budou 
156 x 320 mm. Schodiště se provede z betonu C 20/25. Venkovní únikové schodiště 
z 1PP bude tvořeno zalomenou betonovou deskou C 20/25 vyztuženou kari sítí 
6/100 x 6/100 s nadbetonovanými schodišťovými stupni. Deska bude vybetonována na 
zhutněném zpětném násypu.  

Hotel bude založen na betonových pasech C 20/25. 

Stavebně technické řešení 

Zemní práce 

V místech prováděných zemních prací a následných terénních úprav bude 
provedena skrývka ornice v tloušťce 150 mm. Ornice bude ukládána na pozemku 
investora a bude použita k finálním terénním úpravám.  

Základové podmínky jsou na základě poznatků ze sousedních pozemků určeny 
následovně: zemina je jíl písčitý F4, tabulková výpočtová hodnota únosnosti 
Rdt = 250 kPa. Objekt spadá do 2. geotechnické kategorie, která zahrnuje obvyklé typy 
konstrukcí a základů s jednoduchými základovými poměry, tj. základová půda se 
v rozsahu objektu podstatně nemění, jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou mocnost a 
jsou uloženy vodorovně, podzemní voda neovlivňuje návrh konstrukce. Při provádění 
výkopových prací je nutno ověřit návrhové předpoklady. 

Stavební jáma podsklepené části objektu bude vyhloubena tak, aby srovnané dno 
stavební jámy bylo na výškové úrovni -4,05 m. Stěny stavební jámy budou zajištěny 
svahováním ve sklonu 1:0,5. V místě založení ochlazovacího bazénu bude vyhloubena 
další stavební jáma se svahováním ve sklonu 1:0,5 se dnem na výškové úrovni -5,05 m.  

Ve stavební jámě budou vykopány rýhy pro základové pásy hloubky 0,5 m se 
základovou spárou na výškové úrovni -4,55 m. V místě venkovního únikového 
schodiště budou základové pásy odstupňovány do nezámrzné hloubky na výškové 
úrovni základové spáry -5,15 m. V místě založení ochlazovacího bazénu bude 
základový pás odstupňován na výškovou úroveň základové spáry -5,25 m. Základová 
spára bude srovnána a začištěna. Část zeminy z výkopů bude ukládána na pozemku 
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investora, část bude použita po dokončení spodní stavby k zásypům, potažmo 
k terénním úpravám. 

Do svahů stavební jámy provedeme v místech základů nepodsklepených částí 
hotelu zářezy pro provedení odstupňovaných základů. Po provedení této výškové 
návaznosti základů pokračuje po obvodě nepodsklepených částí hotelu rýha pro 
základové pásy na výškové úrovni základové spáry -1,4 m. Základové pásy chráněné 
proti promrzání budou na výškové úrovni základové spáry -0,8 m s odstupňováním na 
výškovou úroveň základové spáry obvodových základových pasů -1,4 m. Základová 
spára bude srovnána a začištěna. 

Po výstavbě hrubé stavby 1PP bude v místě opěrné zdi rozšířena stávající 
stavební jáma se svahováním ve sklonu 1:0,5 a její dno bude srovnané na výškové 
úrovni -5,15 m.  

Zásypy výkopů kolem objektu budou hutněny po max. 300 mm vrstvách na min. 
0,24 MPa (95% charakteru původní zeminy).   

Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 20/25. 
Základová spára základových pasů obvodových zdí nepodsklepené části hotelu a 
v místě venkovního únikového schodiště bude v nezámrzné hloubce. Základové pásy 
hotelu budou vylity do vyhloubených rýh. Odstupňované základy navazující 
podsklepenou část hotelu na nepodsklepenou budou provedeny do bednění ze 
smrkového dřeva. Odstupňované základy budou oddilatovány od základů podsklepené 
části hotelu polystyrenem XPS Styrodur tl. 30 mm. Na dno základových rýh bude 
položen uzemňovací pásek FeZn s vývody ke svorkám.  

Podkladní beton z prostého betonu C 20/25 tloušťky 100 mm vyztužený kari sítí 
6/150 x 6/150 bude přetažen přes základové pasy. V základech je nutno osadit 
průchodky pro inženýrské sítě. 

Po výstavbě hrubé stavby 1PP bude provedena v jedné fázi výstavba základu pro 
opěrnou zeď a samotné opěrné zdi z vodostavebného betonu C 20/25.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné suterénní stěny jsou navrženy z betonových tvarovek tl. 300 mm 
vylitých betonem C 20/25 vyztužených tak, aby odolávaly tlaku zpětného zásypu 
zeminou. Na betonové tvarovky bude nalepen tepelný izolant XPS Styrodur tl. 140 nebo 
160 mm. 

Veškeré další svislé nosné konstrukce budou vyzděny z cihel:  

− Porotherm 44 T Profi tl. 440 mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry 
Porotherm T 

− Porotherm 38 T Profi tl. 380 mm na celoplošnou maltu pro tenké spáry 
Porotherm T 

− HELUZ P15 30 tl. 300 mm na maltu vápenocementovou MVC 10 MPa 

− HELUZ AKU 30 MK, P15 tl. 300 mm na maltu vápenocementovou MVC 
10 MPa 

− HELUZ P15 25 tl. 250 mm na maltu vápenocementovou MVC 10 MPa 
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− HELUZ AKU 25 MK, P15 tl. 250 mm na maltu vápenocementovou MVC 
10 MPa 

Ostatní svislé konstrukce 

− HELUZ P15 25 tl. 250 mm na maltu vápenocementovou MVC 10 MPa 

 zvukově izolační cihly: 

− HELUZ AKU 30 MK, P15 tl. 300 mm na maltu vápenocementovou MVC 
10 MPa 

− HELUZ AKU 25 MK, P15 tl. 250 mm na maltu vápenocementovou MVC 
10 MPa 

příčkovky: 

− HELUZ 14 tl. 140 mm na maltu vápenocementovou MVC 5 MPa 
− HELUZ 11,5 tl. 115 mm na maltu vápenocementovou MVC 5 MPa 

Napojení na svislé nosné konstrukce se provede pomocí ocelových plochých 
kotev. Kotvy budou ukládány v každé druhé ložné spáře. 

V objektu jsou dále navrženy instalační předstěny. Tyto předstěny se provedou 
ze sádrokartonových desek Knauf Green tl. 12,5 mm připevněných na nosnou 
konstrukci z kovových profilů Knauf, pro zavěšení zařizovacích předmětů budou 
použity konzoly pro zařizovací předměty. 

Funkci zvukově izolační plní cihly HELUZ AKU 25 MK, P15 tl. 250 mm 
vyzděné na maltu vápenocementovou MVC 10 MPa. Dále jsou použity cihly HELUZ 
P15 25 tl. 250 mm na maltu vápenocementovou MVC 10 MPa.  

Prosklená stěna 4500/2800 mm s otvíravými dveřmi 900/2000 mm do místností 
202 a 274 budou vykazovat protipožární odolnost dle požárně bezpečnostního řešení 
stavby, a to požární odolnost stěny EI 15 DP1 a dveří EI 15 DP3 – C. Nad podhledem 
již bude stěna s plnou výplní splňující požární odolnost stěny EI 15 DP1. 

Prostor mezi zádveřím 101 a chodbou 196, potažmo restaurací 195 bude oddělen 
prosklenou interiérovou stěnou výšky 3000 mm, přičemž do výšky 800 mm bude výplň 
plná s rohovými automatickými dveřmi s křídly velikosti 1200/2550 mm. Prostor mezi 
zádveřím 101 a vstupní halou 102 bude oddělen prosklenou interiérovou stěnou s 
automatickými dveřmi s křídly velikosti 1000/2550 mm. 

V místnostech 171 a 197 WC ženy a muži bude použit systém sanitárních 
dělících příček Aqualine. Výška toaletní kabinky bude 2000 mm, šířka dveří 600 mm a 
u bezbariérového WC 800 mm. Dělící příčky budou postaveny na systémových 
nožičkách výšky 100 mm 

Vodorovné konstrukce 

Stropy 

Stropy nad všemi podlažími objektu budou z předpjatých stropních panelů 
Spiroll tl. 250 mm. Panely budou uloženy na pryžové pásy na ŽB věncích výšky 
250 mm. Stropní panely pod terasou budou uloženy na pryžové pásy na betonovém 
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roznášecím bloku výšky 250 mm. Před provedením zálivky z betonu C 20/25 se mezi 
panely osadí zálivková výztuž R10 a případné kotvení pro zavěšení podhledů a vedení 
vzduchotechniky. Před provedením dobetonávky z betonu C 20/25 budou dutiny 
v čelech dílců uzavřeny ucpávkou. Vzájemné spolupůsobení ŽB věnců pod úrovní 
stropu s dobetonávkou v úrovni stropu bude zajištěno ocelovými trny ø 14 mm 
rozmístěnými v ŽB věncích po 300 mm. 

ŽB věnce 

 Objekt je rozdělen na tři dilatační celky, a to dvě pokojová křídla a střední 
podsklepenou část. Každý celek je svázán ŽB věnci pod úrovní stropu. Pouze v oblasti 
terasy je ŽB věnec nad úrovní stropu. Věnce budou vyztuženy vázanou výztuží 4x R12, 
třmínky R6 po 250 mm, beton C 20/25.  

Překlady 

Překlad dveřního otvoru v nosné suterénní stěně je proveden ze dvou I nosníků 
I 180 délky 2,1 m.  

Překlady nad otvory v cihelných stěnách tl. min. 250 mm jsou navrženy nosné 
keramické HELUZ 23,8, v obvodových stěnách doplněné o tepelnou izolaci EPS Grey 
Wall.  

Překlad nad vstupními automatickými dveřmi tvoří dva I nosníky I 240 délky 
4,4 m a nad prosklenou výlohou do restaurace 195 tři I nosníky I 260 délky 6,5 m 
v obou případech vyplněné minerální vatou a obložené polystyrenem EPS.  

Překlady nad otvory v příčkách budou ploché keramické HELUZ 14,5 a 
HELUZ 11,5. 

Podhledy 

Sádrokartonové desky Knauf White, Green, Aquapanel tl. 12,5 mm budou 
našroubovány rychlošrouby TN ke kovové nosné konstrukci, ve které budou nosné a 
montážní profily CD 60 x 27 mm v jedné rovině (využití rovinné spojky). Osové 
vzdálenosti nosných profilů budou 1250 mm, osové vzdálenosti montážních profilů 
budou 500 mm a osové vzdálenosti závěsů budou 650 mm. Jako závěsy budou použity 
závěsné dráty s okem přikotvené do stropní konstrukce stropními hřeby Knauf BZ 6. 
K napojení drátu s okem ke kovové nosné konstrukci budou použity rychlozávěsy 
Ankerflx. Napojení na stěny bude provedeno pomocí UD profilů 28 x 27 mm.  

Akustické sádrokartonové podhledy Knauf Cleaneo s deskami s přesazeným 
děrováním 8/12/50 tl. 12,5 mm budou našroubovány šrouby se zápustnou hlavou Knauf 
SN 3,5 x 30 ke kovové nosné konstrukci, ve které budou nosné a montážní profily 
CD 60 x 27 mm ve dvou úrovních. Osové vzdálenosti nosných profilů budou 850 mm, 
osové vzdálenosti montážních profilů budou 320 mm a osové vzdálenosti závěsů budou 
750 mm. Jako závěsy budou použity závěsné dráty s okem přikotvené do stropní 
konstrukce stropními hřeby Knauf BZ 6. K napojení drátu s okem k nosným CD 
profilům kovové nosné konstrukce budou použity rychlozávěsy Ankerflx. Spojení 
nosných a montážních CD profilů bude zajištěno křížovou spojkou pro CD 
profily 60 x 27 mm. 

Spáry mezi deskami budou vytmeleny tmelící hmotou Knauf Uniflott a 
vymalovány. Před malbou je třeba zbrousit spoje desek do jedné roviny s celou plochou 
sádrokartonu. 
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V konstrukci podhledů je nutno zohlednit a zachovat dilatační spáru hrubé 
stavby objektu. Podhledy je třeba dilatovat po max. 15 m délky, maximální dilatační 
pole smí být rozměrů 15 x 15 m. 

Je nutno oddělit napojení desek na stavební díly z jiných stavebních materiálů, 
zejména na podpěry nebo na teplotně vysoce namáhané vestavěné prvky jako zapuštěná 
svítidla, např. vytvořením pohyblivých stínových spár.  

Podlahy 

Podlahy jsou navrženy těžké plovoucí s nášlapnou vrstvou: 

− z keramické dlažby,  
− z keramické dlažby opatřené protiskluzným povrchem v mokrých provozech, 

v místnostech 014, 021 a v sauně 018, 
− ze skleněné mozaiky opatřené protiskluzným povrchem v parní sauně 016,   
− ze zátěžového koberce,  
− ze zátěžového koberce Comfort s třídou reakce na oheň Cfl – s1 v chodbách 115, 

155, 216, 259, 275 a v hale 201, tj. na únikových cestách, 
− z gumové podlahové krytiny Comfort v posilovně 025 

Roznášecí vrstva podlah bude tvořena jednak samonivelačním litým potěrem na 
bázi cementu třídy F5 požadované tloušťky. Dále pak cementovým potěrem třídy F5 
v mokrých provozech, kde bude potřeba spádování roznášecí vrstvy směrem 
k podlahovým vpustem.  

Do podlah 1PP a 1NP bude vložena tepelná izolace EPS 100 S Stabil tl. 2 x 60 
mm s prostřídanými spárami, do podlah 2NP bude vložena izolace proti kročejovému 
hluku Isover T-N 5,0 tl. 50 mm. Terasa 280 bude mít nášlapnou vrstvu z betonových 
dlaždic 400 x 400 x 50 mm položených na rektifikovatelných podložkách Eterno. 

Na přechodech jednotlivých nášlapných vrstev budou použity odpovídající 
přechodové lišty. V místě dilatační spáry je použita podlahová dilatační lišta. Při 
provádění podlah je nutné oddělení roznášecí vrstvy podlahy od ostatních konstrukcí 
separačním páskem Rockwool Steprock ND. Mezi polystyren a beton je nutno vložit 
separační PE fólii.  

Detailní popis jednotlivých vrstev podlah viz příloha Skladby konstrukcí. 

Střešní konstrukce 

Střecha hotelu je plochá s povrchovou úpravou hydroizolačními SBS 
modifikovanými asfaltovými pásy Elastek 40 Special Dekor s břidličným posypem. Na 
střeše je celkem pět vpustí, ke kterým je plocha střechy spádována pomocí spádového 
polystyrenu EPS 150 S Stabil pod HI souvrstvím. Vpusti jsou opatřené integrovanými 
manžetami BIT ve dvou úrovních, na které je napojena parotěsnící a HI vrstva. Veškeré 
další prostupy skladbou ploché střechy musí být rovněž provedeny parotěsně v oblasti 
parotěsnící vrstvy a vodotěsně v oblasti HI vrstvy. Minimální tloušťka tepelné izolace je 
u vpustí, a to 230 mm. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                VÚT v Brně, FAST, ÚPST 

 

Stránka | 50  
 

Na střeše bude umístěna nástřešní ležatá vzduchotechnická jednotka, která bude 
mít pod nohami s nastavitelnými šrouby podkladní patky z pěnového skla zalitého 
horkým asfaltem o rozměrech 300 x 300 x 180 mm, které zamezují tepelnému mostu a 
budou uloženy na stropních panelech s natavenou parotěsnící vrstvou. Následná vrstvy 
střešního pláště budou provedeny okolo nohou VZT jednotky. Nutno dbát na vodotěsné 
napojení HI na nohy VZT jednotky. 

Na terase je dlažba na rektifikovatelných podložkách. Terasa je odvodněna 
pomocí dvou vpustí, k nimž je plocha terasy spádována rovněž s pomocí spádových 
klínů z EPS 150 S Stabil. Pod rektifikovatelné podložky se vkládá na HI vrstvu odřezek 
asfaltového pásu proti protlačení HI vrstvy. Vpusti jsou opatřené integrovanými 
manžetami BIT ve dvou úrovních, na které je natavena parotěsnící a HI vrstva. 
Minimální tloušťka tepelné izolace na terase je u vpustí, a to 230 mm. 

Na terase je vyzděná dělící zeď z Heluz 14, která bude založena na stropním 
panelu Spiroll s parotěsnící vrstvou na pěnoskle tl. 150 mm a výšky 250 mm zalitém 
horkým asfaltem. Pěnosklo má dostatečnou únosnost v tlaku a má funkci přerušení 
tepelného mostu pod dělící zdí. 

Dilatační spára 

Objekt je rozdělen na tři dilatační celky, a to dvě pokojová křídla a střední 
podsklepenou část. Dilatační spára v základech, zdivu a střešním plášti je vyplněná 
polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS, 3 tl. 30 mm, dilatační spára v podlahách a 
stropech je vyplněna minerální plstí Isover UNI 4 tl. 40 mm. Dilatační spáru je třeba 
zohlednit a zachovat i v konstrukci podhledů. 

Schodiště 

Schodiště je navrženo železobetonové monolitické dvouramenné se zrcadlem 
šířky 100 mm a s mezipodestou na každém podlaží. Šířka schodišťového ramene i 
mezipodesty je 1300 mm. Rozměry schodišťových stupňů jsou 156 x 320 mm. 
Schodiště se provede z betonu C 20/25. Vyztužení se provede z betonářské oceli 
B500B. Pod schodištěm bude zhotoven betonový monolitický základ o rozměrech 
0,45 x 1,25 m z betonu C 20/25. Stupnice i podstupnice budou obloženy keramickými 
dlaždicemi nalepenými cementovým flexibilním lepidlem na dlažbu. Lepidlo bude 
nanášeno zubovou stěrkou.  

Venkovní únikové schodiště z 1 PP bude tvořeno zalomenou betonovou deskou 
C 20/25 vyztuženou kari sítí 6/100 x 6/100 s nadbetonovanými schodišťovými stupni. 
Deska bude založena na monolitickém základu o rozměrech 0,4 x 1,65 m z betonu 
C 20/25 se základovou spárou v nezámrzné hloubce. Deska bude vybetonována na 
zhutněném zpětném násypu. Stupnice budou betonové s protiskluznou úpravou uložené 
do maltového lóže. 

 

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                VÚT v Brně, FAST, ÚPST 

 

Stránka | 51  
 

Zábradlí 

Vnitřní schodiště bude opatřeno zábradlím z austenitické, chromniklové oceli se 
svislými sloupky 20 x 20 mm a vodorovnou výplní z prutů ø 10 mm s dřevěným 
madlem. Zábradlí bude ukotvené z boku do schodišťového ramene v prostoru zrcadla. 
Na druhé straně bude madlo ukotveno přes kovové držáky do schodišťové zdi. Madlo 
bude ve výšce 1,0 m nad schodišťovými stupni, respektive nad podlahou. 

 Venkovní únikové schodiště z 1 PP bude opatřeno nerezovým madlem 
ukotveným přes kovové nerezové držáky do obvodové stěny ve výšce 1,0 m nad 
schodišťovými stupni. 

 Okolo venkovního únikového schodiště bude nerezové zábradlí se svislými 
sloupky 30 x 30 mm a svislou výplní z nerezových prutů ø 10 mm s předsazeným 
nerezovým madlem. Zábradlí bude kotveno z čela do opěrné zdi. 

 Hrana výstupní úrovně žebříku k přístupu na střechu se opatří ochranným 
zábradlím v délce 1,55 m po obou stranách. 

Žebříky 

K přístupu na střechu slouží nerezový žebřík s ochranným košem. Žebřík bude 
kotven do obvodového zdiva. Ochranný koš žebříku je sestavený z nerezových oblouků 
a kompozitních pásků. Nerezové oblouky jsou rozmístěny po metrových rozestupech. 
Ochranný koš začíná ve výšce 1,87 m nad nástupní plochou a je vyveden 1,1 m nad 
úroveň atiky. Průlezná šířka ochranného koše je 0,7 m. Žebřík má 25 příčlí z kruhových 
trubek po 300 mm, které jsou opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do 
pryskyřice, čímž zajišťuje protiskluznost i ve vlhkém prostředí. Svislá část žebříku, tzv. 
štěříny jsou z kompozitních trubek ø 50 mm s vnitřním rozestupem 400 mm. Štěříny 
budou na výstupu opatřeny snadno uchopitelným madlem. 

K překonání výškového rozdílu u střední atiky bude zřízen nerezový žebřík se 
třemi příčlemi z kruhových trubek po 300 mm, které jsou opatřeny vrstvou křemičitého 
písku, který je zalit do pryskyřice, čímž zajišťuje protiskluznost i ve vlhkém prostředí. 
Štěříny jsou z kompozitních trubek ø 50 mm s vnitřním rozestupem 400 mm. 

Výtahy 

Ze skladu prádla 138 do skladu prádla 238 bude pro přepravu lůžkovin 
instalován malý bubnový nákladní výtah MB - 100/1. Nosnost výtahu je 100 kg, 
rychlost 0,25 /s. Strojovna výtahu s bubnovým výtahovým strojem, do kterého se navíjí 
tažné lano, bude v horní části výtahové šachty a bude osvětlena min. 50 lx.  

Obvodový plášť 

Obvodové suterénní stěny jsou navrženy z betonových tvarovek tl. 300 mm 
vylitých betonem C 20/25 vyztužených tak, aby odolávaly tlaku zpětného zásypu 
zeminou. Na betonové tvarovky bude přes podkladní omítku nataven HI SBS 
modifikovaný asfaltový pás Elastek 40 Special Mineral a na něj bude bodově nalepen 
tepelný izolant XPS Styrodur tl. 140 nebo 160 mm. HI pás bude vytažen 300 mm nad 
úroveň okolního upraveného terénu. 
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Obvodové stěny nadzemní části hotelu včetně obvodových atik jsou vyzděny 
z cihel Porotherm 44 T Profi tl. 440 mm. Střední atika je vyzděna z cihel Porotherm 30 
T Profi tl. 300 mm a sokl hotelu je vyzděn z cihel Porotherm 38 T Profi tl. 380 mm 
doplněných tepelnou izolací Isover EPS Sokl. HI pás v oblasti soklu bude vytažen 
300 mm nad úroveň okolního upraveného terénu. 

V obvodovém plášti budou jednak dřevěná okna Slavona, konstrukce okna 
SOLID COMFORT SC 92, Uf = 1,02 W/m2K zasklená izolačním trojsklem s plynem 
argon Ug = 0,53 W/m2K a distančním rámečkem Swisspacer. Dále pak plastová okna 
Oknostyl, systém PREMIUM Klasik s izolačním trojsklem Ug = 0,7 W/m2K a ocelovým 
distančním rámečkem. Požadovaný součinitel prostupu tepla plastových oken je 
Uw=1,2 W/m2K. 

Přístup na terasu z apartmánů zajistí sklopně odsuvné dveře Slavona 
3000 x 2620 mm, konstrukce SOLID COMFORT SC 92, Uf = 1,02 W/m2K zasklené 
izolačním trojsklem s plynem argon Ug = 0,53 W/m2K a distančním rámečkem 
Swisspacer. 

Vchodové dveře budou plastové. Požadovaný součinitel prostupu tepla dveří je 
Uw=1,2 W/m2K. 

Obvodový plášť splňuje požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN, 
které stanovuje platná ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov. 

Izolace 

Izolace proti zemní vlhkosti 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena jedna vrstva asfaltových pásů 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože Elastek 40 
Special mineral (pod zdmi dvě vrstvy) natavený na podklad opatřený asfaltovým 
penetračním nátěrem. Asfaltové pásy budou vytaženy do výšky 300 mm nad úroveň 
okolního upraveného terénu.  

Hydroizolace 

Hydroizolace ploché střechy a terasy bude zajištěna SBS modifikovaným 
asfaltovým pásem s nosnou vložkou z polyesterové rohože Elastek 40 Special Dekor 
s břidličným posypem sloužícím jako ochrana asfaltového pásu proti slunečnímu UV 
záření. Tento pás bude celoplošně nataven na spodní SBS modifikovaný asfaltový pás, 
který je nakašírovaný na spádových klínech tepelné izolace ploché střechy. Asfaltové 
pásy na terase budou vytaženy do výšky 300 mm nad úroveň dlažby na podložkách na 
všechny vystupující konstrukce. Asfaltové pásy na ploché střeše budou vytaženy až pod 
oplechování atik, s výjimkou střední atiky viz řez A-A. 

Jako parozábrana je navržen oxidovaný asfaltový pás s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny Dekglass G200 S40 bodově natavený na stropní panely Spiroll. 

 Veškeré prostupy skladbou ploché střechy a terasy musí být provedeny parotěsně 
v oblasti parotěsnící vrstvy a vodotěsně v oblasti HI vrstvy.  

Pro izolaci podlah v mokrých provozech, tj. v umyvárnách, wellness, 
koupelnách bude použit hydroizolační nátěr Schönox HA natřený na podklad opatřený 
penetračním nátěrem Schönox KH. Nátěr bude vytažený 150 mm na svislé obvodové 
konstrukce místnosti. Pod keramickými obklady stěn v mokrých provozech bude rovněž 
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použit hydroizolační nátěr Schönox HA natřený na podklad opatřený penetračním 
nátěrem Schönox KH. 

Podlaha, stěny a strop v parní sauně 016 a podlaha v sauně 018 budou opatřeny 
pružnou HI vrstvou tvořenou dvousložkovou maltou Mapelastic, která bude vyztužená 
armovací sklovláknitou tkaninou Vertex R131. V sauně 018 bude tato HI vrstva 
vytažená až na obvodový sokl sauny. 

Tepelná izolace 

 Suterénní stěny budou zatepleny polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS 
tl. 160 mm, v části pod hotelem tl. 140 mm. 

 Plochá střecha a terasa je zateplena tepelnou izolací EPS 150 S Stabil ve dvou 
vrstvách s prostřídanými spárami tl. 80 mm a 100 mm. Nad touto vrstvou je další vrstva 
tepelné izolace tvořená spádovým polystyrenem EPS 150 S Stabil dle požadovaného 
sklonu. Minimální tloušťka tepelné izolace je u vpustí, a to 230 mm. 

 Sokl je proveden z cihel Porotherm 38 T Profi tl. 380 mm doplněných tepelnou 
izolací Isover EPS Sokl, v místě s HI asfaltovým pásem tl. 40 mm, bez HI tl. 50 mm. 

  Podlahy na terénu budou tepelně izolovány izolací EPS 100 S Stabil tl. 60 mm 
ve dvou vrstvách s prostřídanými spárami, tj. celková tl. 120 mm.  

V překladech v obvodovém zdivu, v železobetonových věncích na obvodových 
stěnách a po obvodu objektu v úrovni stropu bude vložena tepelná izolace z pěnového 
polystyrenu Isover EPS Grey Wall požadované tloušťky. 

 Tepelné mosty pod prahy výplní otvorů, pod dělící stěnou na terase, pod 
nástřešní VZT jednotkou budou přerušeny pěnosklem Foamglas S3 zalitým horkým 
asfaltem. 

Veškeré stavební konstrukce splňují požadované hodnoty součinitele prostupu 
tepla UN, které stanovuje platná ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov. 

Izolace proti radonu 

Na pozemku je nízký radonový index, není požadavek na protiradonová 
opatření. 

Akustická izolace 

V podlahách ve 2NP bude použita izolace proti kročejovému hluku Isover T-N 
5,0 tl. 50 mm. Při provádění podlah je nutné oddělit roznášecí vrstvu podlahy od 
ostatních konstrukcí pomocí separačního pásku Rockwool Steprock ND. 

Protipožární izolace 

Protipožární izolace v objektu nejsou v rámci stavební části požadovány. 
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Výplně otvorů 

V obvodovém plášti budou jednak dřevěná okna Slavona, konstrukce okna 
SOLID COMFORT SC 92, Uf = 1,02 W/m2K zasklená izolačním trojsklem s plynem 
argon Ug = 0,53 W/m2K a distančním rámečkem Swisspacer. Dále pak plastová okna 
Oknostyl, systém PREMIUM Klasik, 6 – ti komorový profil se stavební hloubkou 
80 mm, s izolačním trojsklem Ug = 0,7 W/m2K a ocelovým distančním rámečkem. 
Požadovaný součinitel prostupu tepla plastových oken je Uw=1,2 W/m2K. 

Hlavní vchod do objektu se bude sestávat z prosklené exteriérové stěny 
4000/2550 mm s automatickými dveřmi s křídly velikosti 1000/2100 mm, profiláž 
z hliníkových profilů. Požadovaný součinitel prostupu tepla dveří je Uw=1,2 W/m2K. 

Přístup na terasu z apartmánů zajistí sklopně odsuvné dveře Slavona 
3000 x 2620 mm, konstrukce SOLID COMFORT SC 92, Uf = 1,02 W/m2K zasklené 
izolačním trojsklem s plynem argon Ug = 0,53 W/m2K a distančním rámečkem 
Swisspacer. 

Vchodové dveře do chodby 135 (chráněná úniková cesta) a do skladu 138 budou 
plastové jednokřídlé levé s pevným nadsvětlíkem 900/530 mm s tabulemi 
z neprůhledného skla a do chodby 178 tytéž plastové dveře pravé. Dveře budou 
opatřeny panikovou klikou. Požadovaný součinitel prostupu tepla dveří je 
Uw=1,2 W/m2K. 

Vchodové dveře do chodby 115 a 155 plní funkci úniku z nechráněné únikové 
cesty, budou opatřeny panikovou klikou, budou plastové jednokřídlé s pevným 
nadsvětlíkem 900/530 mm a s pevným bočním světlíkem 1600/2550 s tabulemi 
z neprůhledného skla. Do chodby 115 budou dveře levé, do chodby 155 pravé. 
Požadovaný součinitel prostupu tepla dveří je Uw=1,2 W/m2K. 

Vchodové dveře do chodby 178 ze severovýchodní strany a do skladu odpadků 
192 budou plastové jednokřídlé plné rozměru 1000/2000 mm, do chodby 178 pravé, do 
místnosti 192 levé. Požadovaný součinitel prostupu tepla dveří je Uw=1,2 W/m2K. 

Vchodové dveře do posilovny 025 z únikového schodiště 020 budou plastové 
dvoukřídlé plné rozměru 1600/2000 mm, levé. Požadovaný součinitel prostupu tepla 
dveří je Uw=1,2 W/m2K. 

Veškeré vnitřní dveře v hotelu budou dřevěné, hladké dýhované, dekor dub, do 
dřevěných obložkových zárubní, dekor dub. Dveře budou plné nebo prosklené. Dveře 
v pokojích pro invalidy budou opatřeny madly. 

Vnitřní dveře sloužící jako protipožární uzávěry mezi jednotlivými požárními 
úseky stanovené dle požárně bezpečnostního řešení stavby budou rovněž dřevěné, 
hladké dýhované, dekor dub, např. od firmy Hasil s požadovanou požární odolností do 
obložkových zárubní, dekor dub, s toutéž požární odolností. Výjimkou jsou protipožární 
dveře v 1PP, kde je požadavek na výrovky druhu DP1, tedy nehořlavé. Na vstupu 
z chodby 001 do CHÚC – A budou protipožární automatické dveře s mechanickým 
otvíračem dveří požární odolnosti EI 30 DP1 – C. Dveře do strojovny VZT musí 
vykazovat požární odolnost EW 30 DP1. 
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Prosklená stěna 4500/2800 mm s otvíravými dveřmi 900/2000 mm do místností 
202 a 274 budou vykazovat rovněž protipožární odolnost dle požárně bezpečnostního 
řešení stavby, a to požární odolnost stěny EI 15 DP1 a dveří EI 15 DP3 – C. 

Mezi místnostmi 194 a 195 jsou navrženy dřevěné kyvné dveře. 

V 1NP jsou v zázemí varny navrženy dvoje dřevěné posuvné dveře na stěnu 
plné. Mezi restaurací a barem zase dvoje dřevěné posuvné dveře na stěnu prosklené. 

Prostor mezi zádveřím 101 a chodbou 196, potažmo restaurací 195 bude oddělen 
prosklenou interiérovou stěnou výšky 3000 mm, přičemž do výšky 800 mm bude výplň 
plná, s rohovými automatickými dveřmi s křídly velikosti 1200/2550 mm, jedná se o 
systém Aluprof od firmy Hasil. Prostor mezi zádveřím 101 a vstupní halou 102 bude 
oddělen prosklenou interiérovou stěnou s automatickými dveřmi s křídly velikosti 
1000/2550 mm, jedná se rovněž o systém Aluprof od firmy Hasil. 

V prostoru wellness 017 budou do parní sauny 016 instalovány bezrámové dveře 
pro parní sauny čiré 700/2000 mm a do sauny 018 dřevěné dveře pro sauny 
700/1900 mm. 

Povrchové úpravy vnitřní 

Vnitřní omítky budou tvořeny přednástřikem Baumit tl. 2 mm, jádrovou omítkou 
Baumit tl. 10 mm a štukovou omítkou Baumit tl. 3 mm. Omítky budou nanášeny ručně. 
Omítky budou vymalovány malbou. Omítky budou v místech vedení instalací 
vyztuženy sklotextilní síťovinou. V omítkách budou používány rohové omítkové lišty. 
Při napojování k oknům budou použity okenní a dveřní připojovací lišty (APU lišty).  

Sádrokartonové povrchy budou vytmeleny tmelící hmotou Knauf Uniflott a 
vymalovány. Před malbou je třeba zbrousit spoje desek do jedné roviny s celou plochou 
sádrokartonu. Malba na desky Knauf Green a Knauf Aquapanel bude protiplísňová. 
Sádrokartonové předstěny budou opláštěny keramickým obkladem. 

V místnostech s keramickým obkladem bude proveden pod obklady pouze 
přednástřik tl. 2 mm a jádrová omítka tl. 10 mm. V místnostech s mokrým provozem 
bude pod obkladem dále vrstva hydroizolační – nátěr Schönox HA na penetračním 
nátěrem Schönox KH opatřené jádrové omítce, obklad pak bude přilepen flexibilním 
lepidlem Schönox SFK. Zbylé části stěn se upraví štukovou omítkou Baumit tl. 3 mm a 
protiplísňovým nátěrem. V ostatních místnostech s keramickým obkladem bude obklad 
přilepen přímo na jádrovou omítku natřenou penetračním nátěrem pomocí flexibilního 
lepidla na obklady. Zbylé části stěn se upraví štukovou omítkou Baumit tl. 3 mm a 
nátěrem dle druhu místnosti. 

V místnostech bez podhledů se musí spáry mezi stropními panely Spiroll vyplnit 
trvale pružným polyuretanovým tmelem Sikaflex Construction. Před aplikací tmelu se 
do spáry vtlačí výplňový spárový profil a nanese se impregnační nátěr Sika Primer 3. Po 
zatmelení se povrch panelů napenetruje nátěrem Sikagard 680 S, natře se podkladním 
barevným nátěrem Sikagard Elastocolor 675 W a následně se natře vrchním barevným 
nátěrem Sikagard Elastocolor 675 W. 
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Povrchové úpravy vnější 

Vnější povrchy hotelu budou tvořeny přednástřikem Baumit tl. 4 mm, jádrovou 
omítkou Baumit tl. 12 mm a štukovou omítkou Baumit tl. 4 mm. Omítky budou 
vymalovány malbou Baumit Silikoncolor.  

Oblast soklu s vytaženou hydroizolací bude omítnuta přednástřikem Baumit 
tl. 2 mm, vodotěsnou cementovou omítkou tl. 10 mm a dekorativní omítkou marmolit 
tl. 3 mm omítnutou přes podkladní nátěr G700.  

V místě venkovního únikového schodiště bude tepelně izolační vrstva suterénní 
stěny přestěrkována lepícím a stěrkovacím tmelem na bázi cementu s vloženou 
sklotextilní síťovinou a přes podkladní nátěr vyomítána dekorativní omítka marmolit 
tl. 3 mm. 

V oblasti soklu bez hydroizolačního asfaltového pásu, tj. v místě venkovního 
únikového schodiště, bude tepelně izolační vrstva přestěrkována lepícím a stěrkovacím 
tmelem na bázi cementu a přes podkladní nátěr vyomítána dekorativní omítka marmolit 
tl. 3 mm. 

Truhlá řské výrobky 

− dřevěné madlo vnitřního schodiště 40 x 40 mm s drážkou 20 x 10 mm na 
nalepení na zábradlí, madlo bude ve výšce 1,0 m nad schodišťovými stupni, 
respektive nad podlahou. 

− celodřevěné obložkové zárubně vyrobené z borovicového masivu v dekoru dub 
pro dveře jednokřídlé: 

− velikosti 700, 800, 900 x 1970 mm na zdivo tloušťky 115 a 150 mm 
− velikosti 800, 900 x 1970 mm na zdivo tloušťky 250 mm 
− velikosti 700, 900 x 1970 mm na zdivo tloušťky 300 mm 

− celodřevěné obložkové zárubně vyrobené z borovicového masivu v dekoru dub 
pro dveře dvoukřídlé velikosti 1700 x 1970 na zdivo tloušťky 300 mm 

− celodřevěné obložkové zárubně v dekoru dub pro dveře jednokřídlé 
s požadovanou požární odolností EI 15 DP3: 

− velikosti 1000 x 1970 mm na zdivo tloušťky 115 mm 
− velikosti 800, 900 x 1970 mm na zdivo tloušťky 250 mm 
− velikosti 900 x 1970 mm na zdivo tloušťky 300 mm 

− celodřevěné obložkové zárubně v dekoru dub pro dveře jednokřídlé 
s požadovanou požární odolností EW 15 DP3: 

− velikosti 1000 x 1970 mm na zdivo tloušťky 115 mm 
− velikosti 800, 900 x 1970 mm na zdivo tloušťky 250 mm 

− celodřevěné obložkové zárubně v dekoru dub pro dveře dvoukřídlé velikosti 
1700 x 2250 s požární odolností EI 15 DP3 na zdivo tloušťky 250 mm. 

Zámečnické výrobky 

− zábradlí vnitřního schodiště z austenitické, chromniklové oceli se svislými 
sloupky 20 x 20 mm a vodorovnou výplní z prutů ø 10 mm s dřevěným madlem 

− kovové držáky pro dřevěné madlo vnitřního schodiště  
− nerezové madlo venkovního únikového schodiště z 1 PP ø 40 mm 
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− kovové nerezové držáky pro nerezové madlo 
− nerezové zábradlí okolo venkovního únikového schodiště se svislými sloupky 

30 x 30 mm a svislou výplní z nerezových prutů ø 10 mm  
− nerezové madlo ø 40 mm předsazené 
− nerezové zábradlí na výstupu z žebříku na střeše délky 1,55 m se svislými 

sloupky 20 x 20 mm 
− nerezový žebřík s ochranným košem k přístupu na střechu 

− ochranný koš žebříku je sestavený z nerezových oblouků a kompozitních 
pásků 

− nerezové oblouky jsou rozmístěny po metrových rozestupech 
− žebřík má 25 příčlí z kruhových trubek ø 20 mm po 300 mm, které jsou 

opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do pryskyřice, čímž 
zajišťuje protiskluznost i ve vlhkém prostředí 

− štěříny jsou z kompozitních trubek ø 50 mm s vnitřním rozestupem 
400 mm  

− nerezové madlo ø 40 mm na výstupu z žebříku na konci štěřínů 
− nerezové schůdky na výstupu z žebříku 
− nerezový žebřík k překonání výškového rozdílu u střední atiky 

− žebřík má 3 příčle z kruhových trubek ø 20 mm po 300 mm, které jsou 
opatřeny vrstvou křemičitého písku, který je zalit do pryskyřice, čímž 
zajišťuje protiskluznost i ve vlhkém prostředí 

− štěříny jsou z kompozitních trubek ø 50 mm s vnitřním rozestupem 
400 mm 

Klempířské výrobky 

− vnější okenní parapety budou tažené hliníkové rozměrů délka dle šířky okenních 
výplní x 170 x 2 mm 

− oplechování atik bude provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá 
šířka pro atiku ze zdiva tl. 440 mm je 670 mm a pro atiku ze zdiva 300 mm je 
530 mm 

− oplechování opěrné zdi bude provedeno z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, 
rozvinutá šířka je 530 mm 

− oplechování dělící stěny na terase bude provedeno z pozinkovaného plechu 
tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka je 345 mm 

− pevné příponky z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm po 250 mm pro kotvení 
oplechování atik jsou navrženy  

− přítlačná lišta z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 85 mm a krycí 
lišta z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 240 mm k ukončení 
hydroizolace na terase a na střední atice  

− krycí lišta z pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm, rozvinutá šířka 240 mm na 
přechodu skladby suterénní stěny S3 a obvodové stěny S4 v oblasti venkovního 
únikového schodiště 

− konstrukce bazénu z ocelového nerezového plechu tl. 3 mm 

Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. 
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Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná. Bude splňovat požárně bezpečnostní 
předpisy, bude vybavena předepsaným vybavením, tj. hasicími přístroji, vnitřním 
hadicovým systémem, zařízením autonomní detekce a signalizace, nouzovým 
osvětlením a bezpečnostními značkami a tabulkami, dle technické zprávy požárně 
bezpečnostního řešení stavby. 

Objekt bude chráněn před účinky atmosférické elektřiny bleskosvodnou 
soustavou. 

Okna v místnostech 2 NP budou mít parapet min. výšky 870 mm. Okna 
v chodbách 216 a 259 budou opatřeny zábradlím výšky 1100 mm. Terasa ve 2 NP bude 
s atikou výšky 1020 mm. 

Veškerá schodiště budou opatřena zábradlím výšky 1000 mm.  

Žebřík k přístupu na střechu bude s ochranným košem. Hrana výstupní úrovně 
žebříku se opatří ochranným zábradlím v délce 1550 mm po obou stranách. 

Na střeše bude bezpečnostní systém proti pádu osob. 

Ochrana zdraví 

Provedení stavby odpovídá požadavkům určených ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 §10 – všeobecné 
požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena jedna vrstva asfaltových pásů 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože Elastek 40 
Special mineral (pod zdmi dvě vrstvy) natavený na podklad opatřený asfaltovým 
penetračním nátěrem.  

Objekt bude chráněn před účinky atmosférické elektřiny bleskosvodnou 
soustavou. 

Konstrukce v objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly: 
− tepelně technické požadavky ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana 

budov - Část 2: Požadavky na úrovni doporučených hodnot  
− zvukoizolační vlastnosti dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dle ČSN 73 0532:2010 Akustika – 
Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky 

Světlá výška v hotelových pokojích bude minimálně 2750 mm. Světlá výška 
v restauraci a baru v 1NP bude 3000 mm. Světlá výška v kuchyni k restauraci bude 
3300 mm. Šatny pro zaměstnance se sprchou a WC budou se světlou výškou 2800 mm. 
Světlá výška v posilovně a v baru k wellness v 1PP bude 3300 mm a ve wellness v 1PP 
pak 3000 mm. Oddělené šatny pro návštěvníky posilovny a wellness s umývárnami a 
WC budou se světlou výškou 2800 mm.  

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                VÚT v Brně, FAST, ÚPST 

 

Stránka | 59  
 

Stavební fyzika 

Viz příloha č. 5 této projektové dokumentace s názvem Stavební fyzika. 

Zásady hospodaření s energiemi 

Hotel je navržen z tepelně izolačních cihel Porotherm T Profi tl. 440 mm. 
Suterénní stěny budou zatepleny polystyrenem XPS Styrodur 3035 CS tl. 140 a 
160 mm. V podlaze na terénu bude tepelná izolace z polystyrenu EPS 100 S Stabil a 
EPS 150 S Stabil tl. 120 mm. Střecha a terasa bude zateplena tepelnou izolací 
z polystyrenu EPS 150 S Stabil s minimální tloušťkou u vpustí, a to 230 mm. Výplně 
otvorů obvodového pláště budou dřevěné a plastové s izolačním trojsklem. Vchodové 
dveře budou plastové a vchodové automatické dveře budou z hliníkových profilů. 
Tepelné izolace jsou nadimenzovány tak, aby splňovaly normou ČSN 73 0540-2/2011 + 
Z1/2012 doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U, podlaha na terénu a stěna 
v kontaktu se zeminou U ≤ 0,30 W/m2K, střecha U ≤ 0,16 W/m2K. Cihly obvodového 
zdiva splňují svými parametry doporučení pro obvodové zdi U ≤ 0,20 W/m2K. 
Projektant požaduje, aby výplně otvorů dosahovaly součinitele prostupu tepla Uw ≤ 1,2 
W/m2K, čímž budou splněny doporučení pro okna v obvodovém plášti a dveře. 

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana proti zemní vlhkosti a před pronikáním radonu z podloží 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena jedna vrstva asfaltových pásů 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože Elastek 40 
Special mineral (pod zdmi dvě vrstvy) natavený na podklad opatřený asfaltovým 
penetračním nátěrem.  

Na pozemku je nízký radonový index, není požadavek na protiradonová 
opatření. 

Ochrana před hlukem 

 Hotel se nachází v klidné lokalitě, ve které není žádný stálý zdroj hluku. 
Jediným zdrojem hluku v okolí je silnici III/3846. Obvodový plášť je navržen tak, aby 
vnitřní prostředí objektu bylo proti tomuto hluku dostatečně chráněno.  

Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

 Veškeré požadavky PBŘS jsou podrobně vyřešeny v příloze č. 4 této projektové 
dokumentace s názvem Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

 Hotel je navržen z certifikovaných materiálů a konstrukcí, jejichž provedení 
bude na základě výrobci stanovených postupů. 



TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                                                                                                VÚT v Brně, FAST, ÚPST 

 

Stránka | 60  
 

Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

 K projektu bude vypracována a dodána výrobní dokumentace vnitřního i 
venkovního zábradlí, výrobní dokumentace tahokovu pro opláštění odsávacího potrubí 
vzduchotechniky. Žebřík na střechu bude dodán buď jako ucelený výrobek, popř. bude 
zpracována výrobní dokumentace pro jeho výrobu, včetně ochranného zábradlí na atice 
u výstupu na střechu. 

Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí 

 Po každé ucelené etapě stavby budou provedené práce zkontrolovány před 
započetím etapy následné. Jedná se např. o kontrolu po provedení hrubé stavby, 
kontrolu provedení hydroizolace spodní stavby, provedení parotěsné vrstvy na střeše a 
terase, těsnění prostupů touto vrstvou, dále důsledné provedení tepelně izolační vrstvy 
s překrytím spár, vodotěsné provedení hydroizolace střechy a terasy, zejména v místě 
prostupů. Dále např. kontrola vedení v podhledech před jejich zaklopením, kontrola 
vedení instalací před jejich zaomítáním apod. 

Stanovení požadovaných kontrolních měření a zkoušek 

− hluk mezi místnostmi 
− provozuschopnost zařízení – topení, vzduchotechnika  
− tlaková zkouška vodovodu a kanalizace 
− revize elektriky, hromosvodu 
− požární zařízení 
− jakost vody ve vodovodu – laboratoř 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. 
V Brně dne 17. 12. 2014      Bc. David Řehoř 
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Závěr 

Prováděcí dokumentace novostavby hotelu je vypracována v souladu se zadáním 
a se všemi vyhláškami, nařízeními a českými normami týkajícími se dané problematiky. 
Především se jedná o Stavební zákon č. 183/2006 Sb., zákon č. 350/2012 Sb., vyhlášku 
č. 499/2006 Sb., vyhlášku č. 62/2013 Sb., vyhlášku č. 268/2009 Sb. a vyhlášku 
č. 398/2009 Sb. 

Diplomová práce obsahuje všechny požadované části – hlavní textovou část 
diplomové práce obsahující především průvodní, souhrnnou technickou a technickou 
zprávu a přílohy diplomové práce, které jsou rozděleny do pěti složek. Ve složce č. 1 
jsou přípravné práce, studie, vizualizace. Výkresová část je rozdělena do složek č. 2 a 3, 
požárně bezpečnostní řešení je ve složce č. 4 a stavební fyzika ve složce č. 5. 

Veškeré stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po stanovení součinitele 
prostupu tepla U, nejnižší vnitřní povrchové teploty, vzniklého množství kondenzace a 
poklesu dotykové teploty podlah splňovaly požadavky normy tepelné ochrany budov 
ČSN 73 0540 - 2:2011 + Z1:2012 bez nutnosti dodatečných úprav skladeb konstrukcí. 
Objekt je zařazen do klasifikační třídy B obálky budovy dle ČSN 73 0540-2:2011 
přílohy C, tedy jako stavba úsporná. 

Po vyřešení požární bezpečnosti staveb bylo nutno udělat několik změn 
v návrhu. Tou nejvýraznější byla změna materiálu obvodového zdiva z původně 
navržených cihel Heluz Family 44 na Porotherm 44 T Profi z důvodu hořlavosti 
polystyrenu, jímž jsou tvárnice Heluz Family vyplněny. Chtěl jsem, aby byl objekt 
hotelu navržen v konstrukčním systému nehořlavém, proto jsem navrhl alternativu v 
podobě tvárnic Porotherm T Profi, které jsou vyplněny nehořlavou minerální vatou a 
jsou třídy reakce na oheň A.  

Požadavky požární bezpečnosti se dále promítly do návrhu vybavení nábytkem 
únikových cest, ve kterých je značné omezení či naprosté vyloučení hořlavých 
materiálů, a proto v chodbě a hale ve 2NP nesmí být žádné vybavení hořlavými 
předměty. Dalšími většími změnami nebylo zapotřebí zasahovat do návrhu, protože 
díky zkušenostem z dřívějších projektů jsem již byl schopen odhadnout požadavky, 
které vyplynou z norem ČSN 73 0802/2009 a ČSN 73 0833/2010 a tyto požadavky jsem 
do návrhu zahrnul již ve fázi studie stavby.  
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Seznam použitých zdrojů 
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− Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu; 

− Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
Vyhlášky č. 20/2012; 

− Vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb; 

− Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb; 

− Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území ve znění 
Vyhlášky č. 269/2009 Sb.; 

− Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov; 

− Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů; 
− Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací; 
− Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci ve znění pozdějších předpisů; 
− Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně; 

− Vyhláška č. 268/2011 Sb. měnící vyhlášku 23/2008 Sb. o technických 
podmínkách požární ochrany staveb; 

− Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 

 
České státní normy: 
 

− ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – Základní ustanovení; 
− ČSN 74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení; 
− ČSN 73 4108:2013 Hygienická zařízení a šatny 
− ČSN 01 3420:2004 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
− ČSN 73 0540-1:2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie; 
− ČSN 73 0540-2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky; 
− ČSN 73 0540-3:2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin; 
− ČSN 73 0540-4:2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody; 
− ČSN 73 0532:2010 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky; 
− ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní 

požadavky; 
− ČSN EN 12354-1 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z 

vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi 
místnostmi;  

− ČSN EN 12354-2 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z 
vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi; 

− ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
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− ČSN 73 0833:09/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování 

− ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

− ČSN 73 0818:07/1997 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami 
+ Z1 09/2002 

− ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
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− Remeš, Utíkalová, Kacálek, Kalousek, Petříček Stavební příručka, Praha 2013 
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− http://www.tvarnice.cz/ - betonové tvárnice 
− http://www.trido.cz/ - automatické dveře 

− http://topdoorsostrava.cz/ - posuvné dveře 
− http://www.ata-technik.cz/ - prosklené stěny 
− http://www.aprofil.cz/ - dilatační profily 

− http://www.bachl.cz – kašírované tepelná izolace střech 
− http://www.xgym.eu/ - gumová podlaha 

− http://www.prefa-kompozity.cz/ - žebříky 
− http://www.m-dvere.cz/ - obložkové zárubně, dveře 

− http://www.hasil.cz/ - protipožární dveře, stěny 
− http://www.moravekcz.cz/uvod/ - protipožární dveře 
− http://www.itadeco.cz/ - rektifikovatelné podložky pod dlažbu 

− http://www.topwet.cz/ - střešní prvky 
− http://cz.foamglas.com/ - pěnové sklo 

− http://www.vymyslicky.cz/ - výtah 
− http://www.slavona.cz/ - dřevěná okna 
− http://www.oknostyl.cz/ - plastová okna, dveře 

− http://www.tahokov.cz/nase-produkty - tahokov 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
1NP první nadzemní podlaží 
1S první podzemní podlaží 
2NP druhé nadzemní podlaží 
AKU akustická 
apod. a podobně 
B.p.v. baltský po vyrovnání 
BIT bitumenové 
č. číslo 
čl. článek 
ČSN česká státní norma 
EPS expandovaný polystyren 
HI hydroizolace 
CHÚC - A chráněná úniková cesta typu A 
k.ú. katastrální území 
kat. katastrální 
KCE konstrukce 
M měřítko 
m n.m. metrů nad mořem 
max. maximálně 
min. minimálně 
MK maltovací kapsy 
MVC malta vápenocementová 
nn nízké napětí 
NÚC nechráněná úniková cesta 
NV nařízení vlády 
odst. odstavec 
OZN. označení 
p.č. parcelní číslo 
PBŘS požárně bezpečnostní řešení stavby 
PHP přenosný hasicí přístroj 
PÚ požární úsek 
PVC  polyvinylchlorid 
resp. respektive 
Sb. sbírky 
SBP stupeň požární bezpečnosti 
SDK sádrokarton 
SK skladba 
SO stavební objekt 
SV světlá výška 
tel. telefon 
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TI tepelná izolace 
tj. to je/jsou 
tl. tloušťky 
tř. třída 
vč. včetně 
vyhl. vyhláška 
VZT vzduchotechnika 
XPS extrudovaný polystyren 
ZTI zdravotechnické instalace 
ZVL. zvláštní 
ŽB železobeton 
 
QT [W]   celková ztráta prostupem obálkou 

Q1 [W]   ztráta prostupem obálkou do venkovního prostředí 

Q2 [W]  ztráta prostupem obálkou do zeminy +5  ̊C 

Q3 [W]  ztráta prostupem obálkou do zeminy -3  ̊C 

HT [W/K]  měrná tepelná ztráta 

ti,m [  ̊C] průměrná teplota interiéru 

te [  ̊C]  teplota exteriéru 

tz [  ̊C]  teplota zeminy 

QV [W]  celková ztráta větráním 

pv [kg/m2] výpočtové požární zatížení 
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