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Abstrakt

edm tem diplomové práce je návrh novostavby hotelu vodáckým tábo išt

ve Zru nad Sázavou. Objekt je situován sné blízkosti eky Sázavy na rovinatém

terénu. raz byl kladen na celkový vizuální dojem stavby na její splynutí okolní

krajinou zástavbou. Hotel bude plnit funkci rekrea ního objektu možností

krátkodobého ubytování. Sou ástí hotelu je bazén, konferen ní místnost ve ejná

prádelna. Objekt má nadzemní podlaží je nepodsklepený. Konstrukce st ech tvo

jednopláš ové ploché st echy atikou.

Klí ová slova

projektová dokumentace, hotel, vodácké tábo išt eka, bazén, konferen ní

místnost, plochá st echa, atika

Abstract

The subject of the diploma thesis is design new hotel with boarding camp in Zru

nad Sázavou. The building is situated near the river Sázava on flat terrain. Emphasis is

placed on the total visual impression of the building and how the building could blend in

with the surrounding landscape. The hotel will serve as recreational facility with short-

term accommodation. The hotel has swimming pool, conference room and public

laundry. The building has three floors above and no basement. The project includes flat

roof with an attic.

Keywords

project documentation, hotel, boarding camp, river, swimming pool, conference

room, flat roof, attic
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Úvod

edm tem diplomové práce je projektová dokumentace novostavby hotelu, který

je sou ástí areálu vodáckého tábo išt sné blízkosti eky Sázavy.

Zájmové území se nachází na okraji sta Zru nad Sázavou. Toto rozvojové území

je územním plánem obce ur eno pro rekreaci také pro ob anské vybavení. Pozemek je

velmi mírn svažitý svažuje se sm rem na severozápad sm rem ehu eky. Cílem

bylo na zmín ném pozemku navrhnout areál vodáckého tábo išt objektem pro

krátkodobé ubytování, který by plnil funkci ob anské vybavenosti. Návrh byl

realizován vodu pot eb rekrea ních ubytovacích kapacit této ásti Posázaví.

Navržený areál vodáckého tábo išt hotelu bazénem, konferen ní místností

ve ejnou prádelnou splní rekrea ní pot eby oblasti také splní požadavky dle

územního plánu.

architektonickém návrhu bylo ihlédnuto ke skute nosti, že sto Zru nad

Sázavou bylo minulosti významn poznamenáno dlouholetou sobností firmy Ba a.

Budova hotelu byla navržena tší ásti jako ípodlažní menší ásti jako

jednopodlažní objekt zast ešený jednopláš ovými plochými st echami atikou.

Prov trávanou fasádu tvo lícové zdivo ervené barvy, oblasti soklu schodišt byly

navrženy lícové cihly sv tle žluté barvy. Vzhled fasády dále tvo výpln otvor tmav

šedými, hliníkovými rámy. Fasáda hotelu je míst atria se schodišt prosklená

lehkým obvodovým plášt m. Pro zpevn né plochy byla použita cihelná dlažba

evoplastová terasová prkna.

vodu požadavku dlouhé životnosti stavby byla nosná konstrukce stavby

navrhnuta ze soustav nosných st keramických tvárnic monolitických

železobetonových konstrukcí. Obvodové konstrukce tvo st ny zateplené minerální

vlnou prov trávaná fasáda lícových cihel. St ešní pláš nad hotelem je tvo en

jednopláš ovou skladbou st echy fóliovou vodot snící vrstvou itíženou ka írkem.

Návrh st ešní plášt nad bazénem zohled uje provozní podmínky bazénu

hygienických prostorách. Nad bazén byla navržena kompaktní skladba st echy.
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Vlastní text práce

A Pr vodní zpráva

A.1  Identifika ní údaje

A.1.1  Údaje stavb

Název stavby: Hotel vodáckým tábo išt ve Zru nad Sázavou

Místo stavby: Zru nad Sázavou, Zá í, k.ú. Zru nad Sázavou, p. 1102/1,

1102/23, 1102/24, 1102/25

Zájmové území: Zru nad Sázavou, Zá í, k.ú. Zru nad Sázavou, p. 1102/1,

1102/10-27

edm dokumentace: Projektová dokumentace novostavby hotelu

A.1.2  Údaje stavebníkovi

Soukromý investor.

A.1.3  Údaje zpracovateli projektové dokumentace

Zodpov dný projektant: Autorizovaný inženýr oboru pozemní stavby

Projektant: Bc. Petr Melcr, Družstevní 774, Zru nad Sázavou, 285 22

A.2  Seznam vstupních podklad

Katastrální mapa katastrálního území Zru nad Sázavou

Územní plán sta Zru nad Sázavou

Dokumentace existenci inženýrských sítí

A.3  Údaje území

a)  rozsah ešeného území

Výše uvedená skupina pozemk se nachází jihozápadní ásti obce Zru nad

Sázavou sné blízkosti levého ehu eky Sázavy. Dle katastru nemovitostí pat

všechny tyto pozemky do trvalého travního porostu.
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Pozemek je velmi mírn svažitý se spádem cca 1% svažuje se sm rem na

severozápad ehu eky. Celková vým ra zájmového území iní 22952m2 Na pozemku

se nenachází žádné stávající objekty je mírn porostlý vegetací.

b)  dosavadní využití zastav nost území

Dle katastru nemovitostí pat všechny uvedené pozemky do trvalého travního

porostu. Skupina pozemk se nachází zastav ném území obce tvo územním plánu

obce zastavitelnou plochu.

c)  údaje ochran území podle jiných právních edpis (památková

rezervace, památková zóna, zvlášt chrán né území, záplavové území

apod.)

Navrhovaná novostavba se nenachází památkové rezervaci, ani památkové

zón ani chrán ném území.

Staveništ hotelu se nachází za hranicí 100-leté vody eky Sázavy. Budova hotelu

se nachází cca 20m za hranicí 100-leté vody eky Sázavy.

Návrh osazení budovy hotelu na pozemku respektuje ochranná pásma technické

infrastruktury, které se na pozemku vyskytují.

d)  údaje odtokových pom rech

Jedná se velmi mírn svažitý pozemek. Deš ová voda ze st ech hotelu bude

odvedena deš ovou kanalizací es reten ní nádrž do revizní šachty. Deš ová voda

reten ní nádrže bude použita pro závlahu zelených ploch areálu. Od revizní šachty

budou deš ové vody vedeny spole se splaškovou vodou do jednotné kanalizace.

Zpevn né plochy parkovacích ploch budou odvodn ny žlaby, tato deš ová voda bude

svedena es odlu ova ropných látek do výše zmín né reten ní nádrže.

e)  údaje souladu územn plánovací dokumentací, cíli úkoly územního

plánování

Skupina pozemk se nachází zastav ném území obce tvo územním plánu

obce zastavitelnou plochu rekreace pobytovou sportovní plochu pro ob anské

vybavení ve ejné infrastruktury komer ní. Veškeré dále uvedené zám ry tímto

zájmovým územím jsou souladu územním plánem obce Zru nad Sázavou.
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f)  údaje dodržení obecných požadavk na využití území

Výstavbou nebude porušen žádný obecný požadavek na využití území, navrhované

ešení stavby nem ní plánované využití území.

g)  údaje spln ní požadavk dot ených orgán

Dokumentace novostavby hotelu je souladu požadavky dot ených orgán

Všechny požadavky dot ených orgán byly zohledn ny zapracovány do dokumentace.

h)  seznam výjimek úlevových ešení

Žádné výjimky ani úlevové ešení nebyly zjišt ny.

i)  seznam souvisejících podmi ujících investic

Související podmi ující investice se nep edpokládají.

j)  seznam pozemk staveb dot ených provád ním staveb (podle katastru

nemovitostí)

Pozemky dot ené stavbou:

 p. 1101/1, zp sob využití: ostatní komunikace napojení na dopravní

infrastrukturu

Sousední pozemky:

 p. 1101/1, zp sob využití: ostatní komunikace

 p. 1102/9, druh pozemku: trvalý travní porost

 p. 1102/28, druh pozemku: trvalý travní porost

 p. 1102/30, druh pozemku: trvalý travní porost

A.4  Údaje stavb

a)  nová stavba nebo zm na dokon ené stavby

edm tem projektové dokumentace je novostavba hotelu.

b)  el užívání stavby

ešená budova hotelu bude plnit funkci rekrea ního objektu možností

krátkodobého ubytování. Pro ubytované návšt vníky je sou ástí hotelu restaurace,

konferen ní místnost bazén. Sou ástí budovy hotelu je ve ejné prádelna.
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c)  trvalá nebo do asná stavba

Stavba je trvalého charakteru.

d)  údaje ochran stavby podle jiných právních edpis (kulturní památka

apod.)

navrhovanému projektu stavby hotelu se nevztahují žádné údaje ochran

stavby podle jiných právních edpis

e)  údaje dodržení technických požadavk na stavby obecných technických

požadavk zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb

Návrh novostavby hotelu dodržuje technické požadavky na stavby dle platných

vyhlášek technických norem. Obecn technické požadavky zabezpe ující bezbariérové

užívání staveb jsou dodrženy.

f)  údaje spln ní požadavk dot ených orgán požadavk vyplývajících

jiných právních edpis

Návrh osazení budovy hotelu na pozemku respektuje ochranná pásma technické

infrastruktury, které se na pozemku vyskytují. Podmínky jednotlivých správc

inženýrských dopravních sítí jsou spln ny.

g)  seznam výjimek úlevových ešení

Žádné výjimky ani úlevové ešení nebyly zjišt ny.

h)  navrhované kapacity stavby

Celková žková kapacita je 40 osob. toho jednol žkové pokoje ur ené pro

osoby omezenou schopností pohybu orientace. Pro ubytované návšt vníky hotelu je

sou ástí hotelu ve ejný bazén kapacitou 30 osob. Sou ástí hotelu je restaurace

kapacitou 50 osob konferen ní místnost kapacitou 40 osob.

Zastav ná plocha: 886,9 m2

Užitná plocha: 1461,1 m

Obestav ný prostor: 6407,9 m3



15

i)  základní bilance stavby

Základní bilance pot eby spot eby médií hmot, hospoda ení deš ovou vodou,

celkové produktové množství druhy odpad emisí, ída energetické náro nosti

budov atd. jsou edm tem samostatných projektu ke stavb jsou sou ástí projektové

dokumentace.

j)  základní edpoklady výstavby asové údaje realizaci stavby, len ní na

etapy)

edpokládané zahájení stavby kv ten 2016, dokon ení stavby kv ten 2018

k)  orienta ní náklady stavby

Cena stavby vychází cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2014.

Cena za m3 obestav ného prostoru: 5870K /m3

Orienta ní náklady stavby: 37 600 000

A.5  len ní stavby na objekty technická technologická za ízení

S01 Hotel (v etn zpevn ných ploch ípojek na technickou dopravní

infrastrukturu)

rámci projektu novostavby hotelu se nevyskytují žádná výrobní nevýrobní

technologická za ízení staveb.
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 Souhrnná technická zpráva

B.1  Popis území stavby

B.8 a)  charakteristika stavebního pozemku

ešený objekt hotelu se nachází na zájmovém území nacházející se katastrálním

území Zru nad Sázavou. Zájmové území se skládá ze skupiny parcel parcelními ísly:

1102/1, 1102/10-27. Budova hotelu se nachází na skupin parcel parcelními ísly:

1102/1, 1102/23, 1102/24, 1102/25. Zájmové území se nachází sné blízkosti eky

Sázavy. Pozemek se velmi mírn svažuje sm rem na sever (k ece) se sklonem 1%.

Celková vým ra zájmového území iní 22952 m2 Staveništ hotelu se nachází za hranicí

100-leté vody cca 100 metr od eky. katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako

trvale travní porost dle platného územního plánu obce jsou ur eny jako plochy

rekreace plochou pro ob anské vybavení.

Na ploše ešených pozemk se nenachází žádné stávající objekty. Pozemek je

mírn porostlý stávající vegetací skládající se ke strom ást této vegetace bude

odstran na záv ru stavebních prací nahrazena nov vysazenou vegetací.

B.8 b)  vý et záv ry provedených pr zkum rozbor

Pro návrh výškového osazení objektu bylo provedeno výškopisné polohopisné

zam ení pozemku. Byl proveden zjednodušený geologický hydrogeologický pr zkum,

viz ást D.1.1 Technická zpráva. Dle geologického pr zkumu byla stanovena tabulková

únosnost zeminy staveništ hotelu Rdt 400kPa. Podzemní voda se zdržuje hloubce

2,5m. Dle aktuálních map radonového indexu se staveništ nachází území se st edním

radonovým indexem.

B.8 c)  stávající ochranná bezpe nostní pásma

Návrh osazení budovy hotelu na pozemku respektuje ochranná pásma technické

infrastruktury, které se na pozemku vyskytují.

B.8 d)  poloha vzhledem záplavovému území, poddolovanému území apod.

Staveništ hotelu se nachází za hranicí 100-leté vody eky Sázavy. Budova hotelu

se nachází cca 20m za hranicí 100-leté vody eky Sázavy.
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Pozemek se nenachází poddolovaném území.

B.8 e)  vliv stavby na okolní stavby pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na

odtokové pom ry území

Stavba hotelu nemá negativní vliv na okolní stavby pozemky, nijak neohrozí

okolí stavby. Stavba hotelu nijak nezm ní odtokové pom ry území, tyto pom ry budou

zachovány.

B.8 f)  požadavky na asanace, demolice, kácení evin

Návrh objektu nevyžaduje žádné asanace demolice. Na stávajícím pozemku se

nenachází žádný stavební objekt. zájmovém území se nachází kolik desítek málo

st edn vzrostlých evin. prostoru staveništ hotelu není požadavek na kácení chto

evin.

B.8 g)  požadavky na maximální zábor zem lského fondu nebo pozemk

ur ených pln ní funkce lesa

rámci stavby budovy hotelu nedojde záboru zem lského fondu, ani pozemk

ur ených pln ní funkce lesa.

B.8 h)  územn technické podmínky (možnost napojení na stávající

dopravní technickou infrastrukturu)

Zájmové území má možnost napojení na technickou infrastrukturu, která je vedena

pozemní komunikaci kolem jižní východní hranici pozemku. Je zde možnost

ipojení na jednotnou kanalizaci, vodovod, st edotlaký plynovod, vedení nízkého nap tí

sd lovací kabel.

Dále je možnost ipojení zájmového území na dopravní infrastrukturu pomocí

sjezdu na ve ejnou komunikaci. Tato ve ejná komunikace tvo jižní východní hranici

zájmového území.

B.8 i)  cné asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související

investice

Žádné cné ani asové vazby stavby nebyly zjišt ny. Také podmi ující, vyvolané,

související investice se nep edpokládají.
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B.2  Celkový popis stavby

B.2.1  el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek

ešená budova hotelu bude plnit funkci rekrea ního objektu možností

krátkodobého ubytování. Sou ástí hotelu je ve ejná prádelna, proto bude objekt plnit

funkci ob anské vybavenosti. Pro ubytované návšt vníky hotelu je sou ástí hotelu

ve ejný bazén kapacitou 30 osob. Sou ástí hotelu je restaurace kapacitou 50 osob

konferen ní místnost kapacitou 40 osob. Celková žková kapacita 40 osob. toho

jednol žkové pokoje jsou ur ené pro osoby omezenou schopností pohybu orientace.

B.2.2  Celkové urbanistické architektonické ešení

a) Urbanismus

Budova hotelu je navržena ohledem na okolní zástavbu obci cílem zapadnout

do okolní zástavby okolní krajiny. Návrh stavby hotelu byl realizován vodu pot eb

rekrea ních ubytovacích kapacit této ásti Posázaví. architektonickém návrhu

bylo ihlédnuto ke skute nosti, že se nacházíme obci dlouholetou sobností firmy

Ba a. Hotel je navržen jako ípodlažní objekt.

b) Architektonické ešení

Objekt hotelu je navržen menší ásti jako jednopodlažní tší ásti jako

ípodlažní. Budova je navržena jednopláš ovou plochou st echou atikou. Fasádu

hotelu tvo ervené lícové cihly, oblasti soklu schodišt výtahem se jedná sv tle

žluté lícové zdivo. ást fasády hotelu tvo prosklený lehký obvodový pláš otev eným

atriem se schodišt m. Poch zí pojízdné zpevn né plochy kolem hotelu jsou tvo eny

cihelnou dlažbou etn obrubník Pro rekrea ní ásti zpevn ných ploch, zejména pro

venkovní posezení restaurace, byla použita terasa na terénu evoplastových prken.

B.2.3  Celkové provozní ešení

prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace venkovním posezením,

kuchyn konferen ní místnost, sociální za ízení, krytý bazén, prádelna, veškeré

technické provozní zázemí. Druhé etí nadzemní podlaží slouží už jen pro ubytování.

hotelu se nachází dva jednol žkové pokoje pro osoby omezenou schopností pohybu

orientace, íl žkové apartmány, toho jeden možností istýlky, dva
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jednol žkové pokoje dvanáct dvoul žkových pokoj Celková užitná plocha hotelu iní

1436,39 m2.

Hlavním vstupem do objektu se dostaneme do vstupní haly recepcí vstupem do

archivu do provozní chodby pro zam stnance. Vstupní hala dále vede do hlavní chodby

hlavním schodišt výtahem. Hlavní chodba slouží jako hlavní spojovací prvek mezi

restaurací, bazénem, hotelovými pokoji, sociálním za ízením provozním pr chodem

do prádelny. Restaurace kapacitou 50 osob venkovním posezením ímo ed okny

restaurace sn navazuje na konferen ní místnost kapacitou 40 osob. Sou ástí

konferen ní místnosti je prostor pro uložení nábytku balkón. Balkón je ístupný po

dalším schodišti. Toto schodišt je sou ástí atria, které je spojeno jídelními prostory

restaurace. Atrium prosv tluje prosklený lehký obvodový pláš Atrium ímo propojuje

hotelové pokoje jídelními prostory restaurace. Provozní chodba pro zam stnance má

vlastní vchod se zádve ím. Spojuje kancelá recepci, denní místnost, šatnu, hygienické

zázemí, sklad obal sklad odpadu kuchy Sou ástí kuchyn je sklad potravin

chladicí box. es výdej jídel kuchy navazuje na restauraci. Hlavní chodba hotelu

navazuje na chodbu vedoucí do bazénu, ed vchodem do lených šaten hygienického

za ízení dle pohlaví se nachází ekro ná lavi ka. této chodby je možný vstup do

technické místnosti hlavním rozvad em do kotelny. Navržený bazén má kapacitu 30

osob je ur en pro ubytované návšt vníky hotelu. ed bazénem se nachází rekrea ní

plocha pro letní užívání bazénu. Sou ástí technického zázemí bazénu je technická

místnost pro úpravu vody, místnost pro plav íka se sociálním zázemím strojovna

vzduchotechniky pro celý hotel. Provozní chodby prádelny jsou ístupné hlavní

chodby hotelu mají vlastní vchody es místnosti íjmu výdeje prádla. Chodba

prádelny spojuje denní místnost šatnu, hygienické za ízení kancelá Hotelové pokoje

se nacházejí druhém etím nadzemním podlaží hotelu. Každá chodba jednotlivých

podlažích ústí na jedné stran do hlavního schodišt výtahem na druhé stran do

atria se schodišt vedoucím ímo do restaurace. Ve etím nadzemním podlaží pat

atriu prostorná terasa nad konferen ní místností. Dva jednol žkové pokoje pro osoby

omezenou schopností pohybu orientace jsou umíst ny hned druhém nadzemním

podlaží nejblíže hlavnímu schodišti výtahem. Na každém podlaží se na chodb nachází

úklidová místnost pro úklid hotelových pokoj
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B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Prostory restaurace, konferen ní místnosti hygienického zázemí etn chodem

vstup do objektu je ešen bezbariérov hotelu jsou navrženy dva jednol žkové

pokoje ur ené pro osoby omezenou schopností pohybu orientace. ešení

bezbariérového užívání stavby odpovídá podmínkám vyhlášky 398/2009 Sb.,

bezbariérovém ešení staveb.

B.2.5  Bezpe nost užívání stavby

Projektová dokumentace je vypracována souladu požadavky edpis

íslušných norem. Stavba po dokon ení umož uje svým charakterem její bezpe né

užívání.

B.2.6  Základní charakteristika objekt

Jedná se novostavbu ípodlažního hotelu bazénem prádelnou. Sou ástí

návrhu hotelu jsou okolní zpevn né plochy, terénní vegeta ní úpravy.

Svislé konstrukce

Obvodové nosné nenosné zdivo tvo keramické tvárnice typu term. Obvodové

zdivo je opat eno tepelnou izolací minerální vaty prov trávanou fasádou.

Pohledovou vrstvu fasády tvo lícové zdivo. ásti je nosný systém budovy tvo en

monolitickým železobetonovým skeletem.

Vodorovné konstrukce

celém objektu jsou stropní konstrukce tvo eny železobetonovými stropními

deskami. Ve skeletové ásti jsou vodorovné konstrukce tvo eny železobetonovými

pr vlaky železobetonovými deskami. Strop nad prostorem bazénu je tvo en

monolitickým železobetonovým trámovým stropem.

St ešní konstrukce

Nosnou konstrukci st ech tvo železobetonové stropní desky také

železobetonové pr vlaky se železobetonovými stropními deskami. St ešní pláš tvo

asfaltová parot snící vrstva hliníkovou nosnou vložkou, tepelná izolace ze

stabilizovaného nového polystyrenu fóliová vodot snící vrstva. St ešní pláš nad

bazénem tvo kompaktní skladba st echy tepelnou izolací noskla. Tepeln izola ní
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desky noskla spádové klíny noskla proasfaltovanými sty nými vodorovnými

spárami tvo kompaktní parot snou také spádovou vrstvu st echy.

Základové konstrukce

Zakládání objektu je ešeno jako plošné. Základové konstrukce tvo

železobetonové patky základové pásy prostého betonu. Základové konstrukce jsou

založeny nezámrzné hloubce.

Mechanická odolnost stabilita

Nosná konstrukce železobetonového skeletu st nového systému spolu

povrchovými úpravami zajiš uje mechanickou odolnost stabilitu celého objektu.

Prostorová tuhost objektu je zajišt na soustavou podélných ných st spolu

železobetonovými sloupy. úrovni stropních konstrukcí je objekt ztužen

železobetonovými nci.

B.2.7  Základní charakteristika technologických za ízení

Vodovod

Bude zhotovena nová vodovodní ípojka plastového potrubí HDPE. Sou ástí

ípojky na vodovod bude vodom rná šachta hlavním vodom rem hlavním

uzáv rem vody. Celková pot eba teplé vody je 3,2 m3/den. (dle SN 06 0320:2006)

íprava teplé vody bude centrální pomocí dvou zásobník teplé vody OKC 750 NTRR

celkovém objemu 2x731 1462 l. Potrubí teplé studené vody bude plastové. Potrubí

požární vody bude ocelové pozinkované. Veškeré potrubí bude opat eno tepelnou

izolací.

Kanalizace

Bude zhotovená nová ípojka na kanalizaci. Jedná se jednotnou kanalizaci.

ípojka bude provedena pomocí revizní šachty. Potrubí bude plastové PVC KG.

Potrubí vnit ní kanalizace bude plastové PVC HT. Na odpadním potrubí nejnižším

podlaží budou osazeny istící tvarovky. Vnit ní odpadní potrubí deš ové kanalizace

bude opat eno tepelnou izolací.
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Plynovod

Objekt bude napojen novou ípojkou na stávající vedení st edotlakého plynovodu.

Sou ástí ípojky bude hlavní uzáv plynu spolu plynom rem regulátorem tlaku

plynu.

Vytáp ní

Zdrojem tepla budou dva plynové kotle THERM DUO 50.A spojené do kaskády

odtahem spalin do komína (p irozený tah). Odtah spalin bude zajišt pomocí

nerezového komína. Plynové kotle budou zdrojem tepla pro ípravu teplé vody, pro

podlahové vytáp ní, pro nucené trání pro oh ev bazénové vody. Sou ástí plynové

kotelny bude pojistné, expanzní regula ní za ízení. Minimální výkon jednoho kotle je

18kW. Maximální výkon iní 2x45kW. Celková pot eba tepla je 83kW. toho 44kW na

vytáp ní, 39 kW na vzduchotechniku, 11kW na ípravu teplé vody 10kW na ípravu

bazénové vody. Veškeré potrubí bude opat eno tepelnou izolací.

Vzduchotechnika

Provozní první nadzemní podlaží objektu chrán ná úniková cesta bude trána

nucen pomocí vzduchotechniky. Vzduchotechnická jednotka bude umíst na ve

strojovn vzduchotechniky.

Elektroinstalace

Bude zhotovena nová ípojka na vedení nízkého nap tí (400V). Sou ástí ípojky

bude pojistková elektrom rná sk Pro provoz evakua ního výtahu bude zhotoven

náhradní zdroj elektrické energie pro zajišt ní chodu výtahu dob požáru. Jako

náhradní zdroj pro provoz evakua ního výtahu bude sloužit UPS stanice umíst ná

technické místnosti 122. Objekt bude vybaven bleskosvodem.

B.2.8  Požárn bezpe nostní ešení

Požárn bezpe nostní ešení stavby je ešeno samostatné íloze.

B.2.9  Zásady hospoda ení energiemi

ešení stavby spl uje požadavky hlediska úspory energie ochrany tepla.

Posouzení hlediska úspory energie ochrany tepla je sou ástí samostatné ílohy.

objektu je navržen systém zp tného získávání tepla rámci nuceného trání.
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B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní

komunální prost edí

Návrh objektu vyhovuje požadavk vyhlášky 268/2009 Sb., technických

požadavcích na stavby. Posouzení viz samostatná íloha.

Návrh nuceného trání spl uje požadavky dávek vzduchu jednotlivých

prost edích stavby etn úpravy teploty vlhkosti ivád ného vzduchu. objektu

není navrženo chlazení. hlediska koncentrace škodlivin není navrženo dodržování

limit technickými prost edky. Objekt je vybaven dostate ným množstvím hygienických

za ízení. objektu je zajišt no dostate né denní osv tlení kombinaci um lým

osv tlením dle požadavk platný norem. Konstrukce objektu spl uje akustické

požadavky. Likvidace komunálního odpadu bude probíhat skladování odpadu

kontejnerech odvozem specializovanou firmou.

B.2.11  Ochrana stavby ed negativními inky vn jšího prost edí

a) Ochrana ed pronikání radonu podloží

Pozemek se nachází území se st edním radonovým indexem. Jako ochrana proti

mto ink byla navržena hydroizolace, která sou asn plní protiradonovou funkci.

b) Ochrana ed bludnými proudy

Nebyla navržena žádná opat ení.

c) Ochrana ed technickou seizmicitou

Nebyla navržena žádná opat ení.

d) Ochrana ed hlukem

Všechny požadavky souvisejících norem jsou spln ny, etn SN 73 0532:2010.

e) Protipovod ová opat ení

Nejsou navržena žádná zvláštní protipovod ová opat ení.

f) Ostatní inky

Žádné další opat ení ed negativními inky vn jšího prost edí není navrženo.
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B.3  ipojení na technickou infrastrukturu

Objekt bude ipojen na stávající vedení jednotné kanalizace, vodovodu,

st edotlakého plynovodu, vedení nízkého nap tí optický sd lovací kabel. Inženýrské

sít se nacházejí jižní východní hranici pozemku.

Vodovod

ipojení na stávající vedení vodovodu bude provedeno pomocí nov zbudované

ípojky na vodovod. Sou ástí ípojky vodovodu bude vodom rná šachta

vodom rnou sestavou. ípojka bude provedena plastového potrubí HDPE. Potrubí

vedené zemi bude uloženo pískovém loži bude obsypáno pískem, potrubí bude

uloženo nezámrné hloubce, minimální krytí 900mm. Umíst ní délky ípojky viz

koordina ní situace.

Kanalizace

Vnit ní deš ová splašková kanalizace bude ipojena na stávající vedení jednotné

kanalizace. Sou ástí ípojky na jednotnou kanalizaci bude revizní šachta. ípojka bude

provedena plastového potrubí PVC-KG. Potrubí bude uloženo do pískového lože, bude

obsypáno pískem bude uloženo nezámrzné hloubce. Umíst ní délky ípojky viz

koordina ní situace.

Napojení deš ové kanalizace na jednotnou kanalizaci bude provedena epadem

reten ní nádrže deš ové kanalizace. Voda reten ní nádrže bude využívána na závlahu

zelených ploch areálu. Pro odvodn ní zpevn ných ploch parkovišt ed hotelem bude

použito odvod ovacích žlab které budou napojeny es odlu ova ropných látek do

reten ní nádrže.

Plynovod

Potrubí ípojky na st edotlaký plynovod bude zhotoveno ocelových trubek

plastovou izolací proti korozi. Sou ástí plynovodní ípojky bude hlavní uzáv plynu

plynom rem regulátorem tlaku plynu umíst ný hranici pozemku dle výkresu

situace. Potrubí vedené zemi bude uloženo pískovém loži bude obsypáno pískem.

Nad vedení potrubí bude uložena výstražná fólie se signálním vodi em. Umíst ní délky

ípojky viz koordina ní situace.
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Elekt ina

Objekt hotelu bude ipojena na stávající podzemní vedení nízkého nap tí.

Sou ástí ípojky na vedení nízkého nap tí bude pojistkový elektrom rový rozvad

Umíst ní délky ípojky viz koordina ní situace.

Sd lovací kabel

Novostavba hotelu bude ipojena na sd lovací otický kabel, pro ipojení pevné

linky telefonu pro ipojení internetu. Umíst ní délky ípojky viz koordina ní

situace.

B.4  Dopravní ešení

a) Popis dopravního ešení

Na stávající pozemní komunikaci budou navázány zpevn né plochy ed jižní

východní fasádou hotelu. Tyto zpevn né plochy tvo sjezd pozemní komunikace na

pozemek pro návšt vníky hotelu, zákazníky prádelny, zam stnance zásobování, dále

budou plnit funkci parkovacího stání pro návšt vníky hotelu, zákazníky prádelny

personálu.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Pozemek hotelu bude napojen na stávající asfaltovou komunikaci jihovýchodním

rohu pozemku pomocí zpevn ných ploch. Zpevn né plochy budou zhotoveny cihlové

dlažby.

c) Doprava klidu

Na zpevn ných plochách ed hotelem je navrženo stání pro osobní automobily

pro zam stnance personál, 14 stání pro osobní automobily pro ubytované návšt vníky

hotelu, 20 stání pro osobní automobily pro návšt vníky restaurace konferen ní

místnosti, stání pro osobní automobily pro zásobování hotelu, stání pro osobní

automobily pro zásobování zákazníky prádelny jedno stání pro autobus.

d) ší cyklistické stezky

ístup do hotelu venkovnímu posezení restaurace je umožn bezbariérový

ístup pro ší.
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B.5  ešení vegetace souvisejících terénních úprav

Sou ástí návrhu stavby hotelu jsou vegeta ní terénní úpravy kolem hotelu.

Stávající vegetace bude zachována, po dokon ení stavby dojde drobným terénním

úpravám do požadovaného spádu funk nímu odvodn ní zpevn ných nezpevn ných

zatravn ných ploch. areálu hotelu budou vysázeny okrasné eviny ke e, celý areál

bude oplocen živým plotem.

B.6  Popis vliv stavby na životní prost edí jeho ochrana

Stavební materiály, použité technologie, stavební postupy druhy práce na stavb

nemají vliv na zhoršování životního prost edí. Stavba nebude zhoršovat ovzduší, nebude

okolí zat žovat hlukem, nebude zne iš ovat spodní vody du. odpady bude

zacházeno dle platné legislativy.

Stavba nebude mít negativní vliv na írodu krajinu ohledem na ochranu

rostlin, živo ich evin památných strom Budou zachovány ekologické funkce

vazby krajin

Zájmové území se nenachází chrán ném území Natura 2000.

Nebylo navrženo žádné zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení ani

stanoviska EIA.

Podle jiných právních edpis nebyla navržena žádná další ochranná

bezpe nostní pásma.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Spln ní základních požadavk na situování stavební ešení stavby hlediska

ochrany obyvatelstva není navrhována.

B.8  Zásady organizace výstavby

B.8 a)  pot eby spot eby rozhodujících médií hmot, jejich zajišt ní

Pro výstavbu objektu bude zajišt ívod vody elektrické energie. Bude

zhotovena staveništní ípojka vody, kanalizace elektrické energie. Sou ástí

staveništní ípojky elektrické energie bude staveništní rozvad
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B.8 b)  odvodn ní staveništ

Odvodn ní staveništ bude ešeno vsakem do podloží terénu stavebního pozemku.

B.8 c)  napojení staveništ na stávající dopravní technickou infrastrukturu

Na pozemku budou nejprve zhotoveny ípojky na technickou infrastrukturu

rozsahu od stávající sít šachtám, pop HUP nebo rozvad Tyto ípojky budou

ipojeny na staveništní ípojky vody, kanalizace na staveništní rozvad elektrické

energie (400V/16A).

první fázi výstavby bude zhotoven sjezd pozemní komunikace. Stávající vedení

technické infrastruktury bude ochrán no proti pojezdu žké staveništní techniky. Sjezd

na pozemek bude možný ilehlé pozemní komunikace jihovýchodním rohu

pozemku.

B.8 d)  vliv provád ní stavby na okolní stavby pozemky

Provád ní stavby nebude mít negativní vliv na okolní stavby pozemky.

B.8 e)  ochrana okolí staveništ požadavky na související asanace,

demolice, kácení evin

Výstavba objektu bude probíhat takovým zp sobem, aby nedocházelo narušení

životního prost edí míst stavby, to zejména hlukem prašností.

Na daném pozemku se nachází kolik desítek stávajících evin, tyto eviny

zásadn nezasahují do edpokládaného staveništ Stávající eviny, které budou

zasahovat do rozsahu stavby, budou odstran ny. Požadavky na související asanase

demolice nebyli zjišt ny.

B.8 f)  maximální zábory pro staveništ

hem výstavby nebudou provád ny žádné trvalé zábory ve ejných prostor

komunikací. hem stavby že dojít ke krátkodobému záboru ilehlé pozemní

komunikace.
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B.8 g)  maximální produktová množství druhy odpad emisí

výstavb jejich likvidace

hem výstavby je nutné zamezit úniku ropných látek jiných chemikálií ze stroj

používaných stavb do dy. výjezdu pracovních stroj na zpevn nou

komunikaci dbají lníci na odstran ní nános bahna komunikace. Komunální odpad

vyprodukovaný hem prací bude vyvážen spolu domácím odpadem na skládku. Na

staveništi budou istaveny kontejnery na íd ný odpad, které budou dle

harmonogramu odváženy.

Nakládání odpady vznikajícími hem stavební innosti bude provedeno

souladu se zákonem 185/2001Sb. „Zákon odpadech” zákonem 381/2001Sb

„Katalog odpad ”.

Jedná se evážn tyto odpady:

03 01 04 Piliny, hobliny, od ezky, evo, evot ískové desky dýhy

20 01 01 Papír lepenka

20 01 39 Plasty

17 01 01 Beton

17 02 01 evo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 03 02 Asfaltové sm si

17 04 05 Železo ocel

17 04 02 Hliník

17 04 07 Sm sné kovy

17 05 04 Zemina kamení

17 06 04 Izola ní materiály

17 08 00 Stavební materiál na bázi sádry

17 09 03 Jiné stavební demoli ní odpady

17 09 04 Sm sné stavební demoli ní odpady

B.8 h)  bilance zemních prací, požadavky na ísun nebo deponie zemin

ed zahájením stavebních prací prob hne skrývka ornice. Ornice bude

skladována na pozemku investora deponii maximální výškou 1,5 m. Ornice deponie
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bude pozd ji použita na záv re né terénní vegeta ní úpravy. Nadbyte ná zemina

výkop bude použita na terénní úpravy záv ru výstavby. Odvoz nadbyte né zeminy

pozemku investora se nep edpokládá.

B.8 i)  ochrana životního prost edí výstavb

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost edí hem výstavby, ani hem

provozu stavby. hem výstavby nebudou ekro ovány limity hluku, vibrací

prašnosti. Obyvatelé majitelé okolní zástavby budou as informovány provád ní

pr hu stavebních prací. provád ní stavby nebude docházet ke zne išt ní obslužné

pozemní komunikace. Hladina podzemní vody se zdržuje hloubce 2,5 m, tyto spodní

vody nebudou výstavbou dot eny. Komunální odpad bude shromaž ován uzav ených

nádobách bude hle harmonogramu vyvážen specializovanou firmou.

B.8 j)  zásady bezpe nosti ochrany zdraví práci na staveništi,

posouzení pot eby koordinátora bezpe nosti ochrany zdraví práci

podle jiných právních edpis

Veškeré stavební práce se musí provád dle platných norem edpis

Bezpe nost práce musí probíhat dle vyhlášky na ízené vládou NV 591/2006 Sb. Všichni

pracovníci osoby vyskytované na stavb musí být seznámeni mito vyhláškami

na ízením vlády. Každý pracovník musí mít ochranné pom cky zajišt ní bezpe nosti

práci. vodu jednoduchosti stavby není koordinátor bezpe nosti ochrany zdraví

práci pot ebný. Zhotovitel stavby zajistí staveništ tak, aby byl nepovolaným vstup

zakázán.

B.8 k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb

Novostavba hotelu je navržena jako bezbariérová. Požadavky vyhlášky

398/2009 Sb., obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové

užívání staveb jsou spln ny.

B.8 l)  zásady pro dopravn inženýrské opat ení

sné blízkosti staveništ vede zpevn ná pozemní komunikace umož ující sjezd

na staveništ Je umožn na doprava stavebního materiálu prvk pop ípad odvoz

stavebního odpadu pomocí nákladních automobil Na stavebním pozemku je

dostate ný prostor pro za ízení staveništ etn vybudování otev ených nebo krytých
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skládek stavebního materiálu. Stavební pozemek bude oplocen dodate ným

staveništním oplocením.

B.8 m)  stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby

Speciální podmínky pro provád ní stavby nejsou vodu jednoduchosti stavby

stanoveny. Stavební práce budou probíhat ohledem na požadavky zákon

bezpe nosti staveb.

B.8 n)  postup výstavby, rozhodující díl termíny

edpokládá se realizace jedné etap délce trvání cca 24 síc
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D.1.1 Architektonicko-stavební ešení

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1.a.1 el objektu,

ešená budova hotelu restaurací, konferen ní místností bazénem bude plnit

funkci rekrea ního objektu možností krátkodobého ubytování. Sou ástí provozu hotelu

je ve ejná prádelna.

D.1.1.a.2 zásady architektonického, funk ního, dispozi ního

výtvarného ešení ešení vegeta ních úprav okolí objektu, etn

ešení ístupu užívání objektu osobami omezenou schopností

pohybu orientace,

Stavební objekt hotelu byl navržen ohledem na okolní zástavbu obci. Cílem bylo

navrhnout objekt, který zapadne do okolní krajiny. architektonickém návrhu objekt

bylo ihlédnuto na skute nost, že se nacházíme obci, která byla minulosti siln

poznamenána rozvojem firmy Ba a. Necelou polovinu rozlohy sta tvo tzv. ba ovy

domky, bývalý hotel, ob anské stavby budovy ba ova závodu, které postavila firma

Ba a. Na dohled zájmového území jsou budovy závodu ba ovy domky. Objekt byl

navržen plochou st echou atikou. Fasádu objektu tvo ervené lícové cihly, oblasti

soklu schodišt jde sv tle žluté lícové zdivo. ást fasády hotelu je prosklená pomocí

lehkého obvodového plášt Hotel je navržen jako ípodlažní objekt. prvním

nadzemním podlaží se nachází restaurace venkovním posezením, kuchyn

konferen ní místnost, sociální za ízení, krytý bazén, prádelna, veškeré technické

provozní zázemí. Druhé etí nadzemní podlaží slouží už jen pro ubytování. hotelu se

nachází dva jednol žkové pokoje pro osoby omezenou schopností pohybu orientace,

íl žkové apartmány, toho jeden možností istýlky, dva jednol žkové pokoje

dvanáct dvoul žkových pokoj Celková užitná plocha hotelu iní 1447 m2 Ve ejné

prostory hotelu, restaurace konferen ní místnosti jsou ešeny bezbariérov

Stavba hotelu je sou ást navrhovaného areálu vodáckého tábo išt Sou ástí areálu

mimo hotelu je prostor pro stanování, prostor pro kotvení lodi ek, ohništ travnaté

išt išt pro volejbal, stolní tenis, minigolf, tské išt hygienické zázemí

tábo išt etn kuchy ky prádelny, dále pak ovna lodi ek vodáckého ná iní,



32

prostory pro správu areálu. Nezbytnou sou ástí hotelu bude stávající nov vysazená

vegetace tvo ená travnatými plochami, ke stromy. Pro ely hotelu jsou sou ástí

areálu dostate velké parkovací plochy, dále pak venkovní relaxa ní plochy pro ely

krytého bazénu.

D.1.1.a.3 kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né

plochy, orientace, osv tlení oslun ní,

Celková žková kapacita je 40 osob. toho jednol žkové pokoje ur ené pro

osoby omezenou schopností pohybu orientace. Pro ubytované návšt vníky hotelu je

sou ástí hotelu ve ejný bazén kapacitou 30 osob. Sou ástí hotelu je restaurace

kapacitou 50 osob konferen ní místnost kapacitou 40 osob.

Celková plocha areálu: 22952 m2

Zastav ná plocha: 887 m2

Užitná plocha: 1461 m

Obestav ný prostor: 6408 m3

Zpevn né plocha pojízdné 1813 m2

Zpevn né plocha poch zí 592 m2

Délka inženýrských sítí nov budované 659

Hotelové pokoje jsou orientovány na východ západ, restaurace venkovní

posezení na západ severozápad, konferen ní místnost na východ sever, prosklené

plochy bazénu na jih západ.

Všechny prostory požadavkem na osv tlení jsou dostate osv tleny denním

sv tlem, viz Základní posouzení objektu hlediska stavební fyziky. Požadavky na

oslun ní nebyly zjišt ny.

D.1.1.a.4 technické konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve

vazb na užití objektu jeho požadovanou životnost,

Vzhledem požadované životnosti stavby min. 100 let, byly pro stavbu hotelu

použity betonové železobetonové konstrukce zdící systém keramických tvárnic.

Objekt je rozd len na ásti pomocí posuvné spáry procházející celou konstrukcí
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etn základ všech navazujících kompletujících konstrukcí bude tvo ena

stabilizovaným expandovaným polystyrenem tl. 20mm.

Zemní práce

Vlastní zemní práce za nou skrývkou ornice to nejmén do hloubky 300 mm

dojde vyty ení objektu etn základního výškového bodu. Ornice bude skladována na

pozemku stavebníka. Výkopové práce budou probíhat strojn Vyt žená zemina bude

skladována na pozemku stavebníka bude použita na pozd jší zásypy, pop ípad bude

po dokon ení stavby odvezena. ed betonáží základových konstrukcí je nutné ru ní

išt ní základové spáry vložení zemnícího pásku etn vývod nad terén. ída

žitelnosti se edpokládá 4. ída. Svahy základové jámy lze provést ve sklonu 2:1.

Základové konstrukce

ást objektu, jejíž nosný systém tvo monolitický železobetonový skelet, bude

založen na monolitických železobetonových patkách rozm rech 1750 1500 mm

3550 1500 mm (dva sloupy) výškou 600mm. Podkladem pro konstrukci bedn ní

výztuže bude betonová podkladní deska prostého betonu tl. min 50mm. Pod výtahovou

šachtou je navržena monolitická železobetonová základová deska tl. 600 mm, která

navazuje na železobetonovou patku, viz výkres základových konstrukcí.

ást objektu, která je zd ná, je založena na základových pasech prostého betonu.

Pod obvodovou st nou je navržen rozší ený základ rozm rech 650 600 mm. Na

rozší ené ásti základu bude založena edst na prov trávané fasády objektu lícového

zdiva, viz detail soklu. Tento základy tvo základ pro výpl ovou st nu prvním

nadzemním podlaží ásti skeletu. Vnit ní nosné zdivo bude založeno na základovém

pasu rozm rech 500 500 mm. Dále jsou navrženy další základové pasy pro založení

schodiš ového ramene.

Na výše uvedené základové konstrukce bude navazovat základová deska

prostého betonu tl. 150 mm. Základová deska bude vyztužena kari sítí, oblasti ek

bude výztuž kari sítí zdvojnásobena. Základové st ny bazénu budou provedeny ze

ztraceného bedn ní, konstruk ní výztuž zdiva ze ztraceného bedn ní bude provázáno se

základovým pasem pod touto st nou základovou deskou nad touto st nou.
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Svislé konstrukce

Pro nosnou vrstvu obvodové, vnit ní nosné nenosné zdivo budou použity

broušené keramické tvárnice zd né na maltu pro tenké spáry. Tlouš ky nosného zdiva

budou 300mm, 250mm 150mm, nenosného zdiva 150 80mm. Toto zdivo bude

interiérové strany omítnuto vápenocementovou omítkou ednást ikem. Pro

eklady na otvory ve zdivu budou použity systémové eklady použitého zdícího

systému. Pro nadokenní rolety budou použity systémové boxy dopl kovou tepelnou

izolací. Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem minerální

vaty. Desky tepelné izolace budou mechanicky kotveny systémovými kotvami ur enými

druhem tepelné izolace. Tepeln izola ní vrstva minerální izolace bude chrán na

fóliovou pojistnou hydroizolací. Fasáda objektu bude prov trávaná trací vzduchovou

vrstvou tl. 40 mm. Pohledovou vrstvu prov trávané fasády bude tvo it lícové zdivo tl.

115 mm zd no na klasickou vápenocementovou maltu. Pro eklady nad otvory

lícovém zdivu budou použity staveništní železobetonové prefabrikáty

keramických pásk Zdivo bude kotveno do nosné vrstvy st ny pomocí nerezových spon

pro prov trávané fasády lícovým zdivem. Lícové zdivo bude uloženo na rozší ený

základový pás, ípad návaznosti na st ešní pláš bude uložen na nerezové konzole

pro lícové zdivo. Oblast soklu obvodového zdiva bude zateplena pomocí extrudovaného

polystyrenu.

odvodu spalin od plynových kotl bude použit univerzální nerezový ívrstvý

komín kotvený do zdiva uložený na ocelové konzole kotvené do zdiva.

Vodorovné konstrukce

celém objektu jsou navržené monolitické železobetonové stropní desky tl. 150

160 mm. Jedná se jednosm rn vyztužené ížem vyztužené desky uložené do

nosného zdiva spolu železobetonovým ztužujícím ncem rozm ru 250 250 mm

nebo jsou uloženy do monolitických železobetonových pr vlak ásti skeletu. Stropní

konstrukci nad prostorem bazénem tvo monolitický železobetonový trámový strop

se spojitou stropní deskou jednosm rn vyztuženou.
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Schodišt

objektu hotelu jsou navržené dv schodišt Nosná konstrukce ob chto

schodiš je monolitická železobetonová. Tlouš ka železobetonové desky schodiš ových

ramen podest je navržena 160 mm. Schodišt bude opat eno nerezovou konstrukcí

zábradlí. Pro odhlu ní kro ejového hluku schodišt budou do nosné konstrukce

zabudovány systémové akusticky izola ní prvky.

St ešní konstrukce

Nosnou konstrukcí st ech jsou tvo eny výše uvedené vodorovné konstrukce. Tyto

konstrukce tvo nosnou ást navržených plochých st ech atikou. St ešní pláš nad

hotelem prádelnou tvo jednopláš ové st echy tepeln izola ní vrstvou. Parot snou

vrstvu tvo asfaltové pásy SBS modifikovaného asfaltu hliníkovou nosnou vložkou.

Tepelnou izolaci tvo stabilizovaný expandovaný polystyren. Pro spádovou vrstvu

budou použity spádové klíny uvedeného tepelného izolantu. Vodot snící vrstvu bude

tvo it fólie eného PVC UV ochrannou vrstvou ochrannou proti pror stání

ko ínk bude separovaná pomocí geotextilie. Tato fólie tepelná izolace budou

stabilizovány vrstvou praného ního kameniva frakce 16/32. Tento st ešní pláš bude

použit pro provozní st echu poch zí vrstvou uloženou na rektifika ních plastových

ter ích. Jako poch zí vrstva bude použita kompozitní evoplastová prkna. St ešní pláš

nad bazénem tvo kompaktní skladba st echy. Parot snou, spádovou tepeln izola ní

vrstvu tvo desky noskla spojené vyspárované horkým asfaltem. Vodot snící

vrstva je tvo ena dv asfaltovými pásy SBS modifikovaného asfaltu nosnou vložkou

ze skelné tkaniny PE rohože. Pohledovou vrstvu tvo vrstva ka írku praného

ního kameniva frakce 16/32.

Výpln otvor

Pro všechny výpln otvor byly navrženy hliníkové profily stejného výrobce.

Okenní otvory jsou zaskleny izola ním trojsklem. Prosklené plochy lehkého obvodového

plášt jsou zaskleny izola ním dvojsklem. Vchodové dve budou hliníkovým rámem

se zasklením izola ním trojsklem. Vnit ní dve jsou navrženy obložkovou zárubní.
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Podlahy

Jako roznášecí vrstva podlah je navržen samonivela ní litý cementový pot r.

Sou ástí této vrstvy podlahové teplovodní vytáp ní uložené na systémové desce.

Tepeln izola ní funkci bude zajiš ovat stabilizovaný expandovaný polystyren.

Zvukoizola ní vrstvu proti kro ejovému hluku bude tvo it speciální desky ze

stabilizovaného expandovaného polystyrenu se zvukoizola ní funkcí. Jako nášlapné

vrstvy podlah jsou navrženy: keramická dlažba, vinyl koberec.

Obklady

Ve všech hygienických místnostech, kuchyních, místnosti bazénem dalších

místnostech tímto požadavkem bude na st nách keramický obklad. Výšky obklad

jednotlivých místnostech jsou uvedeny dorysech jednotlivých podlaží.

místnostech keramickou dlažbou bude proveden minimáln keramický sokl.

Izolace proti vod zemní vlhkosti

Izolaci proti zemní vlhkosti budou zajiš ovat asfaltové pásy SBS modifikovaného

asfaltu nosnou vložkou ze skelné tkaniny umíst ných na základové desce. Tato

hydroizolace bude vytažena na svislé konstrukce obvodových st do výšky min. 300

mm nad upravený okolní povrch.

Úpravy povrch

Vnit ní omítky budou ešeny pomocí jednovrstvé vápenocementové omítky

ednást ikem. Tato omítka bude opat ena vnit ní malbou. Pohledová vrstva

prov trávané fasády bude tvo ena lícovým zdivem.

Oplocení

Oplocení nebude zhotoveno kolem celého areálu. Sm rem ece nebude

zhotoveno žádné oplocení. Oplocení pozemku bude tvo eno živým plotem bude

udržováno do výšky 1500mm. Staveništ hotelu bude dob stavby celé oploceno

staveništním plotem viz ZOV.

Zpevn né plochy

Jsou navrženy poch zí pojízdné zpevn né plochy. Ob tyto plochy budou tvo eny

cihlovou dlažbou zát žovou pro pojízdné zahradní pro poch zí zpevn né plochy.
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Obrubníky budou tvo eny íslušnou cihlovou dlažbou. Dále je navržena terasa ed

restaurací kompozitních terasových prken evoplastu.

D.1.1.a.5 tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí výplní

otvor

Tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí výplní otvor byly navrženy
dle požadavk tepeln technické normy SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov

Z1:2012 jsou proto spln ny. Podrobné ešení úspory energie ochrany tepla je
ešeno samostatným projektem, který je sou ástí projektové dokumentace, viz Základní

posouzení objektu hlediska stavební fyziky.

D.1.1.a.6 zp sob založení objektu ohledem na výsledky

inženýrskogeologického hydrogeologického pr zkumu,

Na základ Zjednodušeného geologického pr zkumu, který je sou ástí projektové

dokumentace, je zp sob založení navržen následujícím zp sobem.

Objekt bude založen na plošných základech prostého betonu železobetonu. Jsou

navrženy železobetonové základové patky pod konstrukcí monolitického

železobetonového skeletu, základové pasy prostého betonu ve zd né ásti objektu

železobetonová základová deska pod výtahovou šachtou. Základová spára se

edpokládá hloubce do 2,0 pod vodním terénem. Zde je uvažováno se zeminou

tabulkovou výpo tovou únosností Rdt 400 kPa. Podzemní voda se zdržuje hloubce

2,5 m.

ást objektu, jejíž nosný systém tvo monolitický železobetonový skelet, bude

založen na monolitických železobetonových patkách rozm rech 1750 1500 mm

3550 1500 mm (dva sloupy) výškou 600mm. Podkladem pro konstrukci bedn ní

výztuže bude betonová podkladní deska prostého betonu tl. min 50mm. Pod výtahovou

šachtou je navržena monolitická železobetonová základová deska tl. 600 mm, která

navazuje na železobetonovou patku, viz výkres základových konstrukcí.

ást objektu, která je zd ná, je založena na základových pasech prostého betonu.

Pod obvodovou st nou je navržen rozší ený základ rozm rech 650 600 mm. Na

rozší ené ásti základu bude založena edst na prov trávané fasády objektu lícového
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zdiva, viz detail soklu. Tento základy tvo základ pro výpl ovou st nu prvním

nadzemním podlaží ásti skeletu. Vnit ní nosné zdivo bude založeno na základovém

pasu rozm rech 500 500 mm. Dále jsou navrženy další základové pasy pro založení

schodiš ového ramene.

Na výše uvedené základové konstrukce bude navazovat základová deska

prostého betonu tl. 150 mm. Základová deska bude vyztužena kari sítí, oblasti ek

bude výztuž kari sítí zdvojnásobena. Základové st ny bazénu budou provedeny ze

ztraceného bedn ní, konstruk ní výztuž zdiva ze ztraceného bedn ní bude provázáno se

základovým pasem pod touto st nou základovou deskou nad touto st nou.

Návrh základových konstrukcí bude zpracován samostatným stavebn -

konstruk ním projektem, který se stane sou ástí projektové dokumentace. návrhu

základ bude postupováno podle 2. Geotechnické kategorie, budou tedy po ítány mezní

stavy únosnosti použitelnosti. Jedná se jednoduché základové pom ry náro nou

ípodlažní stavbu.

D.1.1.a.7 vliv objektu jeho užívání na životní prost edí ešení

ípadných negativních ink

Stavba hotelu nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Jejím provozováním
nebudou ekro eny stanovené limity hluku vibrací. Obyvatelé okolních objekt
budou seznámeni provád ním pr hem stavebních prací. realizaci nesmí
docházet ke zne iš ování ve ejných komunikací nesmí docházet ke zvyšování
prašnosti ovzduší. Bude zajišt úklid vozovky ed objektem.

Komunální odpad bude shromaž ován uzav ených nádobách na místech
zpevn ných ploch tomuto elu ur ených.

Sejmutá ornice bude skladována na pozemku stavebníka bude použita

pro dokon ovací terénní úpravy záv re né fázi stavby.

D.1.1.a.8 dopravní ešení,

Pozemek hotelem bude napojen na dopravní infrastrukturu obce sjezdem na

ilehlou elovou komunikaci. Tento sjezd bude zhotoven na jižní stran pozemku

pravém rohu. Sjezd bude mít charakter pojízdné zpevn né plochy bude sloužit pro
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návšt vníky hotelu, zam stnance hotelu prádelny, zákazníky prádelny zásobování

hotelu prádelny. Na výše uvedené zpevn né plochy sjezdu bude navazovat komunikace

ilehlými parkovacími stáními.

Dle normy SN 73 6056 Odstavné parkovací plochy silni ních vozidel byly

navrženy následující po ty parkovacích stání celkovým po tem 45:

Ubytovaní návšt vníci hotelu 12 stání

Pro osoby omezenou schopností pohybu orientace stání

Návšt vníci restaurace 10 stání

Návšt vníci konferen ní místnosti 10 stání

Zam stnanci hotelu stání

Zásobování hotelu stání

Zákazníci prádelny stání

Zam stnanci prádelny stání

Zásobování prádelny stání

Dále je navrženo jedno parkovací stání pro autobus.

D.1.1.a.9 ochrana objektu ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí,

protiradonová opat ení,

Pozemek se nachází oblasti se st edním radonovým indexem. Ochrana proti
radonu proti spodní vod bude zajišt na použitím hydroizola ních asfaltových pás

SBS modifikovaného asfaltu nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Tento pás plní
zárove funkci izolace proti pronikání radonu do stavby. Agresivní spodní voda nebyla
zjišt na. Zvýšená hladina hluku okolí stavby není edpokládaná.

D.1.1.a.10 dodržení obecných požadavk na výstavbu.

Projektová dokumentace je zhotovena dle platné vyhlášky 268/2009 Sb.

technických požadavcích na stavby dle platné vyhlášky 62/2013 Sb. dokumentaci

staveb. hem provád ní stavebních prací musí být dodržovány ustanovení na ízení

vlády 591/2006 Sb. bližších požadavcích na bezpe nost ochranu zdraví práci
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na staveništích na ízení vlády 362/2005 Sb. bližších požadavcích na bezpe nost

ochranu zdraví práci na pracovištích nebezpe ím pádu výšky, nebo do hloubky.

D.1.1.a.11 zjednodušený geologický pr zkum

 Použité podklady

 Geologická mapa SSR, mapa edkvarterních útvar M1:200000,

list M-33-XXII Jihlava

 Geologická mapa R, M1:50000, list 13-34 Zru nad Sázavou

 ehled geologických hydrogeologických pom

edkvarterní podklad zájmovém území tvo horniny moldanubika, zastoupené

zde biolitickými silimanticko-biobitickými pararulami. Na staveništi projektovaného

hotelu vystupují tyto horniny až povrchu území. prostoru projektované plochy pro

stanování jsou pararuly kryty kvarterními povod ovými jílovitopís itými sedimenty,

které nasedají na hlinitopís itý št rk. Podzemní voda na staveništi hotelu je puklinová,

na rozdíl od plochy pro stanování, kde je pr linová vystupuje až povrchu území.
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Obrázek Geologická mapa R, M1:50000, list 13-34 Zru nad Sázavou, vý ez zájmového území

edpokládaný geologický profil:

a) Staveništ hotelu

Název SN 73 1001 SN 73 3050

0,0 2,0 Pararula zv tralá až uložená R5 4.

2,0 Pararula zv tralá až nav tralá R4 5.

Podzemní voda se zdržuje hloubce 2,5 m.



42

b) Plocha pro stanování

Název SN 73 1001 SN 73 3050

0,0 0,5 Jílovitá hlína pís itá, kká F5 MI 2.

0,5 1,5 Hlinitopís itý št rk, ulehlý, zvodn ný G4 GM 3.

1,5 3,5 Pararula zv tralá až uložená R5 4.

3,5 Pararula zv tralá až nav tralá R4 5.

Podzemní voda se zdržuje hloubce 0,5 pod terénem, období vyšších

atmosférických srážek vystupuje až povrchu území.

 Geologické vlastnosti hornin ihlédnutím SN 73 1001

a) Jílovitá hlína pís itá, kká F5 MI

Poissonovo íslo 0,40

evodní sou initel 0,47

Objemová tíha 20,0 kNm-3

Modul deformace Edef 1,5 MPa

Oedometrický modul deformace Eoed Edef/ 3,2 MPa

Totální soudržnost Cu 30 kPa

Totální úhel vnit ního ení u 0°

Efektivní soudržnost Cef kPa

Efektivní úhel vnit ního ení ef 19°

Tabulková výpo tová únosnost Rdt 70 kPa
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b) Hlinitopís itý št rk, ulehlý, zvodn ný G4 GM

Poissonovo íslo 0,30

evodní sou initel 0,74

Objemová tíha 9,0 kNm-3

Modul deformace Edef 60 MPa

Oedometrický modul deformace Eoed Edef/ 81,1 MPa

Efektivní soudržnost Cef kPa

Efektivní úhel vnit ního ení ef 30°

Tabulková výpo tová únosnost Rdt 200 kPa

(Rdt dle ší ky základové konstrukce)

c) Pararula zv tralá až uložená R5

Pevnost prostém tlaku c MPa

Modul deformace Edef 40 MPa

Poissonovo íslo 0,25

Tabulková výpo tová únosnost Rdt 400 kPa

d) Pararula zv tralá až nav tralá R4

Pevnost prostém tlaku c MPa

Modul deformace Edef 100 MPa

Poissonovo íslo 0,25

Tabulková výpo tová únosnost Rdt 500 kPa

 Inženýrskogeologické zhodnocení

Základové pom ry projektovaného hotelu lze považovat za jednoduché, ípodlažní

stavbu za náro nou. návrhu základ náro ných staveb jednoduchých základových

pom rech se postupuje podle 2. Geotechnické kategorie, tj. po ítají se mezní stavy

únosnosti použitelnosti. Založení objektu se edpokládá plošné, nebo základová
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da je dostate únosná málo stla itelná. Svahy základové jámy lze provést ve

sklonu 2:1.
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Záv

Obsah diplomové práce postup práce se shoduje se zadáním. Cíle diplomové

práce jsou dosaženy.

Hotel je navržen dle platných právních edpis dle platných norem. Obecné

požadavky na výstavbu jsou spln ny etn požadavk požárn bezpe nostního ešení

stavebn fyzikálního posouzení.
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budovách ást 1: Kro ejová nepr zvu nost

 SN 73 6056 Odstavné parkovací plochy silni ních vozidel

 SN 73 4108 Hygienická za ízení šatny

 SN 73 0600 Ochrana staveb proti vod Hydroizolace Základní ustanovení

 SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu podloží
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 SN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí
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vlastnosti stavebních výrobk Požadavky

 SN 73 0525 Projektování oboru prostorové akustiky. Všeobecné zásady
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Seznam použitých zkratek symbol

RŠ revizní šachta

VŠ vodom rná šachta

HUP hlavní uzáv plynu

RN reten ní nádrž

NP nadzemní podlaží

ŽB železobeton

UT upravený terén

PT vodní terén

EPS expandovaný polystyren

XPS extrudovaný polystyren

TI tepelná izolace

HI hydroizolace

KCE konstrukce

TZB technické za ízení budov

Pozn. poznámka

Ozn. ozna ení

k.ú. katastrální území

Tl. tlouš ka

pr

ZB ztracené bedn ní

f0 rezonan ní kmito et [Hz]

s´ dynamická tuhost izola ní vrstvy [MPa m-2

m´ plošná hmotnost základního stavebního prvku [kg m-2

m´ plošná hmotnost ídavné vrstvy [kg m-2

fRsi,N požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnit ního povrchu
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UN požadovaná hodnota sou initele prostupu tepla [W/(m2K)]

Uem pr rný sou initel prostupu tepla [W/(m2K)]

10,N požadovaná hodnota poklesu dotykové teploty podlahy [°C]

N požadovaná hodnota lineárního initele prostupu tepla [W/(m*K)]

N požadovaná hodnota bodového initele prostupu tepla [W/K]

ai,max,N požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu místnosti [°C]

i návrhová vnit ní teplota [°C]

e návrhová venkovní teplota [°C]

i návrhová vnit ní relativní vlhkost [%]

e  návrhová venkovní relativní vlhkost [%]

 sou initel tepelné vodivosti [W/(m*K)]

R’ hodnota vážené stavební vzduchové nepr zvu nosti konstrukce

L’n,w vážená stavební normalizovaná hladina akustického tlaku kro ejového
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Seznam íloh

SLOŽKA

Architektonická studie

SLOŽKA

A. Pr vodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva

P1 Výpis prvk

P2 Skladby konstrukcí

P3 Výpo et základ

P4 Výpo et schodišt

SLOŽKA

C01 Situa ní výkres širších vztah

C02 Celkový situa ní výkres

C03 Koordina ní situa ní výkres

V01 Výkres základových konstrukcí

V02 dorys 1NP

V03 dorys 2NP

V04 dorys 3NP

V05 ezy

V06 Stropní konstrukce nad 1NP

V07 Stropní konstrukce nad 2NP

V08 Stropní konstrukce nad 3NP

V09 Výkres plochých st ech

V10 Pohledy východ, jih

V11 Pohledy západ, sever

V12 Detail D01 Návaznost st echy na obvodovou st nu

V13 Detail D02 Atika provozní st echy
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