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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace stavby ubytovacího 
zařízení. Kapacita hotelu je 28 lůžek a restaurace 44 míst. Objekt je navržen jako 
čtyřpodlažní. V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup s recepcí, lobby bar 
a garáž pro hosty se šesti parkovacími systémy pro 12 automobilů. V druhém 
nadzemním podlaží je restaurace a dvě konferenční místnosti. Třetí a čtvrté patro 
slouží pro ubytování hostů. Zde je celkem 14 pokojů z toho dva pokoje jsou pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
Objekt je zděný s plochou střechou. 
Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AutoCad.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Novostavba, hotel, plochá střecha, restaurace, parkovací systém  

ABSTRACT  

The thesis deals with the project documentation of the contruction of 
an accommodation facility. The hotel capacity is 28 beds and 44 seats at the 
restaurant. The contruction consists of four floors. The entrance with the reception, the 
lobby bar and the garage with six parking systems for twelve parking slots are located 
in the first floor. The second floor includes the restaurant and two conference rooms. 
The third and the fourth floor consist of fourteen rooms for guests, two of the rooms are 
adapted to people with limited mobility. The building is contructed of masonry system 
and it has flat roof. The project was designed in the Auto Cad program.  
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ÚVOD 

 Cílem zadaného tématu mé diplomové práce ,,Hotel“ bylo vypracovat 

projektovou dokumentaci pro provedení novostavby hotelu. 

Objekt je situován v lokalitě Hlavní město Praha, v městské části Praha 5 Smíchov 

v přímé návaznosti na park Klamovka. Hotel se 14 pokoji má kapacitu 28 míst. Součástí 

je i restaurace o kapacitě 44 míst a dvě konferenční místnosti. Jedná se o čtyřpatrovou 

nepodsklepenou budovu.  Obvodové zdivo je z keramických tvárnic Porotherm 36,5, 

střecha je plochá nepochozí. V prvním nadzemním podlaží je z jižní strany situován 

vchod pro personál  a  hlavní vchod s přímou návazností na  hlavní halu s recepcí a 

lobby bar, v severní části objektu je vnitřní parkoviště s kapacitou 12 míst a technické 

místnosti. Ve druhém nadzemním podlaží jsou konferenční místnosti, restaurace s 

terasou a provozní zázemí pro zaměstnance. Třetí a čtvrté patro slouží pro ubytování 

hostů. Objekt je ve tvaru dvou kvádrů, jenž vrchní kvádr je ustupující, směrem z parku 

Klamovka. Fasáda je barvy smetanové. 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

Hotel 

b) místo stavby: 

kraj: Hlavní město Praha  

obec: Praha 

Městská část: Praha 5 

katastrální území: Smíchov[729051] 

parcelní čísla pozemků: 3997, 3996, 3987/1,3995 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

jméno a příjmení: MKInvest 

místo trvalého pobytu: Brožová 518, Praha- Řeporyje 518 00 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Michal Koblížek 

Trubějov 41, Náchod, 54701 

tel: 777565157 

e-mail: mk@gmail.com 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Nebyly předány žádné vstupní podklady. Projekt byl vytvořen na základě ústní 

dohody s investorem. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavené území: 

rozsah: 1025 m
2
 

plocha: nezastavěná 

b) údaje o ochraně podle jiných právních předpisů: 

Stavba nezasahuje do žádného ochranného či bezpečnostního pásma. 

c) údaje o odtokových poměrech: 

- dešťová voda: dešťová voda bude likvidována do stokové kanalizace, 

pro odlehčení  budou dešťové svody napojeny na akumulační nádrž. 

- splašková kanalizace: splaškové odpadní vody z hotelu budou 

svedeny nově vybudovanou kanalizační přípojkou do stávajícího 

kanalizační řádu obce v místní komunikaci na pozemku p. č. 4830/14 

- vodovod: rodinný dům bude zásobován pitnou vodou přes nově 

vybudovanou přípojku přímo do obecního vodovodu vedeného 

v místní komunikaci na pozemku 4830/14 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cílem a úkoly územního 

plánování: 
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Dle platného územního plánu obce Praha se zájmové území nachází na 

funkčních plochách občanského vybavení -  komerční zařízení malá a střední 

(SM) 

Navrhovaný tvar a rozměr je v souladu s planým územním plánem obce 

Praha 

e) údaje o dodržování obecných požadavků na využití území: 

Využití tohoto pozemku k realizaci hotelu je v souladu s platným územním 

plánem obce Praha a nachází se na funkčních plochách umožňujících 

výstavbu penzionu. 

f) údaje o splněných požadavků dotčených orgánů: 

Předkládaná dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu se všemi 

dotčenými orgány státní správy za účelem získání jejich stanovisek, resp. 

závazných stanovisek, potřebných pro průběh stavebního řízení. Podmínky ze 

stanovisek a ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy budou 

zaneseny do podmínek výrokové části stavebního povolení a budou 

respektovány jak při realizaci navrhované stavby, tak i při jejím následném 

užívání. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Z důvodu nemožnosti odstraňování dešťových vod na pozemku, lze tuto vodu 

likvidovat pomocí kanalizačního řadu v celém jejím objemu. 

h) seznam související ch a podmiňovacích investic: 

Revitalizace přilehlé části parku po dokončení stavby. 

i) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby: 

 

Parc. 

číslo 

Výměra 

[m
2
] 

Katastrální 

území 

Druh 

pozemku 
Vlastník 

3987/1 44501 Smíchov [729051] 
Ostatní 

plocha. 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, 

Mariánské náměstí 2/2, Staré 

Město, 11000 Praha 1  

3996 164 Smíchov [729051] Zahrada 

Pěkný Karel, Pod lipkami 

1414/30, Smíchov, 15000 

Praha 5 

3995 306 Smíchov [729051] Nádvoří 

Pěkný Karel, Pod lipkami 

1414/30, Smíchov, 15000 

Praha 5 

3997 657 Smíchov [729051] Zeleň 

BESS DEVELOPMENT a.s., 

Dlouhá 730/35, Staré Město, 

11000 Praha 1  
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A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novostavbu hotelu s nutnými přípojkami na inženýrské sítě. 

b) účel užívání stavby: 

Hotel bude užíván jako objekt dočasného ubytování a současně jako 

restaurace a konferenční místnost. Hotel  se čtyřmi nadzemními podlažími a 

ubytovací kapacitou 28 lůžek. Dále je v objektu navržena restaurace o 

celkové kapacitě 44 míst 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu penzionu. Ve spojení se stavbou objektu nebudou 

zřízeny žádné dočasné stavby.  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

Stavba penzionu nepodléhá ochraně stavby podle jiných předpisů a nenachází 

se v CHKO. 

e) údaje o dodržování technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání osob: 

Stavba je navržená s bezbariérovým přístupem. Veškeré společné prostory a 

komunikace jsou tomu přizpůsobeny. Před vstupem je dodržen maximální 

výškový schod 20 mm. V prvním a druhém nadzemním podlaží se nachází 

toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. Z prvního nadzemního 

podlaží do dalších podlaží je zřízen výtah rozměru 1100 x 2100mm. Ve 

třetím a čtvrtém podlaží přímo naproti výtahu jsou navrhnuty pokoje pro 

bezbariérové užívání osob. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů: 

Předpokládaná dokumentace bude podrobena schvalovacímu procesu se 

všemi dotčenými orgány státní správy za účelem získání jejich stanovisek, 

resp. závazných stanovisek, potřebných pro průběh stavebního řízení. 

Podmínky ze stanovisek a ze závazných stanovisek dotčených orgánů státní 

správy budou zaneseny do podmínek výrokové části stavebního ohlášení a 

budou respektovány jako při realizaci navrhované stavby, tak i při jejím 

následném užívání. 

Na stavbu nejsou kladeny žádné jiné požadavky na právní předpisy. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

Se stavbou nejsou spjata žádná úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby: 

Popis Kapacita Celkem 

NAVRHOVANÉ OBJEKTY 

Zastavěná plocha 

objekt hotelu 
650 m

2
 650 m

2
 

Nové zpevněné plochy 305,6 m
2
 

Zatravněná plocha  69,73 m
2
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Kapacita stavebního objektu: 

Skládá se ze třech nadzemních podlaží.  

Podlahová plocha prvního a druhého podlaží: 548m
2
  

Podlahová plocha třetího a čtvrtého podlaží:     299,75m
2
  

Počet lůžek:   28 

Počet míst v restauraci:   44 

i) základní bilance stavby: 

-Objekt bude dopravně přístupný z ulice Plzeňská. Pro uživatele hotelu, bude 

sloužit parkování uvnitř uvnitř o kapacitě 11míst+ jedno pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a vedle hotelu budou 2 parkovací místa+jedno 

pro zásobování+ 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu.  Pro novostavbu 

hotelu budou provedeny základní bilance a to konkrétněji na: 

- spotřebu elektrické energie 

- spotřebu energie na vytápění 

- celkovou spotřebu vody 

- odborný odhad množství splaškových a dešťových vod 

Tyto bilance jsou spočítány na základě platných norem. 

-Třída energetické náročnosti budovy byla stanovena na základě souboru 

norem ČSN 730540 v posledním znění a byl vypracován protokol k 

energetickému štítku obálky budovy. Ve smyslu klasifikační stupnice je 

zatříděný do Třídy B – Úsporná budova. 

j) základní předpoklady výstavby: 

přepokládaný termín zahájení stavby:  1. 3. 2017 

předpokládaný termín dokončení stavby:  11. 11. 2017 

k) orientační náklady stavby: 

Náklady na novostavbu penzionu byly odhadnuty na 45 milionů korun. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

SO 01 NOVOSTAVBA PENZIONU  

SO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 NAPOJENÍ NA INFRASTRUKTURU+VJEZDOVÁ BRÁNA 

SO 04 OPĚRNÁ ZEĎ 

SO 05- SO 10 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

 

 

V Brně, leden 2017      Bc. Michal Koblížek 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Jedná se o pozemek na nezastavěném území určený k výstavbě. 

 Pozemek má rozlohu 1024,08 m
2
. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

V rámci předprojektové přípravy byly provedeny následující průzkumy: 

- Polohopis a výškopis pozemku 

- Technická fotodokumentace daného pozemku 

- Měření a hodnocení výskytu radonu a produktu přeměny radonu  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Stavba je v souladu s územím plánem obce Praha. Hotel nezasahuje do 

žádného ochranného či bezpečnostního pásma. 

Dokumentace plně respektuje požární bezpečnost, viz „Požárně bezpečnostní 

řešení stavby“, zpracované v rámci projektu dokumentace pro provádění 

stavby. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

V okolí pozemku se nenachází žádné záplavové ani poddolované území. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území: 

Novostavba hotelu ovlivní okolní pozemky hlavně v průběhu výstavby. 

Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace 

samotné výstavby musí být upraveno tak, aby byl minimalizován její 

negativní dopad na okolí a tím i celou lokalitu. Práce se zvýšenou hlučností 

budou prováděny především v pracovních dnech v denních hodinách. V 

rámci realizace navrhované stavby penzionu bude produkován stavební 

odpad, který se dá charakterizovat jako směsná stavební odpad. Tento odpad 

bude likvidován postupem stanoveným v programu odpadového 

hospodářství dodavatele stavby i jednotlivých subdodavatelů. Komunální 

odpad bude skladován v popelnicích umístěných v oplocení pozemku. 

Stavba nemění odtokové poměry v území. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Na stavebních parcelách se nenachází žádná stávající stavba, ani na něm 

nikdy žádná stavba nebyla vybudována či zdemolována, tudíž nejsou 

zapotřebí žádné demoliční práce. Na celé ploše se nacházejí středně vysoké 

keře, které bude nutné před zahájením prací odstranit a zlikvidovat. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

Stavba se nenachází na území půdního zemědělského fondu. Není tedy za 

potřebí, podat žádost příslušným orgánům ochrany zemědělského půdního 

fondu. 
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h) Územně technické podmínky 

Objekt bude dopravně přístupný z ulice Plzeňská. Pro uživatele hotelu, bude 

sloužit parkování uvnitř uvnitř o kapacitě 11míst+ jedno pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a vedle hotelu budou 2 parkovací místa+jedno 

pro zásobování+ 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu. Hlavní vchod 

do hotelu z jižní strany z ulice Plzeňská. K hotelu budou přivedeny 

inženýrské sítě. Pro zásobování pitnou vodou bude využit veřejný vodovod. 

Elektrická energie bude do objektu přivedena napojením se na stávající 

zemní vedení nízkého napětí distribuční soustavu ČEZ. Dále bude objekt 

připojen na splaškovou kanalizaci a parovod. Dešťové vody budou  

uchovávány v akumulační nádrži s přepadem do dešťové kanalizace. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Revitalizace přilehlé části parku po dokončení stavby. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby. Základní kapacity funkčních jednotek 

Hotel bude užíván jako objekt dočasného ubytování a současně jako restaurace a 

konferenční místnost. Hotel se čtyřmi nadzemními podlažími a ubytovací 

kapacitou 28 lůžek. Dále je v objektu navržena restaurace o celkové kapacitě 44 

míst a terasou s možností vstupu ze severní strany přímo z parku Klamovka. 

. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Pozemek pro novostavbu hotelu se nachází v přímé návaznosti parku Klamovka 

a v širším centru obce Praha. Jedná se o oblast zástavby administrativními 

budovami. Na pozemek je dopravní přístup z ulice Plzeňská p.č. 4830/14 , která 

je dvouproudová jednosměrná . Objekt je ve tvaru dvou kvádrů, jenž vrchní 

kvádr je ustupující.. Návrh penzionu vyplývá z požadavků investora. Objekt je 

osazen do terénu, který není z svahován, na severní straně pozemku je výškový 

rozdíl  jednoho nadzemního podlaží, který je tvořen skalnatou horninou. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Architektonické a dispoziční řešení stavby bylo navrženo dle požadavků 

a přání investora. Navržené řešení nijak nenarušuje okolní ráz krajiny a okolní 

zástavbu a zapadá do místní zástavby. Fasáda hotelu má světlou barvu. 

Zpevněné plochy kolem objektu tvoří betonová dlažba. Orientace objektu a 

vnitřní dispoziční řešení bylo navrženo s ohledem na orientaci pozemku a jeho 

tvar. Obytné místnost jsou orientovány tak, aby byly splněny požadavky na 

oslunění. Pokoje penzionu jsou osvětleny přirozeným světlem okny. 

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Hotel bude užíván jako objekt dočasného ubytování a současně jako 

restaurace a konferenční místnost. Hotel se čtyřmi nadzemními podlažími a 
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ubytovací kapacitou 28 lůžek. Dále je v objektu navržena restaurace o 

celkové kapacitě 44 míst 

Stavba je navržená s bezbariérovým přístupem z ulice Plzeňská. Veškeré 

společné prostory a komunikace jsou tomu přizpůsobeny. Před vstupem je 

dodržen maximální výškový schod 20 mm. V prvním a druhém nadzemním 

podlaží se nachází toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu oddělené 

pro muže a ženy. Z prvního nadzemního podlaží do dalších podlaží je zřízen 

výtah rozměru 1100 x 2100mm. Ve třetím a čtvrtém podlaží přímo naproti 

výtahu jsou navrhnuty pokoje pro bezbariérové užívání osob. Vchod pro 

zaměstnance je situován z ulice Plzeňská. Zásobování pak bude probíhat přes 

garážové prostory. Vjezd se nachází na západní straně objektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navrhována podle metodiky bezbariérového užívání staveb, která se 

váže k vyhlášce č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a  

orientace, v platném znění. Stavba je navržená s bezbariérovým přístupem. 

Veškeré společné prostory a komunikace jsou tomu přizpůsobeny. Před vstupem 

je dodržen maximální výškový schod 20 mm. V prvním a druhém nadzemním 

podlaží se nachází toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. Z prvního 

nadzemního podlaží do dalších podlaží je zřízen výtah rozměru 1100 x 2100mm. 

Ve třetím a čtvrtém podlaží přímo naproti výtahu jsou navrhnuty pokoje pro 

bezbariérové užívání osob. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Na stavbě jsou navrženy takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpečný 

 provoz objektu. Jedná se o materiály, které např. nevylučují škodlivé látky, 

 nezávadné nátěry, protiskluzné povrchy podlah apod. Navržené konstrukce 

 zajišťují bezpečnost svou pevností a tvarem (výšky parapety otvory, výšky 

 zábradlí apod.). Prostory budou vybaveny příslušným bezpečnostním požárním 

 značením. Technické zařízení budovy budou obsluhovat pouze osoby s 

 příslušným oprávněním. Po dobu realizace stavby budou důsledně dodržována 

 veškerá ustanovení právních předpisy na úseku BOZP, tedy zákona _. 309/2006 

 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na n_j 

 navazujícího prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších 

 minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích 

B.2.6 Základní technický popis staveb 

a) stavební řešení  

 

Hotel je navržen jako zděná budova se čtyřmi nadzemními podlažími. 

Objemově se jedná o dva kvádry na sobě. Vrchní kvádr je ustupující směrem 

z parku Klamovka. Pohledově ze severní strany se jedná o tvar písmene L. 

Rozměry většího z kvádrů, který je na výšku dvou pater je 24,25x26,75m. 

Ustupující kvádr (3.NP a 4.NP) má rozměry 24,25x15,31m. Zatřešení obou částí 

je plochou nepochozí střechou s kačírkem. Nejvyšší bod atiky je 15,49m .  

Základové pasy budou založeny v nemámrzné hloubce, min 900mm pod rostlým 

terénem, základová deska má tloušťku min 150mm  
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b) Konstrukční a materiálové řešení 

Obvodové zdivo 1.NP  v kontaktu se zeminou je ze ztraceného bednění z 

betonových tvarovek PRESBETON 25-30 (300/500/250), zatepleno XPS 300G 

tl.120mm tepelným izolantem. Zbylé obvodové zdivo je z pórobetonových 

tvárníc Porotherm 36,5 P+D (365/247/238) na vápenocementovou maltu, 

zatepleno EPS 70F tl.140mm tepelným izolantem. V kontaktu se stávajícím 

objektem je tepelný izolant minerální plsť tl. 140mm. V místě pod stropy je 

místo poslední tvarovky vložen věnec- beton C25/30 a vyztužen ocelí B500B s 

tep izolací –EPS 70F tl.65mm.Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvarovek 

Porotherm 30AKU (300/247/238) na maltu. Nenosné příčky jsou zděné 

Porotherm 11,5 AKU P+D (115/497/238) na maltu. Sádrokartonové příčky s 

akustickou minerální vatou a opláštěny akustickými deskami , celkové tl.  stěny– 

125, 150mm Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními panely 

Spiroll – Goldbeck vylehčené dutinami výšky 265 a 400 mm, beton pevnostní 

třídy C45/55, vyztuženo dle typu panelu ocelovými lany. Schodiště – 

schodišťové železobetonové prefabrikované schodiště, Goldbeck, dimenzováno 

dle statického výpočtu.. Železobetonový monolitický průvlak, 300/650/6300mm, 

beton třídy C20/25, vyztuženo dle statického posouzení. Podhled v jednotlivých 

podlažích – protipožární desky Rigips RFI,RF kotveny do ocelového křížového 

roštu –  zavěšeného do stropní konstrukce, dále desky RBI – impregnované 

sádrokartonové desky užity do vlhkých prostor(koupelny atd.). Překlady jsou 

keramické Porotherm viz, specifikace překladů. Okenní a dveřní otvory jsou 

vyplněny plastovými okny, izolační dvojsklo. Vstupní dveře- 2 křídla, hliníkový 

rám, výplň, bezpečnostní lepené sklo  

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stabilita objektu a jeho mechanická odolnost byla navržena v souladu s 

požadavky ČSN a příslušných předpisů. Zatěžovací stavy byly uvažovány dle 

doporučení ČSN včetně zatížení sněhem a větrem. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící v průběhu výstavby a 

provozu nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 

zařízení, poškození instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 

konstrukce a poškození, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.  

 

B.2.7 Technická a technologická zařízení – zásady řešení zařízení, potřeby a 

spotřeby rozhodujících médií 

 V objektu penzionu se budou nacházet tyto technická zařízení: Klimatizační 

jednotka  nuceného větrání a vytápění, rozvody kanalizace a vody.   
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Posouzení technických podmínek požární ochrany: 

a) Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečných porostů. Výpočet byl proveden a posuzován podle platných 

norem a předpisů. Byly zde dodrženy odstupové vzdálenosti. 

b) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva. 

V Komunikaci vedoucí k penzionu se nacházejí vodní podzemní hydranty 



21 

c) Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními včetně stanovení požadavků pro provedení stavby. Je řešeno 

v samostatné složce PD – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

d) Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární 

techniku včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany. 

Přístupové komunikace a nástupní plochy byly vyhodnoceny jako vyhovující 

pro provedení zásahu jednotek požární ochrany. Schodiště splňuje platné 

normy a vyhlášky, respektive jeho rozměry pro bezpečnou evakuaci osob. 

Více je řešeno v samostatné složce PD – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Pro tento objekt byl zpracován posudek o energetické náročnosti budovy, viz 

příloha – Stavební fyzika. 

Vybrané konstrukce (konstrukce obálky budovy, konstrukce na rozhraní zón s 

odlišným způsobem vytápěn) byly hodnoceny dle ČSN 730540-2 Tepelná 

ochrana budov – část 2: 2011 + Z1: 2012. Posuzované skladby vyhovují 

požadavkům této normy z hlediska požadovaných hodnot součinitele prostupu 

tepla i z hlediska bilance a množství zkondenzované vodní páry. Pro výplně 

otvorů byly stanoveny požadavky na požadavky na součinitele prostupu tepla. 

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

prostředí 

Stavba je navržena tak, aby vytvářela předepsané předpoklady pro užívání 

k navrženému účelu, jako ubytovací zařízení. 

 

Větrání  

Větrání je zajištěno nucenou výměnou vzduchu pomocí VZT jednotek. 

Osvětlení 

Denní osvětlení obytných místností je zajištěno okenními otvory v 

obvodových stěnách objektu. Do všech místností bude zároveň instalováno 

umělé osvětlení. Ovládání osvětlení bude provedeno vypínači a přepínači u 

vstupu do prostor. Z více míst střídavými přepínači, nebo tlačítky ovládající 

impulsní relé v rozváděči. Venkovní svítidla budou napojena přes senzor 

s možností přepnutí na plné svícení, vypnout nebo zapnout přes senzor 

přepínačem PS umístěným na chodbě. 

Dokumentace je navržena tak, aby byly splněny hygienické požadavky, 

požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí dle příslušných platných 

právních norem a předpisů. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Radon 

 Hlavní vodotěsnící vrstva objektu bude provedena z asfaltového pásu s 

požadavkem na odolnost proti radonu střední - radonový index. Bude použit 

modifikovaný asfaltový pás typu ´S´ s nosnou vložkou z skelné rohože. 

Agresivní spodní vody 

 Agresivní spodní vody se nevyskytují. 

Seizmicita 

 Pozemek leží mimo oblast seismicity.  

Poddolování 
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 V dotčené lokalitě se nevyskytuje žádné poddolované území. Staveniště 

tedy není žádným poddolováním postiženo. 

Sesuvy půdy 

 Vzhledem k nesvažitému terénu dotčeného území nehrozí v prostoru 

staveniště žádné nebezpečí samovolných půdních sesuvů, např. vlivem ujetí 

svahu po zvodnělém podloží, vlivem otřesů a podobně. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 

 Jedná se objekt s nevýrobní činností. V objektu nebudou po jeho 

dokončení umístěny žádné stroje ani zařízení se zvýšenou hladinou hluku a 

vibrací, které by narušovaly pohodu okolního prostředí nebo vyžadovaly 

speciální opatření. Hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru 

staveb a hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v 

chráněném venkovním prostoru budou dodrženy dle nařízení vlády č. 148 ze dne 

15. 3. 2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  Při 

realizaci stavby využívána těžká technika. Týká se to zejména strojní 

prováděných výkopů, pokládka stropních konstrukcí a betonování základů. 

Práce emitující zvýšený hluk nebudou prováděny mimo pracovní dny a v noci. 

Povodně 

  V blízkosti objektu se nenachází vodní toky, objekt je mimo záplavová 

 území. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Napojovací místa technické infrastruktury a přeložky jsou řešeny ve 

výkresu situace stavby. Jejich podrobnější řešení bylo zpracováno 

příslušnými profesemi a je uvedeno v přílohách PD – C Situační výkresy. 

 

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Tyto požadavky jsou zpracovány příslušnými profesemi a jsou uvedeny 

mimo tuto PD. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pozemek je napojen na stávající asfaltovou komunikaci ulice Plzeňská na 

pozemku p.č. 4830/14. Na kterou bude vybudován sjezd z p.č 3995. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

c) Pozemek je napojen na stávající asfaltovou komunikaci ulice Plzeňská na 

pozemku p.č. 4830/14. 

d) Doprava v klidu 

Stávající dopravní infrastruktura umožňuje bezpečný příjezd a manipulaci 

stavební techniky a stavebního materiálu. Totéž platí i pro příjezd požární 

techniky. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 Povrchové a terénní úpravy jsou řešeny v návaznosti na osazení objektu do 

 terénu, okolní zástavbu a stávající zpevněné plochy. Jsou navrhnuty tak aby 

 splňovaly veškeré technické požadavky a zároveň aby plynule a přirozeně 

 navazovali na okolní terén. Zpevněné plochy jsou navrženy z betonové zámkové 

 dlažby.  

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

a) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavebními úpravami objektů nebude negativně ovlivněno životní 

prostředí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován 

její negativní dopad na okolí. V rámci stavební výroby bude produkován 

stavební odpad, který byl rozlišen katalogem odpadů dle zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. 

b) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude nijak narušovat chráněné území Natura 2000 a to 

v souladu se dvěma nejdůležitějšími právními předpisy EU na ochranu 

přírody: 

1) směrnice 2009/147/ES (nahradila směrnici 79/409/EHS), o ochraně 

volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)  

2) směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)  

c) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 

 Pro zadaný rozsah a druh stavebních prací charakteru údržby nebylo 

provedeno žádné zjišťovací řízení ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány 

žádné podmínky. 

d) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavba nezasahuje do žádného ochranného či bezpečnostního pásma. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby neohrožovala 

 život a zdraví třetích osob popřípadě okolní stavby. Z hlediska situování a 

 stavebního řešení stavby jsou splněny základní požadavky ochrany obyvatelstva. 

 Při mimořádných událostech budou uživatele objektu postupovat dle obecných 

 zásad a chování pro tyto události. Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé 

 působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, 

 které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení 

 záchranných a likvidačních prací.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Voda – Připojení hotelu bude provedeno na veřejný vodovod. Během 

výstavby se předpokládá odběr z této přípojky. Na pozemek bude vyvedena 

nová přípojka z potrubí rPE 64, která bude ukončená v nové vodoměrné 

šachtě. Po dobu stavby si zajistí osazení vodoměrné sestavy dodavatel, před 

dokončením stavby a předáním investorovi bude odběr převeden na 

investora.  

Elektrická energie – bude nutné vybudovat novou přípojku elektrické 

energie. Objekt bude připojen na rozvod elektřiny jako bytový maloodběr 

podle podmínek rozvodných závodů v místě. Po dobu provádění stavby bude 

odběr realizován z tohoto připojení prostřednictvím staveništního rozvaděče. 

Příjezd k pozemku bude z přilehlé komunikace. Vjezd na staveniště bude 

řešen novým sjezdem. Příjezd k pracovní zóně na staveništi bude proveden 

násypem makadamu v tl. 0,2 m jako zpevnění pro případ rozmáčení povrchu. 

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k 

narušení bezpečnosti silničního provozu a znečišťování pozemních 

komunikací. Na staveništi je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu a 

skladování. 

. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje. 

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Zábory budou dočasné a budou provedeny v souladu s platnými právními 

normami a vyhláškami- viz výkres D.1.5.1 Zařízení staveniště. 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na stavební parcele č. 3987/1 bude zřízena dočasná deponie pro skladování 

vytěžených zemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2017       Bc. Michal Koblížek 
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Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební, 

Veveří 331/95 

60200 Brno 

  ________________________________________________  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

Stavba: Hotel 

Investor: MKInvest, Brožová 518, Praha- Řeporyje 518 00 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Datum: Leden 2017 

Vypracoval: Bc. Michal Koblížek
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a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.1.1 Identifikační údaje 

D.1.1.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

Hotel 

b) místo stavby: 

kraj: Hlavní město Praha  

obec: Praha 

městská část: Praha 5 

katastrální území: Smíchov[729051] 

parcelní čísla pozemků: 3997, 3996, 3987/1,3995 

D.1.1.1.2 Údaje o žadateli 

jméno a příjmení: MKInvest 

místo trvalého pobytu: Brožová 518, Praha- Řeporyje 518 00 

D.1.1.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Michal Koblížek 

Trubějov 41, Náchod, 54701 

tel: 777565157 

e-mail: mk@gmail.com 

D.1.1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního 

řešení, řešení vegetačních úprav v okolí objektu, 

včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

D.1.1.2.1 Funkční a dispoziční řešení 

Hotel je navržen jako zděná budova se čtyřmi nadzemními podlažími. Objemově se 

jedná o dva kvádry na sobě. Vrchní kvádr je ustupující směrem z parku Klamovka. 

Pohledově ze severní strany se jedná o tvar písmene L. Rozměry většího z kvádrů, který 

je na výšku dvou pater je 24,25x26,75m. Ustupující kvádr (3.NP a 4.NP) má rozměry 

24,25x15,31m. Zatřešení obou částí je plochou nepochozí střechou s kačírkem. Nejvyšší 

bod atiky je 15,49m .  

Základové pasy budou založeny v nemámrzné hloubce, min 900mm pod rostlým 

terénem, základová deska má tloušťku min 150mm  

1. Nadzemní podlaží: 

V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstupová hala s recepcí a lobby barem. 

Ve východní části komunikační prostory pro personal. V severní části je garáž 

s kapacitou 12 automobilů a technická místnost.Vertikální komunikační prostory jsou 

zajištěny výtahem  nebo schodištěm.  Pro lobby bar jsou navrženy bezbariérové toalety, 
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které jsou součástí pro mužské a ženské toalety. Lobby bar navazuje schodištěm na 

restauraci v druhém patře.  

2. Nadzemní podlaží  

 Ve druhém nadzemním podlaží se nachází restaurace v severní části se vstupem 

na terasu. Toalety pro zákazníky jsou na chodbě, směrem ke konferenční části. Na 

východní straně je poté křídlo pro zaměstnance (úklid. místnosti, toalety, kanceláře, 

kuchyň a přidružené prostory)  

3. a 4.NP 

 V této části se nachází ubytování v každém patře je 7 pokojů pro 2 osoby. Jeden pokoj 

v každém patře je řešen pro osoby se sníženou schopností pohybu. Ve 3. patře je 

masážní místnost. V každém patře se nachází sklady pro úklid.     

D.1.1.2.2 Architektonické řešení 

 Architektonické a dispoziční řešení stavby bylo navrženo dle požadavků a přání 

investora. Navržené řešení nijak nenarušuje okolní ráz krajiny a okolní zástavbu a 

zapadá do místní zástavby. Fasáda hotelu má světlou barvu. Zpevněné plochy kolem 

objektu tvoří betonová dlažba. Orientace objektu a vnitřní dispoziční řešení bylo 

navrženo s ohledem na orientaci pozemku a jeho tvar. Obytné místnost jsou orientovány 

tak, aby byly splněny požadavky na oslunění. Pokoje penzionu jsou osvětleny 

přirozeným světlem okny. 

D.1.1.2.3 Technické řešení 

 

Hotel je navržen jako zděná budova se čtyřmi nadzemními podlažími. Objemově se 

jedná o dva kvádry na sobě. Vrchní kvádr je ustupující směrem z parku Klamovka. 

Pohledově ze severní strany se jedná o tvar písmene L. Rozměry většího z kvádrů, který 

je na výšku dvou pater je 24,25x26,75m. Ustupující kvádr (3.NP a 4.NP) má rozměry 

24,25x15,31m. Zatřešení obou částí je plochou nepochozí střechou s kačírkem. Nejvyšší 

bod atiky je 15,49m .  

Základové pasy budou založeny v nemámrzné hloubce, min 900mm pod rostlým 

terénem, základová deska má tloušťku min 150mm  

D.1.1.2.4. Řešení vegetačních úprav 

 

 Okolo objektu budou zpevněné plochy s nášlapnou vrstvou betonové zámkové 

dlažby, položené do štěrkového lože. 

 

D.1.1.2.5 Orientace ke světovým stranám 

  

Hlavní vstup do objektu je situován na jižní straně a vstup do restaurace z parku . 

Obytné místnosti jsou situovány tak, aby docházelo k jejich maximálnímu proslunění a 

osvětlení. 
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D.1.1.2.6 Užívání objektu osobami s omezenou schopností 

Stavba je navrhována podle metodiky bezbariérového užívání staveb, která se 

váže k vyhlášce č. 398/2009 sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a  

orientace, v platném znění. Stavba je navržená s bezbariérovým přístupem. 

Veškeré společné prostory a komunikace jsou tomu přizpůsobeny. Před vstupem 

je dodržen maximální výškový schod 20 mm. V prvním a druhém nadzemním 

podlaží se nachází toalety pro osoby s omezenou schopností pohybu. Z prvního 

nadzemního podlaží do dalších podlaží je zřízen výtah rozměru 1100 x 2100mm. 

Ve třetím a čtvrtém podlaží přímo naproti výtahu jsou navrhnuty pokoje pro 

bezbariérové užívání osob. 

 

D.1.1.3 Kapacity, užitkové plochy obestavěný prostor 

Počet bytových jednotek : 14 

Počet provozních prostorů: 4 

Plocha pozemku:   1024,8 m
2
 

Zastavená plocha:  649,8 m
2
 

Užitná plocha:   1693,7 m
2
 

D.1.1.4 Technické a konstrukční řešení 

D.1.1.4.1 Zemní práce 

D.1.1.4.1.1 Hloubka výkopů 

Hlavní výkopová figura bude ve hloubce 1250 mm od úrovně čisté podlahy. 

V oblasti garáže je hloubka -2,550. Hloubka rýh je rozdílná, pohybuje se od hloubky 

400 mm pod vnitřní nosnou stěnou tloušťky 300 mm a 500 mm pod nosnou obvodovou 

stěnou tloušťky 365 mm. Vykopaná zemina se uloží na pozemku a později se nasype 

rovnoměrně po pozemku tak, aby po zplanýrování byla vytvořen rovný terén ve sklonu 

max. 2%. 

D.1.1.4.1.2 Podzemní voda 

Hladina podzemní vody se nachází 15 m pod úrovní upravené terénu. Podzemní 

voda tedy neovlivní základovou spáru ani výkopové práce. 

D.1.1.4.1.3 Pažení 

Pažení bude provedeno na severní straně objektu, pro zajištění skalnaté horniny. 

D.1.1.4.1.4 Ornice 

Předpokládaná hloubka ornice je cca 150 mm. Ornice bude odvozena na určené 

místo dle požadavku vedení města. 

D.1.1.4.1.5 Typ zeminy 

V celé oblasti kde se stavba nachází, je písčitá hlína. Výpočtová únosnost zeminy 

Rdt = 250kPa 
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D.1.1.4.2 Základové konstrukce 

Základy jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C20/25 v šíři a 

hloubce dle technické dokumentace. Přes tyto základy bude provedena betonová 

podkladní deska tloušťky 150mm s vloženou kari sítí ve dvou vrstvách s oky 150x150 

mm drát ø6mm. Krytí dle statického výpočtu. Před betonáží základů bude do rýh uložen 

zemnící pásek. Betonové konstrukce budou hutněny ponorným vibračním zařízením. 

Pro vedení instalací plynu vody a kanalizace budou obvodovými základovými pásy 

provedeny prostupy (rozměry a poloha viz výkresová část projektové dokumentace). 

Vodovodní a plynové potrubí bude vedeno v chráničce. Na desce z podkladního betonu 

bude položena hydroizolační vrstva z asfaltového pásu. Vrstva bude tvořena z 

modifikovaného hydroizolačního pásu s nosnou vrstvou ze skleněné rohože (GLASTEK 

40 SPECIAL MINERAL). Pod hydroizolační vrstvu je nutno provést penetraci 

penetrační asfaltovou emulzí. 

D.1.1.4.3 Svislé nosné konstrukce 

D.1.1.4.3.1 Obvodové konstrukce 

Obvodové zdivo 1.NP  v kontaktu se zeminou je ze ztraceného bednění z 

betonových tvarovek PRESBETON 25-30 (300/500/250), zatepleno XPS 300G 

tl.120mm tepelným izolantem. Zbylé obvodové zdivo je z pórobetonových tvárníc 

Porotherm 36,5 P+D (365/247/238) na vápenocementovou maltu, zatepleno EPS 70F 

tl.140mm tepelným izolantem. V místě pod stropy je místo poslední tvarovky vložen 

věnec- beton C25/30 a vyztužen ocelí B500B s tep izolací –EPS 70F tl.65mm. 

První založená řada na stropní konstrukci bude oddělena hydroizolačním 

oxidovaným asfaltovým pásem s nosnou vrstvou ze skleněné rohože (DEKBIT V60 

S35). 

Bude kladen důraz na dodržených veškerých technologických postupů a detailů 

provedení dle předpisů výrobců jednotlivých systému, tak aby bylo dosaženo správného 

statického, tepelně technického působení a neprůzvučnosti. Tam kde výrobce v 

detailech doporučuje použití zvláštních prvků, tam budou použity. Jedná se například o 

použití cihel rohových, polovičních, ,atd. Ve výjimečných případech budou tvárnice 

řezány na požadovaný rozměr. 

D.1.1.4.3.2 Vnitřní konstrukce 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU 

tloušťky 300mm, první vrstvy na maltu Porotherm Profi AM a všechny ostatní vrstvy na 

zdící maltu.. Zděné konstrukce (příčky a nosné zdivo) je nutné provést dle ČSN EN 

1996-1-1 (73 1101). První založená řada na stropní konstrukci bude oddělena 

hydroizolačním oxidovaným asfaltovým pásem s nosnou vrstvou ze skleněné rohože 

(DEKBIT V60 S35). Zděné příčky z cihel Porotherm 11,5 taktéž na zdící maltu. Ve 

2.NP a 3NP jsou navrženy sádrokartonové příčky dle doporučených navržených 

konstrukcí firmy Rigips.  

D.1.1.4.4 Vodorovné nosné konstrukce 

D.1.1.4.4.1 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními panely Spiroll – Goldbeck 

vylehčené dutinami výšky 265 a 400 mm, beton pevnostní třídy C45/55, vyztuženo dle 

typu panelu ocelovými lany. Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou bude tvořena 

vyztuženou, prostě uloženou deskou z betonu třídy C20/25. Výztuž stropní konstrukce 

bude navržena podle betonářského výpočtu autorizovanou osobou. Tloušťka betonové 
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desky byla podle předběžného návrhu navržena 250 mm. Rozměry železobetonových 

věnců dle PD.  

D.1.1.4.4.2 Nosné překlady 

Nosné překlady v obvodové stěně budou tvořeny keramickými překlady Porotherm 

7/23,8 a tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 100S tloušťky 60 mm. Délka 

překladu je různá, liší se s velikostí otvoru.  

Nosné překlady ve vnitřní nosné stěně budou tvořeny keramickými překlady 

Porotherm 7/23,8. Délka překladu je různá, liší se s velikostí otvoru. 

Překlady nad otvory v nenosných příčkách budou tvořit překlady Porotherm 

1,5/7,1. Délky se liší s velikostí otvoru 

Viz tabulka překladů u výkresů jednotlivých podlaží. 

D.1.1.4.5 Schodiště 

Schodiště – schodišťové železobetonové prefabrikované schodiště, Goldbeck, 

dimenzováno dle statického výpočtu, šířka 1500mm 

D.1.1.4.6 Střešní konstrukce 

Střešní plášť je řešen jako plochá střecha  je řešena jako nepochozí s praným říčním 

kamenivem, hydroizolací PVC-P a asfaltovým pásem Glastek 40, tepelná izolace EPS 

100 tl. 200mm. Spád je tvořen pomocí klínu EPS 100 S TL. 20-215mm. 

D.1.1.4.7 Komín 

Neřeší se 

D.1.1.4.8 Vnitřní nenosné zdivo 

D.1.1.4.8.1 Příčky 

Příčky v objektu budou tvořit cihelné bloky Porotherm 11,5  Profi. Příčky jsou 

opatřeny štukovou omítkou Cemix 030j. Dle PD jsou příčky opatřeny keramickým 

obkladem dle uvedené výšky. Ve 3.NP a 4.NP jsou navrženy příčky sádrokartonové dle 

doporučených skladeb firmy Rigips. Mezi pokoji příčka akustická a dělící příčky 

v samostatných pokojích dle výpisu skladem a výkresů podlaží.  

D.1.1.4.8.2 Předstěny 

Předstěny budou ze sádrokartonového systému Rigips tloušťky 65 mm. Nosnou 

část této konstrukce budou ocelové pozinkované tenkostěnné CW a UW profily šířky 50 

mm, na které budou přikotveny sádrokartonové desky tloušťky 15 mm jednoduše 

opláštěné a pouze z interiérové strany. Spáry mezi deskami a v rozích budou vytmeleny 

univerzálním spárovacím tmelem Knauf a začištěny. 

D.1.1.4.9 Izolace 

D.1.1.4.9.1 Izolace proti vodě 

Na desce z podkladního betonu bude položena hydroizolační vrstva z asfaltového 

pásu a bude z modifikovaného hydroizolačního pásu s nosnou vrstvou ze skleněné 

rohože (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Pod hydroizolační vrstvu je nutno 

provést penetraci penetrační asfaltovou emulzí. 

D.1.1.4.9.2 Izolace proti radonu 
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Objekt se nachází v oblasti radonového rizika 1 – nízké, proto není potřeba řešit 

speciální izolaci proti radonu. Dostačující je kvalitní provedení hydroizolace spodní 

stavby. 

D.1.1.4.9.2 Izolace tepelné 

D.1.1.4.9.2.1 Vodorovné 

V podlaze na terénu bude tepelná izolace z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 

150S tloušťky 2x60mm s prostřídanými spárami.. 

 

D.1.1.4.9.2.2 Svislé 

Objekt je kontaktně zateplen EPS 70F tl.140mm a minerální vatou v kontaktu se 

stávající budovou o tloušťce 140mm 

 

D.1.1.4.9.2.3 Střešní 

Tepelná izolace EPS 100 tl. 200mm. Spád je tvořen pomocí klínu EPS 100 S TL. 20-

215mm 

D.1.1.4.9.3 Izolace akustické 

U Sádrokartonových příček bude vzduchová mezera vyplněná akustickou izolací 

z minerálních skelných vláken tloušťky 50 mm nebo 2x500mm dle tl. sádrokartonové 

příčky. 

Kročejová izolace položená na stropní konstrukci z minerálních skelných vláken 

TDPT tloušťky 40 mm. 

D.1.1.4.10 Podlahy 

Skladby podlah jsou uvedeny v příloze výpisu skladeb. Všechny podlahy budou 

řešeny jako těžké plovoucí podlahy s nášlapnou vrstvou keramické dlažby nebo 

zátěžového hotelového koberce.  

D.1.1.4.11 Obklady 

Obklady budou realizovány do výšky podle výkresů v projektové dokumentaci. 

Vnitřní obklady se budou provádět na penetrovaný povrch vnitřní lehčené jádrové 

omítky. Obklady budou lepeny speciálním lepidlem na keramické obklady tloušťkou 

vrstvy 6 mm. Samotný obklad bude mít tloušťku 10 mm. Spáry budou vyplněny 

spárovací hmotou. 

Keramické obklady v koupelně budou prováděny na penetrovaný povrch vnitřní 

jádrové lehčené omítky. Před samotným lepením keramické dlažby bude povrch opatřen 

vodotěsnou cemeto-polymerovou těsnící hmotou Cemix tloušťky 1 mm. 

D.1.1.4.12 Omítky 

Omítky budou prováděny po celém objektu strojně na výztužnou vrstvu. Skladby a 

tloušťky všech omítek viz výpis skladeb konstrukcí. 

 

D.1.1.4.12 Snížené podhledy 

 Pohledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Rigips RB tl. 12,5mm, 

připevněné na rošt z R-CD profilů. Mezi R-CD profily je umístěna akustická izolace 

z minerálních skelných vláken Isover TDPT tl. 30 mm, z důvodu snížení hluku 

z rozvodů TZB, které budou umístěny v podhledu.  
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D.1.1.4.13 Výplně otvorů 

D.1.1.4.13.1 Okna 

Okenní výplně otvorů celého objektu budou plastová s izolačním dvojsklem se 

středovým těsněním. Rozměry oken jsou uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků. 

Hodnoty součinitele prostupu tepla Uw = 1,1 W/m
2
K

1
,  

D.1.1.4.13.2 Dveře 

Vnější vchodové dveře hliníkové, motoricky ovládané z bezpečnostním sklem. 

Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do obložkové či ocelové zárubně dle PD. Viz 

výpis truhlářských výrobků. 

D.1.1.4.14 Klempířské výrobky 

Výrobky klempířské použité na stavbě budou vyrobeny převážně z  plechu 

tloušťky 0,6 mm. Přesné rozměry a délky prvků mohou být popřípadě upraveny na 

stavbě. Rozvinuté šířky a tvary jsou zobrazeny ve výpisu klempířských prvků.  

D.1.1.4.15 Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky se týkají zábradlí v objektu a ocelových zárubní.  

Viz výpis zámečnických výrobků. 

D.1.1.4.16 TZB 

D.1.1.4.16.1 Voda 

Vnitřní vodovodní potrubí bude vedeno v sádrokartonových příčkách,  

v instalačních parapetech či soklech nebo ve snížených sádrokartonových podhledech. 

Stoupací potrubí bude umístěno v sádrokartonových šachtách. Potrubí bude realizováno 

z polypropylenových trubek. 

Potrubí vně domu bude provedeno z HDPE. 

Ohřev vody bude zajištěn pomocí zásobníkového ohřívače. Teplou vodu bude 

možno zásobovat v akumulační nádobě. 

D.1.1.4.16.2 Vytápění 

Vytápění všech místností, bude řešeno výměníkem s rekuperační jednotkou. 

Ohřev topného media je zajištěn pomoci parovodu přivedeného do technické 

místnosti. Rozvod otopné soustavy bude realizován v rámci rozvodu VZT. 

V koupelnách budou elektrické žebříkové radiátory 

D.1.1.4.16.3 Kanalizace 

Vnitřní kanalizační potrubí bude vedeno v trubkách PPHT a PVC. Potrubí uložené 

v zemi bude PVC KG.  Stoupací kanalizační potrubí bude vedeno v sádrokartonových 

předstěnách- šachtách, v instalačním parapetu nebo ve sníženém podhledu. V objektu se 

nachází celkem čtyři stoupací potrubí, která budou odvětrána odvětrávacím potrubím. 

D.1.1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

a výplní otvorů 

Veškeré tepelné posudky jsou v příloze. Všechny konstrukce jsou navrženy tak, 

aby vyhověly na doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla. Obálkovou metodou 

byla stavba zatříděna pomoci energetického štítku do kategorie B – úsporná. 
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D.1.1.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky 

inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

Podle zjištěných zkušeností a poznatků v zakládání sousedních staveb není nutné 

provádět inženýrsko-geologický průzkum 

D.1.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a 

řešení případných negativních účinků 

D.1.1.7.1 Vliv na životní prostředí 

Vzhledem k charakteru rozsahu a účelu stavby se nepředpokládá negativní vliv 

tohoto objektu na životní prostředí. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné 

kanalizace, vytápění budovy bude zajištěno plynovým kotlem. 

D.1.1.7.2 Řešení negativních účinků 

Vzhledem k tomu, že stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není potřeba 

řešení negativních účinků. 

D.1.1.8 Dopravní řešení 

Vjezd na parkoviště přidružené penzionu z ulice Plzeňská. Parkoviště opatřeno 

automatickou posuvnou bránou k zajištění bezpečnosti. Vjezd je zde realizován přes 

městský chodník z betonové zámkové dlažby se sníženým přejezdným obrubníkem.  

D.1.1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího 

prostředí, protiradonová opatření. 

Objekt se nachází v oblasti radonového rizika 1 – nízké, proto není potřeba řešit 

speciální izolaci proti radonu. Dostačující je kvalitní provedení hydroizolace spodní 

stavby. 

D.1.1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Při výstavbě budou dodrženy požadavky na výstavbu podle vyhlášky 268/2006 Sb. 

O technických požadavcích na stavbě. 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2017      Bc. Michal Koblížek 
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b) SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI 

D.1.1.b.1 PŮDORYS 1.NP      M 1:50 

D.1.1.b.2 PŮDORYS 2.NP      M 1:50 

D.1.1.b.3 PŮDORYS 3.NP      M 1:50 

D.1.1.b.4 PŮDORYS 4.NP      M 1:50 

D.1.1.b.5 ŘEZ        M 1:50 

D.1.1.b.6 POHLEDY       M 1:50 
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c) SEZNAM DOKUMENTŮ PODROBNOSTÍ 

VÝPIS SKLADEB 

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ 

NÁVRH ROZMĚRŮ SCHODIŠTĚ 

NÁVRH VELIKOSTI ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ 
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Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta stavební, 

Veveří 331/95 

60200 Brno 

  ________________________________________________  

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

Stavba: Hotel 

Investor: MKInvest, Brožová 518, Praha- Řeporyje 518 00 

Stupeň PD: Projektová dokumentace pro stavební povolení 

Datum: Leden 2017 

Vypracoval: Bc. Michal Koblížek  
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a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1.2.1 Identifikační údaje 

D.1.2.1.1 Údaje o stavbě 

 a) název stavby: 

  Hotel 

 b) místo stavby: 

kraj: Hlavní město Praha  

obec: Praha 

Městská část: Praha 5 

katastrální území: Smíchov[729051] 

parcelní čísla pozemků: 3997, 3996, 3987/1,3995 

 

D.1.2.1.2 Údaje o žadateli 

jméno a příjmení: MKInvest 

místo trvalého pobytu: Brožová 518, Praha- Řeporyje 518 00 

D.1.2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Bc. Michal Koblížek 

Trubějov 41, Náchod, 54701 

tel: 777565157 

e-mail: mk@gmail.com 

  

D.1.2.2 Nosný systém stavby 

Obvodové zdivo 1.NP  v kontaktu se zeminou je ze ztraceného bednění z 

betonových tvarovek PRESBETON 25-30 (300/500/250), zatepleno XPS 300G 

tl.120mm tepelným izolantem. Zbylé obvodové zdivo je z pórobetonových tvárníc 

Porotherm 36,5 P+D (365/247/238) na vápenocementovou maltu, zatepleno EPS 70F 

tl.140mm tepelným izolantem. V místě pod stropy je místo poslední tvarovky vložen 

věnec- beton C25/30 a vyztužen ocelí B500B s tep izolací –EPS 70F tl.65mm. 

První založená řada na stropní konstrukci bude oddělena hydroizolačním 

oxidovaným asfaltovým pásem s nosnou vrstvou ze skleněné rohože (DEKBIT V60 

S35). 

Bude kladen důraz na dodržených veškerých technologických postupů a detailů 

provedení dle předpisů výrobců jednotlivých systému, tak aby bylo dosaženo správného 

statického, tepelně technického působení a neprůzvučnosti. Tam kde výrobce v 

detailech doporučuje použití zvláštních prvků, tam budou použity. Jedná se například o 

použití cihel rohových, polovičních, ,atd. Ve výjimečných případech budou tvárnice 

řezány na požadovaný rozměr. 

Základy jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C20/25 v šíři a 

hloubce dle technické dokumentace. Přes tyto základy bude provedena betonová 

podkladní deska tloušťky 150mm s vloženou kari sítí ve dvou vrstvách s oky 150x150 

mm drát ø6mm. Krytí dle statického výpočtu. Před betonáží základů bude do rýh uložen 
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zemnící pásek. Betonové konstrukce budou hutněny ponorným vibračním zařízením. 

Pro vedení instalací plynu vody a kanalizace budou obvodovými základovými pásy 

provedeny prostupy (rozměry a poloha viz výkresová část projektové dokumentace). 

Vodovodní a plynové potrubí bude vedeno v chráničce. Na desce z podkladního betonu 

bude položena hydroizolační vrstva z asfaltového pásu. Vrstva bude tvořena z 

modifikovaného hydroizolačního pásu s nosnou vrstvou ze skleněné rohože (GLASTEK 

40 SPECIAL MINERAL). Pod hydroizolační vrstvu je nutno provést penetraci 

penetrační asfaltovou emulzí. Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními 

panely Spiroll – Goldbeck vylehčené dutinami výšky 265 a 400 mm, beton pevnostní 

třídy C45/55, vyztuženo dle typu panelu ocelovými lany. Stropní konstrukce nad 

výtahovou šachtou bude tvořena vyztuženou, prostě uloženou deskou z betonu třídy 

C20/25. Výztuž stropní konstrukce bude navržena podle betonářského výpočtu 

autorizovanou osobou. Tloušťka betonové desky byla podle předběžného návrhu 

navržena 250 mm. Rozměry železobetonových věnců dle PD.  

 

D.1.2.2.1 Základové konstrukce 

Základy jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C20/25 v šíři a 

hloubce dle technické dokumentace. Přes tyto základy bude provedena betonová 

podkladní deska tloušťky 150mm s vloženou kari sítí ve dvou vrstvách s oky 150x150 

mm drát ø6mm. Krytí dle statického výpočtu. Před betonáží základů bude do rýh uložen 

zemnící pásek. Betonové konstrukce budou hutněny ponorným vibračním zařízením. 

Pro vedení instalací plynu vody a kanalizace budou obvodovými základovými pásy 

provedeny prostupy (rozměry a poloha viz výkresová část projektové dokumentace). 

Vodovodní a plynové potrubí bude vedeno v chráničce. Na desce z podkladního betonu 

bude položena hydroizolační vrstva z asfaltového pásu. Vrstva bude tvořena z 

modifikovaného hydroizolačního pásu s nosnou vrstvou ze skleněné rohože (GLASTEK 

40 SPECIAL MINERAL). Pod hydroizolační vrstvu je nutno provést penetraci 

penetrační asfaltovou emulzí. 

D.1.2.2.2 Svislé nosné konstrukce 

D.1.1.2.2.1 Obvodové konstrukce 

Obvodové zdivo 1.NP  v kontaktu se zeminou je ze ztraceného bednění z 

betonových tvarovek PRESBETON 25-30 (300/500/250), zatepleno XPS 300G 

tl.120mm tepelným izolantem. Zbylé obvodové zdivo je z pórobetonových tvárníc 

Porotherm 36,5 P+D (365/247/238) na vápenocementovou maltu, zatepleno EPS 70F 

tl.140mm tepelným izolantem. V místě pod stropy je místo poslední tvarovky vložen 

věnec- beton C25/30 a vyztužen ocelí B500B s tep izolací –EPS 70F tl.65mm. 

První založená řada na stropní konstrukci bude oddělena hydroizolačním 

oxidovaným asfaltovým pásem s nosnou vrstvou ze skleněné rohože (DEKBIT V60 

S35). 

Bude kladen důraz na dodržených veškerých technologických postupů a detailů 

provedení dle předpisů výrobců jednotlivých systému, tak aby bylo dosaženo správného 

statického, tepelně technického působení a neprůzvučnosti. Tam kde výrobce v 

detailech doporučuje použití zvláštních prvků, tam budou použity. Jedná se například o 

použití cihel rohových, polovičních, ,atd. Ve výjimečných případech budou tvárnice 

řezány na požadovaný rozměr. 
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D.1.2.2.2.2 Vnitřní konstrukce 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 AKU 

tloušťky 300mm, první vrstvy na maltu Porotherm Profi AM a všechny ostatní vrstvy na 

zdící maltu.. Zděné konstrukce (příčky a nosné zdivo) je nutné provést dle ČSN EN 

1996-1-1 (73 1101). První založená řada na stropní konstrukci bude oddělena 

hydroizolačním oxidovaným asfaltovým pásem s nosnou vrstvou ze skleněné rohože 

(DEKBIT V60 S35). Zděné příčky z cihel Porotherm 11,5 taktéž na zdící maltu. Ve 

2.NP a 3NP jsou navrženy sádrokartonové příčky dle doporučených navržených 

konstrukcí firmy Rigips.  

D.1.2.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 

D.1.2.2.3.1 Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou tvořeny předpjatými stropními panely Spiroll – Goldbeck 

vylehčené dutinami výšky 265 a 400 mm, beton pevnostní třídy C45/55, vyztuženo dle 

typu panelu ocelovými lany. Stropní konstrukce nad výtahovou šachtou bude tvořena 

vyztuženou, prostě uloženou deskou z betonu třídy C20/25. Výztuž stropní konstrukce 

bude navržena podle betonářského výpočtu autorizovanou osobou. Tloušťka betonové 

desky byla podle předběžného návrhu navržena 250 mm. Rozměry železobetonových 

věnců dle PD.  

D.1.2.2.3.2 Nosné překlady 

Nosné překlady v obvodové stěně budou tvořeny keramickými překlady Porotherm 

7/23,8 a tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS 100S tloušťky 60 mm. Délka 

překladu je různá, liší se s velikostí otvoru.  

Nosné překlady ve vnitřní nosné stěně budou tvořeny keramickými překlady 

Porotherm 7/23,8. Délka překladu je různá, liší se s velikostí otvoru. 

Překlady nad otvory v nenosných příčkách budou tvořit překlady Porotherm 

1,5/7,1. Délky se liší s velikostí otvoru 

Viz tabulka překladů u výkresů jednotlivých podlaží 

D.1.2.3 Jednotlivé konstrukce stavby 

D.1.2.3.1 Schodiště 

Schodiště – schodišťové železobetonové prefabrikované schodiště, Goldbeck, 

dimenzováno dle statického výpočtu, šířka 1500mm 

 

D.1.2.3.2 Střešní konstrukce 

 Střešní plášť je řešen jako plochá střecha  je řešena jako nepochozí s praným 

říčním kamenivem, hydroizolací PVC-P a asfaltovým pásem Glastek 40, tepelná izolace 

EPS 100 tl. 200mm. Spád je tvořen pomocí klínu EPS 100 S TL. 20-215mm. 

 

D.1.2.3.3 Komín 

Neřeší se. 

D.1.2.3.4 Vnitřní nenosné zdivo 
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D.1.2.3.4.1 Příčky 

Příčky v objektu budou tvořit cihelné bloky Porotherm 11,5  Profi. Příčky jsou 

opatřeny štukovou omítkou Cemix 030j. Dle PD jsou příčky opatřeny keramickým 

obkladem dle uvedené výšky. Ve 3.NP a 4.NP jsou navrženy příčky sádrokartonové dle 

doporučených skladeb firmy Rigips. Mezi pokoji příčka akustická a dělící příčky 

v samostatných pokojích dle výpisu skladem a výkresů podlaží.  

D.1.2.3.4.2 Předstěny 

Předstěny budou ze sádrokartonového systému Rigips tloušťky 65 mm. Nosnou 

část této konstrukce budou ocelové pozinkované tenkostěnné CW a UW profily šířky 50 

mm, na které budou přikotveny sádrokartonové desky tloušťky 15 mm jednoduše 

opláštěné a pouze z interiérové strany. Spáry mezi deskami a v rozích budou vytmeleny 

univerzálním spárovacím tmelem Knauf a začištěny. 

D.1.2.3.5 Izolace 

D.1.2.3.5.1 Izolace proti vodě 

Na desce z podkladního betonu bude položena hydroizolační vrstva z asfaltového 

pásu a bude z modifikovaného hydroizolačního pásu s nosnou vrstvou ze skleněné 

rohože (GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Pod hydroizolační vrstvu je nutno 

provést penetraci penetrační asfaltovou emulzí. 

D.1.2.3.5.2 Izolace proti radonu 

Objekt se nachází v oblasti radonového rizika 1 – nízké, proto není potřeba řešit 

speciální izolaci proti radonu. Dostačující je kvalitní provedení hydroizolace spodní 

stavby. 

D.1.2.3.5.3 Izolace tepelné 

D.1.2.3.5.3.1 Vodorovné 

V podlaze na terénu bude tepelná izolace z pěnového polystyrenu ISOVER EPS 

150S tloušťky 2x60mm s prostřídanými spárami.. 

 

D.1.2.3.5.3.2 Svislé 

Objekt je kontaktně zateplen EPS 70F tl.140mm a minerální vatou v kontaktu se 

stávající budovou o tloušťce 140mm.  

 

D.1.2.3.5.3.3 Střešní 

Tepelná izolace EPS 100 tl. 200mm. Spád je tvořen pomocí klínu EPS 100 S TL. 20-

215mm  

D.1.2.3.5.4 Izolace akustické 

U Sádrokartonových příček bude vzduchová mezera vyplněná akustickou izolací 

z minerálních skelných vláken tloušťky 50 mm nebo 2x500mm dle tl. sádrokartonové 

příčky. 

Kročejová izolace položená na stropní konstrukci z minerálních skelných vláken 

TDPT tloušťky 40 mm. 

D.1.2.3.6 Podlahy 

Skladby podlah jsou uvedeny v příloze výpisu skladeb. Všechny podlahy budou 

řešeny jako těžké plovoucí podlahy s nášlapnou vrstvou keramické dlažby. 
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D.1.2.3.7 Obklady 

Obklady budou realizovány do výšky podle výkresů v projektové dokumentaci. 

Vnitřní obklady se budou provádět na penetrovaný povrch vnitřní lehčené jádrové 

omítky. Obklady budou lepeny speciálním lepidlem na keramické obklady tloušťkou 

vrstvy 6 mm. Samotný obklad bude mít tloušťku 10 mm. Spáry budou vyplněny 

spárovací hmotou. 

Keramické obklady v koupelně budou prováděny na penetrovaný povrch vnitřní 

jádrové lehčené omítky. Před samotným lepením keramické dlažby bude povrch opatřen 

vodotěsnou cemeto-polymerovou těsnící hmotou Cemix tloušťky 1 mm. 

D.1.2.3.8 Omítky 

Omítky budou prováděny po celém objektu strojně na výztužnou vrstvu. Skladby a 

tloušťky všech omítek viz výpis skladeb konstrukcí. 

D.1.2.3.9 Snížené podhledy 

 Pohledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek Rigips RB tl. 12,5mm, 

připevněné na rošt z R-CD profilů. Mezi R-CD profily je umístěna akustická izolace 

z minerálních skelných vláken Isover TDPT tl. 30 mm, z důvodu snížení hluku 

z rozvodů TZB, které budou umístěny v podhledu.  

D.1.2.4 Specifikace konstrukčních prvků 

D.1.2.4.1 Průřezové rozměry konstrukčních prvků 

Stropní konstrukce, z předpjatých panelu Goldbeck tl. 265a 400 mm, je zakreslena 

ve výkresech tvaru stropní konstrukce.  

D.1.2.4.2 Zatížení ve statickém výpočtu 

Statický výpočet provedený autorizovanou osobou není součástí této dokumentace. 

Konstrukce dle posudku autorizované osoby vyhoví. 

D.1.2.4.3 Požadovaná jakost navržených materiálů 

Při převzetí stavebního materiálu bude zkontrolována jakost přivezeného materiálu. 

Materiálů musí vyhovovat dle stanovených podmínek. 

D.1.2.5 Zvláštní požadavky na provádění navržených 

konstrukcí 

D.1.2.5.1 Zajištění stavební jámy 

Vzhledem k tomu, že hloubka výkopů nepřevyšuje hloubku 1500 mm, není třeba 

výkopy zajišťovat. Zajistí se pouze sklanatý břeh, před uloňováním kamenů.  

D.1.2.5.2 Betonování základových konstrukcí 

Při betonáží základových konstrukcí, budou prvotně vybetonovány základové pasy. 

Následně po zatvrdnutí betonu bude provedena podkladní betonová deska. 

D.1.2.6 Požadavky na bezpečnost při provádění nosných 

konstrukcí 
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Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a vyhláškami 

bezpečnosti práce, a to jak z technického hlediska, tak z hlediska pracovní bezpečnosti. 

Jmenovitě v souladu s předpisem č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále 

budou práce provedeny v souladu s předpisem č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Práce nesmí být započaty před převzetím staveniště. Podle BOZP by neměl být 

žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí. U každého pracovníka jsou 

vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. U pracovníků bude požadováno zdravotní a odborné způsobilosti, příslušná 

oprávnění k dané pracovní činnosti, nutnost používání ochranných pomůcek. Žádný 

pracovník nebude pod vlivem alkoholu či omamných látek. Všichni pracovníci budou 

proškoleni a seznámeni s případnými riziky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2017     Bc. Michal Koblížek 
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b) SEZNAM PODROBNÉHO STATICKÉHO 

VÝPOČTU 

VÝPOČET A NÁVRH ROZMĚRŮ ZÁKLADŮ 

VÝPOČET A NÁVRH ROZMĚRŮ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBET. 

KONSTRUKCÍ 
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c) SEZNAM VÝKRESOVÉ ČÁSTI 

D.1.2.1 Výkres základů      M 1:50 

D.1.2.2 Výkres tvaru nad 1.NP     M 1:50 

D.1.2.3 Výkres tvaru nad 2.NP     M 1:50 

D.1.2.4 Výkres tvaru nad 3.NP     M 1:50 

D.1.2.5 Výkres tvaru nad 4.NP     M 1:50 
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dokumentace stavební části k provedení novostavby Hotelu, odpovídají zadání VŠKP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, leden 2017  ..............................................................  

  podpis autora 

  Bc. Michal Koblížek  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Právní předpisy: 

 Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

 Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

 Vyhláška č. 62/2013 Sb. O dokumentaci staveb 

 Zákon 133/1998 Sb. O požární ochraně 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb 

 Vyhláška č. 246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
 

Související normy: 

 ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

 ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 

 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

 ČSN EN ISO 4157-2 – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování 

 ČSN 73 6056 – Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

 ČSN 73 6057 – Jednotlivé a řadové garáže, základní ustanovení. 

 ČSN 73 0600 – Ochrana staveb proti vodě, hydroizolace. 
 

Odborné publikace: 

 KUTNAR, Zděněk. KUTNAR – Ploché střechy. Dektrade, 2011. 

 KUTNAR, Zděněk. KUTNAR – Izolace spodní stavby. Dektrade, 2009. 

 STAVEBNÍ PŘÍRUČKA, J. Remeš, I. Utíkalová, P. Kacálek, L. Kalousek, T. 

Petříček a kol. 
 

Katalogové listy výrobců: 

 WIENERBERGER cihlářský průmysl, Dostupné z: http://www.wienerberger.cz/  

 Isover, Dostupné z: http://www.isover.cz/  

 Cemix, Dostupné z: http://www.cemix.cz/  

 Knauf, Dostupné z: http://www.knauf.cz/  

 DEKTRADE a.s., Dostupné z: http://dektrade.cz/  

 Sapeli a.s., Dostupné z: http://www.sapeli.cz/  

 JUB, Dostupné z: http://www.jub.cz/  

 Likov, Dostupné z: http://www.likov.com/ 

 Cetris, Dostupné z: http://www.cetris.cz/  

 Rigips, Dostupné z: http://www.rigips.cz/  

 Juta, Dostupné z: http://www.juta.cz/ 

 Goldbeck, Dostupné z: http://www.stropsystem.cz/ 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ŽB železobeton 

KCE konstrukce 

MVC malta vápenocementová 

PLOŠ. Plošná 

HM. hmotnost 

TECH. technická 

TI tepelná izolace 

HI hydroizolace 

NP nadzemní podlaží 

PD projektová dokumentace 

PÚ požární úsek 

K.Ú. katastrální území 

P.Č. parcelní číslo 

Č.P. číslo popisné 

UL. ulice 

GK geotechnická kategorie 

HPV hladina podzemní vody 

B.p.v. Baltský po vyrovnání (výškový systém používaný v Česku) 

PT původní terén 

UT upravený terén 

EPS expandovaný pěnový polystyren 

XPS extrudovaný (tvrzený) polystyren 

Popř.  popřípadě 

PE polyetylén 

ČSN Česká státní norma 

Sb. sbírka 

RŠ rozvinutá šířka 

dl. délka 

tl. tloušťka 

v. výška 

š. šířka 

hl. hloubka 

ks kus 

OZN označení 

PUR polyuretan 

DN světlý průměr potrubí 

SDK sádrokarton 

Rdt návrhová pevnost zeminy v tlaku 

ø průměr 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Složka č. 1 – A  Přípravné a studijní práce 

Studie: A.01 Půdorys 1.NP      M 1:100 

  A.02 Půdorys 2.NP      M 1:100 

  A.03 Půdorys 3.NP      M 1:100 

  A.04 Příčný řez A-A´     M 1:100 

  A.05 Pohledy      M 1:100 

  A.06 Situace       M 1:500 

 

Složka č. 2 – C  Situační výkresy 

C.1  Situace širších vztahů     M 1:1000 

C.2  Celkový situační výkres    M 1:200 

C.3  Koordinační situace     M 1:200 

C.4  Katastrální situační výkres    M1:1000 

Složka č. 3 – D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.b.1  Půdorys 1.NP      M 1:50 

D.1.1.b.2  Půdorys 2.NP      M 1:50 

D.1.1.b.3  Půdorys 3.NP      M 1:50 

D.1.1.b.4  Půdorys 4.NP      M 1:50 

D.1.1.b.5  Výkres střešní konstrukce    M 1:50 

D.1.1.b.6  Řez A-A´      M 1:50 

D.1.1.b.7  Pohled J a S      M 1:100 

D.1.1.b.8  Pohled Z      M 1:100 

D.1.1.b.9  Detail atiky a vtoku     M 1:10 

D.1.1.b.10 Detail napojení atiky na stávající objekt  M 1:10 

D.1.1.b.11 Detail základů      M 1:10 

D.1.1.b.12 Detail okna      M 1:10 

D.1.1.b.13 Detail anglického dvorku    M 1:10 

D.1.1.b.14 Výpis skladeb       

D.1.1.b.15 Výpis dveří 

D.1.1.b.16 Výpis oken a truhlářských výrobků 

D.1.1.b.17 Výpis klempířských a zámečnických prvků 

 

Návrh odvodnění ploché střechy 

Výpočet schodiště 
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Složka č. 4 – D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

D.1.2.1  Výkres základů     M 1:50 

D.1.2.2  Výkres tvaru nad 1.NP    M 1:50 

D.1.2.3  Výkres tvaru nad 2.NP    M 1:50 

D.1.2.4  Výkres nad 3.NP     M 1:50 

D.1.2.5  Výkres nad 4.NP     M 1:50 

 

Výpočty:  

   Výpočet základů pod nosnými stěnami 

   Pozn.: Výpočet stropů, průvlaku a zdiva ve složce  

č.8-D.1.6 Betonové konstrukce 

    

    

 

Složka č. 5 – D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.3.0  Technická zpráva-PBŘS 

D.1.3.1  Požární půdorys 1.NP     M 1:100 

D.1.3.2  Požární půdorys 2.NP     M 1:100 

D.1.3.3  Požární půdorys 3.NP     M 1:100 

D.1.3.4  Požární půdorys 4.NP     M 1:100 

D.1.3.5  Situace požární     M 1:200 

 

 

Složka č. 6 – E  Stavební fyzika 

E.0  Stavební fyzika 

 

Složka č. 7 – D.1.5  Specializace technologie 

D.1.5.0  Technická zpráva zařízení staveniště 

D.1.5.1  Výkres zařízení staveniště 

D.1.5.2  Širší dopravní vztahy 

Příloha č.1 Zatěžovací stavy autojeřábu 

Složka č. 8 – D.1.6  Specializace betonové konstrukce 

D.1.6.1  Průvlak R1      M1:25 

 

Výpočty:   Výpočet předpjatých panelů GOLDBECK 

   Posouzení únosnosti zdiva 

   Výpočet průvlaku R1 
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PŘÍLOHY 

Viz samostatné složky diplomové práce. 
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