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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby sloužící k dočasnému 

ubytování. Stavba hotelu se nachází v centru obce Halenkov na parcele č. 103/1, 
která je územním plánem určena k výstavbě. Objekt je navržen jako 
nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Půdorys je tvořen dvěma 
obdélníky koncipovanými do písmene L. Střecha objektu je navržena jako sedlová 
se sklonem 15 stupňů v ubytovací části a jako plochá nad restaurační častí. 
Stavbu tvoří zděný konstrukční systém z keramických tvárnic Porotherm, založený 
na základových pasech z prostého betonu. Stropy objektu jsou tvořeny 
železobetonovými deskami a dutinovými panely. Hotel je vybaven 13 pokoji pro 
26 hostů a restaurace navržena s kapacitou 72 míst. Práce je zpracována ve 
formě projektové dokumentace pro provedení stavby, obsahující všechny 
náležitosti dle platných norem a předpisů. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Hotel, restaurace, základové pasy, systém Pototherm, železobetonová stropní 
deska, předpjaté stropní panely, sedlová střecha, titanzinková krytina dřevěný 
vazník, provětrávaná fasáda, vnější kontaktní zateplovací systém. 

ABSTRACT  
This diploma thesis solves design of the new building for temporary 

accommodation. The building of hotel is located in the center of village Halenkov 
on plot no. 103/1, which is city plan for construction of buildins for development. 
The building is designed as two and no cellerage. The floor plan of designed 
building is creating the shape of letter L. The has gabled roof with a slope of 40 
degree at the part for accomodation and single-layer flat at the part for 
restaurant. The building is of brick construction system of Porotherm blocks 
based on concrete footings. The ceilings consist of reinforced concrete monolithic 
slab andpre-stressed concrete floor slabs. The hotel is equipped with 27 rooms 
for 50 guests and the restaurant is designed for 72 customers. The thesis is 
processed in the form of project documentation for new building, containing all 
the requirements according to applicable standards and regulations. 

KEYWORDS  

Hotel, restaurant, Porotherm, reinforced concrete slab , pre-stressed concrete 
floor slab , gabled roof, Titaniumzinc sheet, timber truss, ventilated facade, 
external thermal insulation systém. 
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1. Úvod 

Předmětem diplomové práce je zpracování stavební části projektové 

dokumentace novostavby hotelu ve stupni pro provedení stavby. Navrhovaný objekt se 

nachází v centrální části obce Halenkov. Objekt je situován na rozvojové parcele, kterou 

současně platný územní plán definuje k využití pro stavbu bydlení, občanské vybavení 

nebo nevýrobní služby. Toto téma jsem si vybral, protože lokalitu velmi dobře znám, a 

také z důvodu, že v současné době se blízkém okolí stavba tohoto typu nenachází. 

Motivujícími pro mě při této volbě byly zejména faktory, že uvažovaná lokalita se 

nachází v blízkosti rekreačně významné lokality Velkých Karlovic, a také absence 

kvalitního restauračního zařízení v širším okolí. 

Hlavním cílem práce bylo navrhnout objekt, který respektuje ráz okolní krajiny a 

typ převážně vesnické zástavby. Mou snahou bylo navrhnout objekt, který koresponduje 

s okolím jak zvoleným měřítkem, tak využitím typického tvarosloví dané lokality 

například použitím sedlové střechy na hlavní části objektu. Při návrhu jsem se také 

snažil pracovat s reálným odhadem pro počet ubytovaných osob a návštěvníků 

restaurace. Restaurace je koncipována jako větší, jelikož se objekt nachází v blízkosti 

velmi frekventované cyklostezky Bečvy a silnice tvořící hlavní tah do oblasti Velkých 

Karlovic a na Slovensko. V ubytovací časti je uvažováno spíše s menší kapacitou 

v počtu třinácti dvoulůžkových pokojů, které by měli sloužit poklidnou rekreaci. 

V objektu je také uvažováno s návrhem relaxační místnosti a infrasaunou a poskytnutí 

služby masáží ve stanovených dobách. 

Práce je členěna do více části, a to na přípravné a studijní práce, týkajících se 

architektonického ztvárnění objektu a dispozičního řešení. Dále na situační řešení 

stavby v návaznosti na přilehlou technickou a dopravní infrastrukturu. Část 

architektonicko-stavební s důrazem na reálné konkrétní konstrukční a materiálové 

řešení odpovídající současně dostupným technologiím. Práce se také zabývá 

posouzením stavby z požárního hlediska a základní problematice v oboru stavební 

fyziky. Dalšími součástmi práce jsou specializované projekty v oblasti vzduchotechniky 

a statiky dřevěných konstrukcí. 

  



10 

 

2. Vlastní text práce 

A. Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje  

 Údaje o stavbě A.1.1

a) Název stavby 

Hotel 

b) Místo stavby   

Adresa:   Halenkov 

Katastrální území:  Halenkov (636878) 

Parcelní číslo:   103/1 

c) Předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení 

 Údaje o stavebníkovi A.1.2

a) Stavebník 

Investor:   ZAMET, spol. s r. o. 

Adresa:   Vranča 818, Nový Hrozenkov, 75604 

IČ / DIČ:   00303763 / CZ00303763 

Kontakt:   tel: 571 451 857, e-mail: info@zamet.cz 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace A.1.3

a) Zpracovatel 

Jméno a příjmení:  Bc. Jakub Mikač 

Místo trvalého pobytu: Rokytnice 459, Vsetín, 755 01 

Kontakt:   tel: 739 834 686, e-mail: jakub.mikac@gmail.com 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Katastrální mapa a další údaje z katastru nemovitostí. 

Územní plán obce Halenkov. 

Vyjádření správců technické infrastruktury o poloze sítí. 

Výškopisné osazení objektu na pozemek bylo provedeno na základě poznatků 

z digitálních map. 
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Geologická mapa – místní geologické poměry 1:50 000. 

Orientační mapa radonového indexu podloží 1:50 000. 

Stavebně-technický průzkum pozemků dotčených stavbou projektantem. 

Architektonická studie objektu. 

Fotodokumentace pozemku. 

Požadavky stavebníka. 

Příslušné normy a vyhlášky. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Novostavba hotelu bude umístěna v katastrálním území obce Halenkov na části 

pozemku s parcelním číslem 103/1. Na parcele se v současné době nenacházejí žádné 

objekty. Parcela je dle stávajícího územního plánu určena pro výstavbu objektu pro 

bydlení, občanské vybavení a nevýrobní služby. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nachází v rozsáhlém chráněném území. Pozemek není chráněn ZPF. 

Nenalézají se zde žádné památné stromy, rostliny ani živočichové. 

Vzhledem k účelu předmětné stavby nebylo provedené vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Řešený pozemek převážně rovinatý, nachází se na něm dostatečně velké 

zatravněné plochy, které umožňují vsakování srážkové vody. Dle dostupných údajů je 

zemina dostatečně propustná. 

Srážková voda ze střechy a zpevněných ploch bude odváděna do dešťové 

kanalizace se zaústěním do retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích 

bloků. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je navržena v souladu s územním plánem obce Halenkov. Stavební 

objekt je umístěn na ploše SO 199 dle územního plánu. Plocha je určena pro výstavbu. 

Hlavní využití parcely je uvažováno pro bydlení, občanské vybavení a nevýrobní 

služby. Přípustné využití parcely je pro stavby a zařízení související a podmiňující 

hlavní využití. Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím, zeleň, 
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vyhrazená zeleň, veřejná prostranství. Informační zařízení. Protihluková opatření. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Stavba je v souladu s územním rozhodnutím. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území a také v souladu s platným územním plánem obce Halenkov. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky všech 

dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  

Žádné související ani podmiňující investice nejsou známy. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Pozemky dotčené stavbou se nacházejí v katastrálním území obce 

Halenkov (636878). 

Pozemek vlastní stavby: 

- parcelní č. 103/1 

- č. na list. vlastníka:   10001 

- výměra:    51636 m2 

- způsob využití:   jiná plocha 

- druh pozemku:   ostatní plocha 

- vlastnické právo:   Obec Halenkov, č. p. 655, 75603 Halenkov 

- způsob ochrany nemovitosti: rozsáhlé chráněné území 

- seznam BPEJ:   parcela nemá evidované BPEJ 

- omezení vlastnického práva  věcné břemeno (podle listiny) 

Sousední pozemky: 

- parcelní č. 6163/1 

- č. na list. vlastníka – 502; výměra – 18945 m2; způsob využití – dráha; druh 

pozemku – ostatní plocha; vlastnické právo – Česká republika; právo hospodařit 

s majetkem – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 Praha 1; způsob ochrany nemovitosti – rozsáhlé chráněné území; 
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seznam BPEJ – parcela nemá evidované BPEJ; omezení vlastnického práva – věcné 

břemeno (podle listiny) 

- parcelní č. 6163/2 

- č. na list. vlastníka – 10001; výměra – 2059 m2; způsob využití – silnice; druh 

pozemku – ostatní plocha; vlastnické právo – Obec Halenkov, č. p. 655, 75603 

Halenkov; způsob ochrany nemovitosti – rozsáhlé chráněné území; seznam BPEJ – 

parcela nemá evidované BPEJ; omezení vlastnického práva – nejsou evidovány žádné 

jiné zápisy 

- parcelní č. 103/17 

- č. na list. vlastníka – 2107; výměra – 1638 m2; způsob využití – manipulační 

plocha; druh pozemku – ostatní plocha; vlastnické právo – Charita Nový Hrozenkov, č. 

p. 124, 75604 Nový Hrozenkov; způsob ochrany nemovitosti – rozsáhlé chráněné 

území; seznam BPEJ – parcela nemá evidované BPEJ; omezení vlastnického práva – 

předkupní právo 

- parcelní č. 103/13 

- č. na list. vlastníka – 10001; výměra – 1488 m2; způsob využití – ostatní 

komunikace; druh pozemku – ostatní plocha; vlastnické právo – Obec Halenkov, č. p. 

655, 75603 Halenkov; způsob ochrany nemovitosti – rozsáhlé chráněné území; seznam 

BPEJ – parcela nemá evidované BPEJ; omezení vlastnického práva – nejsou evidovány 

žádné jiné zápisy 

- parcelní č. 6163/5 

- č. na list. vlastníka – 502; výměra - 1655 m2; způsob využití – manipulační 

plocha; druh pozemku – ostatní plocha; vlastnické právo – Česká republika; právo 

hospodařit s majetkem – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 

1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1; způsob ochrany nemovitosti – rozsáhlé chráněné 

území; seznam BPEJ – parcela nemá evidované BPEJ; omezení vlastnického práva – 

nejsou evidovány žádné jiné zápisy 

- další sousední parcely vzdáleně sousedící s řešenou částí stavební parcely 

- p. č. 103/13; p. č. 103/16; p. č. 103/30; p. č. 103/32; p. č. 103/33; p. č. 103/34; 

p. č. 103/35; p. č. 103/38; p. č. 103/39; p. č. 119/1; p. č. 119/31; p. č. 119/43; p. č. 

119/48; p. č. 119/52; p. č. 6163/4; p. č. 6163/6 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší dvoupodlažní novostavbu hotelu s restaurací 

včetně napojení na inženýrskou a technickou infrastrukturu. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt je určen k občanskému využití, slouží k ubytování, rekreaci a stravování 

veřejnosti. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

Jsou splněny všechny technické požadavky, které jsou požadovány dle platných 

norem. V souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 

s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění 

pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované 

stavby. Vstup do objektu a veškeré veřejně přístupné prostory stavby jsou navrženy tak, 

aby splňovaly požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V souladu s touto vyhláškou 

budou řešeny i přilehlé zpevněné plochy a parkoviště 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů 

Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky veškerých 

dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. Pro navrhovanou stavbu nejsou žádné 

požadavky vyplývající z jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nebyly provedeny žádné výjimky ani úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 
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Novostavba hotelu je uvažována jako dvoupodlažní objekt v ubytovací části a 

jednopodlažní objekt v restaurační části. Součástí 1NP v ubytovací části bude zázemí 

pro fungování restaurace, hotelových pokojů, zázemí zaměstnanců a technické 

vybavení. 

Kapacita ubytovací časti je 26 lůžek umístěných ve třinácti pokojích, jeden 

z pokojů je řešen jakou bezbariérový. Restaurace je uvažována pro 72 osob. Součástí 

stavby je také parkoviště, s kapacitou 39 míst z toho dvě jsou vyhrazeny pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

SO01: 

Zastavěná plocha:   1120,25 m2 

Obestavěný prostor:   6920,07 m3 

Podlahová plocha:   1593,47 m2 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží:  0 

Počet uživatelů:   98 hostů + 14 zaměstnanců 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.) 

Základní bilance spotřeby energie, kterou bude stavba ročně spotřebovávat, bude 

stanovena projektanty jednotlivých profesí a vypsána v příslušných technických 

zprávách těchto profesí – není součástí projektové dokumentace. 

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Stejně jako vody ze zpevněných ploch, které budou procházet přes 

odlučovač ropných látek. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. Voda 

v retenčních nádržích bude využívána na zavlažování zeleně na pozemku. Dimenze 

retenční nádrže a vsakovacích bloků byly provedeny orientačním výpočtem, přesný 

návrh bude stanoven specialistou TZB. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace. Odpady 

z restaurační kuchyně budou před puštěním do veřejné kanalizace procházet lapač tuků. 

Řešená stavba bude produkovat běžný komunální odpad. Tento odpad bude 

skladován na místě k tomu určeném dočasně v objektu a pravidelně odnášen ven do 

kontejnerů na pozemku určeným pro tento odpad. V pravidelných intervalech bude 

takto skladovaný odpad vyvážen specializovanou firmou. Stavba bude dále produkovat 
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biologický odpad z kuchyní, tento odpad bude skladován uvnitř budovy, ve speciálních 

nádobách a bude vyvážen každý den k likvidaci nebo dalšímu využití. 

Navrhovaná budova je dle normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – 

Požadavky (protokol EŠOB) řazena do kategorie B – úsporná budova. Dle vyhlášky č. 

78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů (PENB), je 

budova řazena do kategorie B – úsporná budova. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Předpokládané zahájení stavby  duben 2018 

Předpokládané dokončení stavby  listopad 2019 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady jednotlivých stavebních objektů byly stanoveny na základě cenových 

ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2017 – ukazatel průměrné rozpočtové ceny na 

měrnou účelovou jednotku. 

Novostavba hotelu je rozdělena na následující stavební objekty: 

- SO 01 Hotel (JKSO 801.7 Budovy pro společné ubytování a rekreaci) 

Objem zastavěného prostoru   = 6 920,07 m3 

JKSO 801.7 za m3    = 6 530 Kč 

Cena celkem     = 45 188 057,1 Kč 

- SO 02 Parkoviště (JKSO 822.2 Komunikace pozemní) 

Zastavěná plocha    = 1 589,05 m2 

JKSO 822.2 za m2    = 2 346 Kč 

Cena celkem     = 3 727 911,3 Kč 

- SO 03 Chodníky (JKSO 822.2 Komunikace pozemní) 

Zastavěná plocha    = 529,72 m2 

JKSO 822.2 za m2    = 2 346 Kč 

Cena celkem     = 1 242 723,1 Kč 

- SO 04 Vsakovací bloky (40ks) 

1 ks      = 1 450 Kč 

Cena celkem     = 58 000 Kč 

- SO 05 Retenční nádrž (3ks) 

Objem zastavěného prostoru   = 24 m3 

1ks, 8m3     = 33 925 Kč 
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Cena celkem     = 101 775 Kč 

- SO 06 Vodovodní přípojka (JKSO 827.1 Vedení trubní a dálkové z trub 

plastových) 

Počet metrů     = 74,7 m 

JKSO 827.1 za m    = 2 824 Kč 

Cena celkem     = 210 952,8 Kč 

- SO 07 Přípojky dešťové kanalizace (JKSO 827.1 Vedení trubní a dálkové z 

trub plastových) 

Počet metrů     = 357,9 m 

JKSO 827.1 za m    = 2 824 Kč 

Cena celkem     = 1 010 709,6 Kč 

- SO 08 Přípojky splaškové kanalizace (JKSO 827.1 Vedení trubní a dálkové z 

trub plastových) 

Počet metrů     = 56,8 m 

JKSO 827.1 za m    = 2 824 Kč 

Cena celkem     = 160 403,2 Kč 

- SO 09 Přípojka nízkého napětí (JKSO 801.1 – Trubní vedení 0,1 % z ceny 

stavby) 

Cena celkem     = 45 188,1 Kč 

- SO 10 Plynovodní přípojka (JKSO 801.1 – Trubní vedení 0,1 % z ceny stavby) 

Cena celkem     = 45 188,1 Kč 

- SO 11 Přípojka sdělovacího vedení (JKSO 801.1 – Trubní vedení 0,1 % z ceny 

stavby) 

Cena celkem     = 45 188,1 Kč 

- SO 12 Přípojka veřejného osvětlení (JKSO 801.1 – Trubní vedení 0,1 % z ceny 

stavby) 

Cena celkem     = 45 188,1 Kč 

- SO13 Oplocení (JKSO 815.2 Oplocení – Svislá konstrukce z kovu) 

Počet metrů     = 536,7 m 

JKSO 827.1 za m    = 818,0 Kč 

Cena celkem     = 439 020,6 Kč 

Předpokládané celkové náklady stavby stanovené dle cenových ukazatelů 

bez DPH      = 52 139 552,7 Kč 
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Předpokládané celkové náklady stavby stanovené dle cenových ukazatelů včetně 

DPH (21%)      = 63 088 858,7 Kč 

Ceny jsou určeny pro účely diplomové práce a jsou pouze orientační, je nutné je 

upřesnit položkovým rozpočtem. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

SO 01 – Hotel 

SO 02 – Parkoviště 

SO 03 – Chodníky 

SO 04 – Vsakovací bloky 

SO 05 – Retenční nádrž 

SO 06 – Vodovodní přípojka 

SO 07 – Přípojky dešťové kanalizace 

SO 08 – Přípojky splaškové kanalizace 

SO 09 – Přípojka nízkého napětí 

SO 10 – Plynovodní přípojka 

SO 11 – Přípojka sdělovacího vedení 

SO 12 – Přípojka veřejného osvětlení 

SO 13 – Oplocení 
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B. Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Stavební parcela č. 103/1 se nachází v katastrálním území obce Halenkov. Jedná 

se o parcelu s mírně svažitým, spíše rovinatým profilem terénu s nadmořskou výškou 

pohybující se okolo 423,5 m n. m. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako ostatní 

plocha. 

Současným vlastníkem pozemku je obec Halenkov. V lokalitě se podle platného 

územního plánu počítá s výstavbou, konkrétně se stavbami pro bydlení, občanské 

vybavení a nevýrobní služby. 

Projekt počítá s vybudováním stavby v severovýchodní části parcely, ostatní část 

parcely se v rámci projektu neřeší. 

Pozemek je v současné době pokryt travním porostem a vysázenými 

nevzrostlými listnatými dřevinami na severozápadní hranici parcely, tato zeleň bude 

komplexně připojena do řešení zahrady podle specializovaného projektu zahradního 

architekta. 

Při jihovýchodní hranici pozemku se nachází inženýrské sítě vodovod, 

plynovod, veřejné osvětlení a sdělovací vedení, elektrické vedení se nachází na 

severovýchodní hranici pozemku a vedení jednotné kanalizace, které není v současné 

době využíváno, se nachází přímo na parcele. Inženýrské sítě jsou v majetku správců 

těchto sítí. 

Pozemek je z jihovýchodu lemován komunikací (silnice 2. třídy), která 

umožňuje funkční připojení parcely, severovýchodní hranice pozemku je tvořena 

účelovou komunikací k vlakové zastávce. Severozápadní hranice parcely přiléhá 

k železniční trati, na jihozápadní straně se nachází neřešená část parcely. 

Zařízení staveniště se vejde na stavební pozemek a z tohoto pohledu nejsou třeba 

žádná zvláštní opatření. Vytyčení pozemku a stavby bude provedeno geodetem na 

základě koordinační situace. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Na parcele posuzované parcele byl proveden stavebně technický průzkum 

projektantem. Výškové osazení do terénu a posouzení radonového rizika, bylo 
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provedeno dle dostupných mapových podkladů ze služby Geopartal.  

Typ zeminy byl určen jako hlína s příměsí písků a štěrků, třída F5, tabulková 

výpočtová únosnost Rdt = 200 kPa. Jedná se o zeminy středně propustnou až 

propustnou. Základové poměry lze označit jako jednoduché, plánovaná stavba je 

nenáročného charakteru. 

Radonový index geologického podloží na parcele je 1, což odpovídá nízkému 

radonovému riziku. Není potřeba provádět opatření proti pronikání radonu. 

Ostatní průzkumy a rozbory nebyly v posuzované lokalitě zapotřebí. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Parcela se nachází v ochranných bezpečnostních pásmech rozsáhlého 

chráněného území a trati. V rámci územního řízení bude požadováno vyjádření 

příslušných úřadů a posouzení vlivu stavby na tato území. 

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

Stavební parcela se nenachází v záplavovém území, a tudíž nespadá do 

záplavového území Q100. 

Rovněž se parcela nenachází v seizmicky aktivním ani v poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Stavba hotelu nebude negativně ovlivňovat okolní stavby. Dále nebude 

negativně ovlivňovat sousední pozemky a ani neovlivní stávající odtokové poměry v 

území. Není třeba navrhovat žádnou ochranu okolí. 

Při stavbě hotelu budou eliminovány negativní vlivy na okolí stavby. Staveniště 

bude oploceno, práce nebudou probíhat v nočních hodinách. Hluk při provádění stavby 

bude omezen na nutné minimum. Při stavbě nevznikne žádné omezení okolních 

komunikací a veškeré zařízení stavby bude na pozemku investora. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Žádné speciální požadavky na asanace a demolice objektů nejsou na pozemku 

stanoveny. Za účelem zřízení sjezdu z přilehlé silnice II. třídy je z důvodu lepší 

orientace a plochy vymezené rozhledovými trojúhelníky, nutné skácet 2 vzrostlé 

stromy. Tyto stromy nejsou chráněné ani pamětní stromy, jejich odstranění je proto 

možné. 
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g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Na pozemku nedojde k trvalému ani dočasnému záboru zemědělského půdního 

fondu jedná se ostatní plochu dle KN. Stavební parcela nemá evidovánu bonitovanou 

půdně ekologickou jednotku. A není třeba její vynětí ze ZPF. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  

Dopravní infrastruktura 

Pro pozemek je navrženo napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

prostřednictvím sjezdu na jihovýchodní straně pozemku ze silnice II třídy. V rámci 

bezpečnosti sjezdu, je doporučeno skácet dva vzrostlé stromy po stranách sjezdu. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

Splaškové vody budou svedeny do stávající jednotné kanalizace. Splaškové 

vody z restaurační kuchyně budou před napojením na kanalizaci procházet přes lapač 

tuků. 

Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch budou svedeny do dešťové 

kanalizace se zaústěním do retenční nádrže. Voda z pojížděných ploch a parkovišť bude 

procházet přes lapač ropných látek. Přepad z retenční nádrže bude veden do 

vsakovacích bloků. 

Bude vybudována vodovodní přípojka s vodoměrem umístěným na pozemku 

investora ve vodoměrné šachtě napojená na stávající vodovodní řád. 

Objekt bude napojen na přípojku silového vedení nízkého napětí pomocí 

zemního kabelu. Elektroměrná skříň a rozvaděč budou umístěny na hranici pozemku. 

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

Žádné věcné a časové vazby stavby, které by vyvolaly související nebo 

podmiňující investice nejsou známy. 

B.2 Celkový popis stavby 

 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek B.2.1

Novostavba hotelu je uvažována jako dvoupodlažní objekt v ubytovací části a 

jednopodlažní objekt v restaurační části. Součástí 1NP v ubytovací části bude zázemí 

pro fungování restaurace, hotelových pokojů, zázemí zaměstnanců a technické 

vybavení. 
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Kapacita ubytovací časti je 26 lůžek umístěných ve třinácti pokojích, jeden z 

pokojů je řešen jako bezbariérový. Restaurace je uvažována pro 72 osob. Součástí 

stavby je také parkoviště, s kapacitou 39 míst z toho dvě jsou vyhrazeny pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. 

SO01: 

Zastavěná plocha:   1120,25 m2 

Obestavěný prostor:   6920,07 m3 

Podlahová plocha:   1593,47 m2 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží:  0 

Počet uživatelů:   98 hostů + 14 zaměstnanců 

 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení  B.2.2

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Parcela je dle stávajícího územního plánu určena pro výstavbu objektu pro 

bydlení, občanské vybavení a nevýrobní služby. Maximální výška zástavby je 

stanovena na tři nadzemní podlaží. Urbanistické a architektonické řešení respektuje 

výškou okolní zástavbu a územní plán obce Halenkov. Tvarem a charakterem stavby 

respektuje a navazuje na stavby v této lokalitě. 

V objektu je snahou zajistit přiměřené množství lůžkové kapacity, jednak pro 

rekreační účely v obci a přilehlém regionu a také poskytnout ubytování a zázemí pro 

partnery firem v obci a nedalekém okolí. 

V současné době se v obci nenachází žádný objekt, který by poskytoval 

ubytovací kapacity spolu s přidruženými službami. Důvodem vzniku v této lokalitě je 

její výhodná poloha v rámci centra obce cca 0,5 km, velmi dobrá dostupnost po silnici 

II. třídy č. 478 a přítomnost průmyslových firem v blízkém okolí. V neposlední řadě je 

objekt propojen pomocí stávajících účelových komunikací s turisticky velmi atraktivní 

cyklostezkou Bečva, která spojuje město Přerov a obec Velké Karlovice a umožňuje 

velké využití jak letní, tak zimní sezóně. Velké Karlovice jsou také v současnosti velmi 

oblíbenou turistickou lokalitou a svou polohou cca 15 km od hotelu. 

Objekt bude vystavěn na části parcely, která je v současnosti určena k 

revitalizaci pro objekty občanského vybavení. Součástí projektu bude také vybudování 

veřejně přístupné zahrady s parkovou zelení, která odstíní část obce od železniční tratě. 



23 

 

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

řešení 

Stavba má půdorys složený ze dvou častí. První část, ve které se nachází hlavní 

vstup do objektu a restaurační zařízení, má obdélníkový půdorys s rozměry stran 18,3 x 

16,02 m a je zastřešena pomocí ploché střechy, hmota této části objektu dosahuje u 

atiky do výšky 5,17 m nad upravený přilehající terén. Druhá část objektu, do které je 

umístěno zázemí pro provoz hotelu a restaurace v rámci 1.NP a hotelové pokoje ve 

2.NP, má výraznější obdélníkový tvar o rozměrech 18,27 x 45,27 m. Tato část objektu 

je zastřena šikmou sedlovou střechou se sklonem 15°, která je charakterističtější v této 

oblasti než střecha plochá. Maximální výška střechy nad upraveným terénem dosahuje 

výšky 10,17 m. Tyto dvě části jsou půdorysně propojeny do tvaru L. 

Cílem při návrhu tvaru budovy, bylo odlišit jak hmotově, tak materiálově dvě 

základní funkce, které objekt poskytuje, a to funkci stravování a funkci ubytování. A to 

jednak pro snadnější orientaci návštěvníků a také pro dispoziční rozčlenění do 

provozních zón, které se vzájemně minimálně střetávají. 

Fasáda restaurační části objektu je řešena jako provětrávaná a je opláštěna 

cementovláknitými deskami v šedé barvě s drobnou povrchovou strukturou. Fasáda 

hotelové části provedena pomocí kontaktního zateplovacího systému a finální omítka 

bude mít bílou barvu, v oblasti soklu je zvolen betonový obklad v imitaci břidlice, který 

bude kontrastní k hlavním světlým plochám fasády. Fasády budou odlišného materiálu i 

barvy, ale vzájemně si nebudou konkurovat. Otvory ve fasádách budou opatřeny okny a 

dveřmi s rámy v modrošedé barvě. Okenní otvory v restauraci a v hotelových pokojích 

budou opatřeny pod omítkovými venkovními žaluziemi, které umožní uživatelům 

nastavit si příjemnou míru stínění i soukromí. Střecha objektu restaurace je plochá a 

jako finální povrchová vrstva je zvolena vrstva praného říčního kameniva. Střecha nad 

ubytovací části je sedlová a je opláštěna pomocí titanzinkového plechu, pomocí kterého 

jsou řešeny i detaily oplechování, žlaby, svody i parapety. 

 Celkové provozní řešení, technologie výroby  B.2.3

Navržený hotelový objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se dvěma 

nadzemními podlažími v ubytovací části a jedním nadzemním podlažím v části hlavního 

vstupu a restaurace. Stavba je rozdělena do dvou veřejných funkčních částí s odlišným 

provozem na část ubytovací a část stravovací Společným prostorem pro tyto části je 

vstupní hala do budovy s recepcí, orientovaná na jihovýchodní straně fasády 
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v restaurační části. Společným neveřejným prostorem je poté zázemí restaurace a hotelu 

v 1. NP hotelové části, kde je umístěna restaurační kuchyň, se sklady, dále místnosti pro 

zaměstnance, úklid a technické vybavení budovy. 

Pohyb v jednotlivých částech objekt je vymezen pomocí chodeb a schodišť, ze 

vstupní haly je možné zvolit mezi restauračním zařízením a ubytovací části ve 2.NP 

z prostoru haly, je také přístup do hygienického zázemí. 

Přístup do ubytovací části je zajištěn pomocí dvouramenného přímého schodiště 

ze vstupní haly nebo pomocí výtahu v přilehlé chodbě. Hotelové pokoje se nachází po 

stranách chodby ve 2.NP a jsou orientovány na severovýchod a jihozápad, tak aby okna 

nesměřovala přímo k silnici a železniční trati. Chodba ústí na jihovýchodní straně 

objektu na druhé na schodiště, kde se nachází vedlejší vstup do objektu, pouze pro 

ubytované hosty. Součástí druhého nadzemního podlaží je také společenská místnost 

pro ubytované a místnost pro relaxační místnost s infrasaunou, kde budou také 

provozovány masáže. Také se zde nachází veřejně nepřístupný sklad prádla pro 

hotelové pokoje a zázemí pro jejich úklid. 

Restaurační část je tvořena dvěma místnostmi. Hlavní velkou místností, sloužící 

pro ubytované i veřejnost s barem a vedlejší menší místnost, kterou lze uzavřít a může 

sloužit pro soukromé drobné oslavy, nebo jiné příležitosti. Na severovýchodní straně 

restaurační části je umístěn vedlejší vstup do restaurace. 

V prvním nadzemním podlaží ubytovací části se nachází neveřejná část tvořící 

zázemí. Vstup do této části objektu je zajištěn pomocí vedlejšího vchodu ve středu 

jihozápadní fasády objektu. Jednotlivé místnosti jsou orientovány po stranách objektu a 

jsou spojeny podélnou chodbou ve středu objektu. Na severozápadní a polovině 

jihozápadní strany této části se nachází restaurační kuchyně s potřebným zázemím 

skladů a hygienicky oddělených pracovních úseků, pro přípravu masa, zeleniny, části 

pro teplou a studenou kuchyni a také rozličné sklady. Dále jsou zde situovány místnosti 

umýváren bílého a černého nádobí a v neposlední řadě office, spojující kuchyň 

s restaurací a zajištující vydej jídla. Na severovýchodní straně se postupně nachází 

místnosti recepce a zázemí pro recepci, dále technická místnost, jedna ze strojoven 

VZT, zázemí pro úklid. V jihovýchodní a jihozápadní části zóny se poté nachází zázemí 

pro zaměstnance v podobě denní pobytové místnosti, šaten, toalet a sprch, dále je zde 

situována druhá strojovna VZT a kancelář provozního hotelu. 

V objektu hotelu nejsou navrženy žádné výrobní technologie. 
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 Bezbariérové užívání stavby B.2.4

Celá stavba je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní vstup do objektu a vedlejší vstup do restaurace jsou navrženy 

bezbariérově. V rámci parkoviště jsou navržena tři parkovací stání pro vozidla 

přepravující osoby sníženou schopnosti pohybu a orientace z toho dvě jsou trvale 

vyhrazena. V objektu jsou komunikace navrženy tak aby splňovaly potřeby osob 

pohybujících se na invalidním vozíku, vertikální komunikace je řešena pomocí 

bezbariérového výtahu. V objektu se nachází dvě samostatné toalety pro osoby tímto 

handicapem. 

V hotelu je v rámci ubytovací kapacity jeden pokoj řešený tak, aby umožňoval 

ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800-1000 mm a ve výšce 

1400-1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 mm 

nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí. 

 Bezpečnost při užívání stavby B.2.5

Stavba je navržena tak, aby její užívání bylo bezpečné. Schodiště budou 

opatřena zábradlím, která jsou navrženy v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí. 

Zasklení výplní otvorů na chodbách a v místě pohybu veřejnosti je navrženo z 

vrstveného bezpečnostního skla. Podlahové krytiny budou vykazovat příslušnou třídu 

protiskluznosti dle ČSN 74 4505 Podlahy a to min. R10 se součinitelem smykového 

tření za mokra μ ≥ 0,5. V celém objektu budou instalovány příslušné bezpečnostní 

tabulky a nápisy. 

 Základní charakteristika objektů B.2.6

a) Stavební řešení 

Navržený hotelový objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se dvěma 

nadzemními podlažími v ubytovací části a jedním nadzemním podlažím v části hlavního 

vstupu a restaurace. 

Stavba má půdorys složený ze dvou častí. První část, ve které se nachází hlavní 

vstup do objektu a restaurační zařízení, má obdélníkový půdorys s rozměry stran 18,3 x 
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16,02 m a je zastřešena pomocí ploché střechy, hmota této části objektu dosahuje u 

atiky do výšky 5,17 m nad upravený přilehající terén. Druhá část objektu, do které je 

umístěno zázemí pro provoz hotelu a restaurace v rámci 1.NP a hotelové pokoje ve 

2.NP, má výraznější obdélníkový tvar o rozměrech 18,27 x 45,27 m. Tato část objektu 

je zastřena šikmou sedlovou střechou se sklonem 15°. Maximální výška střechy nad 

upraveným terénem dosahuje výšky 10,17 m. Tyto dvě části jsou půdorysně propojeny 

do tvaru L. 

Světlé výšky jsou v rámci části restaurace navrženy na 3,00 m, v rámci časti 

zázemí restaurace na 2, 75 m a v ubytovací části na 2,60 m. 

Novostavba objektu bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci, 

plynovod a elektrickou energii, veřejné osvětlení a sdělovací sítě. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Hotel 

Založení stavby bude na základových betonových pasech ve dvou výškových 

úrovních. První stupeň je z prostého betonu C20/25. Druhý stupeň je řešen pomocí 

ztraceného bednění Best 30 a betonářské výztuže B500B s výplní z prostého betonu 

C20/25. Na základových pasech bude železobetonová základová deska o tloušťce 100 

mm, použitý beton bude C20/25 a výztuž z KARI sítí. 

Konstrukční systém objektu je navržen stěnový příčný, doplněný o podélné 

obvodové a vnitřní ztužující stěny. Všechny nosné i ztužující stěny jsou navrženy z 

keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm a 250 mm, zděné na maltu Porotherm TM tl. 

12 mm. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové prefabrikované a 

železobetonové monolitické. Železobetonové prefabrikované stropní konstrukce jsou 

z předpjatých dutinových stropních panelů tloušťky 250 mm s vyrovnávací 

nadbetonávkou tloušťky 50 mm. Železobetonové monolitické stropní konstrukce jsou 

tvořeny vetknutými deskami, použitý beton C25/30 a ocel B500B. Stropní konstrukce 

jsou připojeny ke zdivu ztužujícími železobetonovými věnci o tloušťce 250 a 300 mm, 

použitý beton C25/30 a ocel B500B. 

Střecha v části restaurace je tvořena pomocí nepochozí jednoplášťové ploché 

střechy s povlakovou hydroizolací z měkčeného PVC stabilizovanou přitížením pomocí 

praného říčního kameniva a je zateplena pomocí desek z expandovaného polystyrenu 

EPS 150S a 200S. Šikmá sedlová střecha je řešena jako tříplášťová, konstrukce střechy 
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je tvořena dřevěným vazníkem se styčníkovými deskami s průřezem prvků 100 x 160 

mm. Konstrukce bude kotvena k obvodovým věncům pomocí úhelníků a chemických 

kotev. Opláštění bude ze skládané hladké krytiny z předzvětralého titanzinku spojované 

na dvojitou stojatou drážku. Střecha je izolována v oblasti dolního pásu vazníku pomocí 

kombinace tepelné izolace z minerální vlny o tloušťce 160 mm a PIR desek o tloušťce 

100 mm. 

Zateplení fasády objektu je řešeno pomocí kontaktního zateplovacího systému s 

tepelnou izolací ze stabilizovaného fasádního polystyrenu o tloušťce 180 mm a 

silikonsilikátovou omítkou v hotelové části. Oblast soklu je zateplena pomocí 

extrudovaného polystyrenu o tloušťce 160 mm a obložena pomocí betonového obkladu 

v imitaci břidlice. V restaurační části bude zateplení objektu řešeno pomocí 

provětrávané fasády z cementovláknitý desek a zateplením z minerální vlny o tloušťce 

160 mm. 

Schodiště jsou navržena jako monolitická železobetonová (beton C25/30, ocel 

B500B), tloušťka schodišťové desky je 150 mm. Schodiště je dvouramenné přímé 

s železobetonovou mezipodestou o tloušťce 150 mm. 

Oplechování je navrženo z předzvětralého Titanzinkového plechu. 

Okna jsou v rámci objektu řešena jako dřevohliníkková a vnější dveře jako 

hliníkové z komorových profilů. Všechny výplně otvorů jsou zaskleny izolačními 

trojskly o stavební hloubce 92 mm. 

Zpevněné plochy 

Na zpevněné plochy okolo objektu bude použita betonová zámková dlažba o 

tloušťce 80 mm a betonová dlažba v oblasti okapového chodníku 500 x 500 x 50 mm. 

Oplocení 

Na hranicích pozemku je navrženo drátěné poplastované pletivo na ocelových 

sloupcích výška 1200 mm, kolem pletiva živý plot, typ dřevin dle specializovaného 

projektu zahradního architekta. V místě výjezdu na komunikaci a v místě vstupu na 

pozemek bude plot vynechán a umožněn trvalý přístup. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena podle platných předpisů a norem tak, aby odolala veškerým 

účinkům zatížení, které na ni budou působit v průběhu procesu výstavby a užívání, a 

nedošlo jejich vlivem ke zřícení stavby nebo její části, většímu stupni nepřípustného 

přetvoření, poškození jiných částí stavby a technických zařízení nebo instalovaného 
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vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce. 

Projektant nenese zodpovědnost za použití jiných než předepsaných materiálů. 

 

 Základní charakteristika technických a technologických zařízení B.2.7

a) Technické řešení 

Vodovod 

Napojení na veřejnou vodovodní síť bude provedeno za severovýchodní hranicí 

řešené části pozemku. Od vytvořeného připojovacího bodu bude zhotovena přípojka a 

vedena protlakem pod komunikací přes vodoměrnou šachtu nejkratší cestou směrem k 

objektu, se zachováním kolmostí na hlavní vodovodní řad. Vodovodní přípojka bude 

vedena 1,5 m pod upraveným terénem (vozovka, chodník, volný terén). Vodoměrná 

šachta je navržena kruhového půdorysu v plastovém samonosném a pochozím 

provedení. Ve vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava. Od vodoměrné 

šachty bude přípojka dovedena k severovýchodní fasádě na hranici technické místnosti. 

Dále bude přípojka vedena v prostoru základů a v místě technické místnosti bude 

realizován svislý prostupu skrz podkladní beton a HI vrstvu. Přípojka bude z PE 100. 

Materiálem interiérových rozvodů je plastové PPR potrubí. Ohřev TUV je navržen 

pomocí zásobníků TUV s nepřímým ohřevem. Ohřev bude zajištěn pomocí plynových 

kondenzačních kotlů, doplněných o akumulační nádoby pro úschovu teplé vody. Denní 

maximální a průměrná potřeba studené vody bude stanovena projektantem ZTI. Denní 

potřeba teplé vody bude stanovena rovněž projektantem ZTI. 

Kanalizace 

V řešené lokalitě se nachází pouze jednotná kanalizační síť. Jsou navrženy dvě 

kanalizační přípojky, které budou realizovány napojením na veřejnou kanalizační síť při 

jihozápadní hranici pozemku. V rámci kanalizace budou navrženy revizní šachty 

jejich přesné rozmístění a dimenze, stejně jako dimenze potrubí stanoví projektant ZTI 

v rámci specializovaného projektu. Splaškové odpadní vody z kuchyně budou vedeny 

přes lapač tuků při jihozápadní fasádě objektu, z něhož budou vyčištěné odpadní vody 

napojeny do kanalizační přípojky. Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch budou 

svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do retenční nádrže. Voda z pojížděných 

ploch a parkovišť bude procházet přes lapač ropných látek. Přepad z retenční nádrže 

bude veden do vsakovacích bloků. 

 



29 

 

Plynovod 

Plynovodní přípojka bude začínat na jihovýchodní hranici pozemku, bude 

realizována vodorovná část přípojky, na přípojce bude realizován hlavní uzávěr plynu 

včetně membránového plynoměru a také STL regulátor tlaku plynu. Z od hlavního 

uzávěru plynu bude pokračovat vodorovná část přípojky směrem k severovýchodní 

fasádě objektu, kde bude vyvedena v rámci fasády do technické místnosti, v objektu 

budou následně rozvody vedeny po stěnách a v podhledech k místům, kde bude potřeba. 

Plynovodní přípojka bude vedena v zemi s minimálním krytím 0,8 m od chodníku a 

volného terénu a s min. krytím 1,0 m pod vozovkou. Plynové spotřebiče se budou 

nacházet v technické místnosti (plynové kondenzační kotle) a plynové varné desky 

v restaurační kuchyni. Rozvody a dimenze plynového potrubí budou stanoveny 

specialistou ZTI. 

Vytápění 

Vytápění v objektu je navrženo teplovodní s nuceným oběhem se zdrojem tepla 

pomocí plynových kondenzačních kotlů v kaskádovém zapojení. Výkony a počet 

plynových kotlů stanový projektant vytápění a plynových zařízení. Kotle budou 

umístěny v technické místnosti. Odkouření bude realizováno pomocí systémového 

komínu Schiedel Absolut s vyústěním nad střechou. Vyústění bude realizováno 650 mm 

nad nejvyšším bodem střechy. Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí otvorů na fasádě a 

v komínu, přesná dimenze bude stanovena projektantem v oboru. V objektu jsou 

navržena desková otopná tělesa, která budou převážně pod okny instalována na stěnu. 

Teplovodní okruh bude opatřen expanzní nádobou, která bude umístěna v technické 

místnosti nad samotnými kotly. Materiálem vnitřních potrubních rozvodů pro desková 

otopná tělesa bude měď, která bude patřičně izolována pomocí pouzder z pěnového PE. 

Rozmístění otopných těles, rozvodů a počtu bude rovněž stanoveno specialistou v rámci 

specializovaného projektu. 

Vzduchotechnika 

Navržený objekt je rozdělen do 3 funkčně ucelených zón, které jsou 

obsluhovány pomocí samostatných vzduchotechnických jednotek. 

Zóna č. 1 – Restaurace a hygienické zázemí 

Zóna č. 2 – Kuchyň a zázemí 

Zóna č. 3 – Šatny a hygienické zázemí 

Ve strojovně vzduchotechniky I jsou umístěny VZT jednotky pro zóny č.: 1,2. 
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Větrání v těchto zónách je rovnotlaké a je zajištěno pomocí soustavy potrubních 

rozvodů zakončených distribučními elementy osazenými v podhledech. Vzduch je v 

rámci VZT jednotky upravován na požadovanou teplotu. Regulace vlhkosti vzduchu 

není navržena. Sání venkovního vzduchu je řešeno otvorem na fasádě opatřeným 

protidešťovou žaluzií. Výfuk odpadního vzduchu je řešen nad střechou pomocí VZT 

potrubí s protidešťovou žaluzií. Výpočet potřebných průtoků větraného vzduchu pro 

tyto zóny byl stanoven podle znečištění zařizovacími předměty (klozety, pisoáry, 

umyvadla, sprchy a šatní skřínky) nebo podle doporučených násobností výměny 

vzduchu. 

Ve strojovně vzduchotechniky II je umístěna VZT jednotka pro zónu č. 3. I zde 

je jako v prvním případě zajištěno větrání pomocí potrubních rozvodů a distribučních 

elementů a systém je navržen jako rovnotlaký. Vzduch je v rámci VZT jednotky 

upravován na požadovanou teplotu. Regulace vlhkosti vzduchu není navržena. Sání 

venkovního vzduchu je řešeno otvorem na fasádě opatřeným protidešťovou žaluzií. 

Výfuk odpadního vzduchu je řešen nad střechou pomocí VZT potrubí s protidešťovou 

žaluzií. Výpočet potřebných průtoků větraného vzduchu pro tyto zóny byl stanoven 

podle znečištění zařizovacími předměty (klozety, pisoáry, umyvadla, sprchy a šatní 

skřínky) nebo podle doporučených násobností výměny vzduchu. 

Vedení vzduchotechniky potrubí je realizováno v prostoru podhledu, jehož 

dimenze se pohybují dle konstrukce podhledu kolem světlosti 650-750 mm. Konstrukce 

podhledu tvoří částečnou akustickou bariéru mezi interiérem a instalačním 

meziprostorem. Odvětrání ze strojoven vzduchotechniky je řešeno pomocí potrubí, které 

je vedeno ve vertikálních instalačních šachtách, které jsou tvořeny pomocí lehkých 

SDK šachtových stěn, které jsou navrženy dle příslušné požární odolnosti. 

Elektroinstalace 

Přípojka elektrického vedení bude realizována napojením na elektrickou síť 

v přilehlém okraji sousedního pozemku na severovýchodní hranici pozemku. Z tohoto 

bodu bude přípojka vedena k připojovacímu objektu, kde bude instalována pojistková 

skříň a elektroměrový rozvaděč. Z připojovacího objektu bude přípojka vedena v zemi k 

jihozápadní fasádě objektu, kde bude dále vedena prostorem základů a její vyústění 

bude provedeno v místnosti č. 130. V této místnosti bude zřízena elektrorozvodna s 

hlavním elektrickým rozvaděčem a hlavním vypínačem el. energie. Odtud bude el. síť 

dále rozvedena do místa spotřeby, kde budou instalovány podružné el. rozvaděče. 



31 

 

Objekt bude vybaven hromosvodem, který bude uzemněn pomocí zemnící pásky 

osazené do spodní stavby při zakládání objektu. 

 Požárně bezpečnostní řešení  B.2.8

Požárně bezpečnostní řešení je samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje, aby splňovala 

požadavky na zachování nosnosti a stability konstrukce po požadovanou dobu, aby 

omezila rozvoj a šíření ohně a kouře ve stavbě, aby omezila šíření požáru na sousední 

stavbu, dále umožnila evakuaci osob a zvířat a dovolila možnost bezpečnostního zásahu 

jednotek požární ochrany. 

 Zásady hospodaření s energiemi B.2.9

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Navržené materiály a skladby konstrukcí splňují doporučené hodnoty ČSN 

730540 – 2:2011 + Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Výpočty jsou 

samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

b) Energetická náročnost stavby 

Pro navrhovaný objekt byl vytvořen energetický štítek náročnosti budovy. 

Ukazatel je vypracován podle současně platných norem a stavba byla zařazena do třídy 

B – úsporná. Výpočty jsou samostatnou přílohou projektové dokumentace. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Prostřednictvím VZT jednotek, které obsahují křížové protiproudé rekuperační 

výměníky je realizováno zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu (ZZT). Tyto 

protiproudé výměníky dosahují účinnosti až 93 % s ohledem na množství vzduchu. 

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

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

Novostavba hotelu je navržena tak, aby zajišťovala splnění hygienických 

požadavků jak z hlediska větrání, vytápění, zásobování vodou a denního osvětlení. 

Přirozené větrání budovy bude zajištěno pomocí okenních otvorů, v prostorách 

se zvýšenou teplotou a vlhkostí bude zajištěno nucené pomocí vzduchotechnických 

jednotek, v koupelnách hotelových pokojů budou instalovány elektrické ventilátory. 
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Vytápění bude zajištěno pomocí deskových otopných těles. V koupelnách 

hotelových pokojů budou umístěny otopné žebříky. 

Denní osvětlení bude zajištěno okenními otvory o dostatečné velikosti, umělé 

osvětlení je navrženo žárovkovými a zářivkovými svítidly. 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod, který vede v blízkosti pozemku 

investora. Rozvody pitné vody v objektu budou vedeny ve drážkách a instalačních 

šachtách a podhledech. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné jednotné kanalizace. Odpady 

z restaurační kuchyně budou před zaústěním do jednotné kanalizace procházet lapač 

tuků. 

Srážkové vody ze střechy budou svedeny do dešťové kanalizace se zaústěním do 

retenční nádrže. Přepad z nádrže bude veden do vsakovacích bloků. Pojistný přepad z 

vsakovacích bloků bude veden do jednotné kanalizační sítě. Srážkové vody ze 

zpevněných pojížděných ploch a parkovišť budou před zaústěním do retenční nádrže 

procházet přes lapač ropných látek. 

Řešená stavba bude produkovat běžný komunální odpad. Tento odpad bude 

skladován na místě k tomu určeném dočasně v objektu a pravidelně odnášen ven do 

kontejnerů na pozemku určeným pro tento odpad. V pravidelných intervalech bude 

takto skladovaný odpad vyvážen specializovanou firmou. Stavba bude dále produkovat 

biologický odpad z kuchyní, tento odpad bude skladován uvnitř budovy, ve speciálních 

nádobách a bude vyvážen každý den k likvidaci nebo dalšímu využití. 

Uživatelé stavby jsou chráněni funkční hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů 

proti vlhkosti a proti pronikání radonu z podloží do interiéru budovy. Vhodně zvolená 

skladba obálky budovy a řešení detailů zamezuje vzniku plísním na povrchu konstrukcí. 

V objektu je navrženo dostatečné nucené větrání, zajišťující vhodné vnitřní 

mikroklima. 

Provoz hotelu nevykazuje nadměrné vibrace. Hlučnost stavby je omezena 

obvodovou konstrukcí. Objekt svým charakterem nezvyšuje prašnost v okolí. 

 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí B.2.11

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonové riziko na pozemku bylo zjištěno měřením a bylo klasifikováno jako 

nízké. Protiradonové opatření se provede kvalitním zaizolováním všech konstrukcí 

v přímém kontaktu se zeminou pomocí izolace z asfaltových pásů, která plní zároveň i 
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funkci hydroizolační. Bude použit SBS asfaltový modifikovaný pás tl. 4 mm s nosnou 

vložkou ze skleněné rohože. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyla zjištěna žádná rizika. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Pozemek se nenachází v seizmicky ohrožené oblasti, proto není potřeba provádět 

žádná opatření. 

d) Ochrana před hlukem 

V blízkosti pozemku se nachází silnice II. třídy a železniční trať, posouzení vlivu 

hluku z těchto zdrojů vyžaduje hlukovou studii v dané lokalitě. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území Q100, proto na pozemku není nutno 

řešit protipovodňová opatření. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Na pozemku budou nově vybudovány přípojky sítí technické infrastruktury, 

které budou v případě elektrické a plynovodní přípojky vedeny přes připojovací objekt, 

ze kterého půjdou přípojky dál do objektu až k místu spotřeby. V případě vodovodní 

přípojky bude součástí přípojky vodoměrná šachta s vodoměrem. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Připojovací rozměry budou stanoveny až při přesném výpočtu potřeby 

jednotlivých kapacit specialisty v řešených oborech ZTI a TZB. Přesné stanovení délek 

jednotlivých přípojek výkopových kapacit a délek není součástí této práce. 

B.4 Dopravní řešení  

a) Popis dopravního řešení 

V rámci přístupu na pozemek je vybudován sjezd ze silnice II. třídy šířky 7 m a 

obslužná komunikace šířky 6 m. Pomocí této komunikace bude realizováno zásobování 

objektu a příjezd na parkoviště před objektem. U objektu je předpokládáno zásobování 

automobily dodávkového typu a malými nákladními automobily skříňového typu.  

Na přilehlé pozemní komunikaci je stanoven rychlostní limit na 50 km/h. V 

rámci pozemku bude na obslužné komunikaci a v prostorech parkoviště stanoven 
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rychlostní limit na 20 km/h. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Připojení na stávající dopravní infrastrukturu bude realizováno pomocí sjezdu na 

jihozápadní straně pozemku ze silnice II. třídy. 

c) Doprava v klidu 

Součástí navrhované stavby je zpevněná plocha parkoviště s kapacitou 39 

osobních automobilů. Z výše zmíněného počtu parkovacích stání pro osobní automobily 

jsou 2 parkovací stání vyhrazena jako bezbariérová. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Na pozemku budou vybudovány komunikace pro pěší pomocí zpevněných 

ploch, budou procházet od jihovýchodní hranice pozemku okolo objektu a pokračovat 

na severovýchodní hranici pozemku. Tyto komunikace budou navazovat na stávající 

plochy pro pěší na hranicích pozemku. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavby bude kolem objektu provedeno urovnání terénu, které 

zajistí odvod povrchové vody směrem od budovy a bude respektovat místní výškové 

poměry. Kolem objektu bude proveden okapový chodník z betonových dlaždic. 

Zpevněné plochy v blízkosti objektu jsou navrženy tak, aby voda odtékala do 

příslušných vpustí. 

b) Použité vegetační prvky 

Na pozemku bude vysazena tráva a okrasná zeleň. Přesné zahradní úpravy 

budou součástí specializovaného projektu zahradního architekta. 

c) biotechnická opatření 

Navrhovaná stavba neřeší biotechnická opatření. 

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

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

Stavba nemá svým charakterem negativní vliv na životní prostředí. Splaškové 

vody budou svedeny novým napojením na kanalizační přípojku do stávající kanalizace. 

V průběhu stavebních prací je nutné provést taková opatření, aby okolí stavby 

nebylo nadměrně obtěžováno prachem, nečistotami a hlukem. V případě provádění 
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prací se zvýšenou prašností bude prováděno kropení. V případě znečištění veřejných 

ploch je nutné provést oplach a úklid vozovek a chodníků. 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů  

Nejsou navržena žádná omezení. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Na stavbu nejsou kladeny požadavky civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Z hlediska spotřeb se nebude 

jednat o velká množství, kvůli kterému by bylo nutné zřizovat zvláštní přípojky. Tyto 

média budou odebírány z nově vybudovaných přípojek, které jsou provedeny na hranici 

pozemku. Připojovací místo vody bude nová vodoměrná šachta a přípojné místo 

elektriky bude nová pojistková skříň, ze které bude napojen staveništní rozvaděč s 

měřením. Na tento rozvaděč si uzavře dodavatel smlouvu s místním distributorem 

elektrické energie. 

Stavební materiál bude dovážen na stavbu postupně, aby byly minimalizovány 

potřebné plochy na skladování materiálu. Veškeré dílčí skládky materiálu budou 

označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

b) Odvodnění staveniště 

Po dobu výstavby bude realizováno odvodnění příjezdové cesty tak, aby 
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nedocházelo k znečišťování asfaltových dopravních komunikací v okolí. 

Při výkopových prací bude zajištěno odvodnění dna stavební jámy pomocí 

spádování terénu do obvodové rýhy. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu je navrženo 

prostřednictvím sjezdu na jihozápadní hranici pozemku ze silnice II. třídy. 

Napojení staveniště na technickou infrastrukturu bude z nových přípojek 

vybudovaných v rámci přípravy a zřízení staveniště. Přípojky jsou zřízeny na hranicích 

stavebního pozemku a jsou umístěny v novém přípojkovém objektu nebo mimo něj s 

viditelným označením. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při výstavbě hrozí znečištění okolních ploch a zvýšení prašnosti. Případné 

negativní vlivy nesmí překročit povolenou hranici S ohledem na charakter blízkých 

objektů pro bydlení bude stavební činnost prováděna pouze v denních hodinách. Budou 

dodrženy požadavky vládního nařízení č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění vládního nařízení č. 88/2004 Sb. Bude 

zohledněna hluková zátěž z mobilních i stacionárních zdrojů hluku, technologie 

výstavby, dopravní hlučnost, denní i noční provoz. Bude minimalizována prašnost 

vhodnými opatřeními a technologickými postupy (kropení proti prachu, očista 

stavebních strojů před vjezdem na veřejnou komunikaci). 

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

dřevin 

Žádné speciální požadavky na asanace a demolice objektů nejsou na pozemku 

stanoveny. Za účelem zřízení sjezdu z přilehlé silnice II. třídy je z důvodu lepší 

orientace a plochy vymezené rozhledovými trojúhelníky, nutné skácet 2 vzrostlé 

stromy. Tyto stromy nejsou chráněné ani pamětní stromy, jejich odstranění je proto 

možné. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Prostor staveniště je dán rozsahem daného pozemku. Jednotlivé části pozemku, 

na kterých nebudou prováděny žádné práce, budou sloužit jako manipulační a 

skladovací plochy pro materiál. 

 

 



37 

 

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

likvidace 

Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny. Stavební 

sutě budou odváženy k recyklaci. Odpady budou tříděné, shromažďovány v kontejneru 

či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy na skládky odpadů, sběrného 

dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech. Pokud dojde na stavbě k produkci nebezpečných odpadů, původce odpadů 

(stavebník nebo dodavatel stavby) požádá městský úřad, odbor životního prostředí o 

udělení souhlasu k nakládání s veškerými nebezpečnými odpady před zahájením 

stavebních prací v případě, že tento souhlas už nebude mít. 

Stavebník na vyžádání odboru životního prostředí městského úřadu předloží 

kompletní evidenci všech odpadů vzniklých při provádění stavby a doklady o předání 

odpadů oprávněné organizaci k likvidaci nebo jejich využití. Stavební odpady kategorie 

„O“ budou přednostně nabídnuty k využití dle ust. §16 odst. 1 písm. b) zákona č. 

185/2001 Sb. v platném znění a až nevyužitelné odpady budou předány k likvidaci. 

Při stavbě nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo 

stávající produkci výfukových plynů z dopravy. 

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

Zemní práce budou zahájeny skrývkou ornice a následným vyhloubením 

stavební jámy s rýhami pro základové pasy. Je uvažováno s využitím veškeré vytěžené 

zeminy při zpětných zásypech kolem objektu a pro finální terénní úpravy. Potřeba na 

odvoz zeminy vznikne pouze v případě nekvalitních zemin, nebo zemin nevhodných 

vlastností (jíly). Tyto zeminy by byly v případě jejich výskytu, odváženy v průběhu 

výkopových prací na určenou skládku, zajištěnou zhotovitelem, popřípadě stavebníkem. 

Riziko výskytu tohoto typu zeminy, je možné v případě výkopů dílčích figur pro 

jednotlivé pasy a patky. Ostatní vytěžená zemina bude po dobu stavby deponována na 

pozemku. Maximální výška ložené ornice je 1,5 m. Ornice a zemina z výkopu stavební 

jámy budou skladovány odděleně. Pro zásypové práce v prostoru pod podkladními 

betony bude dovážen štěrk fr. 16-32 mm z lomu. Štěrk (štěrková zemina) bude 

dovážena postupně dle potřeby v závislosti na postupu výstavby. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností 
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k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy. 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů). 

Během stavby budou vznikat odpady z běžné stavební výroby – stavební suť, 

zbytky stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot, odpadní stavební 

dřevo, v malém množství zbytky izolačních hmot z jejich instalace, nádoby z kovů a 

plastů s obsahem znečištění, znečištěné textilní materiály. 

Třídění odpadů bude probíhat již při vzniku – na spalitelné ve spalovně a 

nespalitelné – pro skladování na zabezpečené skládce, materiály k recyklaci a na 

nebezpečné odpady. Zneškodnění těchto odpadů ze stavební výroby bude zajišťovat 

dodavatelská stavební firma, která bude plnit povinnosti původce odpadů z výstavby. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy, budou podle potřeby umístěny bezpečnostní značky, značení 

a signály., nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím 

technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření, zda 

jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením 

nebo výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. 

Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném 

technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Použité 

technické prostředky musí plně respektovat parametry stávajících místních komunikací, 

aby nedošlo k jejich poškození. Veřejné komunikace musí zůstat čisté a nesmí být na 

nich omezován provoz. 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP – informace ve vazbě na zákon 309/2006 
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Sb. a NV 591/2006 Sb. 

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů ve vztahu k §14 

odst. 1 zákona č.309/2006 Sb. 

- Na stavbě budou prováděny práce dle NV 591/2006 Sb. (montáž těžkých 

konstrukčních dílců). 

- Vzhledem k předpokládané délce stavby a charakteru stavebních prací se 

předpokládá překročení limitů rozsahu stavby dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. 

Z výše uvedených požadavků vyplývá, že pro navrženou stavbu je zapotřebí 

zajistit koordinátora bezpečnosti. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není potřeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérovost. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště na přilehlé silnici II. třídy bude třeba osadit 

dočasně dopravní značení upozorňující na probíhající práce na staveniště a upozorňující 

na výjezd vozidel ze staveniště a na možnost znečištění pozemní komunikace. 

Při případném znečištění komunikace zajistí zhotovitel stavby odstranění těchto 

nečistot. Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit žádná další dopravně 

inženýrská opatření. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavební práce nebudou probíhat za provozu. Provoz bude zahájen po dokončení 

a řádném zkolaudování stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Stavební práce budou děleny na jednotlivé části podle postupu dohodnutém s 

vybraným zhotovitelem. Zahájení stavby je plánováno na duben 2018. Dokončení by 

mělo proběhnout v listopadu 2019. Stavbyvedoucím budou prováděny průběžné 

kontroly a zapisovány do stavebního 

deníku. 

Postup výstavby bude rozdělen do etap, kdy budou postupně realizovány: 

- zemní a výkopové práce 

- základy 

- nosné zdivo 1NP 
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- strop 1NP 

- nosné zdivo 2NP 

- krov a střešní konstrukce 

- vyzdění příček 

- vnitřní práce 

- venkovní práce 

- zpevněné plochy 

- oplocení 

- sadové úpravy 

Přesný popis postupu výstavby bude součástí nabídky vybraného zhotovitele. 

 

 Architektonicko-stavební řešení D.1.1

a) Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu 

V rámci projektu je řešena novostavba hotelu v obci Halenkov na parcele č. 

103/1. Objekt je řešen jako nepodsklepený o dvou nadzemních podlažích a je navržen 

za účelem přechodného ubytování. V rámci objektu je také řešena hotelová restaurace 

plnící funkci stravování s dostatečnou kapacitou pro ubytované hosty a také pro 

veřejnost. Hostům hotelu je umožněna, také přístup k relaxační místnosti, ve které bude 

umístěna infrasauna a ve vybraných časech bude hostům poskytnuta možnost masáží. 

Objekt svou kapacitou poskytuje možnost přechodného ubytování pro 26 osob, 

kapacity restauračního zařízení jsou stanoveny na 72 návštěvníků. Počet zaměstnanců 

hotelu a restaurace je navrhován na celkově 14 osob. Součástí projektu, je také návrh 

parkovacích stání před objektem s celkovou kapacitou o celkovém počtu 39 míst, 

z nichž dvě jsou vyhrazeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 

D.1.1.a.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a 

výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu 

a) Architektonické, dispoziční a výtvarné řešení 

Z urbanistického hlediska je stavba hotelu zasazena do lokality, která je 

územním plánem stanovená jako rozvojová plocha pro výstavbu objektů sloužícím k 
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bydlení, občanské vybavení a nevýrobní služby. Navržená stavba bude spadat kategorie 

občanského vybavení, tudíž je její umístění na parcelu v naprostém souladu s územním 

plánem. 

Stavba bude vyžadovat vybudování sjezdu na pozemek. Při návrhu sjezdu bylo 

vycházeno ze skutečnosti, že parcela je na jihovýchodní hranici lemována silnicí II. 

třída a s maximální povolenou rychlostí 50 km/h, která umožňuje přímý sjezd na 

pozemek. V rámci návrhu sjezdu bylo vzato v potaz vymezení rozhledového 

trojúhelníku a orientační návrh vlečných křivek. Tyto skutečnosti je ověřit specialistou 

v oboru dopravních staveb. 

Objekt hotelu je osazen v jižní části řešené části parcely, tak aby svou polohou 

umožňoval maximální využití parcely pro sadové a parkové úpravy. V rámci těchto 

úprav je počítáno s vytvořením specializovaného projektu zahradního architekta, takto 

navržené úpravy by konceptuálně řešili celou parcelu 103/1, nikoliv jen část určenou 

k výstavbě hotelu, vznikl by tak veřejný prostor vymezující relaxační plochy pro 

obyvatele obce i návštěvníky hotelu. Další výhodou tohoto řešení by bylo částečné 

odstínění objektů od možného železniční tratě. Nutno však podotknout, že trať je pouze 

lokálního charakteru a rychlost je minimální, jelikož je zhruba 50 m od objektu 

železniční zastávka. Možnost výstavby na parcele by vyžadovala provedení hlukové 

studie. 

Stavba má půdorys složený ze dvou častí. První část, ve které se nachází hlavní 

vstup do objektu a restaurační zařízení, má obdélníkový půdorys s rozměry stran 18,3 x 

16,02 m a je zastřešena pomocí ploché střechy, hmota této části objektu dosahuje u 

atiky do výšky 5,17 m nad upravený přilehající terén. Druhá část objektu, do které je 

umístěno zázemí pro provoz hotelu a restaurace v rámci 1.NP a hotelové pokoje ve 

2.NP, má výraznější obdélníkový tvar o rozměrech 18,27 x 45,27 m. Tato část objektu 

je zastřena šikmou sedlovou střechou se sklonem 15°, která je charakterističtější v této 

oblasti než střecha plochá. Maximální výška střechy nad upraveným terénem dosahuje 

výšky 10,17 m. Tyto dvě části jsou půdorysně propojeny do tvaru L. 

Cílem při návrhu tvaru budovy, bylo odlišit jak hmotově, tak materiálově dvě 

základní funkce, které objekt poskytuje, a to funkci stravování a funkci ubytování. A to 

jednak pro snadnější orientaci návštěvníků a také pro dispoziční rozčlenění do 

provozních zón, které se vzájemně minimálně střetávají. 

Fasáda restaurační části objektu je řešena jako provětrávaná a je opláštěna 
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cementovláknitými deskami v šedé barvě s drobnou povrchovou strukturou. Fasáda 

hotelové části provedena pomocí kontaktního zateplovacího systému a finální omítka 

bude mít bílou barvu, v oblasti soklu je zvolen betonový obklad v imitaci břidlice, který 

bude kontrastní k hlavním světlým plochám fasády. Fasády budou odlišného materiálu i 

barvy, ale vzájemně si nebudou konkurovat. Otvory ve fasádách budou opatřeny okny a 

dveřmi s rámy v modrošedé barvě. Okenní otvory v restauraci a v hotelových pokojích 

budou opatřeny pod omítkovými venkovními žaluziemi, které umožní uživatelům 

nastavit si příjemnou míru stínění i soukromí. Střecha objektu restaurace je plochá a 

jako finální povrchová vrstva je zvolena vrstva praného říčního kameniva. Střecha nad 

ubytovací části je sedlová a je opláštěna pomocí titanzinkového plechu, pomocí kterého 

jsou řešeny i detaily oplechování, žlaby, svody i parapety. 

Navržený hotelový objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se dvěma 

nadzemními podlažími v ubytovací části a jedním nadzemním podlažím v části hlavního 

vstupu a restaurace. Stavba je rozdělena do dvou veřejných funkčních částí s odlišným 

provozem na část ubytovací a část stravovací Společným prostorem pro tyto části je 

vstupní hala do budovy s recepcí, orientovaná na jihovýchodní straně fasády 

v restaurační části. Společným neveřejným prostorem je poté zázemí restaurace a hotelu 

v 1. NP hotelové části, kde je umístěna restaurační kuchyň, se sklady, dále místnosti pro 

zaměstnance, úklid a technické vybavení budovy. 

Pohyb v jednotlivých částech objekt je vymezen pomocí chodeb a schodišť, ze 

vstupní haly je možné zvolit mezi restauračním zařízením a ubytovací části ve 2.NP 

z prostoru haly, je také přístup do hygienického zázemí. 

Přístup do ubytovací části je zajištěn pomocí dvouramenného přímého schodiště 

ze vstupní haly nebo pomocí výtahu v přilehlé chodbě. Hotelové pokoje se nachází po 

stranách chodby ve 2.NP a jsou orientovány na severovýchod a jihozápad, tak aby okna 

nesměřovala přímo k silnici a železniční trati. Chodba ústí na jihovýchodní straně 

objektu na druhé na schodiště, kde se nachází vedlejší vstup do objektu, pouze pro 

ubytované hosty. Součástí druhého nadzemního podlaží je také společenská místnost 

pro ubytované a místnost pro relaxační místnost s infrasaunou, kde budou také 

provozovány masáže. Také se zde nachází veřejně nepřístupný sklad prádla pro 

hotelové pokoje a zázemí pro jejich úklid. 

Restaurační část je tvořena dvěma místnostmi. Hlavní velkou místností, sloužící 

pro ubytované i veřejnost s barem a vedlejší menší místnost, kterou lze uzavřít a může 
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sloužit pro soukromé drobné oslavy, nebo jiné příležitosti. Na severovýchodní straně 

restaurační části je umístěn vedlejší vstup do restaurace. 

V prvním nadzemním podlaží ubytovací části se nachází neveřejná část tvořící 

zázemí. Vstup do této části objektu je zajištěn pomocí vedlejšího vchodu ve středu 

jihozápadní fasády objektu. Jednotlivé místnosti jsou orientovány po stranách objektu a 

jsou spojeny podélnou chodbou ve středu objektu. Na severozápadní a polovině 

jihozápadní strany této části se nachází restaurační kuchyně s potřebným zázemím 

skladů a hygienicky oddělených pracovních úseků, pro přípravu masa, zeleniny, části 

pro teplou a studenou kuchyni a také rozličné sklady. Dále jsou zde situovány místnosti 

umýváren bílého a černého nádobí a v neposlední řadě office, spojující kuchyň 

s restaurací a zajištující vydej jídla. Na severovýchodní straně se postupně nachází 

místnosti recepce a zázemí pro recepci, dále technická místnost, jedna ze strojoven 

VZT, zázemí pro úklid. V jihovýchodní a jihozápadní části zóny se pote nachází zázemí 

pro zaměstnance v podobě denní pobytové místnosti, šaten, toalet a sprch, dále je zde 

situována druhá strojovna VZT a kancelář provozního hotelu. 

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Založení stavby bude na základových betonových pasech ve dvou výškových 

úrovních. První stupeň je z prostého betonu C20/25. Druhý stupeň je řešen pomocí 

ztraceného bednění Best 30 a betonářské výztuže B500B s výplní z prostého betonu 

C20/25. Na základových pasech bude železobetonová základová deska o tloušťce 100 

mm, použitý beton bude C20/25 a výztuž z KARI sítí. 

Konstrukční systém objektu je navržen stěnový doplněný s vnitřními ztužujícími 

stěnami. Všechny nosné i ztužující stěny jsou navrženy z keramických tvárnic 

Porotherm tl. 300 mm a 250 mm, zděné na maltu Porotherm TM tl. 12 mm. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové prefabrikované a 

železobetonové monolitické. Železobetonové prefabrikované stropní konstrukce jsou 

z předpjatých dutinových stropních panelů tloušťky 250 mm s vyrovnávací 

nadbetonávkou tloušťky 50 mm. Železobetonové monolitické stropní konstrukce jsou 

tvořeny vetknutými deskami, použitý beton C25/30 a ocel B500B. Stropní konstrukce 

jsou připojeny ke zdivu ztužujícími železobetonovými věnci o tloušťce 250 a 300 mm, 

použitý beton C25/30 a ocel B500B. 

Střecha v části restaurace je tvořena pomocí nepochozí jednoplášťové ploché 
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střechy s povlakovou hydroizolací z měkčeného PVC stabilizovanou přitížením pomocí 

praného říčního kameniva a je zateplena pomocí desek z expandovaného polystyrenu 

EPS 150S a 200S. Šikmé sedlová střecha je řešena jako tříplášťová, konstrukce střechy 

je tvořena dřevěným vazníkem se styčníkovými deskami s průřezem prvků 100 x 160 

mm. Konstrukce bude kotvena k obvodovým věncům pomocí úhelníků a chemických 

kotev. Opláštění bude ze skládané hladké krytiny z předzvětralého titanzinku spojované 

na dvojitou stojatou drážku. Střecha je izolována v oblasti dolního pásu vazníku pomocí 

kombinace tepelné izolace z minerální vlny o tloušťce 160 mm a PIR desek o tloušťce 

100 mm. 

Zateplení fasády objektu je řešeno pomocí kontaktního zateplovacího systému s 

tepelnou izolací ze stabilizovaného fasádního polystyrenu o tloušťce 180 mm a 

silikonsilikátovou omítkou v hotelové části. Oblast soklu je zateplena pomocí 

extrudovaného polystyrenu o tloušťce 160 mm a obložena pomocí betonového obkladu 

v imitaci břidlice. V restaurační části bude zateplení objektu řešeno pomocí 

provětrávané fasády z cementovláknitý desek a zateplením z minerální vlny o tloušťce 

160 mm. 

Schodiště jsou navržena jako monolitická železobetonová (beton C25/30, ocel 

B500B), tloušťka schodišťové desky je 150 mm. Schodiště je dvouramenné přímé 

s železobetonovou mezipodestou o tloušťce 150 mm. 

Oplechování je navrženo z předzvětralého Titanzinkového plechu. 

Okna jsou v rámci objektu řešena jako dřevohliníkková a vnější dveře jako 

hliníkové z komorových profilů. Všechny výplně otvorů jsou zaskleny izolačními 

trojskly o stavební hloubce 92 mm. 

Na zpevněné plochy okolo objektu bude použita betonová zámková dlažba o 

tloušťce 80 mm a betonová dlažba v oblasti okapového chodníku 500 x 500 x 50 mm. 

Na hranicích pozemku je navrženo drátěné poplastované pletivo na ocelových 

sloupcích výška 1200 mm, kolem pletiva živý plot, typ dřevin dle specializovaného 

projektu zahradního architekta. V místě výjezdu na komunikaci a v místě vstupu na 

pozemek bude plot vynechán a umožněn trvalý přístup. 

 

D.1.1.a.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 

plochy 

SO01: 
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Zastavěná plocha:   1120,25 m2 

Obestavěný prostor:   6920,07 m3 

Podlahová plocha:   1593,47 m2 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží:  0 

Počet uživatelů:   98 hostů + 14 zaměstnanců 

 

D.1.1.a.4 Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Celá stavba je řešena s ohledem na možnost užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a splňuje požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. o 

obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní vstup do objektu a vedlejší vstup do restaurace jsou navrženy 

bezbariérově. V rámci parkoviště jsou navržena tři parkovací stání pro vozidla 

přepravující osoby sníženou schopnosti pohybu a orientace z toho dvě jsou trvale 

vyhrazena. V objektu jsou komunikace navrženy tak aby splňovaly potřeby osob 

pohybujících se na invalidním vozíku, vertikální komunikace je řešena pomocí 

bezbariérového výtahu. V objektu se nachází dvě samostatné toalety pro osoby tímto 

handicapem. 

V hotelu je v rámci ubytovací kapacity jeden pokoj řešený tak, aby umožňoval 

ubytování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Prosklené dveřní a okenní výplně budou ve výšce 800 – 1000 mm a ve výšce 

1400 – 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí výrazným pruhem šířky min. 50 

mm nebo pruhem ze značek o průměru min. 50 mm s osovou vzdáleností max. 150 mm, 

jasně viditelnými oproti pozadí. 

 

D.1.1.a.5 Stavebně technické a konstrukční řešení objektu 

a) Zemní práce 

Před zahájením stavby na pozemku bude provedena skrývka ornice do hloubky 

250 mm. Potřeba na odvoz zeminy vznikne pouze v případě nekvalitních zemin, nebo 

zemin nevhodných vlastností (jíly), Tyto zeminy by byly v případě jejich výskytu, 

odváženy v průběhu výkopových prací na určenou skládku, zajištěnou zhotovitelem 



46 

 

popřípadě stavebníkem. Riziko výskytu tohoto typu zeminy, je možné v případě výkopů 

dílčích figur pro jednotlivé pasy a patky. Ostatní vytěžená zemina bude po dobu stavby 

deponována na pozemku. Maximální výška ložené ornice je 1,5 m. Ornice a zemina z 

výkopu stavební jámy budou skladovány odděleně. Pro zásypové práce v prostoru pod 

podkladními betony bude dovážen štěrk fr. 16-32 mm z lomu. Štěrk (štěrková zemina) 

bude dovážena postupně dle potřeby v závislosti na postupu výstavby. Po dobu 

skladování je povinností stavebníka tuto zeminu chránit proti erozi, odcizení, 

kontaminaci a proti znehodnocení zaplevelením. 

Před započetím výkopových prací je nutno vytyčit a zabezpečit trasy 

podzemních rozvodů, tak aby bylo zabráněno jejich poškození. 

Na pozemku vytvoříme strojní výkopy pro navržené plošné základy tvořené, 

základovými pasy. Rýhy pro základové pásy budou vykopány v nezámrzné hloubce 

(obecně minimálně 1,2 m pod úroveň upraveného terénu v řešené lokalitě). Určující 

bude zároveň síla od zatížení působící na základ a roznášecí úhel. U strojem 

vykopaných rýh se následně provede ruční dočištění základové spáry. 

Výkresy figur pro výkopové práce a stanovení kubatur, není součástí projektu. 

 

b) Základové konstrukce 

Založení objektu bude na základových betonových pasech ve dvou výškových 

úrovních. První stupeň je z prostého betonu C20/25. Druhý stupeň je řešen pomocí 

ztraceného bednění Best 30 a betonářské výztuže B500B s výplní z prostého betonu 

C20/25. Ztracené bednění z tvárnic je voleno pro vytvoření rovné plochy základů, tato 

plocha slouží u obvodových základových pasů pro nalepení svislých tepelně izolačních 

desek z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 140 mm a 160 mm. Propojení obou částí 

základových pasů a betonové desky je zajištěno pomocí výztuže z oceli B500B o 

průměru 8 mm. Tento způsob založení bude proveden po obvodu konstrukce, kde hrozí 

její promrzání. Hloubka založení po obvodu byla stanovena na výškovou úroveň -1,600 

mm. Pasy, které se nacházejí uvnitř konstrukce, budou provedeny, jako jednostupňové z 

prostého betonu C20/25. 

Na základových pasech bude podkladní deska z prostého betonu tloušťce 150 

mm, použitý beton bude C20/25 a výztuž se provede vložením KARI sítí o průměru 6 

mm s oky 100 x 100 mm.  

Před betonáží základů je potřebné provést všechny stavební úpravy v konstrukci. 
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Vyznačit místa a vynechat otvory pro přechod kanalizačního a vodovodního potrubí a 

pro vedení nízkého napětí přes základovou konstrukci. Před zabetonováním desky je 

potřebné provést rozvody ležaté kanalizace. Projekty těchto sítí nejsou součástí 

projektu. 

 

c) Svislé konstrukce 

Konstrukční systém objektu je navržen stěnový příčný, doplněný o podélné 

obvodové a vnitřní ztužující stěny. Všechny nosné i ztužující stěny jsou navrženy z 

keramických tvárnic Porotherm tl. 300 mm a 250 mm, zděné na tepelněizolační maltu 

Porotherm TM tl. 12 mm. Napojení vnitřních nosných stěn ke stěnám obvodovým bude 

provedeno pomocí dvojice stěnových spon – plochých 

nerezových kotev vložených do každé druhé ložné spáry. Celý postup bude 

probíhat dle platných podkladů provádění od firmy Porotherm. 

Vnitřní část výtahové šachty bude ze železobetonu C20/25, o zdiva bude 

oddělena minerální izolací tl. 50 mm, překrytou separační PE fólií, izolace je vložena 

z důvodu zlepšení akustických vlastností konstrukce ve smyslu oddilatování od stěny a 

utlumení rázů a provozu výtahu. Materiálem stěny bude beton třídy C20/25 a ocel třídy 

B500 B. Překlady nad otvory v nosných obvodových a vnitřních stěnách jsou navrženy 

v rámci systému Porotherm KP 7. Tento typ překladů je použit do maximálního rozpětí 

3,0 m. 

Vnitřní příčky jsou řešeny v 1NP i ve 2NP z příčkovek Porotherm 14 AKU a 

Porotherm 11,5, zděné na maltu Porotherm TM o tloušťce 12 mm. Vodorovné i svislé 

napojení vnitřních příček bude provedeno pomocí ocelových nerezových pásků. Pod 

úrovní stropní konstrukce bude realizováno pružné napojení nenosných konstrukcí 

pomocí vyplnění spáry tl. cca 20 mm PUR pěnou. Dveřní otvory v příčkách budou 

řešeny pro obložkové zárubně. A překlady pomocí systémových ležatých překladů 

Porotherm. PTH 11,5. 

Svislé konstrukce instalačních předstěn budou tvořeny pomocí ocelových 

pozinkovaných profilů CW a UW 100 a opláštěny dvojitě sádrokartonovými deskami o 

tl. 12,5 mm. 

Všechny svislé konstrukce budou vyzděny dle technologických pravidel a 

konstrukčních detailů vydaných výrobcem. 

Odkouření kotlů je provedeno typovým komínem Schiedel Absolut o rozměru 
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850 x 400 mm se dvěma průduchy ∅180 mm a větrací šachtou 140x220 mm). 

 

d) Vodorovné konstrukce  

Stropní konstrukce jsou navrženy jako vetknuté železobetonové desky z betonu 

B25/30 a s výztuží z oceli B500 B o tloušťce 150 mm. Stropní konstrukce bude 

betonována na celoplošné na systémové bednění. 

Jako další konstrukce stropu bude použito systému z železobetonových 

předpjatých dutinových panelů tl. 250 mm uložených na železobetonové ztužující věnce 

z betonu C25/30 a oceli B500 B pod úrovní stropu. Uložení na věnec bude realizováno 

prostřednictvím cementové malty tl. 10 mm. Následně bude provedeno zmonolitnění 

konstrukce zalitím spár mezi panely betonovou zálivkou pevnosti C25/30 a ocelovými 

pruty třídy B500 B. Na konstrukci bude provedena nadbetonávka tl. 50 mm pro 

vyrovnání nerovnoměrného povrchu předpjatých panelů. Tato betonová mazanina bude 

dilatována po úsecích cca 6 × 6 m. Dilatace bude provedena prořezáním lehce 

zavadlého betonu nebo plastovými pásky. 

 

e) Konstrukce schodiště 

V objektu jsou navrženy dvě železobetonové monolitické dvouramenné přímé 

schodiště s mezipodestou vetknutou do svislých konstrukcí nosných stěn, použitý beton 

C25/30 a ocel B500B. Schodiště bude vyztuženo dle návrhu statika specializovaného na 

betonové konstrukce. Jako povrchová úprava schodiště bude použita stěrka na bázi 

polyuretanu v celkové tloušťce systémové skladby 3 mm. Zábradlí schodišť jsou 

navržena typové nerezové s dřevěnými madly. 

f) Střešní konstrukce 

Střecha v části restaurace je tvořena pomocí nepochozí jednoplášťové ploché 

střechy s povlakovou hydroizolací z měkčeného PVC stabilizovanou přitížením pomocí 

praného říčního kameniva a je zateplena pomocí desek z expandovaného polystyrenu 

EPS 150S a 200S. Tato tepelná izolace je položena na bodově natavený asfaltový pás, 

který plní v konstrukci funkci parotěsné vrstvy. Izolace budou v nejmenší síle vrstvy tl. 

200 mm. Prostřední pás TI bude tvořen spádovými klíny, které zajistí spád střechy 3 %. 

Tento použitý systém vede k různé výšce střechy u jednotlivých atik. Hydroizolace 

střechy je povlaková, realizována pomocí fólie z měkčeného PVC, která je od EPS 

oddělena pomocí separační netkané textilie. HI bude stabilizována přitížením pomocí 
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praného říčního kameniva tl. 100 mm s po obvodu dvěma dlaždicemi z betonu o 

rozměru 500 x 500 x 50 mm. Vrstva hydroizolace bude po obvodu přivařena 

k systémovým poplastovaným prvkům. Obvod konstrukce bude tvořen atikami 

zateplenými rovněž pomocí EPS z vnitřní strany a pomoci XPS v koruně. Atiky jsou 

navrženy ve sklonu 5,24 %. Střecha bude odvodněna pomocí dvou svislých vpustí a 

opatřena dvěma vodorovnými pojistnými přepady. 

Šikmá sedlová střecha je řešena jako tříplášťová, konstrukce střechy je tvořena 

dřevěným vazníkem se styčníkovými deskami s průřezem prvků 100 x 160 mm. 

Konstrukce bude kotvena k obvodovým věncům pomocí úhelníků a chemických kotev. 

Opláštění bude ze skládané hladké krytiny z předzvětralého titanzinku. Zajištění a 

spojování plechu bude pomocí dvojité stojaté drážky. Střecha bude větraná vzduchovou 

mezerou v kontralatích a mezeře v podbití. Ve hřebeni bude odvětrání zajištěno pomocí 

přetaženého konce horního pásu vazníku. Větrací otvory budou opatřeny krycími 

mřížkami z plechu s propustností 67°.  

Střecha je zateplena tepelnou izolací z minerální vlny o tloušťce 160 mm 

v oblasti dolního pásu vazníku a pomocí tepelné izolace z PIR desek pod dolním pásem. 

Tato izolace je dostatečně tuhá a zajistí vhodný povrch pro připojení parozábrany ze 

samolepícího asfaltového pásu, tato vrstva je následně celá kotvena to spodního pásu 

vazníku přes kontralatě opatřené těsněním. Kontralatě dále slouží k upevnění 

sádrokartonového podhledu na přímý závěs. 

Voda ze střechy bude zachycena pomocí systému hranatých žlabů a kruhových 

svodů a svedena do dešťové kanalizační přípojky. 

Nad hlavním vstupem do objektu a u vedlejších vstupů jsou navrženy skleněné 

markýzy. Tyto markýzy budou provedeny z vrstveného bezpečnostního skla. Markýza 

bude kloubově uložena a zavěšena na nerezových táhlech k fasádě. 

 

g) Výplně otvorů 

Výplně okenních otvoru jsou navrženy jako dřevohliníkové. Venkovní povrch je 

tvořen hliníkovým lakovaným opláštěním modrošedé barvy. Vnitřní povrch rámu tvoří 

dřevo drásané, lakované, odstín buk. Okna budou opatřena bezpečnostním 

celoobvodovým kováním stříbrné barvy. Okna budou doplněna o vnitřní dřevěný 

parapet a zasklena pomocí izolačního trojskla. Parametry viz výpis prvků. Dutiny skel 

budou vyplněny kryptonem nebo argonem, bude použit distanční rámeček Swissspacer. 
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Okna budou osazena podkladními profily Compacfoam pro eliminaci tepelných mostů. 

Stavební hloubka 92 mm, součástí dodávky budou veškeré upevňovací a doplňkové 

prvky včetně těsnících fólií. 

Venkovní dveře budou hliníkové z komorových profilů modrošedé barvy, 

prosklené části (od výšky 400 mm), zasklení pomocí izolačního trojskla. Parametry viz 

výpis prvků. Dutiny skel budou vyplněny kryptonem nebo argonem, Bude použit 

distanční rámeček Swissspacer. Okna budou osazena podkladními profily Compacfoam 

pro eliminaci tepelných mostů. Stavební hloubka 92 mm, součástí dodávky budou 

veškeré upevňovací a doplňkové prvky včetně těsnících fólií. 

Většina interiérových dveří jsou řešena jako dveře dřevěné plné, hladké, 

dýhované, bez prahu s polodrážkou do dřevěné obložkové zárubně, která bude součástí 

dodávky. Viz výpis prvků. 

 

h) Podlahy 

Veškeré podlahy jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky dle norem ČSN 73 

0540-2 na normativní tepelný prostup "U" a pokles dotykové teploty a ČSN 73 0532 na 

normativní hladinu kročejového zvuku L'nw. Kompletní skladby podlah jsou vypsány 

ve výpise skladeb. 

U všech podlahových konstrukcí musí být dodrženo oddělení od svislých 

konstrukcí dilatačním páskem Isover Orsik N/PP tl. 10 mm. Přechody mezi 

jednotlivými podlahami jsou pomocí přechodových lišt. 

 

i) Úpravy povrchů 

Povrchy fasád jsou řešeny pomocí tří hlavních materiálů, a pomocí 

silikonsilikátové omítky v bílé barvě, cementovláknitých desek v šedém odstínu a 

betonového oblaku v imitaci žuly v soklové oblasti. Přesné skladby těchto konstrukci 

včetně výpisu skladeb jsou popsány ve výpise skladeb. 

Jednotlivé parametry přesných povrchových úprav v interiérech jsou podrobně 

popsány ve výkresech půdorysů a označeny v legendě místností, jmenovitě se jedná o 

skladby úpravy stěn dvouvrstvých omítek (jádro a štuk) v tl. 15 mm, keramický obklad 

a keramický obklad s hydroizolační vrstvou. 

 

j) Nátěry a malby 



51 

 

Dřevěné prvky budou opatřeny fungicidním nátěrem, proti škůdcům a hnilobě. 

S výjimkou viditelných částí podbití dřevěných vazníků, to bude opatřeno bezbarvým 

polomatným nátěrem Osmo Uviwax 7200. Nátěr je na bázi vody se speciální odolností 

proti UV záření a vlhkosti a následně přetřeny lazurou v odstínu černé barvy. 

Vnitřní omítky budou opatřeny malbou Primalex plus v bílé barvě se stupněm 

kryvosti a otěruvzdornosti stupně 1.  

 

k) Izolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a radonu 

Na pozemku bylo provedeno měření pronikání radonu z podloží. Byl stanoven 

nízký radonový index pozemku. Za dostatečné protiradonové opatření se považuje 

provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, 

která plní zároveň i funkci hydroizolace. Je navržen asfaltový SBS modifikovaný pás 

tloušťky 5 mm s nosnou vložkou ze skelných vláken. Asfaltové pásy budou nataveny na 

podkladní beton opatřeny asfaltovým penetračním nátěrem. Svislá izolace základů bude 

natavena do výšky dle projektové dokumentace. 

 

l) Izolace tepelné a zvukové 

Tepelná izolace základů pod terénem a spodní části stěn je řešena deskami z 

extrudovaného polystyrenu Fibran o tloušťce 140 a 160 mm. Desky jsou plošně 

nalepeny na základ. 

Tepelná izolace obvodového zdiva bude provedena dvěma různými formami, a 

to pomocí kontaktního zateplovacího systému a pomocí provětrávané fasády. Tepelná 

izolace u fasády zateplené systém ETICS bude z fasádního pěnového polystyrenu EPS 

100F tl. 180 mm. Tepelná izolace bude kotvena do stěn talířovými zatloukacími 

hmoždinkami a schovány zátkou z pěnového polystyrenu. TI u provětrávané fasády 

bude z minerální vlny určené do fasád tl. 160 mm. 

Tepelná izolace střechy je řešena izolací z PIR desek o tloušťce 100 mm a 

současně tepelnou izolací z minerální vlny o tloušťce 160 mm. 

Tepelná izolace podlah v 1NP je provedena pomocí desek z pěnového 

polystyrenu EPS 200S o tloušťce 2 x 80 mm. Izolace bude překryta separační PE fólií. 

U všech podlahových konstrukcí musí být dodrženo oddělení od svislých 

konstrukcí dilatačním páskem Isover Orsik N/PP tl. 10 mm. 

Izolace podlah ve 2NP bude provedena tak, aby bránila kročejovému hluku. 
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Bude použito desek z minerální vlny pro těžké plovoucí podlahy o tloušťce 2 x 40 mm. 

U všech podlahových konstrukcí musí být dodrženo oddělení od svislých konstrukcí 

dilatačním páskem Isover Orsik N/PP tl. 10 mm. 

Podrobné popisy izolací viz skladby prvků. 

 

m) Klempířské výrobky 

Klempířské výrobky jsou specifikovány ve výpisu klempířských prvků. 

 

n) Zámečnické výrobky 

Zámečnické výrobky jsou specifikovány ve výpisu zámečnických prvků. 

 

o) Doplňkové výrobky 

Doplňkové výrobky jsou specifikovány ve výpisu doplňkových prvků. 

 

D.1.1.a.6 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní 

otvorů 

Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická 

bilance objektu je dána Energetickým štítkem obálky budovy, který je přílohou projektu 

v části Stavební fyzika. Na základě výpočtů jsou u všech svislých, vodorovných i 

šikmých konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu tepla dle ČSN 

730540-2. 

 

D.1.1.a.7 Orientace, osvětlení a oslunění 

Z hlediska proslunění a oslunění nejsou na navrženou stavbu a její místnosti 

kladeny žádné požadavky. Proslunění a oslunění místností by mělo být dostatečné a je 

zajištěno dostatečným počtem a velikostí okenních výplní otvorů. V rámci objektu byla 

hodnocena místnost hotelového pokoje a posuzována jako místnost obytná, nikoliv 

pobytová viz v příloze projektu v části Stavební fyzika 

 

D.1.1.a.8 Akustika 

Projekt byl posouzen dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Navržené stavební materiály 
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splňují hodnoty požadované vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. 

 

D.1.1.a.9 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavba splňuje všechny podmínky a platné legislativy podle vyhlášky č. 

501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Pozemky sousedící se 

stavební parcelou nejsou dotčeny ani nijak ohroženy budoucí stavbou. Stavba splňuje 

všechny protipožární předpisy dle ČSN 730802 a vyhlášky č. 501/2006 Sb. Byly 

splněny všechny technické požadavky podle vyhlášky č. 268/2009 o technických 

požadavcích na stavby. 
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3. Závěr 

Tématem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace novostavby 

objektu hotelu s restauračním zařízením ve stupni pro provedení stavby dle platných 

norem a předpisů. 

V celém průběhu zpracování projektu jsem se snažil postupovat komplexně a 

systematicky. V průběhu návrhu studie v letním semestru roku 2016/2017 jsem řešil 

objekt od celkově dvoupodlažní budovy se sedlovou střechou na celém objektu, až po 

současně navržený půdorysný tvar budovy do písmene L. S částí zastřešenou sedlovou 

střechou a restaurační částí se střechou plochou, toto řešení se ukázalo jako 

architektonicky zajímavější, zároveň se mi tak podařilo docílit jak funkčního řešení 

objetu z hlediska rozdělení dispozic na jednotlivé veřejné a neveřejné zóny, a také 

vymezit patrně dělení těchto části i při pohledu na objekt. To dává návštěvníkům 

možnost se v objektu rychle zorientovat. Toto navržené řešení se snaží, co nejvíce 

respektovat návaznosti na okolní krajinu, zástavbu a také reálné potřeby lokality. 

V projektu jsem se snažil dodržovat principy jednoduchosti a funkčnosti s ohledem 

naskutečnost, že je to má první zkušenost se stavbou tak velkého rozsahu. 

V průběhu práce na diplomovém projektu jsem si značně rozšířil znalosti 

v oblasti stavebních materiálů a možnosti jejich využití. Velmi zajímavá pro mě byla 

zkušenost s prací v programech od firmy DEK zaměřujícími se na oblast stavební 

fyziky. V neposlední řadě pro mě byla velmi poučná práce na tomto projektu ve smyslu 

svého objemu, daleko více jsem si díky tomu uvědomil návaznosti mezi jednotlivými 

obory stavitelství a jejich nutnou součinnost a s tímto poznáním také to, že stavebnictví 

je v současnosti tak rozsáhlým oborem, že specializovanost jednotlivých profesí je 

naprosto nezbytná. 

V rámci zpracování diplomové práce jsem se snažil splnit všechna požadovaná 

kritéria stanovená zadáním. Od návrhu objektu v hmotovém a dispozičním řešení, přes 

napojení objektu na stávající technickou a dopravní infrastrukturu, konstrukční a 

materiálové řešení, požární bezpečnost a základní posouzení stavební fyziky až po 

jednotlivé specializace projektu, a to tak, aby mohl být myšlený záměr proveditelný. 
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